
Lorem Ipsum

Vistrio

Ingrediënten

8 personen
 40 minuten 

2 uien 
3 tenen knoflook
2-3 theelepels kurkuma
1 blikje tomatenblokjes
1 blokje visbouillon
50 ml sherry
200 ml 200 ml kookroom
4 mootjes SmitVis kabeljauw
4 mootjes SmitVis zalm
8 stuks SmitVis tijgergarnalen
1 bosje bosui
1 bosje basilicum
1 citroen

Pel de uien en snipper deze fijn. Maak de knoflookteentjes 
schoon. Voeg een scheut olijfolie toe in een braad- of 
sauspannetje en fruit het uitje aan. Pers de knoflook bij de 
uitjes uit en voeg de kurkuma, peper en wat zout toe. Fruit het 
circa 1 minuut aan, voeg daarna de tomatenblokjes toe en bak 
deze even mee. Blus af met de droge sherry en laat het op laag 
vuur indampen totdat het vocht verdwenen is. 

VVoeg de kookroom en visbouillon toe. Laat het geheel 
indampen tot sausdikte. Breng op smaak met peper en zout. 
Pluk de basilicumblaadjes van de steeltjes en leg deze op 
elkaar, rol deze op en snijd ze in flinterdunne ringen. Roer de 
basilicumreepjes door de saus.

PPel de jgergarnalen en snijd de bosui in fijne ringen. Bak de 
kabeljauw- en de zalmstukjes in een koekenpan snel bruin in 
een koekenpan met olie. Breng op smaak met peper en zout. 
Wok de garnalen snel in een pan met olie en breng op smaak 
met peper en zout. Knijp er wat citroensap over uit. 

Leg de visLeg de visstukken in een (oven)schaal en schep de warme saus 
over de stukken vis, leg daarna de garnalen op de saus. Strooi 
de bosui over het gerecht. Dit gerecht is ook prima voor te 
bereiden (dag eerder) in een ovenschaal. Verwarm de oven 
voor op 175 graden Celsius en zet de ovenschaal ca. 15 
minuten in een warme oven.

Wil je vaker profiteren van de handige voordelen van Aan Tafel zoals deze recepten? 
Kijk dan voor meer informae op hps://www.vanhoeckel-aantafel.nl/dat-wil-ik-ook

Smakelijk!


