
Recepturen online masterclass

VIS & SEIZOEN
WINTER

 In samenwerking met:



van het winterseizoen
VIS, SCHAAL-
& SCHELPDIEREN
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“Het aanbod aan schaal- en schelpdieren
is in de winter werkelijk fantastisch.”

KIJKJE OVER DE GRENS
Jakobs tip is om voor verse vis over onze eigen grenzen heen te kijken. “Kies 
liever niet meer voor Hollandse kabeljauw, want de kabeljauw maakt zich in 
deze periode klaar voor de voortplanting. Hét alternatief is natuurlijk de Skrei 
die rondom de Lofoten zwemt. Maar ook heilbot is in deze periode een vis die 
goed verkrijgbaar is. Zowel wild als kweek. Wat ook nog een mooi product 
voor in uw keuken kan zijn, is de makreel. In de basis een zomervis door de 
heerlijke vetheid, maar in de winter iets magerder en dat is ook juist wel heel 
mooi. Wat verder nog goede opties voor op uw kaart kunnen zijn, zijn 
zonnevis, tarbot en griet. Maar ook uit de diepvries kunt u mooie vissen 
halen. Denk aan Black Cod.”

“Maak gebruik van wat het seizoen ons
te bieden heeft of kies  juist voor

de beste kwaliteit kweekvis.”

KIES VOOR DE KWALITEIT VAN KWEEK
Bij de benaming ‘seizoen van de alternatieven’ wordt ook zeker gedoeld op 
het kiezen voor kweekvis. Jakob legt uit: “Het is belangrijk om onze zeeën niet 
op het verkeerde moment te bevissen. Blijf om je heen kijken voor de vissen 
van het seizoen. Of kies dus voor kweek. De kwaliteit van kweekvis is de 
laatste jaren drastisch verbeterd. Kwekers hebben steeds meer controle over 
het moois dat zij kunnen produceren. Als we het vergelijken met wilde vis is 
kweek in sommige gevallen zelfs vetter en beter. We hebben het dan 
natuurlijk niet over Tilapia of Pangasius, maar over bijvoorbeeld de kwalitatief 
hoogstaande Yellowtail Kingfish. Ook het zusje van de Kingfish is mooi, dit is 
de Kampachi (ook wel Amberjack genoemd). De smaak van deze 
kweekvissen is werkelijk fantastisch en daar het gaat het uiteindelijk om als u 
uw gasten wilt verrassen.”

LANGOUSTINE

Langoustines komen in grote concentraties voor 
tussen Denemarken en Noorwegen. De benaming 
‘Noorse kreeft’ is niet voor niets. Liefhebbers 
beweren namelijk dat de langoustine zelfs beter 
smaakt dan kreeft. Het zijn vooral de Noren die 
de langoustines in Denemarken afzetten en de 
Denen die op hun beurt de langoustines weer 
verhandelen over geheel Europa. Langoustine 
heeft een fantastisch zoete smaak. Let wel op dat 
altijd het darmkanaal verwijderd moet worden. 
Het is een veelzijdig product dat u kunt bakken, 
grillen en zelfs rauw kunt serveren. Het kwalitatief 
hoogstaande alternatief voor verse langoustines 
zijn shockfrozen langoustines. 

Langoustines T
11 – 15 stuks
38373323
doos 1500 gram

Fantastische
zoete smaak.

Na de overvloed van de mooiste en lekkerste vis die we consumeren tijdens de 
feestdagen, is het tijd voor de winter.
Voor de vissers in onze eigen wateren niet persé het beste seizoen, daarom wordt de 
winter ook wel ‘het seizoen van de alternatieven’ genoemd. Jakob Doorn, 
visspecialist bij Versvishandel Jan van As (partner van HANOS), vertelt: “Het is 
helemaal niet erg om voor verse vis over de grenzen te kijken. De vissen die elders 
zwemmen en in dit seizoen op hun best zijn, zijn prima te gebruiken in onze 
keukens, maar wat er in de winter vooral erg goed is, is het aanbod van schaal- en 
schelpdieren. Pak bijvoorbeeld de Hollandse creuse oester. Goedkoper dan de 
Franse en minstens
zo goed van kwaliteit. Of wat te denken van kreeft? In deze maanden een absoluut 
topkwaliteit product.”

HET SEIZOEN VAN
DE ALTERNATIEVEN

TARBOT

Tarbot behoort tot de luxe vissoorten en chefs 
hebben deze vis graag op hun kaart staan. 
De winter is niet het beste seizoen om deze 
vis te vangen, maar het kweekalternatief wint 
aan populariteit. Dit heeft alles te maken met 
de goede kwaliteit die er te verkrijgen is. De 
vis is grof van structuur en zijn vlees is stevig 
en wit van kleur. Door het stevige vlees leent 
deze vissoort zich prima voor verschillende 
bereidingen. De gekweekte soort kan tot 3 
kilo zwaar worden. Levende of versgekweekte  
tarbot is vetter en harder dan wilde tarbot. Laat 
deze kweekvis een paar dagen in de koelkast 
besterven zodat deze malser wordt.

Tarbot 4
1-2 kilo per stuk – Noordzee
38000480 – per kilo Keizer onder

de vissen.
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ALIKRUIK

AMANDES

COQUILLE

DIVERSE GAMBA’S

HOLLANDSE GARNAAL

NOORSE GARNAAL

KOKKEL

KINGCRAB RED

NOORDZEEKRAB

SOFTSHELL CRAB

KREEFT

RODE RIVIERKREEFT

LANGOUSTINE

MOSSEL BODEMCULTUUR

GREENSHELL MUSSEL

OESTER CREUSE

DIVERSE OESTERS

PALOURDE

SCHEERMES

PAIRE

VENUSSCHELP

VERNIS

VONGOLE

ZEE-EGEL

ANSJOVIS

GRIET

HARING

HORSMAKREEL

LENG

MAHI MAHI

MAKREEL

PIJLINKTVIS

ROODBAARS

SARDINE

SCHAR

SCHELVIS

SKREI

SNOEKBAARS

TARBOT

TONIJN YELLOWFIN

TONIJN BLUEFIN

ZEEDUIVEL

ZONNEVIS

BLACK COD

COBIA

CORVINA

DAURADE ROYAL

DAURADE ROSE

FOREL

HEILBOT

MEERVAL CLARESSE

RIDDERVIS / ARCTIC 

CHAR

TARBOT

YELLOWTAIL KINGFISH 
/ HAMACHI

ZALMFOREL

ZALM

ZEEBAARS

JANUARI & FEBRUARI
DE VISSEN VAN DE WINTER

SCHAAL- & 
SCHELPDIEREN

KWEEKWILD

YELLOWTAIL KINGFISH

Yellowtail kingfish is een prachtige vis die in 
de Japanse culinaire wereld beter bekend is 
als Hiramasa. Deze vis zwemt in de zuidelijke 
wateren bij Japan en Australië, maar wordt ook 
gekweekt in Zeeland. Kwalitatief kweekt men in 
Nederland een zeer fraai product. Qua smaak 
is deze vis zeer zuiver en smaakt deze zelfs beter 
dan haar Australische broertje. De Hollandse 
yellowtail kingfish is een heerlijke vis die geschikt 
is voor rauwe consumptie, maar ook zeer 
geschikt om te bakken en grillen. De yellowtail 
kingfish heeft een relatief hoog vetgehalte en is 
dus snel aan derving onderhevig. Is de bloedlijn 
in de filet bruin, dan is deze niet meer geschikt 
voor rauwe consumptie.

Yellowtail kingfish
1-2 kilo per stuk – Zeeland
38000040 – per kilo

Kwalitatief
hoogstaande

kweekvis.

GRIET

Griet behoort tot de exclusieve platvissoorten. 
De periode waarin deze vis het meest kuitschiet 
is in de maanden maart tot juni. Griet is 
tijdens deze periode zeer mager en dus is het 
rendement aan vlees laag. Griet is optimaal 
in de maanden juli tot en met februari. Deze 
vis heeft een witte/crème gekleurde filet en 
is bijzonder verfijnd van smaak. Het grote 
voordeel, indien u de visfilet met vel bereid, is 
dat deze niet uit elkaar valt. Als u Griet in z’n 
geheel wilt bewaren is het raadzaam om met 
een stevig mes de graat bij de staart door 
te snijden. Het bloed loopt er dan uit en zo 
voorkomt u dat het bloed doorslaat naar het 
mooie heldere vlees.

Griet 1
1-2 kilo per stuk – Noordzee
38000520 – per kilo   

Delicaat zacht
van structuur.

HET SEIZOEN VAN
DE ALTERNATIEVEN
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•   Tarbot is een fantastische wintervis. Heerlijk om in roomboter 
te bakken.

•  Kerf de eryngii licht in en bak in de pan. 
•  De pompoen heb ik in blokjes gesneden, gebakken, op smaak 

gebracht met peper en zout en vervolgens in de thermomix 
gedraaid tot een gladde massa.

•   Maak voor de kappertjesjus eerst een rode wijnjus en voeg hier 
op het laatste moment wat verse peterselie en kappertjes aan toe.  

•  Voor een mooie vettigheid is het lekker om het gerecht af te toppen 
met een plakje lardo.  

•   De gebrande hazelnoten rondom het gerecht maken het 
helemaal af. 

TARBOT
Pompoen • Eryngii • Kappertjesjus • Hazelnoot

Tarbot in combinatie met winterse 
groenten, een mooie  jus én lardo;

dat is echt heel lekker!

Boy Schuiling
Restaurant ’t Pakhuus
Haven 8, 1792 AE Oudeschild
www.pakhuus.com
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TARBOT
met pompoen, eryngii, kappertjesjus en hazelnoot

Benodigdheden:
• 500 gram flespompoen
• 4 tarbot filets | 38000480
• 2 stuks eryngii 
• 4 plakjes lardo
• klein bosje peterselie
• 40 gram kappertjes
• 1 dl rode wijn jus 
• 30 gram gebrande hazelnoten
• peper en zout

Notities:

Recept van chef Boy Schuiling
van restaurant ‘t Pakhuus.

Bereidingswijze:
1. Schil de pompoen en snijd in blokjes.
2.  Rooster de blokjes en draai fijn in de 

thermoblender, breng op smaak met 
peper en zout.

3. Doe de pompoenpuree in een spuitflesje.
4.  Bak de vis in de roomboter en breng op 

smaak met zout.
5.  Snijd de eryngii doormidden en kerf ze in. 

Bak ze in de pan mooi goudbruin en gaar.
6.  Hak de peterselie en kappertjes mooi fijn 

en voeg toe aan de verwarmde jus.
7.  Houd of maak alle onderdelen warm en 

dresseer het bord zoals op de foto. 
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•  Langoustine is en blijft een prachtig mooi product. Als ze goed 
vers zijn, zijn de kop en start er zo af te trekken. Natuurlijk moet 
ook even het darmkanaaltje verwijderd worden. 

•  Houd de bereiding van de langoustine eenvoudig: 
schoonmaken, kort branden met een gasbrander, beetje olijfolie 
erover en dan nog een kort tikje in de oven. 

•  Voor de luchtige aardappelmousse en aardappelkaantjes is het 
ras Annabel zeer geschikt.

•  De ziltige smaak van de kaviaar is een heerlijke toevoeging aan 
dit gerecht.

•  Maak het gerecht af met verse bloemen en wat druppels 
bieslookolie. 

LANGOUSTINE

Boy Schuiling Restaurant ’t Pakhuus

Luchtige aardappel • Aardappelkaantjes
Verse Bloemen • Kruidenolie • Kaviaar

Subtiel gerechtje met het
zoete van langoustines, aardse

van aardappel, ziltige van
kaviaar en afgemaakt met

een mooie bieslookolie.   
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LANGOUSTINE
met luchtige aardappelmousse, aardappelkaantjes,
verse bloemen, kruidenolie en kaviaar

Benodigdheden:
• 500 gram Texelse aardappels
• 3 dl slagroom
• 50 gram roomboter
• 1 middelgrote Texelse aardappel
• 4 langoustines | 38373323
• bosje bieslook
• 1 dl olijfolie
• 30 gram kaviaar

Notities:

Recept van chef Boy Schuiling
van restaurant ‘t Pakhuus.

Bereidingswijze:
1.  Schil en kook de kruimige aardappelen 

in gezouten water. 
2.  Als ze gaar zijn voeg dan de slagroom en 

roomboter toe en breng op smaak. Doe 
de mousseline in een siphon met twee 
patronen en houd warm.

3.  Schil de kruimige Texelse aardappel en 
snijd in brunoise. Was de blokjes, dep 
droog en frituur op 150˚C tot ze niet meer 
borrelen.

4.  Pel de langoustines en haal het 
darmkanaal eruit. Leg ze op een metalen 
plateautje en brand ze licht.

5.  Draai de bieslook met de olijfolie fijn in 
een thermoblender, zeef dit en doe  
in een flesje.

6.  Verwarm de langoustines nog een minuut 
in een oven op 180˚C. 

7. Breng alle onderdelen samen op het bord. 
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 In september heeft de griet haar kuit 
geschoten en in de wintermaanden

is deze dus op z’n best. 

•  Griet is bij uitstek een mooie wintervis. Echt een luxe vis om te serveren. 
•  Bij dit gerecht serveer ik een beurre blanc op basis van boerenkool.
•  Door de oester te pocheren in een beetje beurre blanc, oestersap 

en lekker veel peper, is deze zeer toegankelijk voor veel gasten.
•  De crème van peterseliewortel en de diverse koolsoorten 

(geblancheerd én rauw) geven dit gerecht haar winterse karakter. 
•  De frisse tegenhangers in dit gerecht zijn de olie van kaffirblaadjes, 

mousseline van citroen en nog wat verse kaffir op de rand van het bord. 

GRIET
Koolsoorten • Peterseliewortel • Gepocheerde oester
Beurre blanc met boerenkool • Mousseline van citrus
Olie en crème van kaffir

Laurent Smallegange
Restaurant Spetters
Kaai 5, 4511 RC Breskens
www.restaurantspetters.nl
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Crème van citroenschil

Benodigdheden:
• 250 gram citroensap
• 200 gram suiker
• 450 gram water
• 2 gram citras
• 9 gram agar
• 200 gram gekookte citroenschil
• 40 gram boter

Bereidingswijze:
1.  Kook alles op en blender de 

citroenschil erdoorheen. 
2.  Laat opstijven en blender opnieuw 

tot een gladde emulsie.

Mousseline van citrus 

Benodigdheden:
• 3 eidooiers
• 50 gram gastrique
• 200 gram geklaarde boter
• 10 gram citroensap
• 10 gram limoensap
• 5 gram bergamotsap
• 5 gram yuzusap
• peper
• zout

Bereidingswijze:
1.  Klop van alle ingrediënten een 

mousseline.
2.  Laat opstijven en blender opnieuw 

tot een gladde emulsie.

Olie van kaffir 

Benodigdheden:
• 750 gram slaolie
• 20 stuks kaffir limoenblaadjes
• 100 gram jonge spinazie

Bereidingswijze:
1.  Mix de ingrediënten in een thermomix 

op 60˚C. 
2. Laat afkoelen en passeer.

Crème van peterseliewortel

Benodigdheden:
• 1 kilo peterseliewortel
• 500 ml melk
• 500 ml water
• 100 gram boter
• peper
• zout

Bereidingswijze:
1.  Kook de peterseliewortel zonder schil in 

de melk en het water tot deze gaar is.  
2.  Giet af en breng op smaak met de 

boter, peper en zout.

Crème van kaffir 

Benodigdheden:
• 100 gram eigeel
• 50 gram chardonnay azijn
• 40 gram sushiazijn
• sap van 2 stuks kaffir
• 5 gram zout
• 20 draaien witte peper
• 750 gram olie van limoenblad

Bereidingswijze:
1.Emulgeer zoals een mayonaise. 

Beurre blanc met boerenkool

Benodigdheden:
• 150 ml witte wijn 
• 20 gram room
• 300 gram roomboter
• peper
• zout
• 200 gram boerenkool
• 50 gram spinazie
• dashi azijn

Bereidingswijze:
1.  Maak een beurre blanc van de witte wijn, 

room, roomboter, peper en zout.  
2.  Mix de boerenkool en spinazie eronder 

en breng op smaak met dashi azijn.

GRIET
met een gepocheerde 
oester, beurre blanc met 
boerenkool, crème van 
peterseliewortel, crème van 
citroenschil, mousseline 
van citrus, olie en crème 
van kaffir en diverse 
koolsoorten 

Recept van chef Laurent 
Smallegange van
restaurant Spetters*. 

Montage

Benodigdheden:
• Oester | 38425302
• griet | 38000520
• bimi
• boerenkool
• groene kool
• paarse sierkool
• zeevenkel
• kaffir

Bereidingswijze:
1. Pocheer de oester in zijn eigen vocht. 
2. Bak de grietfilet in olijfolie.
3.  Blancheer de bimi, boerenkool en 

groene kool.
4.  Marineer de paarse sierkool in wat olijfolie, 

limoensap, peper en zout. 
5. Breng alle onderdelen samen op het bord. 
6.  Maak af met wat zeevenkel en rasp wat 

verse kaffir over het gerecht. 
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De zuivere smaak van kingfish komt 
heel mooi samen met de lichtpittige 
rammenas, de sesamcrème en het 

frisse van citrus. 

•  De kingfish marineer ik met zout en togarashi (Japans 
zevenkruidenmengsel). 

•  De dunne plakjes rauwe kingfish en de rammenas rol ik samen 
tot een roosje.

•  Met behulp van een spinner spuit ik een mooie cirkel van 
sesamcrème met gerookte soja en gembersiroop op het bord. 

•  Op het gerecht spuit ik een paar dotjes van een crème op basis 
van drie soorten citrus (kalamansi, citroen en limoen). 

KINGFISH
Rammenas • Bergamot • Sesamcrème • Citruscrème

RECEPTEN

Laurent Smallegange Restaurant Spetters 
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Vinaigrette van bergamot

Benodigdheden:
• 45 gram water
• 65 gram slaolie
• 65 gram sansa olijfolie
• 65 gram sushiazijn
• 50 gram brunoise gekonfijte citroenschil
• 50 gram bergamot sap

Bereidingswijze:
1.  Meng alle ingrediënten voor het 

verkrijgen van een mooie vinaigrette. 

Montage

Benodigdheden:
• Kingfish | 38000040
• rammenas
• red meat radijs
• togarashi
• chilli cress

Bereidingswijze:
1.  Snijd dunne plakjes (circa 5 mm) van 

de kingfish.
2.  Snijd dunne plakjes (circa 1 mm) van 

de rammenas.
3.  Snijd dunne plakjes (circa 1 mm) van 

de red meat radijs en steek uit in kleine 
rondjes.

4.  Rol de kingfish samen met de 
rammenas tot een roosje en kruid dit 
met wat togarashi. 

5.  Spuit een cirkel van de sesamcrème 
op het bord en plaats in het midden 
het roosje van kingfish en rammenas. 

6.  Werk af met wat chili cress, de 
vinaigrette van bergamot en spuit wat 
dotjes van de citrusgel op het gerecht.  

 

Citrusgel

Benodigdheden:
• 150 gram citroensap
• 100 gram limoensap
• 100 gram yuzu
• 100 gram kalamansi
• 50 gram gembersiroop
• 250 gram suiker
• 250 gram water
• 2,5 gram citras
• 10 gram agar
• 11 gram gellan

Bereidingswijze:
1. Kook alle ingrediënten op.
2. Laat afkoelen.
3. Mix met een staafmixer tot een gladde 
emulsie. 

Sesamcrème

Benodigdheden:
• 150 gram eiwit
• 120 gram sushiazijn
• 25 gram sesamolie
• 45 gram sojasaus
• 20 gram mirin 
• 500 gram slaolie

Bereidingswijze:
1.  Maak de sesamcrème door alle 

ingrediënten samen te voegen als 
een mayonaise. 

ROOSJE VAN KINGFISH 
en rammenas met een gel van vier soorten citrus,
sesamcrème en een vinaigrette van bergamot

Recept van chef Laurent Smallegange van restaurant Spetters*. 
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NIETS MISSEN?
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA 

Hier delen we alles over inspiratie, producten, online masterclasses 
en het laatste nieuws. 

hanos_nl 

hanosgroothandel

hanosgroothandel

BEKIJK ONS ACTIVITEITENPROGRAMMA 
EN SCHRIJF U NU IN OP HANOS.NL/EVENEMENTEN 

SCHRIJF U NU IN VOOR ONZE MASTERCLASSES EN INSPIRATIESESSIES

Evenementen
BINNENKORT BIJ HANOS:

EVENEMENTEN


