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Winter vismenu 
(a la Qlivini) 

 
 

Provençaalse maaltijdvissoep 
 

 
 

Garnalenpasteitje met frisse salade 
 

 
 

Kabeljauwstoofpotje met hete bliksem 
 

 
 

Appel Q-k-s-ks meej suiker en un schuimke 
 

 



Provençaalse maaltijd vissoep 

 
De Provence is een gebied in het zuidoosten van 
Frankrijk. De Provence ligt tussen de Middellandse Zee, 
het Rhônedal en Italië. In ruime zin strekt de Provence 
zich in het westen uit tot voorbij Nîmes (en in het 
noorden tot het zuiden van de Drôme (Rhône-Alpes). 
Grote steden in het gebied zijn Marseille, Nice, Toulon 
en Aix-en-Provence. De regio in haar geheel wordt 
gekenmerkt door de associatie met de Côte d'Azur en 
haar mondaine levensstijl. 
 
Ingrediënten:   
800 gr kabeljauwfilet  
5 grote uien 
2 preien 
2 grote venkelknollen 
10 tenen knoflook  
6 el olijfolie  
1 sinaasappel 
2 blikje tomatenblokjes ( 400 gr)  

 
1 el Provençaalse kruiden  
2 visbouillontabletten  
1 voorgebakken stokbrood  
10 el mayonaise  
4 tl chilipoeder (naar smaak) 
200 gr Parmezaanse kaas 
1 flesje koksroom 
2 bakjes zeevruchten 

 
Bereiding 
Maak de ui, prei en venkel schoon. Snipper de ui snijd de prei in ringen en de venkel in 
kleine blokjes. Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit daarin de ui zachtjes glazig. 
Pers er 1 teen knoflook boven uit en fruit de prei en venkel circa 4 minuten zachtjes 
mee. Boen de sinaasappel schoon en rasp er 1 eetlepel oranje schil af. Pers de 
sinaasappel uit. Voeg de tomaatblokjes met de kruiden, de geraspte sinaasappelschil en 
het sinaasappelsap aan de groente toe. Laat dit geheel circa 2 minuten zachtjes 
sudderen.  
 
Verkruimel de bouillontabletten erboven, voeg 1 liter water toe en breng aan de kook. 
Snijd de kabeljauw in blokjes en voeg deze toe. Kook de vissoep in nog circa 10 minuten 
zachtjes gaar en breng hem op smaak met zout en peper.  
Rooster kleine sneetjes stokbrood goudbruin. Pers 2 tenen knoflook uit. Roer de 
mayonaise en chilipoeder erdoor.  
 
Serveren 
Schep de soep in grote soepkommen. Bestrijk sneetjes stokbrood met de pittige 
mayonaise en leg deze in de soep. Strooi er royaal Parmezaanse kaas over. Geef 
stokbrood, mayonaise en Parmezaanse kaas apart erbij.  



Garnalenpasteitje met frisse salade 
 

De bekendste garnaal in de Lage Landen is de grijze of Noordzee-
garnaal zoals we die vanavond ook naar binnen gaan werken. Het 
woord garnaal wordt vaak gebruikt voor andere kreeftachtigen die 
niet tot de soort behoren. Weetje voor Jack: Gamba’s zijn geen 
echte garnalen omdat ze een andere kieuwstructuur hebben dan 
de echte garnalen.  
Ingrediënten:   
Pasteitje 
750 gr gepelde garnalen 
 1 prei 
 1 teentje knoflook 
 60 gr boter 
 1 el bloem 
 190 ml visbouillon 
 130 ml droge witte wijn 
 500 ml crème fraîche 
 2 el citroensap 
 1 el fijngehakte dille 
 1 el fijngehakte platte peterselie 
 1 tl dijonmosterd 
 10 plakjes bladerdeeg 
 1 ei

Salade 
0,5 dl Wittewijnazijn 
0,5 dl water 
1 dl walnoten olie 
1 dl arachide olie 
1 el poedersuiker 
1 el gladde mosterd 
Sjalotje 
Tuinkers 
Sla mache (soort veldsla) 
Pijnboompitten

Voorbereiding 
Salade: Doe de sla mache en tuinkers in een kom. Rooster de pijnboompitten even 
bruin onder de gril of in een koekenpan. Vermeng de rest van de ingrediënten, m.u.v. 
de olie in een blender. Vervolgens langzaam en onder contant roeren de olie erbij 
druppelen. Zet de salade in de koelkast. 
Bereiding 
Verwarm de oven voor op 220˚C. Maak de prei schoon en snijd deze in dunne ringen. 
Hak dan de knoflook fijn. Smelt vervolgens de boter in een pan en bak de prei en de 
knoflook op laag vuur ongeveer 2 minuten. Bak vervolgens de garnalen apart en bak 
deze in ongeveer 2 minuten roze en zet deze apart. Roer vervolgens de bloem door de 
prei en bak dit kort. Voeg dan de bouillon en de wijn toe en breng het geheel onder 
voortdurend roeren aan de kook. Laat het dan nog ongeveer 10 minuten doorkoken. 
Bijna al het vocht zal dan verdampt zijn. Roer dan de crème fraîche en de dille erdoor 
en breng het geheel wederom aan de kook. Zet het vuur vervolgens laag en laat het 
geheel nog ongeveer 20 minuten zachtjes koken. Roer dan het citroensap en de 
mosterd er door. Neem vervolgens 10 ovenbakjes. Verdeel het crème fraîche mengsel 
over deze bakjes en verdeel vervolgens de garnalen over de bakjes. Vet de ovenbakjes 
aan de rand in met boter. Dek dan elk ovenbakje af met een plakje bladerdeeg. Plak de 
randjes goed vast en prik enkele gaatjes in het deeg. Klop het ei los en bestrijk het deeg 
met wat ei. Plaats de bakjes dan in de oven en bak de garnalenpasteitjes 20 minuten.  
Serveren: Serveer de pasteitjes met brood en de frisse groene salade   



Kabeljauwstoofpotje met oosters tintje 

 
…en dat oosters tintje hebben we geweten… 
Het vinden van de okra was een hele zoektocht! 
 
Even voor de fijnproevers een korte toelichting: Okra is 
een peulachtige, vijfhoekige vrucht van een zaadplant, 
die wordt gebruikt als groente. De smaak lijkt wat op die 
van sperziebonen. Sommigen zeggen dat hij ook wel lijkt 
op een kruising tussen asperge en aubergine. Okra is 
een zusje van de katoen- en de cacaoplant. 
 
Ingrediënten  
 
750 gr kabeljauwfilet 
 10 el gedroogde garnalen 
 2 blikken tomaten 
 2 ui 
 2 groene paprika 
 3 groen chilipeper 
 6 teentjes knoflook 

 200 gr okra 
 6 el pindakaas 
 800 ml kokosmelk 
 120 ml olijfolie 
 1 tl paprikapoeder 
 6 el koriander (naar smaak toevoegen) 

 
Bereiding 
 
Snijd de paprika in stukjes, snipper de ui en de chilipeper fijn, verwijder de uiteinden 
van de okra en pers de teentjes knoflook uit. Bij het doorsnijden van de okra komt er 
een doorzichtige, plakkerige vloeistof vrij, hoe smaller je de schijfjes snijdt, hoe meer 
plaksel. Als de okra erg slijmerig is, deze eerst even 5 minuutjes blancheren in kokend 
water met het sap van een citroen, het slijm wordt dan opgelost en kun je er onder de 
kraan (in een vergiet) zo vanaf spoelen. 
 
Verhit vervolgens de olijfolie in een pan en bak de ui en paprika ongeveer 5 minuten. 
Voeg dan het pepertje en de knoflook toe. Bak alles nog eens 2 minuten. Voeg daarna 
de tomaten, pindakaas, kokosmelk, okra, paprikapoeder en garnalen toe. Breng het 
geheel aan de kook. Laat het geheel dan 12 tot 15 minuten op laag vuur rustig 
sudderen. 
 
Snijd ondertussen de kabeljauwfilet in lange stukken. Voeg deze toe en laat het 
stoofpotje nog even rustig sudderen. De kabeljauw zal na 3 tot 5 minuten uit elkaar 
vallen en dan is het stoofpotje klaar. 
 
Serveren: 
Breng het stoofpotje op smaak met peper en zout en bestrooi het geheel met vers 
gehakte koriander. 



Hete bliksem  
(bijgerecht bij het stoofpotje) 

 
Hete bliksem is een oud Nederlands gerecht. Het is een stamppot die bestaat uit 1 deel 
aardappel en 1 deel zure appelen (goudreinetten). Er zijn meerdere varianten, o.a. met 
spek en stoofperen in plaats van appelen. Een andere variant is "donder en hete 
bliksem", waarbij ham en Franse mosterd worden toegevoegd. Het gerecht dankt zijn 
naam aan het vele vocht van zowel appels als peren, waardoor het lang zijn hoge 
temperatuur behoudt. In het westen en noorden van Duitsland is de naam "hemel en 
aarde" gangbaar, waarbij hemel verwijst naar de appels die in de lucht groeien en aarde 
naar de aardappels 
 
Ingrediënten:  
 
1,5 kg aardappels 
1,5 kg zure appels (goudrenetten) 
1 kg gehakt 
600 gr ui 
olie of boter 
2 tl kaneel 
200 gr suiker  
versgemalen zout en (witte) peper  
eventueel nog een snufje nootmuskaat  
 
Bereiding 
Zet 3 liter water op. Schil de aardappels en snijd ze in kleinere stukjes en zet ze in een 
pan met water op het vuur. Zorg daarbij dat de aardappels net onder water staan. Kook 
ze in ongeveer 15 minuten gaar. 
 
Schil ondertussen de appels, snijd ze in kleinere stukken en kook ze in een grote pan 
(waar later ook de andere ingrediënten bij kunnen). Zet de appels op in een pan met 
ongeveer 5 cm water (de appels hoeven dus niet onder water te staan) en doe de 
deksel dicht tot het water kookt. Haal vervolgens de deksel eraf en schep de appels af 
en toe om. De appels zullen zacht worden en veranderen in appelmoes. Dit duurt 
ongeveer 12 minuten, of tot de appelmoes te dik wordt. 
 
Snijd de uien fijn en fruit ze in een pan met een dikke bodem in olie of boter tot ze 
glazig zijn. Voeg het gehakt toe en maak het rul. Stamp vervolgens de aardappels en 
doe de aardappelpuree en het gehakt bij de appels. Doe de suiker erbij. De aangegeven 
hoeveelheid is een indicatie. Hou je van zoete hete bliksem, dan is dit een goede 
hoeveelheid. Heb je hem graag wat zuurder, doe er dan minder in.  
 
Serveren 
De hete bliksem mag zacht en smeuïg zijn, maar niet te papperig. Voeg ook 2 theelepels 
kaneel en versgemalen zout en peper naar smaak toe en eventueel nog een snufje 
nootmuskaat. Dit geeft het recept een meer kruidige, pittige smaak. Roer goed door en 
serveer het smakelijk op een bord samen met de kabeljauw stoofpot.  



Appel Q-k-s-ks meej suiker en un schuimke 
 
Een appelbeignet is een gefrituurd gerecht. Ze worden traditioneel, net als oliebollen, 
gegeten op Oudejaarsavond in Nederland. Schijven appel worden in beignetbeslag 
gedoopt en vervolgens gefrituurd. De schijf appel kan gevuld zijn met amandelspijs. 
Vaak is er in het midden van de appelbeignet een gat. 
 
Ingrediënten:   
 
250 gram zelfrijzend bakmeel 
2 eieren 
1 flesje pils 
6 appels (goudreinet) 
Frituurolie (arachideolie) 
50 gram basterdsuiker 
2 els kaneelpoeder 
Poedersuiker 
Chocoladeflikken 
Honing 
Vanille ijs 
 
Voorbereiding 
 
Klop de eieren los met de helft van het bier. Roer het eimengsel met het zelfrijzend 
bakmeel tot een glad beslag. Voeg al roerend de rest van het bier toe. Schil de appels 
en boor met een appelboor de klokhuizen eruit. Snijd de appels in plakken van 1 1/2 
cm. Verhit de olie tot 190 C. of tot er een witte damp vanaf komt. 
 
Bereiding 
Bekleed een vergiet met keukenpapier. Prik de appelschijven aan een vork, haal ze door 
het beslag en laat ze in de hete olie glijden. Bak de beignets in ca. 3 minuten 
goudbruin. Keer ze halverwege even met een vork. Haal de appelbeignets met een 
schuimspaan uit de olie en laat ze in de vergiet uitlekken. Meng de suiker met het 
kaneelpoeder in een diep bord. Bestrooi de beignets met dit mengsel. 
 
Serveren 
Smelt, net voor het serveren de chocoladeflikken tot een vloeibare massa. Garneer de 
appelbeignets met een bolletje vanille-ijs en de chocoladesaus. Maak het ijs af door er 
sliertjes honing sierlijk over heen te gieten. 



Schuimke 
(bijgerecht bij de appelbeignets) 

 
Een schuimpje is een luchtige, zoete lekkernij. Het wordt gemaakt door suiker en een 
bindmiddel zoals eiwit of gelatine, schuimig te kloppen, vervolgens in vormpjes of 
rozetjes op een bakplaat te spuiten en weer te laten drogen in een oven, waarvan de 
deur niet helemaal gesloten mag zijn, op de laagste temperatuur. 
Schuimpjes worden vaak in bijzondere vormpjes gegoten: bijvoorbeeld een sinterklaas 
of een cadeautje ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest. In die vorm maakt het 
schuimpje deel uit van strooigoed. Ter gelegenheid van Pasen zijn er schuimpjes in de 
vorm van een paashaas of een ei. 
 
Ingrediënten:   
 
4 eieren 
150 gram basterdsuiker 
1 zakje vanillesuiker 
citroensap 
 
Voorbereiding 
 
Bedek de beboterde bakplaat met vetvrij papier en bestrijk dit papier ook dun met 
boter. Zorg voor een vetvrije mixerkom en deeghaken. Doe de eiwitten in een schone 
kom en gebruik schone gardes in de mixer. Druppel eventueel wat citroensap in de 
mixerkom waar je straks de eiwitten in gaat stijfkloppen en veeg met wat keukenpapier 
het citroensap door de bak. Hiermee maak je de bak vetvrije en dat is noodzakelijk voor 
het goed stijf kunnen kloppen van het eiwit. 
Bereiding 
 
Scheid het eiwit van de eidooiers, er mag geen spoortje eigeel bij het eiwit zitten. Klop 
de eiwitten half stijf en klop dan, bij gedeelten, de suiker er door. Klop zolang, tot de 
basterdsuiker opgelost en het eiwit stijf is en je er mooie pieken van kunt trekken. Vul 
een spuitzak met een grof gekarteld spuitmondje en spuit ronde of langwerpige 
schuimpjes op de bakplaat. Plaats de bakplaat in het midden van de voorverwarmde 
oven van 125 graden C. Dit gebak wordt bij een lage temperatuur eigenlijk gedroogd. 
Haal de schuimpjes, als ze na 1,5 á 2 uur bakken klaar zijn, voorzichtig van de bakplaat. 
 
Serveren 
 
Serveer de schuimpjes bij de appelbeignets. 


