
Vis van het Jaar 2004

Zeewolf
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Cocotte van zeewolf 
met gekonfijte groenten en citroen

Bereidingswijze

1. Snijd de aardappelen in plakken, de aubergine en de
courgette in blokjes, de tomaten in partjes en de citroen
in schijfjes.

2. Bak, in een pan met wat olijfolie, apart en achtereenvol-
gens: de aardappelen, de aubergine, de courgette, de
tomaten en de citroen.

3. Bak de rode paprika even in de oven.  Verwijder de pel
en de zaadlijsten.  Snijd het vruchtvlees in strookjes.

4. Neem een ruime ovenschotel.  Doe er al de gesneden
groenten in.  Voeg ook olijven, gehakt knoflook, tijm,
laurier en gevogeltefond toe.  Bestrooi met peper en
zout.  Zet 10 minuten in de oven op 180°C.

5. Strooi wat peper en zout op de zeewolf en leg de vis op
de groenten in de schotel.  Laat opnieuw 10 minuten
garen in de oven op 180°C.

6. Verdeel de groenten over warme diepe borden, schik de
visfilet erop en overgiet vis en groenten met wat olijf-
olie.

Tip
Voeg zongedroogde tomaten toe aan deze ovenschotel
voor een heerlijke variant met uitgesproken zuiderse
smaak.

Ingrediënten

(voor 4 personen)

• 4 zeewolffilets van elk
120 g 

• 8 aardappelen (ratte)
• 1 aubergine
• 1 courgette
• 1 rode paprika
• 3 tomaten
• 1 knoflookteentje
• 1 takje tijm
• 1 laurierblad
• 1 citroen
• 10 cl olijfolie
• 12 kleine zwarte olijven
• 10 cl gevogeltefond
• peper uit de molen en

zout

Voorbereiding: 10 minuten

Bereiding: 20 minuten
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Gebakken zeewolf
met ragout van witte asperges,

tomaten, croutons en spekreepjes
Bereidingswijze

1. Schil de asperges.  Kook ze kort in licht gezouten water.
Verfris ze onder een koude waterstraal.  Snijd de sten-
gels dan schuin in stukken en houd de punten apart.

2. Dompel de tomaten even in kokend water, haal er de
pel af, vierendeel ze, verwijder de pitjes en snijd het
vruchtvlees in kleine dobbelstenen.

3. Snijd het spek in fijne reepjes.  Blancheer ze kort
(30 sec.) in kokend water en bak ze dan op hevig vuur.

4. Aspergeragout: laat nu de asperges heel even in een
pan kleuren.  Voeg de spekjes, de stukjes tomaat, de
croutons en de gehakte peterselie toe.  Reken slechts
enkele seconden en haal van het vuur.

5. Wentel de zeewolffilets door de bloem en bak ze gaar in
de pan.

6. Saus: klop de boter (koud, en klontje na klontje) met
het mosselkooknat op in een pannetje op zacht vuur.

7. Plaats de visfilet in het midden van een warm bord en
schik langs weerszijden de ragout.  Versier met de
aspergepunten en lepel de botersaus er rond.

Tip
De bereidingstijd van de visfilet is afhankelijk van de
dikte.  Reken op 1,5 tot 2 minuten per kant.

Ingrediënten

(voor 4 personen)

• 4 zeewolffilets van elk
120 g

• 2 bussels witte asperges
• 4 tomaten
• 150 g spek
• 20 g gehakte peterselie
• 20 g croutons (gebakken

stukjes brood)
• 10 cl mosselkooknat
• 200 g boter
• bloem
• peper uit de molen en

zout

Voorbereiding: 15 minuten

Bereiding: 10 minuten
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Zeewolf in tartuffiakorst 
met gebakken groene asperges

in balsamico-vinaigrette
Bereidingswijze

1. Vinaigrette: kook de balsamico-azijn in tot 2/3 van zijn
volume.  Laat afkoelen.  Roer er de olijfolie door en voeg
peper en zout toe naar smaak.

2. Kook de ongeschilde aardappelen in gezouten water.
Haal er de pel af.  Plet de nog warme knollen met een
vork en vermeng ze met de boter, gesnipperd bieslook,
peper en zout.

3. Schil de asperges.  Kook ze kort in lichtgezouten water
en bak ze dan even in een pan.

4. Bestrijk de bovenkant van de stukken zeewolf met de
tartuffia en vervolgens helemaal met het paneermeel.
Bak de vis in een voorverwarmde oven.  Reken ongeveer
6 minuten op 200°C.

5. Schik de aardappelpuree op het bord en leg de
asperges ernaast.  Leg de zeewolffilet op de asperges en
lepel de balsamico-vinaigrette erlangs.

Tip
Tartuffia kun je kant en klaar kopen in speciaalzaken: het
is een duxelles van champignons op smaak gebracht met
truffel.  Je kunt de visfilet ook instrijken met truffelolie,
paneren en daarna in de oven plaatsen.

Ingrediënten

(voor 4 personen)

• 4 zeewolffilets van elk
120 g

• 60 g tartuffia
• 16 groene asperges
• 8 aardappelen (ratte)
• 10 cl balsamico-azijn
• 20 cl olijfolie
• 50 g paneermeel
• 25 g boter
• bieslook
• peper uit de molen en

zout

Voorbereiding: 10 minuten

Bereiding: 20 minuten
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Zeewolf met saffraanrisotto,
courgettes, gekonfijte paprika's

en chorizosaus
Bereidingswijze

1. Zet de paprika even onder de grill in de oven zodat de
pel er gemakkelijk af gaat.  Verwijder de pitjes en snijd
het vruchtvlees in fijne reepjes.

2. Blancheer de courgettes in gezouten water.  Verfris ze
onder een koude waterstraal, snijd ze in plakjes en bak
ze in een pannetje.

3. Chorizosaus: snijd de worst in kleine stukjes en laat ze,
samen met de gesnipperde champignonnetjes, de sja-
lot en het knoflook in een pannetje "zweten".
Deglaceer met de witte wijn, roer goed om en voeg de
gevogeltefond, de room en de melk toe.  Laat 15 minu-
ten sudderen op zacht vuur.  Mix en druk door een fijne
zeef.

4. Risotto: fruit de gehakte ui in wat olijfolie, voeg de rijst
toe, laat de korrels - goed omroerend - lichtjes kleuren.
Doop met de wijn en laat wat inkoken.  Bevochtig - bij
beetjes - met de gevogeltefond.  Voeg saffraan, tijm en
laurier toe.  Blijf ononderbroken roeren en laat de rijst
al het kooknat opnemen.

5. Strooi wat peper en zout op de zeewolf en bak de vis in
een hete pan.

6. Schik de risotto op warme borden, verdeel er de
paprika en courgette over en versier met enkele plakjes
chorizo.  Leg de zeewolffilets ernaast en lepel de saus
erlangs.

Tip
Gevogeltefond kun je kant en klaar kopen of je kunt een
gevogeltebouillonblokje oplossen in water.

Voorbereiding: 15 minuten

Bereiding: 10 minuten

Ingrediënten

(voor 4 personen)

• 4 zeewolffilets van elk 120 g
• 1 rode paprika
• 4 jonge courgettes
• peper uit de molen en zout

Voor de saffraanrisotto:
• 100 g rijst met ronde korrel

(arborio)
• 1 g saffraan
• 20 g gehakte ui
• 10 cl witte wijn
• 20 cl gevogeltefond
• 1 takje tijm
• 1 laurierblad
• olijfolie

Voor de chorizosaus:
• 25 g chorizo (sterk gekruide

Spaanse worst)
• 30 g witte champignonnetjes
• 1 gehakt sjalotje (circa 10 g)
• 3 g knoflook
• 20 cl witte wijn
• 10 cl gevogeltefond
• 10 cl melk
• 10 cl room
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Gerookte zeewolf 
met erwtenmousseline

en gebakken cantharellen
Bereidingswijze

1. Kook de erwtjes gaar in gezouten water.  Laat ze afkoe-
len.  Mix ze en druk ze door een fijne zeef.

2. Mousselinesaus: voeg, in een pannetje op zeer laag
vuur, 1 eetlepel witte wijnazijn bij 2 eetlepels water.
Laat inkoken en wat afkoelen.  Klop dan op met 1 eier-
dooier en doe er, bij beetjes, 75 g gesmolten boter bij.
Voeg ook een ietsje peper, zout en citroensap toe.

3. Borstel de cantharellen schoon.  Bak ze in wat geklaarde
boter en roer er op het einde van de baktijd de snippers
knoflook, sjalot en peterselie door.

4. Leg de visfilets op de rooster van het rookoventje met
smeulend houtzaagsel.  Sluit het toestel en reken 8 tot
10 minuten.

5. Bruine saus: laat de fond een weinig inkoken, klop hem
op met de boter en voeg enkele druppels hazelnoten-
olie, peper en zout toe.

6. Maak, juist voor het opdienen, de erwtenpuree opnieuw
warm en roer er wat gevogeltefond door.  Doe er de
mousseline bij en proef op peper en zout.

7. Leg de visfilet met wat bruine saus in het midden van
het bord.  Schik er de cantharellen rond en lepel een
royale portie erwtenmousseline op het bord.

Tip
Indien je niet over een rookoventje beschikt (in speciaal-
zaken zijn eenvoudige toestellen te koop), kun je de zee-
wolffilet in bloem wentelen en kort bakken in boter, een
2-tal minuten per kant afhankelijk van de dikte.

Ingrediënten

(voor 4 personen)

• 4 zeewolffilets van elk
120 g

• 100 g cantharellen
(hanenkammen)

• 5 g knoflooksnippers
• 20 g sjalotjes
• 5 g gehakte peterselie
• 5 g boter
• peper en zout

Voor de erwtenmousseline:
• 200 g verse erwtjes
• 2 dl gevogeltefond
• 50 g mousselinesaus

(zie bereiding)

Voor de bruine saus:
• 1 dl bruine fond
• 2 eetlepels boter
• enkele druppels hazel-

notenolie

Voorbereiding: 15 minuten

Bereiding: 10 minuten
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Gerechten: Chef Yves Mattagne, Restaurant Sea Grill,
Radisson SAS Hotel Brussel

Foto's: Culinair fotograaf Joris Luyten

www.vis.vlam.be
VLAM - Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw
Leuvenseplein 4 - 1000 BrusselV.
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Zeewolf… een lekkere lelijkerd!

Lelijk als de duivel, gevlekt als de wolf, met een bek en
tanden als van een ruig roofdier.  De stakkerd met het
bijna cilindrisch gevormd lichaam komt er allesbehalve
aantrekkelijk voor.  Hij heeft een katachtige kop met
warempel échte tanden.

Zeewolf is een grote vis dat een lengte van 130 cm kan
bereiken en meestal tussen de 3 à 7 kg weegt.  Omdat zijn
tronie niet aantrekkelijk is, ligt hij vaak onthoofd op de
toonbank.  Meestal wordt hij gefileerd, maar soms ook in
moten aangeboden in de vishandel.
Het visvlees is roomblank, zeer vast van structuur en
heeft een uitgesproken smaak.  De fijne smaak komt
gebakken uitstekend tot zijn recht.  Zeewolf leent zich per-
fect voor oven- en wokgerechten, maar is ook een uiterst
geschikte vis voor spiesjes op de barbecue.  En heel belang-
rijk: hij behoort niet tot de duurdere klasse.

Kortom… deze sympathieke lelijkerd is lekker tot en met!
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Co-financiering EU
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