
Tip
Serveer je de vissoep als
hoofdgerecht, bak er dan
nog een rode poon bij
en leg op elk bord
een stukje. Het is
een heel smakelij-
ke vis die goed-
koper is dan bij-
voorbeeld ka-
beljauw. Wel
even oplet-
ten met de
graten. Ook
al is rode
poon ‘vis van
het jaar’,
toch is hij het
best tussen
november en
maart. 

4 Ruim 1 kg ongepelde =
350 g  gepelde 
garnalen

4 150 gram bloem
4 100 gram boter
4 een halve liter melk
4 175 ml room
4 100 gram gemalen

gruyère
4 drie eieren, losgeklopt
4175 ml fumet van 

garnalen

VOOR DE FUMET
4 de garnaalpantsers 

4 een ui
4 een selder
4 een prei
4 een wortel
4 een eetlepel tomaten-

puree
4 een blaadje laurier
4 een takje tijm

VOOR DE
AFWERKING
4 een bord bloem
4 een bord eiwit
4 een bord paneermeel
4 een bosje krulpeterselie

Een zelfgemaakte garnaalkroket met verse, hand-ge-
pelde garnalen is een echte delicatesse. Oké, je bent er
wel even mee bezig maar het is in niets te vergelijken
met industriële garnaalkroketten. Maak meteen een
grote portie en vries een deel in. 

Oostendse vissoep

VOOR DE VISBOUILLON 
4 een kilo visgraten van een platte

vis, bij voorkeur tarbot of griet.
Indien niet voorradig: tong of 
pladijs

4 een halve witte selder
4 twee wortels
4 een venkel
4 een ui
4 twee tomaten of een blikje 

gepelde tomaten
4 een klein blikje tomatenpuree
4 een teentje look
4 een laurierblad
4 een takje tijm
4 een theelepel koriander

4 een theelepel komijn
4 een theelepel venkelzaad
4 een theelepel zwarte peperbollen
4 een glas witte wijn

VOOR DE SOEP 
(PER PERSOON)
4 een stukje witte vis 

(pladijs of kabeljauw)
4 een stukje zalm
4 een sint-jakobsschelp
4 een gekookte langoustine
4 twee krabbenpoten
4 drie rauwe mosselen in de schelp
4 een twintigtal garnalen. 
4 peterselie voor de afwerking. 

Zet voor de bouillon de gra-
ten een à twee uur onder in
koud water om ze te degor-
geren: zo worden bloed- en
andere resten losgeweekt.
Spoel ze. Snij alle groenten in
grove stukken, schillen hoeft
niet. Doe ze samen met de
graten en alle andere ingre-
diënten behalve de wijn in
een pan met drie liter water.
Breng zacht aan de kook en
laat 2 à 3 uur pruttelen. Mix
alles, zeef, voeg een glas wit-
te wijn toe en laat nog een
uurtje verder inkoken. 
Breng voor de soep een liter
visbouillon zacht aan de
kook en pocheer er de vis ge-
durende een drietal minu-
ten in. Kleinere of dunne
stukken garen sneller! Gooi
er de mosselen en de (reeds
gegaarde) langoustine en
krabbenpoten een minuutje
bij.  Schik de vis op de bor-
den, overgiet met soep,
strooi er een handje garna-
len over en serveer met een
takje peterselie. 

De lekkerste soep wordt van afval gemaakt: meer dan wat graten en veel
groenten heb je niet nodig om een visbouillon te trekken. Daar maak je een
authentieke Noordzeesoep van, met stukjes vis, mosselen, enkele krab-
benpoten en een luxelangoustine. Heerlijk na een fikse strandwandeling. 

SOFIE kooktSofie Dumont is de chef van Les Eleveurs in Halle.

Elke week stelt zij enkele frisse gerechten voor

die u zo kan klaarmaken bij u thuis.
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Verse
Noord

Van één kilo 
ongepelde 

garnalen hou je
ruim 300 gram

over. Ik koop iets
meer: tijdens het 
pellen verdwijnen
er altijd wel een
paar in een of 

ander mondje...



Pel de garnalen. Zet ze meteen in de
koelkast en maak met de pantsers een
fumet. Snij de groenten grof, zet ze sa-
men met de tijm, laurier en garnaalpant-
sers onder water en laat een half uur tot
een uur zachtjes koken. Haal door een
zeef en laat verder inkoken tot je zo’n
175 ml fumet hebt.
Maak nu de roux voor de kroketten.
Kook de melk even op samen met de
room en de fumet. Smelt de boter  in een
grote pan en meng de bloem eronder.
Laat even sudderen, zonder te laten
kleuren. Voeg in één keer de hete melk
toe en roer goed tot alle klonters ver-
dwenen zijn. 
Haal van het vuur, voeg de kaas toe, de
eieren en als allerlaatste de garnalen.
Giet uit in een grote ondiepe schaal en
laat minstens een halve dag opstijven in
de koelkast.
Haal de schaal uit de koelkast en snij
blokjes van het gestolde mengsel, van
zo’n 75 gram elk. Rol ze tussen je handen
tot een ovale vorm en wentel ze achter-
eenvolgens door de bloem, het eiwit en
het paneermeel.  Bak 5 minuten op
170°C. Snij er eentje open om te kijken
of de binnenkant ook goed heet is. 
Serveer met wat gesnipperde peterselie
en een halve citroen. Je kan de peterse-
lie ook frituren: gooi de toefjes in de
frietketel en laat maximaal 10 seconden
bakken. Opgelet, het spat! 

Haaienbuikjes worden ook 
Schillerlocken genoemd, naar

de krullende loken van de Duitse
filosoof Schiller. Grappig!

Visschelp uit de oven

4 een liter visbouillon 
(zie basisrecept)

4 400 gram pladijs of 
kabeljauw in 16 stuk-
jes, of 12 sint-jakobs-
vruchten

4 4 Parijse champignons
4 100 ml room
4 50 gram gruyèrekaas
4 50 gram parmezaan
4 paneermeel
4 4 lege sint-jakobs-

schelpen
4 een citroen
4 een takje peterselie
4 xantana of instant 

maïszetmeel 
4 zout, peper, 

nootmuskaat

Snij de champignons in vier en
stoof ze even. Kook 500 ml vis-
bouillon tot ongeveer de helft
in. Pocheer de stukjes vis in de
resterende halve liter bouillon. 
Gebruik je sint-jakobsvruchten,
bak ze dan heel kort aan beide
zijden. Hou apart. 
Doe de room bij de ingekookte
visbouillon en voeg wat citroen-
sap toe, naar smaak. Kruid met
zout, peper en nootmuskaat.
Meng er de kazen door en dik,
indien nog nodig, de saus met
een snuifje xantana of een an-
der indikkingsmiddel zoals ma-
ïszetmeel. 
Schik in elke schelp vier stukjes
vis of drie sint-jakobsschelpen
en vier stukjes champignon en
overgiet met de kaassaus. Strooi
er net voor ze in de oven gaan
nog wat extra kaas en een laagje
paneermeel over en werk af met
een toefje peterselie. Bak 10 mi-
nuten op 180 °C.

Altijd lekker, zo’n visschelp uit de oven, en je kan er
eindeloos mee variëren: met witte vis zoals pladijs of

kabeljauw, of een luxeversie met lot, 
tarbot of sint-jakobsschelpen. Vishandel Luk doet er

ook champignons bij: een tikje retro.

Haaienbuikjes met puree
4 Vier haaienbuikjes
4 een kilo bintjes
4 een bakje tuinkers

(‘cresson’)
4 100 gram zure

room 
4 olijfolie

Kook de bintjes in de pel,
giet af, pel en plet ze met
een vork. Meng met de zure
room en voeg olijfolie toe
naar smaak. Kruid met een
beetje zout, flink wat peper
en nootmuskaat. Spoel de
tuinkers. 
Leg op elk bord een haaien-
buikje (in een viertal stuk-
ken gesneden), een flinke
lepel puree en een toefje
tuinkers. 

In elke Oostendse vis-
winkel vind je haaien-

buikjes of Schiller-
locken. Nochtans is het
geen Vlaams product.

Wel Scandinavisch,
maar dan van vis uit de

Noordzee. Het zijn 
namelijk de zijkanten

van de buik of de buik-
filets van de hondshaai

of doornhaai die in 
repen van twintig 

centimeter worden 
gesneden en gerookt,
waarbij ze opkrullen. 

ten

• Waarop letten?
Aan een stuk gefileerde vis kun je moeilijk zien of hij al dan niet
vers is. Koop liever een vis in z’n geheel en laat ‘m ter plaatse fileren
als je toch per se visfilets wil. Let op de oogjes en kieuwen, die
moeten glanzen. De vis moet er ook slijmerig uitzien, nat en glim-
mend. Droog slijm is geen goed teken. 

• Vers, verpakt of diepvries?
Koop in een winkel met veel omzet: daar ben je zeker dat er gere-
geld verse vis wordt aangevoerd. Geen viswinkel in de buurt?
In de supermarkt kun je voorverpakte filets kopen. Helaas gaat
het zelden om Noordzeevis en meestal om uitheemse soorten
als pangasius, botervis of victoriabaars. Probeer ze te vermijden:
ze hebben er al een lange weg opzitten voor ze in de winkelrek-
ken terechtkomen. Koop dan liever in de diepvriesafdeling een
stuk vis van bij ons, zoals een mooie kabeljauw. 

• Bakken of pocheren?
Gebakken vis geeft meer smaak vrij dan gepocheerde. Een vis in
z’n geheel is ook lekkerder dan een filet. Probeer eens af te stap-
pen van die eeuwige gefileerde vis. Zonnevis kan je bijvoorbeeld
perfect in z’n geheel bakken en daarna makkelijk van de graat
losmaken. Alleen als je per se een krokant korstje rond je vis wilt,
haal je hem nog eens door de bloem voor je hem bakt, zoals voor
een klassieke sole meunière. Goede vis om te pocheren is kabel-
jauw, schelvis, vlaswijting (of ‘witte zalm’) en heek (of ‘mooie
meid’). Bij rog mag je kiezen: de dikke exemplaren kun je poche-
ren, de kleine bak je. 

dzeevis

Een lang weekend aan zee, dat 
betekent uitwaaien, herinneringen
uit mijn kindertijd ophalen en de vis-
winkel binnenspringen. Soms verge-
ten we hoeveel onze Noordzee te
bieden heeft! Lekkere klassiekers als
vissoep, garnaalkroketten of een 
visschelp uit de oven bijvoorbeeld. 
Of haaienbuikjes met puree - recht
uit de keuken van mémé. 
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