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DE VISSEN VAN HET VOORJAAR

SCHAAL- & 
SCHELPDIEREN

KWEEKWILD

Het water van de Noordzee is nog koud, 
maar is er klaar voor om opgewarmd 
te worden. Voor optimale kwaliteit 
vis varen we zuidwaarts naar de 
Middellandse zee die klimatologisch 
gezien nu een voorsprong heeft. De 
Franse Atlantische kust mag in die tocht 
zeker niet vergeten worden, want dit is 
dé graanschuur wat betreft schaal- en 
schelpdieren. Wanneer de voorjaarszon 
de ondiepere delen van onze kusten 
wat heeft opgewarmd, wemelt het hier 
van het vissenvoedsel. Vele vissoorten 
kunnen hier nu gastronomisch 
zonnebaden. 

In het begin van het voorjaar is het aanbod schaal- 
en schelpdieren nog fantastisch te noemen. 
Zodra het warmer wordt, wordt het aanbod 
schelpdieren schaarser. Schaaldieren zijn er juist 
in overvloed. Denk aan gamba’s, kreeftachtigen 
en langoustines. Maar ook krabben beleven in dit 
seizoen het toppunt van kwaliteit. 

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

COQUILLES
Coquilles leven op de zeebodem waar ze zich voeden 

met algen en plankton. Coquilles hebben een 
kenmerkende schelp. De bolle kant van deze schelp is 

crème-achtig van kleur, de platte kant van de schelp is 
rozebruin van kleur. Het vlees van de coquille bevindt zich 
aan de binnenkant van de bolle schelp. Dit wordt ook wel 

de noot genoemd. De coquilles hebben
 een typische, nootachtige smaak. 

Coquilles
bak 1 kilo – Canada 

38405815 – per kilo

KREEFT
De ‘hard shell’ kreeft is misschien wel het meest 
geliefde schaaldier, dankzij zijn verfijnde, zoete 
smaak en sappige vlees. In de staart en poten 
zit beduidend meer vlees dan bij soft shell kreeft. 
Onze kreeften zijn verwaterd en verblijven in 
homaria, gevuld met zeewater, zodat de kwaliteit 
onberispelijk blijft en u altijd een ultraverse 
kreeft kunt serveren!

Kreeft
400/500 gram – Canada 
38300780 – per kilo

KABELJAUW
Kabeljauw leeft dichtbij de bodem van de zee. De vis 

heeft een gemiddelde lengte van 80 tot 90 centimeter 
en kan wel 25 jaar oud worden. Het vlees heeft een 

mooie helderwitte kleur, bevat weinig graten en is los 
van structuur met grote lamellen. Kabeljauw voedt zich 

met kreeftjes, garnalen, vissen en mosselen
en dat proeft u aan het visvlees

dat fijn van smaak is.

Kabeljauwloins
circa 700 gram per stuk

38113201 – per kilo 

NOORDZEEKRAB
De krab: een ware krachtpatser uit onze eigen 
Noordzee, breed van formaat, met grote 
scharen en een dik pantser. De krab voedt zich 
voornamelijk met schelpdieren, en dat proeft 
u terug in het heerlijke vlees. Het vlees van de 
Noordzeekrab bevindt zich in de geschaarde 
poten. Dit krabvlees is lichtzoet
van smaak en mager.  

Krab
500 gram – Noordzee 
38300860 - per kilo



 KABELJAUW
zeealg • crème van miso • ingelegde rettich • verschillende 

bereidingen van dashi

•  Voor dit gerecht heb ik de kabeljauw gepekeld en ingerold in 
zeealg. Daar heb ik een rouleau van gemaakt en plakken van 
gesneden. De kabeljauw is alleen gepekeld, niet gegaard. 

•  De rettich heb ik ingelegd voor een neutrale zoetzuur. Dit zorgt voor 
een mooie, frisse bite in het gerecht. 

•  De dashi maak ik zelf met daarin een beetje gerookte paling voor 
een intensere smaak. De dashi verwerk ik voor dit gerecht in een 
gel, in een bouillon die ik heel lichtjes afbind met xantana én 
ik maak een meringue van dashi met poedersuiker, sojasaus 
en eiwitpoeder.  

•  Ik heb ook een kroepoek van zeealg gemaakt op basis van 
tapioca. Gesneden, gedroogd en gefrituurd.

•  Als finishing touch top ik het gerecht af met een beetje 
zeepostelein, korenbloempjes, ghoa cress en een klein beetje 
olie van bosui.

Timo Agterberg
Restaurant De Witte Zwaan
Dorpsstraat 8, 3732 HJ De Bilt
www.witte-zwaan.nl

Een beetje gerookte paling in de dashi 
zorgt  voor een  intensere smaak.

*Bord Donut 61157420
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NOORDZEEKRAB
• gelei van krab • taco van sesam • mandarijnsalade 

• crème van tandoori • Hollandse garnaaltjes 

•  Voor de krabsalade heb ik het krabvlees aangemaakt met een beetje 
neutrale mayonaise en limoenrasp. De salade top ik af met de gelei 
gemaakt van een een bouillon getrokken van krabschalen. 

•  Voor het tacobeslag gebruik ik sesam, bloem, water en een 
beetje sambal. 

•  De taco vul ik met een mandarijnsalade die ik heb aangemaakt 
met dragonazijn, een crème van tandoori waarvoor ik de 
tandoorikruiden met eiwit en yoghurt meng én Hollandse garnaaltjes 
die zijn ingelegd in een French dressing. 

•  De koppen van de garnaaltjes haal ik door rijstmeel en frituur ik. 
Die gaan ook in de taco. Ik garneer het geheel met de 
paddenstoeltjes die zijn ingelegd in zoetzuur en maak het af 
met goudsbloem.  

•  Spuit iets van de crème op de gelei zodat de taco goed blijft zitten.  

Timo Agterberg | Restaurant De Witte Zwaan

RECEPTEN Noordzeekrab past wat 
mij betreft perfect in een 

fris voorjaarsmenu.

*Bord uit de privécollectie van de chef. 

pagina 5



Marijn van de Worp
Restaurant Fizzy
Soerelseweg 22, 8162 PB Epe
www.restaurantfizzy.nl

COQUILLES
courgette-miso • schuim van BBQ courgette

• vergiste witte chocoladesaus

•  Snijd de coquilles kruislings in en bestrooi ze met zout, bak deze 
vervolgens op de zoutkant licht bruin aan. 

•  Voor de courgette-miso voeg ik pas in de laatste twee (van de acht) 
weken van het misoproces de courgette toe om zo de smaak van 
de courgette beter te behouden. 

•  De crème van courgette-miso is op eiwitbasis en komt in het 
gehele gerecht terug. 

•  Ik vind het belangrijk om het gehele product te gebruiken; zo is er 
voor dit gerecht dus veel courgette op het bord. De afsnijdsels van 
de courgette heb ik op de barbecue helemaal zwart geroosterd 
en daar een bouillon van getrokken. Met de staafmixer maak ik 
hier vervolgens een schuim van met een heerlijke, rokerige smaak. 

•  De botersaus is op basis van vergiste witte chocolade. Hiervoor 
heb ik gebruik gemaakt van het vergistingssap in plaats van 
witte wijn, tijdens het vergisten worden de suikers omgezet naar 
zuren, daarnaast geeft het vergistingsproces een diep gelagerde 
umamismaak aan de saus. 

•  Van de courgette-miso heb ik een compote gemaakt en een 
krokantje op basis van tapioca. Top het gerecht hiermee af, samen 
met het schuim, borage cress en oesterblad. De courgette-miso 
is de verbintenis van de smaken van alle componenten. 

*Bord uit de privécollectie van de chef. 
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Marijn van de Worp | Restaurant Fizzy

RECEPTEN

Kreeft en zwezerik;
een unieke combinatie.

 KREEFT
shio-koji tomaat • fudge van geroosterde bloemkool

• bloemzuurkool • tomaten-amazake

•  De shio-koji tomaat is gefermenteerd in een marinade van water, 
zouter en koji. Hierdoor wordt de zoete umamismaak van de tomaat 
versterkt. 

•  Wentel de kalfszwezerik even kort door de bloem bak deze krokant. 
•  Voor de fudge van geroosterde bloemkool rooster ik de bloemkool 

eerst zodat er een zoete, nootachtige smaak ontstaat. 
•  Ik gaar de kreeftenstaart sous-vide en brand deze kort af. Hier leg 

ik vervolgens de `bloemzuurkool’ in die is gemaakt van de bladeren 
van bloemkool. Deze heb ik gefermenteerd en aangemaakt met 
de crème van geroosterde bloemkool. 

•  Ik garneer de kreeftenstaart verder met verse seizoenskruiden en 
gevriesdroogde tomaat. Een krokantje van de bisque van de kreeft 
zorgt voor een mooi visueel effect.  

•  De kreeften en zwezerik combineer ik met een soort bouillon op basis 
van tomaten-amazake. Deze maak ik door rijst-koji 24 uur lang in 
tomatenbouillon te laten trekken op 60°C. Hierdoor ontstaat er een 
lange karamellisering van de `suiker’ uit de gefermenteerde rijst 
die de zoete-hartige umami smaak van de tomaat verrijkt.

*Bord uit de privécollectie van de chef. 
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De hoogste kwaliteit zeebaars en dorade, gekweekt in Turkse wateren. Dat alles 
aangestuurd vanuit vissersdorp Urk. Deze kweekvissen zijn een absolute verrijking 

voor op uw menukaart. Luxe en gezonde producten die eenvoudig in bereiding zijn.

Duurzaam gekweekt, geweldig van smaak
De kweekvis van AnT Seafood uit Turkije is niet alleen 
uitermate duurzaam, maar ook geweldig van smaak 
en kwaliteit. De vis wordt gekweekt volgens bio-normen 
en maakt deel uit van het ‘100% onbezorgd duurzaam 
assortiment’. De zeebaarzen en dorades worden uitsluitend 
gevoerd met visvoer bestaande uit 100% ansjovis die wordt 
gevangen met eigen vissersschepen. Hierdoor bevatten 
deze vissen vele malen hogere omega 3 en omega 6 
waarden dan de regulier gekweekte zeebaars en dorade 
en geeft dit ook nog eens een heerlijke smaak. De vissen 
worden gekweekt zonder antibiotica en GMO’s.

Kweekkooien in open zee
Het kweekgebied bevindt zich in open zee (Egeïsche zee). 
Minimaal drie kilometer van de kust. De kweekkooien 
hangen ruim voldoende vrij van de bodem en in open zee 
waardoor een verse doorstroom van water gegarandeerd 

is. In iedere kooi krijgen de vissen zo’n vijftien procent 
meer ruimte dan bij reguliere viskooien. De gehele kweek 
van zeebaars duurt ongeveer achttien maanden om een 
vis van circa 400 gram te realiseren. Voor dorade is dit 
ongeveer dertien maanden.

Optimale versheid en extreem lange 
houdbaarheid
De verwerking van de zeebaars en dorade vindt plaats 
in een eigen productiebedrijf in Turkije op korte afstand 
van de kwekerijen. Binnen een straal van twintig kilometer 
wordt de vis gevangen, geproduceerd en op transport 
gezet naar de vestigingen. De filetsoorten die aan HANOS 
worden geleverd zijn allemaal met de hand gesneden om 
de hoogste kwaliteit te bereiken. Dit proces garandeert 
optimale versheid, smaak en een extreem lange 
houdbaarheid. De zeebaars- en doradefilets zijn standaard 
gratenvrij* en het gehele jaar door beschikbaar.

*Ondanks dat de vis vrij van graten wordt gefileerd, kan het alsnog 
voorkomen dat de filets enkele graten bevatten.

&ZEEBAARS  DORADEZEEBAARS  DORADE
TOPKWALITEIT VIS GEKWEEKT IN OPEN ZEE
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geschubd & 
gestript

geschubd & 
gestript

Doradefilet - zonder graat
1. 100-140 gram | 38105103
2. 140-180 gram | 38105112

1. 300-400 gram | 38001480
2. 400-600 gram | 38001490
3. 600-800 gram | 38001500
4. 800-1000 gram | 38002160
5. 1000-1500 gram | 38000020

Dorade Royal
1. 300-400 gram | 38000870
2. 400-600 gram | 38000900
3. 600-800 gram | 38000920
4. 800-1000 gram | 38000910

ZEEBAARS
MET GEBAKKEN SPINAZIE
EN WITTEWIJN-BIESLOOKSAUS

DORADE

ZEEBAARS

 1

 1

 1

 3
4

 5

 3

 2

recept voor 2 personen

WITTEWIJN-BIESLOOKSAUS
Benodigdheden:
• 1 fijngesneden sjalotje • 1 stengel bleekselderij in 
stukjes • ½ gesneden teentje knoflook • 50 gram boter
• 150 ml witte wijn • 150 ml visfond • 2 laurierblaadjes
• 5 peperkorrels • 200 ml room • bieslook

ZEEBAARS EN GARNITUREN
Benodigdheden:
• 2 stuks zeebaarsfilet (38140502) • 100 gram spinazie
• knoflook • ½ sjalotje gesnipperd • 100 gram quinoa
• 2 stengels bimi • 15 gram zeekraal • 20 gram 
beukenzwammen • 2 dl wittewijnsaus • 15 gram 
gesneden bieslook • 1 theelepel kappertjes
• zout en peper 

400-600 gram 
38036232

400-600 gram 
38001790

Zeebaarsfilet - zonder graat
1. 100-140 gram | 38140502
2. 140-180 gram | 38140619

RECEPT

 1

4

 2

 2
 2

pagina 7



pagina 10

Benodigdheden:
• 800 gram gamba’s | 38300151 
• 200 gram kreeft(knoken en looppoten) • 2 tenen knoflook
• 10 gram piment de espelette | 25214200 • 2 gram oregano
• 1 eetlepel piment de espelette puree | 25214210 • zout 
• brandy of cognac • schapensnaren of cellulose darm

Bereidingswijze:
•  Spoel de schapensnaren goed onder de kraan met koud stromend 

water en zet weg in water.
•  Draai de gamba’s door de grove plaat van de gehaktmolen (10 

mm) en zet op ijs.
•  Draai de helft van de gamba’s 2 keer door de fijne plaat (3 mm) en 

vermeng met de rest van de gamba’s
•  Snijd het kreeftenvlees grof met de hand.
•  Plet de knoflook en hak fijn en meng met de overige smaakstoffen.
•  Vermeng alles met elkaar en breng op smaak met het zout en de 

brandy of cognac.
•  Laat 1 nacht in de koeling staan om de smaken goed te laten 

infuseren.
•  Vul een stopbus of spuitzak met de farce en schuif de darm over de 

tube.
•  Maak de worsten naar eigen inzicht en gewenste grootte.
•  Wel de worsten in een warmwaterbad van 52,4°C voor ongeveer 20 

minuten.
•  Laat 1 dag rusten in de koeling.

GEMARINEERDE 
EN SOUS-VIDE BEREIDE 

PIJLSTAARTINKTVIS
Benodigdheden:
• 1 kilo tube van pijlstaartinktvis | 38085608 • 10 gram knoflook
• 20 gram sjalot • 1 takje tijm • olijfolie • zout en peper

Bereidingswijze:
•  Maak de inktvis schoon en houd hierbij de vleugels en korte armen apart.
•  Maak voor de marinade de knoflook en sjalot schoon.
•  Zet de knoflook, sjalot en tijm aan in de olijfolie en laat hiermee de etherische oliën vrijkomen.
•  Breng de inktvistube (het lijf) op smaak met zout en peper, stop samen met de marinade in een vacuümzak 

en vacumeer.
•  Gaar de inktvis in een oven of warmwaterbad op 50°C voor een half uur.
•  Laat afkoelen tot kamertemperatuur en vries in, op deze manier wordt de smaak intenser en het vlees malser.
•  Na het invriezen weer laten ontdooien en koelvers bewaren.
•  Je kan nu de inktvistube in elke gewenste vorm snijden en direct consumeren of eventueel nog een bereiding 

geven op bijvoorbeeld de plancha of grill.

CHORIZO VAN 

GAMBA
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BOLOGNESE VAN 

PIJLSTAARTINKTVIS

ROODBAARS 
MET MOSTERD-PETERSELIEKORST

Benodigdheden:
• 8 stuks korte armen van inktvis • 2 stuks vleugel van inktvis
• 1 sjalot • 10 gram knoflook • 400 gram rijpe tomaat • 1 takje tijm 
• 1 takje basilicum • 50 ml witte wijn • 50 gram zoete ui
• 50 gram wortel • 20 ml witte wijn • oregano • zout en peper

Bereidingswijze:
•  Zweet de sjalot en knoflook aan in olijfolie en voeg hierna de grove stukken 

tomaat toe.
• Voeg de tijm en basilicum toe en blus af met de witte wijn.
• Stoof dit nu in ongeveer 30 minuten gaar.
• Cutter fijn in een keukenmachine tot saus.
•  Snijd de inktvisvleugels in brunoise en verdeel de armen in gelijke delen.
•  Snipper de ui en snijd de wortel in brunoise en zweet aan in olijfolie, voeg 

de brunoise en gesneden armen van inktvis toe en laat het vrijgekomen 
vocht verdampen.

• Voeg een scheut witte wijn toe en laat deze ook verdampen.
• Voeg de tomatensaus toe en breng op smaak met zout en peper
• Voeg als laatste de fijngesneden oregano toe.

Benodigdheden:
• 500 gram roodbaarsfilet met vel | 38122504
• 50 gram platte peterselie
• 10 gram knoflook
• 30 gram broodkruim 
• 1 eetlepel mosterd
• 50 gram boter
• zout en peper

Bereidingswijze:
•  Draai in de blender of keukenmachine een stevig deegje van de platte 

peterselie, knoflook, mosterd, boter en broodkruim. Breng op smaak met 
zout en peper.

•  Stop het mengsel in een vacuümzak en rol uit op de gewenste dikte en 
vacumeer (je kan dit goed in de vriezer bewaren).

•  Haal het vel van de roodbaarsfilet, pareer en kruid met zout en peper.
•  Snijd banen van het peterselie-mosterddeeg, leg op de roodbaars en trek 

vacuüm.
•  Gaar 15 minuten sous-vide op 45°C.
•  Brand hierna licht af met brander.
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‘CHIPS’ VAN 

ROODBAARSHUID

JAPANSE 
CARPACCIO VAN 

INKTVIS

Benodigdheden:
• roodbaarshuid, geschubd
• zout

Bereidingswijze:
•  Schraap met een mes het visvlees van de huid en spoel goed 

met koud water.
•  Droog de huid goed af met papier.
•  Leg de schoongemaakte en geschubde roodbaarshuiden op 

een ovenplateau strak tussen siliconenpapier.
•  Leg nog een plateau boven op het papier maar laat hier tussen 

nog wat ruimte zodat de warme lucht goed kan circuleren.
• Droog in een oven van 40°C tot ze compleet droog en krokant 
zijn (dit duurt ± 12 uur).
• Laat afkoelen en bewaar goed afgesloten.
• Frituur de vellen in arachideolie van 200°C.
• Laat goed uitlekken op keukenpapier.
• Bestrooi met zout en/of andere smaakmakers.

TIJGERMELK
Benodigdheden:
• 50 ml yuzusap • 10 gram gember • 10 gram knoflook

Bereidingswijze:
•  Maak een tijgermelk(marinade) met behulp van een staafmixer van de 

ingrediënten en laat minimaal een half uur infuseren. 
•  Zeef de tijgermelk door een fijne zeef en breng op smaak met een klein beetje 

zout en witte peper uit de molen. 

MONTAGE
Benodigdheden:
• octopustentakels • bleekselderij • chillipeper • limoenrasp
• salty fingers |34228818  • sesamolie

Bereidingswijze:
• Maak de octopus schoon en haal de zuignapjes van de tentakels.
• Snijd de tentakels vervolgens in dunne plakken.
•  Leg los van elkaar op een plateau en besprenkel met de tijgermelk, marineer 

ook de zuignapjes met de tijgermelk.
• Laat de zuren 15 minuten inwerken.
• Dep de zuignapjes droog en vul ze met de piment de espelette.
• Dresseer de carpaccio en gevulde zuignapjes naar eigen inzicht.
• Garneer met limoenrasp, salty fingers en een paar druppels sesamolie.
• Laat goed uitlekken op keukenpapier.
• Bestrooi met zout en/of andere smaakmakers.

GEMARINEERDE 
EN SOUS-VIDE BEREIDE 

PIJLSTAARTINKTVIS
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HANOS.NL/LIVESTREAM

Kijk nu alle 
livestreams en 
masterclasses 
terug op

INSPIRATIE

Volg ons 
ook op
Pinterest

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

OP & TOP

OP & TOP


