
 
 

Pot au Feu van mosselen met saffraan en ravioli 

 

Benodigdheden; 600 gram venusschelpen, mirepoix, ½ kg gekookte mosselen, 1 kg 

heilbotfilet, roomboter, 2 teentjes knoflook, 2 glazen witte wijn.  

Twee liter visfond, saffraandraadjes, sap van 1 citroen, 3 dl Noilly Prat, 500 cc Crème 

Fraîche, 250 gram koude roomboter, zout, peper, 40 stuks groente- of vis tortellinis.. 

 

Julienne van 1 dikke wortel, 1 venkel, ½ bos bleekselderij, 250 gram roomboter,  

1 borrelglas Pernod, 1 bos dille, 2 zakjes inktvisinkt. Soepborden. Stokbroden.  

 

Werkwijze: De mirepoix fruiten. De gewassen venusschelpen hierin acht minuten koken en 

ondertussen verwennen met knoflook en witte wijn. Regelmatig omschudden. In de vergiet 

doen en het vocht voor de saus bewaren. Mirepoix van de schelpen verwijderen en het vlees 

in de schelpen laten zitten. Heilbot in stukken snijden en vijf minuten in de visfond pocheren. 

 

Soep: Mosselvocht en visfond tien minuten inkoken, vervolgens de crème fraìche, Noilly 

Prat, sap van 1 citroen, zout/peper, en de saffraandraadjes toevoegen. Smaak controleren, 

monteren met stukjes koude boter en dan met de staafmixer schuimig kloppen. 

 

Groenten: Wortel, venkel, bleekselderij in julienne snijden en met boter bijtgaar stoven. 

Verwennen met iets zout, peper en een borrelglas Pernod. Tortellinis volgens voorschrift 

koken. Takjes dille in het water leggen. Inktvisinkt in een bakje doen. Stokbroden snijden. 

 

Opmaak: Tegen de rand van de borden een speelse brede streep inktvisinkt trekken. In het 

midden van de borden 2 gekookte tortellinis leggen met naperen met de saffraansoep, daarop 

de mosselen en venusschelpen, gegarneerd met de julienne en als decoratie enkele takjes dille. 



Bestek: lepel en vork. Per twee personen bord voor de schelpen. Mandjes voor de 

stokbroden. 

 

Wijnsuggestie: 

 

 
 

Baron D’Alsace Riesling 2013 

 

Deze baron D´ Alsace  Riesling komt van wijnhuis Cave de Turckheim uit de Elzas, 

Frankrijk.   

Smaak:  fris en droog met een aroma van Zitrus vruchten.  

Combineren met allerlei vissoorten met name mosselen, diverse kazen, gevogelte en uiteraard 

sauerkraut. (12,5%) 

 


