
 
 

Gebakken kabeljauw met een groene risotto 

 

Benodigdheden: 2½ kg kabeljauwfilet, boter, olie. 500 gram Arborio rijst, 1 ui, 1 liter 

visfond, 500 gram diepvries doperwten, 100 gram Parmezaanse kaas. 2 kg kleine gelijkmatige 

aardappelen. 2 potjes zwarte viseitjes. 

Saus van 1 liter visfond, Pernod, Alles binder, 4 eierdooiers, 200 cc crème fraîche, rasp van  

1 citroen, 1 roomboter. 2  Ghoa Cress. Soepborden of de vierkante borden. Mini ijsknijper. 

Koekje van 400 gram zwarte olijven, 50 gram basterdsuiker, 50 cc olijfolie, 100 gram bloem. 

 

Werkwijze:  Zwarte olijven met de staafmixer cutteren, suiker, olijfolie en de bloem er door 

roeren. Op een bakplaat met bakpapier, kleine hoopjes maken en 20 minuten bakken op 

130°C. 

Kasteelaardappelen: 2 kg kleine aardappelen schillen, in vieren snijden, wassen en ongeveer 

10 minuten blancheren. Afgieten en uit elkaar laten afkoelen. Bakken in de boter. 

 

Kabeljauwfilets in vier of vijf stukken verdelen, verwennen met peper en zout, door de 

bloem halen en in half olie, half boter bakken. De stukken vis verdelen in 66 kleine stukjes 

(40 gram per stuk) In de oven opwarmen. 

Saus: Visfond, crème fraîche verwarmen en lichtelijk binden met iets alles binder. 

Parfumeren met Pernod, geraspte citroen en visbouillonpoeder.  

Vier dooiers loskloppen en het kookvocht al roerende toevoegen. Niet hoger dan 70°C. 

verwarmen om schifting te voorkomen. 

 

Risotto: gesnipperde ui fruiten in een passende casserole, de rijst mee fruiten en blussen met 

de visfond. 20 minuten zachtjes koken, controleren en desnoods vocht erbij. 

Doperwten 10 minuten zachtjes koken, afgieten en in de blender met iets vocht pureren.  

Door de bolzeef wrijven en onder de rijst vermengen met de geraspte kaas. 



 

Opmaak: In diepe borden de drie kleine stukjes vis als een ster dresseren. Met een eetlepel 

een klein beetje saus over de vis doen. Met de natte mini ijsknijper, drie kleine bolletjes 

groene risotto tussen de vis leggen. Er tussen, rechtop de 3 gebakken kasteelaardappelen. 

De vis garneren met de viseitjes en Ghoa Cress met eveneens rechtop het olijvenkoekje. 

Tweede opmaak op een vierkant bord kan zijn: Diagonaal om en om de risotto, vis etc. met 

er tegenaan de kasteelaardappelen en bovenop het koekje. 

 

 

 

 
 

Wijnsuggestie:  

Chardonnay 2011/2012 Grande Olivette (La Baume)   Finale Proefschrift 2011 

  

Mineralige witte wijn uit de koele heuvels van de Pays d’Oc met een mooie vanille-impressie. 

Proefnotitie van de wijnmaker: "Volrijpe Chardonnay met de geur van rijp steenfruit als 

perzik en nectarine. Complexe smaak, eindigend met een lange afdronk met verfrissende 

limoen". proefschrift oktober/november 2009: aanbevolen (“zeer goed”) als nr. 2 van de 

gastronomische wijnen met de beste prijs/kwaliteit: “Licht crèmig in geur en smaak, tamelijk 

vullend, goede zuren. Crispy wijn met een goede balans, een mooie bite en veel lengte”. 

 


