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•  Courgette-doperwtensoep 

• Zalm uit de krant 

• Broccolistamppot 

• Koude pastasalade met zalm & 
asperges 

• Salade met ganzenborst 

• Sandwich van gravad lax

28.  RECEPTEN

VOORWOORD

Wat een succes was de eerste editie van ons! Het is zo vaak 
gelezen dat we er stil van waren. En geloof ons, dat gebeurt 
niet zo gauw! Dat zorgt er natuurlijk voor dat we met nog meer 
plezier deze tweede editie voor jou hebben samengesteld. 

Een e-magazine waarin paling de hoofdrol speelt. Daar is het 
immers allemaal mee begonnen. Willie ging op bezoek bij een 
theekenner, Bas doet haast alle geheimen van het palingroken 
uit de doeken en we delen weer een aantal van onze favorieten! 

Wij wensen je veel lees- en eetplezier!

Lieve groet,
Bas & Willie
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F(l)avorites  
VAN Bas

VISSEN...

Je kan me echt wakker maken om te gaan 
vissen. ’s Morgens sta ik voor dag en dauw 
op. Pak mijn visspullen en ga op zoek 
naar een mooi plekje aan de waterkant. 
Ik installeer mezelf, gooi mijn hengels uit 
en dan begint het grote genieten en het 
wachten op het moment dat de brasem 
gaat bijten. In de winter loop ik graag door 
de polders om op snoek te vissen. 

SPELLETJES...

Spelen met de kinderen en vrienden. 
Toepen, Canasta, Klaverjassen, Kolonisten 
van Catan of Carcassonne. Al sinds ik een 
klein “parlevinkertje in de dop” was, ben 
ik dol op spelletjes. En bloedfanatiek! 
Klaverjassen leerde ik thuis bij Willie. 
Samen met Tom, Job (mijn zwagers), 
schoonvader, Willie en ik. Tegenwoordig 
speel ik vaak met onze zoon Boris en zijn 
vriendin Brenda. Tussen ons gezegd en 
gezwegen, dat mag van mij wel vaker! 
En vakantie is geen vakantie als geen 
kolonisten van Catan wordt gespeeld. 
Uiteraard vergezeld van een stevige 
Italiaanse*. 

VAREN...

Varen door de grachten van Amsterdam betekent voor mij vrijheid en avontuur. Het 
begint bij het controleren van mijn boot. Motorolie, check. Schraapfilter draaien, 
check. Schroefas smeren, check. Allemaal noodzakelijke rituelen die ik doorloop 
voordat ik de Amsterdamse grachten “bedwing”. Op- en onderweg naar mijn vaste 
én nieuwe klanten. Met Spotify* als metgezel!

Wil je ook eens een dag als parlevinker door het leven gaan? 
In de toekomst neem ik weer mensen mee aan boord. Mail 
mij bij interesse. Ook leuk als cadeau voor iemand die alles 
al heeft!   Tip!

* Vanzelfsprekend een goed glas wijn. *
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https://open.spotify.com/playlist/6ZuL5ytx97QEYYc9dwxwv1?si=OccunJYySpK6ArrpxeLCfg
https://open.spotify.com/playlist/6ZuL5ytx97QEYYc9dwxwv1?si=OccunJYySpK6ArrpxeLCfg
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Schoonmaken & pekelen
Je hebt minimaal een ton nodig. 
Toen ik net begon met het roken 
van paling diende een oud olievat 
als rookton. Mijn goede vriend Ekke 
is, los van een uitstekende lasser, 
een meester in het bedenken van 
technische vernuftigheden. Aan de 
onderkant van het olievat maakte 
hij een afsluit- én draaibaar deurtje. 
De bovenkant van de ton dek ik af 
met een plank en een jute zak.

Paaaaaling, Ierse paaaaaaling!
Paling uit het IJsselmeer is ten 
zeerste verboden vanwege de lage 
visstand. Vandaar dat ik uitsluitend 
werk met paling uit Noord-Ierland, 
dat in het meer “Lough Neagh” 
gevangen wordt door plaatselijke 
vissers.  

De Friese Palingroker himself vertelt… 
Roken voor 
beginners…

ZO ROOK JE DE LEKKERSTE PALING
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Hoewel het roken van vis door de eeuwen heen een manier was om voedsel 
te conserveren, is het roken van paling iets dat pas ontstond rond 1932.  Na 
het afsluiten van de Zuiderzee werd paling het hoofdproduct van de vangst 
toen men niet meer op haring kon vissen. Al sinds jaar en dag rook ik paling. 
Het blijft me fascineren en iedere keer leer ik weer bij. Als een goed glas 
wijn, dit verveelt nooit!

Graag neem ik je in het kort mee in de wondere wereld van de palingrokerij. 
Als de Covid-toestanden achter de rug zijn zullen we ook workshops gaan 
verzorgen waarbij ik je alle ins en outs geef over het roken van vis, zodat je zelf 
ook aan de slag kan. Maar pas op… Het is een verslavende aangelegenheid!

>>
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Pekelen 
Voordat ik ga roken worden de 
palingen gedurende 45 minuten 
gepekeld. Daarna spoel ik de 
palingen goed schoon en laat ze 
uitlekken in een vergiet. Dit is een 
zeer belangrijke stap. Het zorgt voor 
een intense smaakbeleving en de 
paling blijft sappig.

Spiezen & uitlekken
Om de palingen op te kunnen hangen 
in de rookton, worden ze aan pennen 
gespietst en buiten -of in de ton- 
opgehangen. Ik zorg voor voldoende 
ruimte tussen de palingen aan de 
spies zodat de rook en warmte later 
evenredig verdeeld worden. Laat 
ze een tijdje uithangen zodat het 
overtollige water weg kan lopen.

Drogen, roken & (na)garen
Terwijl de palingen drogen en 
uitdruipen, maak ik met een 
gasbrander een vuurtje van 
aanmaakhoutjes in de rookton. 
Aanmaakblokjes of andere brandbare 
vloeistoffen zijn uit den boze! 

Als het vuurtje lekker brandt, gooi ik 
er wat blokken gedroogd eikenhout 
op en hang ik de gespietste palingen 
in de rookton. Nu laat ik de palingen 
circa 20 tot 30 minuten drogen in de 
ton op ongeveer 40 graden. Deze 
stap mag zeker niet vergeten worden, 
want des te droger de paling, des te 
beter het is voor het rookproces en 
dus de smaak.

Als de huid van de paling halfdroog 
aanvoelt, stook ik het vuur op tot een 
temperatuur van ongeveer 60 à 70 
graden. De deksel gaat op de op de 
ton met aan weerszijden wat ruimte. 
Het deurtje aan de onderzijde gaat 
op een kiertje zodat er ‘trek’ ontstaat. 
Ik blijf nu bij de ton en houd deze 
continue in de gaten zoals ik mijn 
onlangs geboren kleinzoon ook niet 
uit het oog verlies! De truc is om de 
juiste temperatuur te vinden. Dat 
leer ik je uiteraard allemaal tijdens 
de workshop. Na een uurtje is de 
paling gaar. De rookton wordt aan 
boven- en onderkant gesloten. 

Dit duurt ongeveer een half uur. Als 
dit klaar is leg ik de palingen in een 
met vetvrij papier beklede kartonnen 
doos, met de deksel erop en leg deze 
onder een deken. Dit proces heet het 
nagaren en duurt minimaal een uur.

GeniETEN
En dan nu de laatste, misschien wel 
belangrijkste, stap: het fileren en het 
eten. Eet de paling warm van de graat 
of fileer het in mooie gelijkmatige 
gesneden filets. Hoe je het ook eet, 
zorg ervoor dat je er even voor gaat 
zitten, eventueel vergezeld van mijn 
Spotify playlist, en ontdek de kracht 
van groots geniETEN! 

* tipje van Bas: de paling is makkelijker te 
fileren als deze een dag in de koeling heeft 
gelegen. 

“Daarna eet je de warme 
paling van de graat.”

ZO ROOK JE DE LEKKERSTE PALING
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Recepten met paling

Ben je benieuwd naar 
de workshop? Stuur ons 
een mailtje en we sturen 
rooksignalen als het zover is!

Workshop

>>

10
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Music was my first love…
Is een nummer van John Miles. Natuurlijk zijn Willie en 
mijn gezin mijn first love, maar die liefdes worden op 
de voet gevolgd door de muziek. Wat veel mensen niet 
weten is dat ik met heel veel plezier in een koor zing. 
Een dag geen muziek, is een dag niet geleefd… 

Ik ben een Bourgondiër als het om muziek gaat, net als 
met eten en drinken. Mijn playlists op Spotify, lopen 
van klassiek naar trance. 

Thuis staat de radio altijd aan en anders luister ik 
Spotify. Voor elke gemoedstoestand heb ik een lijst. Bij 
het parlevinken draai ik vooral klassieke muziek en af 
en toe smartlappen om lekker mee te zingen. Op vrije 
dagen bij de borrel of tijdens het diner wordt er vooral 
easy listening gedraaid. 

Deze playlist brengt bij mij mooie herinneringen zoals 
op een terrasje in Italië met een zalig glas wijn, mooie 
gesprekken bij het haardvuur samen met vrouwlief of 
een bepaald gerecht dat we hebben gegeten samen 
met vrienden. Met de kinderen hebben we veel 
avondvullende gesprekken over muziek. Heerlijk vind 
ik dat!!

Geniet van deze lijst en maak ook mooie herinneringen.

music was my
fIrst love…

“Een dag geen muziek, 
is een dag niet geleefd…”

Playlist van Bas

Muziek voor elke mood

>> GA NAAR DE SPOTIFY LIST VAN BAS
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https://open.spotify.com/playlist/6ZuL5ytx97QEYYc9dwxwv1?si=OccunJYySpK6ArrpxeLCfg


F(l)avorites  
VAN WILLIE

PIOENROZEN...

Al sinds jaar en dag mijn favoriete 
bloem, op de voet gevolgd door de tulp. 
De indrukwekkend elegante pioenroos 
geeft me instant happiness! Waarom? 
Wellicht omdat het mij doet denken aan 
mijn fijne jeugd in het Westland. Thuis 
stonden er altijd prachtige boeketten 
met pioenrozen bij ons op tafel. Niet zo 
raar dus dat ze ook volop in onze tuin 
staan...

PICKNICKEN...

Op het strand, samen met manlief daar 
kan je me voor wakker maken. Een tas 
gevuld met heerlijke hapjes, een fles 
koude witte wijn, plaids en boeken. Op 
het strand zoeken we naar een windvrij 
plekje waar we dan eten, kletsen, lezen 
en lange wandelingen langs de vloedlijn 
maken. Kneuterigheid op haar mooist, 
meer heb ik dan niet nodig. 

9

BOEKEN...

Slingeren bij ons door het hele huis. In de woonkamer bij de kachel, op 
de keukentafel en uiteraard op mijn nachtkastje. Onlangs las ik “Het 
kleine meisje van meneer Lin” geschreven door Philippe Claudel. Ik moest 
overgaan op waterproof mascara tijdens het lezen van dit boek maar 
oh my, wat een adembenemend verhaal. Leesvoer zoals “Het nieuwe 
proefboek” van Peter Klossen en Angelique Schmeinck daagt me uit 
om andere wijnspijs combinaties te maken en geeft me een kijkje in de 
wetenschappelijke keuken achter eten en drinken! Ik verslind het alsof het 
een slagroomtruffel is!
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GEROOKTE ZALM GRAVAD LAX OESTERS

GEROOKTE PALING GANZENBOUT GANZENBORST

PULLED GOOSE

In de  
webshop
Natuurlijk kun je thuis genieten van onze heerlijke 
producten. Bestel eenvoudig via onze webshop. We 
leveren op elk adres in Nederland. De producten 
worden gekoeld verzonden en zijn na levering 
ongeopend nog 14 dagen houdbaar in de koelkast. 

Ook leuk als cadeau!

ONZE PRODUCTEN

NAAR WEBSHOP

17

GESCHENKEN CADEAUBON
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https://friesepalingroker.nl/product/gerookte-zalm/
https://friesepalingroker.nl/product/gravad-lax/
https://friesepalingroker.nl/product/gerookte-zalm/
https://friesepalingroker.nl/product/gerookte-zalm/
https://friesepalingroker.nl/product/gravad-lax/
https://friesepalingroker.nl/product/gravad-lax/
http://www.friesepalingroker.nl/oesters
http://friesepalingroker.nl/oesters
https://friesepalingroker.nl/product/gerookte-paling-filet/
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https://friesepalingroker.nl/product/pulled-goose/
https://friesepalingroker.nl/product/gerookte-paling-filet/
https://friesepalingroker.nl/product/gerookte-paling-filet/
https://friesepalingroker.nl/product/cadeaubon-van-de-friese-palingroker/


Trends & thee
Een van de dingen die ik zo fascinerend vind aan de foodbranche, is dat er 
continue verandering is. Het staat nooit stil en is altijd in beweging. Ook de 
stroom aan doorlopend nieuwe trends zorgt voor veel geluksmomenten bij 
mij. Eén van de laatste trends is de komst van allerhande non-alcoholische 
dranken. Thee is daar een uitstekend voorbeeld van. Nee, niet zomaar een 
kopje supermarkt thee maar échte thee. 

Maar wat is dat dan, échte thee? Via onze trouwe vriend Google stuitte ik 
op Mariëlla Eerkens. Een heuse thee-sommelier. Ik wist niet eens dat het 
bestond! Na wat enthousiast heen en weer gemaild te hebben maakte 
ik een afspraak met haar. Mijn vraag aan haar was “welke theevarianten 
combineren bij uitstek goed met onze producten”? 
Omdat ik graag beslagen ten ijs het interview inging had ik haar boek “Thee, 
de nuchtere neef van wijn” besteld. Helaas kwam dit boek pas een dag voor 
het gesprek binnen. Ietwat nerveus, de fijne variant, toog ik naar Amsterdam 
voor mijn eerste interview ooit. Nooit te oud om nieuwe dingen te doen blijkt 
wel. 

Foto: Kim de Vries

THEE & PALING
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PALING & THEE, 
EEN GOED IDEE
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Bevlogen duizendpoot
Ik werd hartelijk ontvangen door 
Mariëlla en haar man Wim. Al 
pratende over wie we zijn, wat we 
gedaan hebben én doen, vertelde 
Mariëlla dat ze van huis uit kok is. 
“Tijdens een intensieve workshop 
over de geweldige combinaties met 
food en thee was ik met stomheid 
geslagen. Wat een énorm scala 
aan mogelijkheden. Dit deed mij 
besluiten de driejarige opleiding 
aan de “Tea and Coffee Academy” 
te gaan volgen. Sindsdien ben 
ik fulltime theesommelier, 
cursusleider, receptenontwikkelaar 
en adviseur” vertelt Mariëlla met 
een glimlach van oor tot oor. Ik heb 
hier te maken met een bevlogen 
duizendpoot. Wat een energie 
geeft dit. Na enige tijd volgde het 
proeven, “want dat is leuker dan 
alleen maar praten” aldus Mariëlla. 
Ik kon het niet anders dan roerend 
met haar eens zijn en legde de door 
mij meegenomen specialiteiten 
van de Friese Palingroker op tafel. 
Voordat we het praten inruilen voor 
het proeven, signeert Mariëlla mijn 
boek met de poëtische woorden: 
“paling en thee, een goed idee”.

De keuze is reuze
Het aanbod aan theesoorten is 
overweldigend. Ooit had ik al eens 
vernomen dat hetgeen we kopen 
in de supermarkten vaak de titel 
“thee” niet waard is. Dit vanwege 
het feit dat het vaak oude en 
heel fijngehakte thee betreft, 
waardoor er minder smaak aan 
zit. Thee mag pas thee genoemd 
worden als het gemaakt is van 
de theeplant. Is dat niet zo, dan 
gebruikt men in de volksmond het 
woord kruidenthee. 
Wat betreft thee, zijn er twee 
hoofdsoorten, te weten de: 
Camellia sinensis sinensis en de 
Camellia sinensis assamica. Van 
deze twee soorten worden er zes 
type theesoorten gemaakt:

• Groene thee
• Gele thee
• Witte thee
• Oolong
• Zwarte (rode thee)
• Pu Erh (post gefermenteerde 

thee)

De theeën die ik proefde kwamen 
uit China, Japan, Thailand en 
Taiwan. Leuk om te weten is dat er 
ook in Nederland thee verbouwd 
wordt. En wel in Soerendonk 
Brabant. Hoe bijzonder!

>>

THEE & PALING
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Mariëlla vertelt dat hard water 
funest is voor thee. Een andere 
belangrijke smaakbepaler van thee 
is de pH-waarde: de zuurgraad van 
het water. De pH-waarde wordt op 
een schaal van 0 tot 14 gemeten. 
7 is neutraal, hoger dan 7 noem 
je het water alkalisch, lager dan 7 
noem je het zuur. Voor lekkere thee 
is het belangrijk dat die zuurgraad 
zo neutraal mogelijk is, want hoe 
lager die waarde, des te zuurder het 
water. Hoe hoger de pH-waarde, 
des te alkalischer het water. Dat 
smaakt bitter, zepig, zoutig, soms 
metalig en vettig. In beide gevallen 
smaken waar de thee niet beter van 
wordt.Ook de juiste temperatuur 
van het water kan een lekker kopje 
maken of breken.  Per theesoort 
kan dit ook weer verschillen. 
Zo verlangt Japanse thee een 
andere temperatuur van het water 
dan bijvoorbeeld een Chinese  
theesoort.  

Het perfecte kopje thee bestaat 
uit vers en zacht water op de 
juiste temperatuur. Per gram thee 
wordt er één deciliter water aan 
toegevoegd. Dit laat je gedurende 
twee tot drie minuten trekken. Vis moet zwemmen, 

maar thee ook!
>>

THEE & PALING

Proeven, spugen & analyseren
Het proeven en analyseren van 
de thee is nagenoeg gelijk aan 
het proeven van wijn. Kijken, 
ruiken, slurpen, walsen door de 
mond, uitspugen óf doorslikken. 
Dat laatste doe je dan weer niet 
met wijn maar mag wel met thee. 
Enthousiast vertelt Mariëlla dat er 
bij een professionele theeproeverij 
soms wel honderden lepels thee 
geproefd worden. In dat geval staan 
er echt wel spuugemmertjes klaar. 
 
Het perfecte kopje 
Het belangrijkste onderdeel van 
een heerlijk kopje thee is… het 
water. Hier valt of staat de smaak 
van de thee mee. Zo krijgt het 
koken van water een heel andere 
beleving. Ook leerde ik dat een 
thee-ei prima geschikt is om te 
gebruiken bij één kopje thee maar 
dat je die beter in de la kan laten 
op het moment dat je een hele 
pot thee gaat zetten. Thee heeft 
namelijk ruimte nodig om goed 
tot haar recht te komen. Vis moet 
zwemmen, maar thee dus ook! 

23
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Paling en thee, echt een uitstekend idee
De Britten zeggen “the proof of the 
pudding is in the eating” en zo gingen 
we verder met het onderdeel food 
and beverage pairing. Tijdens de mini 
workshop bij Mariëlla ervoer ik zelf welke 
thee bij uitstek past bij een sandwich 
gerookte paling met wasabimayonaise en 
veldsla op het zalige brood van Mevrouw 
de Molenaar uit Wit-Marsum. Ik maakte 
de volgende proefnotities:

Theesoort : Kabusecha*
Land  : Japan
Kleur  : helder, appelgroen
Smaak : fris, zoet, zeewier en umami

Een uitstekende match zo bleek. De thee 
kreeg meer umami**, de paling werd frisser 
van smaak en de afdronk bleef lang.

Nieuwe hobby
Met een heerlijk hoofd vol indrukken 
reed ik terug naar huis. Mijn beeld van 
thee is veranderd door deze plezierige 
middag. Ik kijk er nu enorm naar uit om 
nieuwe theesmaken te ontdekken! Nu 
thee helemaal hip, hot en happening is, 
serveer ik de volgende keer thee bij de 
lunch in plaats van een glas wijn. Ben je nu 
geïntrigeerd door de wondere wereld van 
thee? Mariëlla geeft geregeld workshops 
dus houd haar website goed in de gaten! 

Verwarm de pot voor.

Doe de juiste hoeveelheid thee in 
de warme pot.

Giet op met het water van de 
juiste temperatuur en zet de timer.

Schenk de thee door een zeefje in 
een andere pot of schenk de thee 
meteen helemaal uit.

Ga rustig zitten en geniet van je 
theemomentje!

Stappenplan
             voor het perfecte kopje thee

* cha betekent thee
** de vijfde smaak, ook wel “hartig” genoemd

>>
THEE & PALING

2524

https://friesepalingroker.nl/sandwich-met-gerookte-paling/
https://friesepalingroker.nl/sandwich-met-gerookte-paling/
https://www.mevrouwdemolenaar.nl/
https://www.mevrouwdemolenaar.nl/
https://www.theesommelier.me/
https://www.theesommelier.me/


To love or not to love…
De oester wordt steeds populairder.  Of valt het mij nu gewoon meer op? 
Eerlijk is eerlijk, het heeft even geduurd voordat ik volmondig zei “love 
them.” Onlangs, toen de terrassen weer open mochten, zat ik samen met 
dochterlief op een terras en de één na de ander bestelde oesters. Met 
verbazing aanschouwde ik het, ondertussen genietend van een glaasje wijn 
met een oester! De oester is een gewillig schelpdier als het gaat om de vele 
serveer- en eetvariëteiten. Gelijk uit de schelp met wat citroen, als tartaar 
met een beetje zalm, in een mayonaise, gestoomd of zelfs op de barbecue. 

Zilt & zalig
De smaak van de oester is afhankelijk van de bodem, de voeding, 
het zoutgehalte en de temperatuur van het water. Mijn favoriet is de 
Oosterschelde Creuse uit Yerseke. Deze oester heeft een lichtfruitig en 
heerlijk zilt accent. De bite is elegant met een tikkie robuuste zeesmaak. 
Nog nooit een oester gegeten maar toch benieuwd? Begin dan eens met 
een gestoomde oester. 

Oesters bewaren
Bewaar de oesters na aankoop in de koelkast, maar nooit in het water. 
Oesters kunnen best lang zonder water in leven blijven, zeker wel negen 
dagen. Tot consumptie moeten de oesters levend zijn. De schelp hoort dicht 
te zijn. Staat de schelp een beetje open? Tik er op en als de schelp sluit weet 
je zeker dat de oester oké is. 

Lekker én gezond
Afgezien van lekker zijn oesters ook erg gezond. Ze bevatten veel magnesium 
en zink. Mineralen die een belangrijke rol spelen in de stofwisseling. Zink 
beschermt daarnaast ook nog eens tegen verkoudheid. En weet je dat 
oesters ook goed in een cholesterol- of koolhydraatarm dieet passen?   
Deze kleine rakker heeft heel wat voordelen en ziet er ook prachtig uit op 
een borrelplank! 

Heb je een stoere bui en wil je het een keer een oester proberen ? Dat kan. 
Ze zijn te bestellen in onze webshop.  

Oesters, to love 
or not to love, 
that’s the question
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Brunch 2 personen

Ingrediënten 

olijfolie  |  4 teentjes knoflook  |  1 kilo courgettes  |  1 liter groentebouillon  
|  500 gr doperwten (diepvries)  |  rasp van een halve citroen  |  peper & zout 
naar smaak  |  2 Friese ganzenworsten  |  klontje boter

 
Keukengerei

Pan  |  Mandoline of kaasschaaf  |  Staafmixer /keukenmachine  |  Mes  |  Plank

Zo maak je het

• Schaaf de courgette in dunne plakjes.
• Doe een scheutje olijfolie in de pan, voeg de knoflooktenen toe en bak ze 

zachtjes 2 minuten.
• Voeg de courgette en de citroenrasp toe en laat het geheel 20 minuten 

lang garen.
• Giet de bouillon in de pan. Laat het nog 7 minuten koken.
• Voeg de doperwten toe en roer 1 minuut.
• Haal de pan van het vuur en pureer de soep met de staafmixer of in de 

keukenmachine.
• Snij de Friese ganzenworst in kleine stukjes.
• Doe een klontje boter in de pan en laat dat smelten.
• Voeg de ganzenworst toe en bak deze uit tot ze krokant zijn (kaantjes).

     Serveer!

Verdeel de soep in kommen en bestrooi de soep met de kaantjes.

COURGETTE-
DOPERWETENSOEP

Prosecco

RECEPTEN

29

met kaantjes van Friese ganzenworst
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Ingrediënten 

2 zalmforellen (geschubd en de ingewanden eruit)  |  verse kruiden zo’n 4 
flinke handen: peterselie, basilicum en venkeltopjes  |  2 citroenen in dunne 
plakjes  |  2 eetlepels venkelzaad, gekneusd  |  lenteuitjes in dunne plakjes  |  
olijfolie  |  1 krant  |  zeezout en zwarte peper uit de molen

 
Zo maak je het

• Wrijf de zalm in met olijfolie.
• Vul de buik met de helft van de kruiden.
• Strooi de citroen, lenteuitjes, venkelzaad en de rest van de kruiden over de 

zalm
• Besprenkel de vis met olijfolie.
• Rol de vis nu stevig in de krant, vouw strak dicht en bind het pakketje goed 

vast met keukentouw (als een rollade).
• Maak het pakketje flink nat onder de kraan.

 Serveer!

Pak de zalm voorzichtig uit de krant. Pas op, het is ontzettend warm.
Verdeel de zalm over de borden. 

BARBECUE:
ZALM UIT DE KRANT

RECEPTEN

Lunch 2 personen Chardonnay
3130



Ingrediënten 

500 gram kruimige aardappels  |  scheut karnemelk/melk  |  50 gram roomboter 
(meer is lekkerder)  |  1 eetlepel mayonaise  |  1 eidooier  |  1 stronk brocolli  |
150 gram veldsla  |  200 tot 250 gram warm gerookte zalm   |  een handje 
geroosterde gekneusde amandelen  |  peper en zout 

 
Zo maak je het

• Haal de gerookte zalm uit de koelkast
• Schil, was en kook de aardappelen gaar met een snufje zout
• Maak er puree van met de stamper of druk de gekookte aardappelen door 

de pureeknijper. 
• Voeg daarna de karnemelk/melk, een klont roomboter, mayonaise en 

eidooier er doorheen en maak er een mooie gladde puree van.
• Zet een pan met water op en kook de bevroren doperwten volgens de 

verpakking.  
• Afgieten in een vergiet en dan door de zeef heen duwen. Je krijgt dan een 

mooie gladde puree. 
• Maak de broccoli schoon en in kleine roosjes, kook het beetgaar.
• Giet de broccoli af en stamp het fijn met de stamper voeg het toe aan de 

aardappelpuree.
• Voeg de veldsla en de geroosterde amandelen toe en roer het goed .
• Breng op smaak met peper en zout. 

 Serveer!

Maak met de garneerring het bord op. Eerst de puree. Top het af met wat 
extra veldsla en daar bovenop de zalm. Voorgerecht 2 personen Pinot Noir uit de 

Bourgogne

BROCCOLISTAMPPOT 
MET VELDSLA, GEROOSTERDE AMANDELEN EN WARM GEROOKTE ZALM
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Ingrediënten 

300 gram fusilli  |  ½ avocado  |  250 gram groene asperge  |  400 gram kleine 
tomaatjes  |  peterselie naar smaak  |  300 gram warm gerookte zalm  |  pesto 
naar smaak |  2 el mayonaise  |  1 el yoghurt  |  een flinke scheut olijfolie  |  
citroen  |  peper& zout  |  sap van een citroen

 
Zo maak je het

• Kook fusilli volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar.
• Maak een dressing door de mayonaise, yoghurt en olijfolie  te mengen.
• Giet de pasta af in een vergiet en doe deze in een kom en hussel er de 

dressing doorheen.
• Verwarm de grillpan op middelhoog vuur. 
• Was de asperges en snijd 2 -3 cm van de onderkant af. Schillen hoeft niet.
• Hussel de groene asperges om met wat olijfolie met een beetje peper en 

zout
• Als de grillpan heet genoeg is  grill dan de groene  asperges gedurende 10 

minuten. Blijf de asperges regelmatig keren.  Snij ze in stukken van 3 cm. 
• Leg ze op een bord.
• Halveer de tomaten.
• Maak de avocado schoon en maak daar mooie schijven van. Druppel er 

citroen overheen tegen het verkleuren.

 Serveer!

Pak een mooie schaal en doe alle ingrediënten in de schaal en hussel het 
door elkaar. Top het af  met in stukken gescheurde warm gerookte zalm en 
wat pesto. Strooi er peterselie overheen.

RECEPTEN

Voorgerecht 4 personen Pinot Noir uit de 
Bourgogne 35

KOUDE PASTASALADE 
MET ASPERGES EN WARMGEROOKTE ZALM
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Ingrediënten 

1 gerookte ganzenborst (in dunne plakjes gesneden) | zakje (gewassen) 
veldsla | 1 winterwortel | handjevol witte druiven (of zo veel je wilt) | 1 
venkel | geroosterde pompoenpitten | zonnebloempitten | 2 el olijfolie | 2 
el balsamicoazijn | ½ teentje fijngehakte knoflook | eetlepel fijngehakte 
koriander (vers) | beetje honing naar smaak | peper en zout 

 
Zo maak je het

• Maak de dressing door de olijfolie en de balsamicoazijn te mengen. Voeg 
de gehakte knoflook en de koriander toe. Breng op smaak met wat peper 
en zout. Voeg desgewenst wat honing toe als je de dressing te zuur vindt. 

• Snijd de ganzenborst in zeer dunne filets. Was de wortel, de druiven en de 
venkel. Snijd met een mandoline of scherp mes zeer dunne plakjes van de 
venkel. Schil de wortel en rasp met een kaasschaaf dunnen reepjes van de 
wortel.

• Maak het bord op door door eerst de veldsla erin te leggen, vervolgens leg 
je de wortel, de venkel en de druiven losjes over de sla. Dit doe je ook met 
de plakjes ganzenborst. Het mag er best wat nonchalant uitzien.

• Strooi op het laatst wat van de pompoen- en zonnebloempitten erop. 
• Sprenkel er wat van de dressing overheen en serveer de rest naast de 

salade.

RECEPTEN

Amuse 2 personen Spätburgunder
37

SALADE MET GANZENBORST
DRUIVEN EN FRISSE DRESSING
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RECEPTEN

Diner 2 personen Riesling
39

SANDWICH VAN GRAVAD LAX
MET MAYONAISE VAN 
GELE UITJES

Ingrediënten 

zuurdesem brood van Mevrouw de Molenaar | gravad lax van de Friese 
Palingroker | mayonaise | paar gele uitjes | gewassen Mesclun sla (of sla 
naar keuze) | kiem groenten naar keuze (hier hebben we alfalfa gebruikt; erg 
gezond) | beetje dun gesneden lente-ui | grof gemalen peper en zout naar 
wens (let op met de hoeveelheid zout aangezien de zalm al wat zout is)

 
Zo maak je het

• Hak de uitjes fijn en meng deze met wat mayonaise.
• Besmeer de boterham eerst met een laagje mayo met de gele uitjes.
• Beleg dit vervolgens met wat sla, plakjes gravad lax en schep er wat van dit 

mengsel op.
• Sprenkel wat van de kiemgroente over de sandwich.
• Pel wat van de schilletjes van de gele uitjes en gebruik dit als decoratie
• GeniETEN maar!
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Yvonne van de Bergh

Paling, 
vet maar niet te, 

zout maar niet te.

Dit E-book is een uitgave van de Friese Palingroker   en wordt opgestuurd naar 
abonnees van de nieuwsbrief. 
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