
 
 

Zalmfilet met gebakken witlof in sinaasappelsap 

 

Benodigdheden: 22 zalmfilets à 100 gram, roomboter. 22 mini witlof, 1 fles goede jus 

d’orange. 500 gram zuurkool, 1 fles appelsap, 1 spin. Gort: 300 gram gort, 1 ui, boter,  

1 flesje biologische rode bietensap. Aardappelpuree van: 1 kg kruimige aardappelen, 50 

gram boter, 2 eierdooiers, 2 eetlepels tempurameel, ½ bosbieslook, spuitzak, roomboter. 

Witte wijnsaus: 1 pak witte wijnsaus, 2 dl. witte wijn, 150 cc. zure room. 1 Shiso Green,  

1 Mustard Cress. 

 

Werkwijze: Aardappels schillen, in vieren snijden, wassen en 20 minuten koken.  

Afgieten, droog koken en pureren. Verfijnen met boter, eierdooiers, tempurameel en 

gesneden bieslook. 

In een spuitzak doen en op een bebloemde schaal dikke banen spuiten en in de diepvries laten 

opstijven. In 22 gelijke staafjes snijden en kort bakken in de roomboter.  

Op het laatste moment opwarmen in de oven.  

Zuurkool met appelsap en een spin, 30 minuten zachtjes koken. 

 

Witlof in een passende koekenpan bakken, bestrooien met iets suiker en blussen met 

sinaasappelsap. 

 Gort: Uitje fruiten, gort mee fruiten, blussen met rode bietensap, regelmatig roeren en 20 

minuten zachtjes koken. Proefbord maken. 

 

Zalmfilet verwennen met peper en zout en kort bakken. Op het laatste moment verder garen 

in de oven. Witte wijnsaus verwarmen en afmaken met witte wijn en zure room.  

 

Opmaak: Links in de warme soepborden, de gebakken witlof leggen, rechts er van een 

kleine eetlepel zuurkool met daarop de gebakken zalm, genappeerd met de saus.  



Voor de zalm een klein beetje Gort leggen.  

Boven bij het bord, de gebakken staaf aardappelpuree leggen. 

Garneren met de twee Cressen. 

 

 

Wijnsuggestie: 

 

Rond de plaats Nantes, aan de monding van de Loire, vinden we de wijngaarden van de vaak 

heerlijke, zeer droge witte wijn Muscadet. Op de lage heuvels van de regio Sevre et Maine 

zijn de meeste wijnstokken aangeplant. De druivensoort voor de Muscadet is de melon de 

bourgogne, een neefje van de chardonnay. Traditioneel wordt Muscadet direkt van het 

gistingsvat gebotteld. Dit Sur Lie bottelen geeft de witte wijn meer smaak. Deze wijn wordt 

ecologisch gemaakt volgens de Terra Vitis methode, met respect voor natuur en milieu. 

De diepgewortelde, meer dan 55 jaar oude wijnstokken geven deze cuvee "Vieille Vignes" 

een sterk aromatisch karakter. 

Een zeer opwekkende, geurige witte wijn te serveren bij een schotel mosselen of oesters. 

 

 


