vers opgevist door onze vissers

ZEETONG
NOORDZEE-VEDETTE
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“Bij een fijne vis hoort
een verfijnde saus.”
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noordzeetong met kerstomaat en
kruidige geitenkaassaus

ingrediënten voor 4 personen
bereidingstijd 40 minuten
4 noordzeetongen van 300 g, zonder kop
boter
peper en zout
1 bolletje zachte geitenkaas
1 sjalot
1 teentje knoflook
2 takjes tijm
1 el honing
150 ml melk
1 kl maïzena (eventueel)
2 el gehakte dille
2 el gehakte peterselie
2 el gehakte bieslook
4 takjes kerstomaten
1 kl gedroogde oregano
olijfolie
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kruidige geitenkaassaus Snipper de sjalot en knoflook
fijn. Fruit aan in boter en voeg de tijmtakjes toe. Giet de melk
erbij en brokkel de geitenkaas erover. Laat de geitenkaas op een
zacht vuurtje smelten in de warme melk. Voeg honing, peper en
zout toe. Laat een 7-tal minuten zachtjes sudderen. Zeef de saus
en bind ze eventueel met een koffielepel maïzena (opgelost in
een scheutje water). Meng de fijngehakte dille, peterselie en
bieslook onder de kaassaus.
kerstomaat Leg de kerstomaten in een ovenschaal. Kruid
met peper, zout en de gedroogde oregano. Besprenkel met
olijfolie en zet 8 à 10 minuten in de voorverwarmde oven van
180°C.
noordzeetong Bak de zeetongen aan beide kanten
goudbruin in een ruime hoeveelheid boter. Kruid met peper en
zout.
afwerking Leg de gebakken zeetong op de borden. Schik er
een takje kerstomaten bij en lepel de saus erbij.
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“Zo geef je zeetong uit de Noordzee
een Aziatische toets.”
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aziatische waterzooi van
noordzeetong en kokosmelk

4 noordzeetongen, gefileerd zonder vel
peper en zout

tongrolletjes Leg de tongfilets met de grijze kant (de kant
waar het vel gezeten heeft) naar boven. Kruid met peper en
zout. Rol de tongfilets op van kop naar staart, de witte kant van
de visfilet zit nu aan de buitenkant. Bewaar de rolletjes gekoeld.

4 sjalotjes
2 teentjes knoflook
20 g verse gember
2 chilipepertjes
4 el olie

kruidenmengsel Pel de sjalotjes en de knoflook. Schil de
gember. Halveer de pepertjes en verwijder de zaadjes. Doe alle
kruiden met de olie, peper en zout in een keukenrobot. Mix tot
een glad mengsel.

3 stengels citroengras
200 g peultjes
1 rode paprika, in blokjes
4 tomaten, in blokjes
5 dl kokosmelk
een bosje verse koriander, helft
gesnipperd
olie

aziatische waterzooi Halveer het citroengras in de lengte
en kneus de stengels met een vleeshamer of deegrol. Verhit olie
in een kookpot en voeg het kruidenmengsel, het citroengras, de
paprika en peultjes toe, en stoof even aan. Blus met kokosmelk,
breng aan de kook en voeg dan de helft van de tomatenblokjes
toe. Laat een vijftal minuten sudderen.

ingrediënten voor 4 personen
bereidingstijd 30 minuten

noordzeetong Leg de tongrolletjes op de waterzooi en laat
8 minuten op een zacht vuur en onder deksel stoven tot ze gaar
zijn. Haal de rolletjes uit de pot en houd ze warm.
afwerking Breng de waterzooi op smaak met peper en
zout, voeg de gesnipperde koriander toe en verdeel over de
borden. Schik de tongrolletjes erop en werk af met de resterend
tomatenblokjes en koriander.
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“Schelpjes en vis uit de Noordzee:
een natuurlijke smaaksensatie.”

500 g
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gevulde noordzeetongrolletjes met schelpensaus

ingrediënten voor 4 personen
bereidingstijd 35 minuten
12 tongfilets, zonder vel
250 g wortel
250 g prei
peper en zout
500 g schelpjes (venuschelpen, kokkels...)
200 ml witte wijn
1 sjalot
1 kl kerriepoeder
200 ml room
peper en zout
boter

noordzeetongrolletjes Kruid de tongfilets langs beide
kanten en leg ze met de witte kant naar onder op een proper
werkvlak. Snijd de wortel en prei in julienne (fijne reepjes)
en verdeel ze over de tongfilets. Rol de filets op van kop naar
staart en prik ze vast met een houten prikker. Stoom de gevulde
tongrolletjes gaar in een stoommandje of in de stoomoven.
schelpjessaus Snipper de sjalot fijn en fruit even aan in
boter. Voeg de schelpjes toe en blus met witte wijn. Roerbak
tot de schelpjes open gaan. Haal de schelpen uit de pan en
houd ze warm. Voeg kerriepoeder en room toe, laat inkoken
tot sausdikte (of bind de saus, indien nodig, met een beetje in
water opgeloste maïzena). Voeg de schelpjes terug bij de saus.
afwerking Verdeel de gevulde tongrolletjes over borden en
schep er de schelpjessaus rond. Lekker met frietjes en een fris
glaasje witte wijn.
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ZEETONG culinaire klassieker
Er zijn van die gerechten die nergens mee te vergelijken zijn. Zeetong
meunière is er zo eentje. Het is het ijkpunt, de standaard waarmee al
de rest vergeleken wordt. Op de graat gebakken in boter en afgewerkt
met citroensap: wie kan aan deze klassieker uit de Belgische keuken
weerstaan?

ZEETONG piekseizoen is aangebroken
Na zes maanden reikhalzend uitkijken, is het hoogseizoen voor
zeetong eindelijk aangebroken. Van juni tot en met december piekt
deze vedette van de Noordzee in smaak en aanvoer. Het is een
luxueuze delicatesse die elke euro dubbel en dwars waard is.

ZEETONG boter bij de vis
Je weet wat ze zeggen: zeetong moet driemaal zwemmen. Eerst in
de zee, dan in de boter en ten slotte in de buik. Als geheel of als filet,
het stevige en sappige visvlees komt helemaal tot zijn recht met een
klontje boter in de pan. Het kleinste formaat zeetong heet sliptong
en is ongeveer 24 cm lang.

www.lekkervanbijons.be/vis

Co-financiering
Europese Unie

V.U.: L. Huysmans · VLAM vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel · www.vlam.be
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