
 
 

Russische vissalade 

 

Benodigdheden: 2 kg bonken, 500 gram visfilet, 300 gram knolselderij, 2 dikke wortelen, 

400 gram doperwten, 4 augurken, 1 gesnipperd ui. French Dressing. Remouladesaus. 

3 eetlepels mayonaise. 10 gekookte eieren. Ronde ringvormen. Stokbroden. 

Garnering: 1 groene eikenbladsla, 500 gram gekookte mosselen, 500 gram gerookte 

zalmfilet, 5 pakjes gerookte forel. 3 citroenen, zesteur, 1 klein potje zalmkaviaar. 

 

Werkwijze: passende borden pakken. Twee casseroles met water en zout opzetten.  

Bonken, wortelen en knolselderij schillen, wassen en in brunoise (3 x 3 mm) snijden.  

De in brunoise gesneden aardappelen 4 minuten blancheren, afgieten en uit elkaar op 

keukenrolpapier leggen. 

Knolselderij en wortel samen 6 minuten blancheren en de laatste drie minuten de 

doperwten mee blancheren, afgieten, koud spoelen en op keukenrolpapier leggen.  

Augurken in brunoise snijden. Ui snipperen.  

De vis 10 minuten pocheren in een court-bouillon en uit elkaar plukken. 

Alle ingrediënten met elkaar vermengen en aanmaken met de French dressing en 3 eetlepels 

mayonaise. 

French Dressing maken van 1 dl azijn, 1 dl witte wijn, zout, peper, mosterd, ½ bos gehakte 

peterselie, 3 dl olijfolie. 

Remouladesaus van 5 dl mayonaise, ½ bos gehakte kervel, ½ bos peterselie, ½ bos bieslook,  

3 eetlepels gehakte kappertjes en 2 gehakte augurken, smaakstoffen. 

Gekookte eieren doormidden snijden. Eikenbladsla wassen en de nerven verwijderen. 

Zestes van de gewassen citroenen maken. 

 

Opmaak: Met behulp van een ringvorm, de salade verdelen over de borden.  



Goed aandrukken. Op de salade een ½ gekookt ei plaatsen en napperen met iets 

remouladesaus.  

Enkele blaadjes sla er omheen, garneren met enkele aangemaakte gekookte mosselen,  

¼ gerookte forel en zalmfilet.  

Decoreren met een takje kervel, zalmkaviaar en zestes van citroen. 

Apart de plakken stokbrood serveren. De overige remouladesaus apart serveren. 

 

 

 
 

 

Wijnsuggestie: 

 

Surani Fiano Salento Pietrariccia. 

 

Bleekgeel in het glas, intense fruit aroma’s van appel en citrus stuiven het glas uit. 

Evenwichtig tussen fruit en frisheid resulteren in een aangenaam lange afdronk. 


