vers opgevist door onze vissers

HONDSHAAI
kwaliteit en smaak in elk seizoen

“Tip: zelf nuggets maken,
de kinderen steken graag
een handje toe.”

fishnuggets van hondshaai
met chilimayonaise

ingrediënten voor 4 personen
bereidingstijd 25 minuten
500 g hondshaaifilet
2 eiwitten, losgeklopt
3 el bloem
6 el paneermeel (panko)
peper en zout
4 el mayonaise
1 chilipeper
1 kl chilipoeder
1 el ketchup
frituurolie
1 limoen

hondshaai gepaneerd Spoel de hondshaaifilet onder koud
water en dep goed droog. Snijd de filet in repen van ca. 8 cm
lengte en ca. 2 cm breedte. Kruid met peper en zout. Doe de
bloem, losgeklopte eiwitten en paneermeel in drie aparte diepe
borden. Haal de visrepen eerst door de bloem, daarna door het
losgeklopte eiwit en tenslotte door het paneermeel. Laat ze
rusten op keukenpapier.
chilimayonaise Verwijder de pitjes uit de chilipeper en
snipper fijn. Meng de helft van de chilipeper onder de mayonaise
met de ketchup en chilipoeder. Doe de chilimayonaise in een
potje en werk af met de rest van chilipeper.
fishnuggets Verhit olie in een friteuse tot 170°C. Bak er de
gepaneerde visreepjes in tot ze goudbruin zien. Laat uitlekken
op keukenpapier.
afwerking Serveer de fishnuggets met de chilimayonaise en
limoen.

“Een extra grote pot op tafel
en smullen met je vrienden.”

aziatisch stoofpotje met gemarineerde hondshaai

ingrediënten voor 4 personen
bereidingstijd 50 minuten
500 g hondshaaifilet
3 teentjes knoflook, geperst
4 eetlepels limoensap
zout
3 el maïsolie
1 ui, fijngesnipperd
1 ui, in ringen
1/2 bosje lente-ui, in ringetjes
2 groene paprika’s, in blokjes
1 el rode currypasta
200 ml kokosmelk
230 ml visbouillon
200 g snelkookrijst
2 tomaten, in blokjes (zonder pitjes)
1 bosje verse koriander, fijngehakt

hondshaai marinade Spoel de hondshaaifilet onder stromend water en dep droog. Snijd de filet in stukjes van 4 cm.
Bestrooi met zout en knoflook. Giet het limoensap erover en
laat 30 minuten marineren.
aziatisch stoofpotje Verhit de maïsolie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Fruit de fijngesnipperde ui glazig. Voeg
dan de uienringen, lente-ui, paprika, currypasta, kokosmelk,
bouillon en rijst toe. Laat 10 minuten zachtjes koken. Leg daarna
de stukjes hondshaai met de marinade er bovenop samen met
de tomatenblokjes. Laat nog 8 à 10 minuten sudderen onder
deksel, tot de vis gaar is.
afwerking Strooi fijngehakte koriander over de stoofpot, vlak
voor het serveren.

“Snel klaar en lekker makkelijk,
de ideale éénpansschotel.”

gebakken hondshaai met krieltjes,
jonge prei en kerstomaat

ingrediënten voor 4 personen
bereidingstijd 35 minuten
600 g hondshaaifilet
peper en zout
boter
500 g krieltjes
1 sjalot
2 jonge preiwitten
2 stuks steranijs
300 g kerstomaatjes
4 takjes dille

hondshaai Spoel de visfilet onder koud water, dep goed
droog en versnijd in 4 porties. Bak de hondshaaifilets krokant in
boter vlak voor het serveren. Kruid met peper en zout.
krieltjes Spoel de krieltjes, halveer ze en kook ze, in de schil,
beetgaar in gezouten water. Giet af en houd warm.
prei en kerstomaatjes Snipper de sjalot fijn. Snijd de prei
in fijne ringen. Fruit de sjalot in boter samen met de steranijs.
Voeg, als de sjalot glazig is, de preiringen toe. Laat even stoven.
Voeg de krieltjes en de kerstomaten toe en laat 3 minuten
garen. De kerstomaatjes mogen niet te slap worden. Kruid met
peper en zout.
afwerking Verdeel de krieltjes, prei en tomaat over de borden
en lepel er wat van de jus over. Leg de gebakken hondshaai
erbovenop en werk af met een takje dille.
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HONDSHAAI kwaliteit en smaak in elk seizoen
Hondshaai mag je een zekere belegging noemen. Het is een vis met
een rotsvaste kwaliteit en een smaak die het hele jaar door opperbest
is. Het vertrouwen van onze vissers in hondshaai is groot, de aanvoer
stabiel en de prijs altijd scherp.

HONDSHAAI overheerlijke alleskunner
Hondshaai is een allrounder. Het stevige smaakvolle visvlees speelt
een glansrol in elke bereiding. Gebruik het in ragouts of dikke
wintersoepen. Gerookt of in zuur opgelegd is het fantastisch. Proef
hondshaai gelakt, gesmoord of leg een flinke moot op de BBQ. Liever
iets eenvoudig? Ook gebakken in de pan is hondshaai heerlijk.

HONDSHAAI bakken en garen
Hondshaai is snel gaar. Hou een oogje in het zeil, want, net als bij de
meeste vissoorten, is niet te lang garen de boodschap. Het visvlees is
superzacht, dus ideaal voor kinderen. Om te bakken, dep de vis goed
droog. Bak aan beide kanten, naar gelang de dikte, 1 à 2 minuten in
voldoende vetstof. Kruid pas na het bakken met peper en zout.

www.lekkervanbijons.be/vis
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