
VTBKULTUUR AFFLIGEM

Duo van zalm en  
zeeduivel met  
waterkerssaus  
en fettuccine

–

Ingrediënten voor de saus
• 50 g spinazie
• 100 g waterkers
• 50 g selder
• 5 dl visbouillon
• kruidentuiltje (peterseliewortel-laurier-tijm)
• marjolein
• 1 dl pastis
• 2 dl room (35%)
• sap van een halve citroen
• 30 g koude boter
• peper en zout

Ingrediënten voor de pesto
• 75 g basilicumblaadjes
• 50 g geroosterde pijnboompitten
• 50 g parmezaan
• 1 dl olijfolie (goede kwaliteit)
• teentje look
• peper en zout naar smaak

Andere ingrediënten
• 4x100 g zalmfilets*
• 4x100 g zeeduivel*
• 300 g fettuccine
• boter en olijfolie

ingrediënten 
4 personen

Garnituur
• bieslook
• minikroepoek
• zwarte viseitjes
• enkele blaadjes  

waterkers en  
klaargemaakte  
spinazie
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*  Je kan ook andere vissoorten gebruiken, 
zoals skrei, kabeljauw, schelvis of zeetong. 
Zo is dit gerecht geschikt voor ieders smaak 
en budget!
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Bereiding pesto
Mix de geroosterde pijnboompitten, basilicum en  
knoflook samen met de olijfolie tot een gladde massa.
Roer er de parmezaan door en voeg peper en zout toe 
naar eigen smaak.

Bereiding waterkerssaus
Maak eerst visbouillon en laat deze afkoelen.  
Mix in een blender de spinazie, waterkers en selder samen 
met 2 dl koude visbouillon; giet door een puntzeef en zet 
koud weg.
Kook de rest van de bouillon met de pastis en het kruiden-
tuiltje en marjolein in tot 3/4. Voeg er de room bij en laat 
opnieuw inkoken. 
Beide handelingen op een zacht vuurtje.
Kook de pasta ‘al dente’.
Stoom of bak de vis. Gebruik hierbij peper en zout.
Giet de pasta af en stoof deze aan met de pesto (hoeveel-
heid pesto is naar eigen smaak).
Verwarm de saus en voeg het groene sap en het citroen-
sap toe.
Kruid met (zwarte) peper en zout. Doe er de koude blokjes 
boter bij en roer zacht totdat je een mooie, smeuïge saus 
bekomt.
Voeg er de versnipperde bieslook bij.

Opdienen 
Verwarm de borden voor. Maak een torentje van de pasta 
en leg daarbovenop de spinazie.
Drapeer de saus en leg daarop het duo van vis.
Plaats een minikroepoek met zwarte viseitjes en werk  
het geheel af met een paar blaadjes waterkers.
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