
 
 

 

Tongscharfilet met een gevulde aubergine 

 

 

Benodigdheden: 23 tongscharfilets, prikkers, mirepoix, boter, visfond, alu-folie. 

Witte wijnsaus: 4 dl wijn, mirepoix, 6 dooiers, 250 gram roomboter, sap van 1 citroen, zout, 

peper. Aubergines: 3 stuks, grilpan, olie,  2 dl slagroom, 500 gram zachte geitenkaas, ½ bos 

bieslook, zout, peper. Knolselderij bolletjes met inktvisinkt. 

Een bos bleekselderij in schuine tranches. Couscous: 500 gram couscous, 1 liter kippenfond, 

zout, 2 wortelen, 2 citroenen, olijfolie. Spuitzak.  

Halve kg anijspaddenstoelen. Peterselie olie. Twee doosjes Daikon Cress. 

 

 

Werkwijze: tongscharfilets aan de huidzijde lichtelijk insnijden, verwennen met peper en 

zout, oprollen en met een prikker vastzetten. Mirepoix fruiten en verdelen in een slee. 

Tongscharfilets hierin leggen, napperen met citroensap, witte wijn en iets visfond.  

Afdekken met alu-foliepapier en ongeveer 10 minuten garen in de oven van 180°C. 

 

Witte wijnsaus: 4 dl witte wijn met iets mirepoix, laurier en kruidnagel tot de helft inkoken 

(castric). Zeven en à la minute met 6 dooiers *au bain Marie* opkloppen tot een dikke 

schuimige massa. Op de werkbank de gesmolten boter, citroensap en zout toevoegen. 

Aubergines in 23 dunne plakken snijden. Insmeren met olijfolie en grillen. De room 

vermengen met stukjes geitenkaas. In een spuitzak doen en een dikke streep in de breedte van 

de aubergines spuiten. Oprollen en in een geoliede slee leggen. 

 

 

 



Bleekselderij schillen en in schuine tranches snijden, kort blancheren, koud spoelen. 

 

Knolselderij schillen, in vier stukken snijden, uitboren met de kleine pommes parisienneboor, 

vijf minuten blancheren, koud spoelen en vermengen met 6 zakjes inktvisinkt. 

 

Anijspaddenstoelen bakken. Peterselieolie: 2 dl olie met 4 takjes peterselie pureren in de 

blender. In een flacon doen. 

 

Couscous: 2 wortelen in zeer fijne blokjes snijden, blancheren, koud spoelen.  

Couscous in ruim kokende bouillon met zout doen, vuur uitzetten en enkele minuten laten 

wellen.  
Vocht afgieten, koud spoelen en vermengen met citroensap, wortel en olijfolie.  

In de spuitzak doen.  

 

Opmaak: In het midden van de borden, een dikke streep couscous trekken van boven naar 

beneden. Links de gepocheerde tongscharfilet genappeerd met de witte wijnsaus, rechts de 

opgerolde aubergine. Op de streep couscous alsmede links en rechts, plakken bleekselderij, 

paddenstoelen, druppels peterselieolie, takjes Daikon Cress en voor de couscous een 

eetlepel bolletjes inktvisinkt knolselderij. 

 

Wijnsuggestie: 

 

Picpoul de Pinet, 

  

De picpoul de Pinet wordt gemaakt van de druif Picpoul. Ook wel geschreven als Piquepoul is 

deze druif een van de dertien toegestane druivenrassen voor Châteauneuf du Pape.Picpoul is 

een heerlijk frisse en opwekkende wijn ideaal voor lentemiddagen op terras of balkon en voor 

het voorgerecht van kookclub Les Amateurs nr 61. 

 


