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Kabeljauw confit

BEREIDING 

Verwarm in een pan of braadslee met 
dikke bodem de olijfolie tot 80°C. 
Verwarm er de rozemarijn, chilipeper, 
knoflooktenen en de citroenzest 30 
minuten in, zodat de smaken lekker in de 
olie trekken.

Verwarm de oven voor op 180 °C. Neem 
de ingrediënten uit de olie en rooster ze 
in een ovenschaal in wat afhangende olie 
goudbruin. Zet opzij voor de puree.

Rooster in een koekenpan de hazelnoten 
met de komijnpoeder en wat zout en hak 
ze, eenmaal afgekoeld, grof. Zet eveneens 
opzij.

Konfijt de kabeljauw 25 minuten in de 
olijfolie. Zet het vuur uit en laat rusten in 
de olie.

Kook intussen de aardappels in ruim 
gezouten water. Giet af en laat uitlekken. 
Prak er 75 gram boter, rozemarijn, 
chilipeper, knoflook en citroenzest uit de 
oven door. Breng op smaak met zout en 
peper.

Smelt de rest van de boter met de 
balsamicoazijn en de zee-egelpasta.

Verdeel de puree over de borden. Schep 
met een schuimspaan voorzichtig de 
kabeljauw uit de olie en leg op de puree. 
Bestrooi de vis met zout en hazelnoot en 
schenk er de zee-egelboter over.

Vis konfijten in olijfolie geeft smaak, is 
makkelijk, kan niet mislukken en zorgt 
ervoor dat de vis mals blijft. Gebruik 
stevige vis, dikke stukken en goede 
olijfolie. Geschikt zijn bijvoorbeeld 
kabeljauw, zalm, heilbot en tonijn. Konfijt 
de tonijn maar kort als je hem graag 
rood vanbinnen eet. De olijfolie, kruiden, 
knoflook, pepertjes en dergelijke bepalen 
de smaak van de vis, dus daarmee kun je 
naar hartenlust variëren.

INGREDIËNTEN

olijfolie (voldoende om de vis onder te 
zetten)

2 takjes rozemarijn
1 rode chilipeper, over de lengte 

gehalveerd en zaadlijsten verwijderd
6 tenen knoflook
zest van 1 citroen, julienne gesneden
150 g hazelnoten
1 tl komijnpoeder
zout en peper
4 flinke kabeljauwmoten  

(à 200 g per stuk)
500 g kruimige aardappels
125 g boter
1 tl balsamicoazijn
1 el zee-egelpasta




