Recepturen online masterclass

VIS & SEIZOEN
ZOMER

In samenwerking met:

Het leven in de zomer is prettig met een
vrij gevoel, een zonnetje op het terras
en een heerlijk glas wijn. De zomer maakt
ons hongerig en zeker op het gebied van
vis is er veel moois te halen. Het aanbod
vis zouden we kunnen omschrijven als
‘plat en rond’. Maar platvis of niet,
u zult zien dat alle vissen hun buikje
rond hebben gegeten en ze zijn dan
ook in topconditie.

VIS,SCHAAL - &
SCHELPDIEREN
VAN DE ZOMER

De zomer wordt in onze streken gekenmerkt
door een grote variatie aan kleurrijke vissen,
groot en klein, plat en rond, kakelvers en
gezond. Bij de visafslagen aan de Hollandse
en Vlaamse kust is die kleurrijke massa een lust
voor het oog. Menig chef leeft zich uit met
al het moois dat de zomer ons te bieden heeft.
Bijvoorbeeld met makreel- en schelvisachtigen,
uiteraard platvissen als schol en griet, maar
natuurlijk ook met rode mul en roodbaars.
Maar ook is de zomer een uitstekend moment
om te kiezen voor krabben, kreeftachtigen
en de lekkerste mosselen.

DE VISSEN VAN DE ZOMER
JUNI T/M SEPTEMBER
SCHAAL- &
SCHELPDIEREN

WILD

KWEEK

DIKLIPHARDER

ALIKRUIK

CORVINA

HARING

COQUILLE

DORADE

HEEK

DIVERSE GAMBA’S

FOREL

KABELJAUW

HOLLANDSE GARNAAL

HEILBOT

KOOLVIS WIT

NOORDZEEKRAB

MEERVAL CLARESSE

KOOLVIS ZWART

SNOWCRAB

RIDDERVIS

LENG

STRANDKRAB

TARBOT

MAKREEL

KREEFT

YELLOWTAIL KINGFISH

PIJLINKTVIS

RODE RIVIERKREEFT

ZALMFOREL

RODE MUL

LANGOUSTINE

ZALM

ROODBAARS

BOUCHOT MOSSEL

ZEEBAARS

SCHAR

MOSSEL BODEMCULTUUR

SCHELVIS

MOSSEL HANGCULTUUR

SCHOL

DIVERSE OESTERS

SEPIA

SCHEERMES

SNOEKBAARS
TONG

Bekijk voor het mooiste seizoensaanbod
onze viskalender en laat u inspireren door
de gerechten van JRE chefs met zomervis,
schaal- en schelpdieren.

TONIJN ALBACORE
ZEEBAARS
ZEEDUIVEL
ZEEWOLF
ZWARTE HEILBOT

ZEEBAARS
De zeebaars is een straalvinnige vis die zowel in zoet als
zout water voorkomt. De zeebaars heeft een gestroomlijnd
lichaam met een grijze, zilverkleurige rug en witte buik. De
volwassen vis is gemiddeld 50 centimeter, maar kan een
lengte bereiken van 103 centimeter en een gewicht van 12
kilo. De smaak is zoetig en mild met een fijne structuur en
met relatief weinig graten.

Zeebaars
Wild
38001510 | per kilo

KLEURRIJK,
DIVERS,
KAKELVERS
MASTERCLASS

RODE MUL
De rode mul behoort tot de baarsachtigen en wordt ook
wel ‘koning van de poon’ genoemd. Hij leeft onder andere
op de zeebodem voor de Franse kust en van de Noordzee.
Hij wordt gevangen door middel van de flyshoot techniek.
Een belangrijk voordeel van deze techniek is dat de vis niet
beschadigd raakt; zelfs de slijmlaag blijft intact. Rode mul
is een heerlijke, matig vette vis die bovendien makkelijk te
fileren is.

Rode mul
Middel
38001210 | per kilo
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MAKREEL
De makreel komt voor in de Atlantische Oceaan, de
Noordzee, Oostzee en de Middellandse Zee. In de winter
leeft de vis voornamelijk in diepere wateren, in de zomer
komen ze in grote getalen dichter naar de kust en trekken
ze naar het noorden. De vis kan tot 60 centimeter lang
en 3 kilo zwaar worden en is een echte zomervis; dan is
de kwaliteit van deze vis het best. Het rode vlees van de
makreel is zacht van structuur, sappig en vol van smaak.

Makreel
500/600 gram
38048014 | per kilo

RODE RIVIERKREEFT
De rivierkreeftfamilie is zeer groot en telt 400 soorten die
wereldwijd zijn verspreid. In Europa vinden we een aantal
soorten rode rivierkreeft die oorspronkelijk uit de NoordAmerikaanse binnenwateren afkomstig zijn (Louisiana). De
rode rivierkreeft is het best van kwaliteit in de zomermaanden
en leeft in tegenstelling tot andere kreeften in zoet water. Door
de vleesachtige textuur en frisse, zoetige smaak is het een
geliefd ingrediënt bij veel gasten (zelfs niet-visliefhebbers).

Rode rivierkreeft
Levend – Hollands
38301690 | per kilo
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Robert Hartelman
Restaurant Cèpes
Houtkampweg 1, 6731 AV Otterlo
www.cepes.nl

ZACHT GEGAARDE
MAKREEL
piccalilly • knolselderij • yoghurt
• Makreel is een heel veelzijdige zomervis die over het
algemeen bij veel gasten in de smaak valt. Voor dit
gerecht heb ik de makreel zacht gegaard onder de passe
voor zo’n 7 à 8 minuten. Een eenvoudige bereidingswijze,
maar zeer smakelijk en effectief.
• De piccalilly heb ik fijngedraaid, opgekookt en gebonden
met gelatine. Na teruggekoeld te hebben, steek ik een ring
uit. Zeer kleurrijk, maar bovenal heerlijk friszuur van smaak.
• Van de aardappel, knolselderij en prei heb ik een lekker
romige ragout gemaakt.
• Ik heb een zoetzure gel gemaakt van citroensap en
suikerwater. Om tot een gel te komen heb ik agar agar
gebruikt (3,2 gramop 300 gram vocht).
• De komkommer, radijs en rettich geven dit gerecht een
lekker frisse touch. Die frisheid wordt versterkt door de
vinaigrette van yoghurt en groene kruiden. De groene
appel en waterkers maken het helemaal af.

SALADE VAN RODE
RIVIERKREEFT
tomatengelei • citrus • biancardo saus

RECEPTEN

• Rivierkreeft is een perfect product om in de zomer te
serveren. Zeker omdat ze in grote getalen te verkrijgen
zijn. De salade van rivierkreeft heb ik gemaakt met
paprika, bieslook, een sjalotje en wat citroenzeste voor
frisheid.
• De tomatengelei heb ik gemaakt op basis van
tomatenbouillon, gelatine en agar agar. Een mooie
doorzichtige gelei, waardoor de salade van de
rivierkreeft nog goed te zien is. Ik vind het belangrijk dat
gasten goed kunnen zien wat voor producten zij op het
bord geserveerd krijgen.
• De radijs heb ik op de mandoline gesneden en
even kort in ijswater gelegd zodat deze een fijne
knapperigheid heeft.
• De jus heb ik gemaakt op basis van majoraan,
champignons, bleekselderij, prei, ui en knoflook. Deze
schuim ik vlak voor doorgifte nog even op.
• Door het toevoegen van zeebanaan en zeekraal krijgt
het gerecht een mooie zilte toets.
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Robert Hartelman | Restaurant Cèpes
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Kars van Wechem
Restaurant De Saffraan
Kleine Koppel 3, 3812 PG Amersfoort
www.desaffraan.nl

RODE MUL
IN THAISE STIJL
pinda’s in beurre noisette • jalapeño gel • rode uiengel
• De rode mul serveer ik bijna rauw in een soort ceviche stijl.
Ik leg deze wel heel even kort op een hete plaat zodat de
huid krokant wordt. Vervolgens leg ik deze zo’n vijf minuten
in de ‘tijgermelk’. Deze dressing is gemaakt met koriander,
limoenblad, sushi-azijn, gewone azijn en peperazijn. Lekker
Oosters dus!
• Alle gelletjes zijn gemaakt op basis van zoetzuur.
Wat mij betreft een heerlijke combinatie met pittige
en notige smaken. Dit kenmerkt ook onze keuken.
• De notige smaak komt voort uit de pinda’s die in beurre
noisette gekaramelliseerd zijn.
• De jalapeños hebben zo’n twee weken in een mengsel
van kruiden, knoflook en zout gestaan. Heerlijk pittig!

ZEEBAARS

RECEPTEN

bombe van lavas • asperges • krokante kippenhuid •
gebakken gist
•D
 e huid van de zeebaars heb ik licht ingesneden, krokant
gebakken en vervolgens gaar ik deze vis door in de oven.
•D
 e puree van lavas heb ik bereid met gelatine en agar
agar. Koud is deze makkelijk op te pakken om eenvoudig te
verwarmen onder de passe. In deze bombe steek ik onder
andere de asperges.
•D
 e krokante kippenhuid heb ik gemaakt door de huid eerst te
koken, vervolgens glad te draaien met tapioca, uit te smeren
en af te bakken.
• De saus is gemaakt van citroengras, kokos, witte wijn,
mosselvocht, langoustinebouillon, knoflook, korianderbollen,
crème fraîche, kerrieolie en boerenroom. Deze saus schuim
ik op met de staafmixer.
• Voor een heerlijke umami-smaak heb ik gist gebakken en
over het gerechtje gestrooid. Deze gist heb ik een half uur
gebakken op 180˚C en vervolgens fijngemalen.
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Kars van Wechem | Restaurant De Saffraan
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Gevuld uit
de oven

Ceviche
GELIEFD IN DE GASTRONOMIE
Kingfish is verwant aan de makreel, maar is gastronomisch meer
vergelijkbaar met tonijn en dus een perfect alternatief. Met een zachte
smaak, een lichtroze/witte filet en een mooie stevige beet, leent de
Dutch Yellowtail zich van nature voor meerdere doeleinden. Van koud
gerookt tot gegrild en van rauw tot gebakken.
• 700-1000 gram - hele vis | 38000030
• 1000-2000 gram - hele vis | 38000040

Teriyaki

KINGFISH
DUTCH

de vis van de toekomst
De hoogste kwaliteit vis halen we misschien wel uit onze eigen wateren.
We hebben het over ‘Kingfish Dutch Yellowtail’. Kingfish, ook wel Hiramasa
genoemd, wordt vaak geïmporteerd vanuit Japan en Australië, maar deze
Dutch Yellowtail wordt in een kwekerij op het land gekweekt in wateren
uit de Oosterschelde in Zeeland. Dankzij innovatieve technologieën wordt
de vis duurzaam geproduceerd, zonder gebruik van antibiotica. Wat ook niet
onbelangrijk is, is dat de Dutch Yellowtail het hele jaar vers verkrijgbaar is.
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Gegrilde
staart
In boter gebakken

Sashimi

RECEPTEN
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SEAFOOD
ULTIMATE SHARING

Boil

Het lekkerste uit de zee delen op het terras; de Seafood Boil is hét
gerecht waarmee u uw gasten verrast. Lekker frivool geserveerd
in een grote pan of kom, maar zeker met veel oog voor verfijning.
En niet gegeten met het meest fancy bestek, maar lekker met
de handen. Dat is ‘sharing’ zoals het bedoeld is!
Overgewaaid uit de zuidelijke staten van Amerika
en inmiddels ook een regelrechte hit bij veel restaurants
om ons heen. In de basis bestaat de Seafood Boil
uit schelpdieren, rode aardappels, worst,
maiskolfjes en een riante lading cajunkruiden.
Maar durf vooral te variëren en ga aan de slag
met zeevruchten en schelpdieren uit onze eigen
zee. Van de traditionele boil uit Louisiana tot een
Spaans mediterrane variant en van een Aziatische
boil tot een precooked easy boil.

Traditional

LOUISIANA BOIL
Dé traditionele Louisana Boil wordt bereid in
een grote pan bouillon met daarin flink wat
cajunkruiden. Onze variant bestaat uit een boil
(kippenbouillon, liquid concentrate langoustine
en seasoning) met daarin kreeftenstaart, king
crab, snowcrab clusters, krabpoten, black tiger
garnalen en Japanse coquilles. Om de boil
compleet te maken voegen we er ook roseval
aardappelen, ui en een maiskolf aan toe.
We maken het af met ei, citroen
en peterselie.

Spanish

MEDITERRANEAN BOIL
De Spanish Mediterranean Boil is een
afgeleide van de traditionele boil uit
Louisiana, maar dan in de stijl van paella.
In de boil, op basis van bouillabaisse
met paella seasoning, worden onder
andere moten van zeeduivel, gamba’s,
mosselen en octopustentakels bereid.
Verder verwerken we de typisch
Spaanse fideuà pasta en onder
andere chorizo, pimientos
de padrón, venkel en paprika.

RECEPTEN
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Recept 1 | HOLLANDSE CEVICHE VAN GRIET

Asian

THAI BOIL
RECEPTEN

Precooked
EASY BOIL

De Asian Thai Boil is heerlijk om aan tafel te serveren
in een traditionele Thaise hotpot. De boil zelf bestaat
uit visbouillon, kippenbouillon, liquid concentrate
Aziatische stijl én groene currypasta. De vissen die
hierin worden bereid zijn kingfish, soft shell crab,
garnalen, kokkels, scheermessen en vongole. De boil
is verder onder andere verrijkt met udon noedels,
sperziebonen, aubergine, taugé en kaffir blaadjes.

Benodigdheden:
• 600 gram grietfilet(zondervel) | 38108100
• ½ liter hangop vocht
• 10 gram gember
• 10 gram knoflook
• ½ stuk ui (zoet)
• ½ stuk rode peper
• koriander
• zout en peper
• brandewijn
		
Bereidingswijze:
1. Pareer de grietfilet (houd hierbij de vetrandjes apart).
2. Snijd in dunne reepjes en breng op smaak met peper en zout.
3. Maak met behulp van een staafmixer van de overige ingrediënten
(behalve de brandewijn) een tijgermelk (houd een klein beetje van
de koriander achter voor de garnering).
4. Voeg de vetrandjes die je bij het pareren hebt apart gehouden toe
en draai goed fijn met de staafmixer.
5. Breng op smaak met peper en zout en voeg een paar druppels
brandewijn toe, je hebt nu van de tijgermelk pantermelk gemaakt.
6. Meng de reepjes van de griet met de pantermelk en laat minimaal
een half uur marineren.
7. Haal de reepjes uit de marinade en garneer met fijngesneden
koriander.

Notities:

Een heerlijke seafood boil hoeft niet
moeilijk te zijn om te bereiden, zo bewijzen
we met deze ‘precooked easy boil’.
Gemaakt op basis van een serveerklare
vissoep met een seasoning naar keuze
en daarin sous-vide bereide zeebaarsfilet
en kabeljauw, voorgekookte garnalen en
mosselen. Wanneer u ook kiest voor sousvide bereide groenten, hoeft alles slechts
warmgemaakt te worden om het daarna
als een echte boil te serveren.
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Recept 2 | KOUD GEROOKTE KABELJAUWHAAS

Recept 3 | VISBOUILLON VAN KABELJAUWGRAAT

Benodigdheden:
• 600 gram kabeljauwhaas | 381121048112104
• 30 gram zeezout (grof)
• poeder van gedroogde sinaasappel- en citroenschil
• rookmot (appel) | 55531800

Benodigdheden:
• 1 kilo visgraten van kabeljauw
• 100 gram uien
• 100 gram bleekselderij
• 100 gram wit van prei
• 10 gram boter
• 40 ml droge witte wijn
• 1,2 liter water
• 1 dillesteel
• 1 takje tijm
• 5 peperkorrels, gekneusd

		
Bereidingswijze:
1. M
 eng het grove zeezout met het poeder van sinaasappel- en
citroenschil.
2. Z out de kabeljauwhaas met de zeezoutmix en leg op papier weg in
de koeling (± 4 uur).
3. B
 reng de rookkast in gereedheid met de rookmot en rook vervolgens
de kabeljauwhaas op ijs ±2 uur, laat hierbij af en toe verse lucht in de
rookkast komen (dit ter voorkoming van de tranige smaak).
4. L aat de gerookte kabeljauwhaas na het roken nog 24 uur rusten in
de koeling.

Notities:
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Bereidingswijze:
1. Spoel de kabeljauwgraten schoon onder koud stromend water.
2. Pel de uien en snijd ze fijn.
3. Snijd de bleekselderij en de prei fijn.
4. Verhit de boter in een grote pan en zet de groenten hierin aan.
5. Zet hierna de visgraten erbij aan (1 minuut) en blus af met de
witte wijn.
6. Voeg het water toe en breng het geheel tegen de kook.
7. Draai het vuur laag en schuim regelmatig af.
8. Laat de bouillon ± 30 minuten trekken.
9. Laat de groenten en graten bezinken en schep de bouillon van
bovenaf door een zeef waarin een vochtige passeerdoek ligt.

Notities:
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Recept 4 | CONFIT VAN KABELJAUWWANG, -KEEL EN -LIP

Recept 5 | GALANTINE VAN TONGFILET

Benodigdheden:
• 500 gram kabeljauwwangen, -keeltjes en –lippen | 38141136
• 100 gram boter en olie (50/50)
• 1 blaadje laurier
• 1 takje tijm
• 1 sjalot
• 1 teen knoflook
• zout en peper

Benodigdheden:
• 10 stuks tongfilet of tongscharfilet (à 90 gram)
• 200 gram zalmfilet (afsnijdsels) zonder vel
• 20 gram courgetteschil
• 20 gram prei
• 20 gram wortel
• 100 cl slagroom
• 2 stuks norivel
• 2 stuks UHP kreeftenstaart | 38301850
• 2 stuks ei
• zout en peper
• brandy
• boter
• neteldoek (etamine) | 55515861
• bindtouw

Bereidingswijze:
1. B
 reng de verschillende onderdelen van de kabeljauwkop op smaak
met zout en peper.
2. F ruit de sjalot en knoflook aan in de olie en voeg de tijm, laurier en
boter toe.
3. Laat 30 minuten infuseren.
4. Doe in een vacuümzak en trek alles vacuüm met de boter.
5. Gaar sous-vide op 48°C (± 20 minuten).

Notities:

Bereidingswijze:
1. Plet de tongfilet licht en breng op smaak met zout
en peper en bewaar op absorberend papier in de koeling.
2. Snijd de courgetteschil, wortel en prei in brunoise en fruit dit in een beetje boter en zet koud.
3. Draai van de zalmafsnijdsels een gladde farce.
4. Meng de farce op ijs met de brunoise gesneden groenten en lobbig geslagen slagroom.
5. Breng op smaak met zout, peper, brandy en bewaar in een spuitzak in de koeling.
6. Tik het ei los, voeg een klein beetje water en zout en peper toe.
7. Bak zonder te kleuren in een antiaanbakpan tot een dunne pannenkoek en leg koud.
8. Halveer de rauwe kreeftenstaarten en breng op smaak met zout en peper.
9. Leg om en om de tongfilets (brede gedeelte boven/onder) met de velkant naar boven naast elkaar op plasticfolie.
10. Verdeel de zalmfarce met de spuitzak over de tongfilets en strijk glad (2 mm dikte).
11. Leg hierop banen van de eierpannenkoek (laat 2 cm van onderen en boven vrij).
12. Breng hierop nogmaals een dunne laag van de zalmfarce aan.
13. Leg hierop de nori (laat 2 cm van onder en boven vrij).
14. Leg hierop van onder gezien de repen van de kreeftenstaart en breng hierop een dun laagje van de
zalmfarce aan.
15. Rol nu het geheel vanaf onder op tot een rollade.
16. Leg deze rol op de neteldoek en verwijder de plasticfolie, rol het geheel voorzichtig op en bind licht op
met bindtouw.
17. Pocheer de rol in visbouillon af tot een kerntemperatuur van 56°C (gebruik hiervoor een oven).
18. Laat de rol afkoelen in de bouillon.
19. Haal uit de bouillon en zet onder lichte druk weg.
20. Laat minimaal 24 uur rusten om verder te verweken.
Tip: Kook de bouillon tot de helft in en verwerk als begeleidende saus.
Notities:
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Recept 6 | SCHUBBENCHIPS

Notities:

Benodigdheden:
• 10 stuks roodbaars met vel en schubben
• arachideolie
• zout en peper
Bereidingswijze:
1. Breng de roodbaarsfilet op smaak met zout en peper.
2. Verwarm de arachideolie tot 210°C.
3.Leg de roodbaarsfilet op een bolzeef en overgiet de velzijde met
de olie van 210°C. Het visvlees gaart gelijk door de hete olie.
4. Breng op smaak met zout.

Notities:
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INSPIRATIE

Kijk nu alle
livestreams en
masterclasses
terug op

HANOS.NL/LIVESTREAM

Volg ons
ook op
Pinterest

OP & TOP

OP & TOP

Al onze receptinspiratie is ook terug te vinden op Pinterest.
Per onderwerp verzameld in overzichtelijke borden.
Zo kunt u uw favoriete recepten eenvoudig bij elkaar opslaan.

Scan de QR-code en start direct met pinnen!

PINTEREST

