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Gebakken Tarbot met een crème van 
knolselderij, brunoise van winterpeen en 

beurre noisette 
Hoofdgerecht 2 personen 

 

 90 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 filets van tarbot 
▪ minimaal 1 l melk 
▪ 1 knolselderij 
▪ 2 winterpenen 
▪ roomboter 
▪ olijfolie 
▪ 150 g hazelnoten 
▪ 1 citroen 
▪ suiker 
▪ rozemarijn 
▪ tijm 
▪ versgemalen peper 
▪ zout 
 

ZO MAAK JE HET: 
Voorbereiding 1 dag van tevoren: 
1. Snijd met een groot mes de buitenkant van de knolselderij.  
2. Snijd de rest van de knolselderij in blokjes (3 x 3 cm is prima).  
3. Doe de blokjes in een pan en leg daar een bord op zodat de blokjes niet gaan drijven.  
4. Voeg daarna de melk toe.  
5. Als de knolselderij gaar is giet je deze af en draai je het in de keukenmachine met peper en zout 

naar smaak fijn.  
6. Voeg hier tevens naar smaak wat boter toe.  
7. Laat in een pannetje met een dikke bodem 150 gr boter langzaam smelten.  
8. Als de boter gesmolten is passeer je de vloeistof door een vel keukenpapier en vang je het vocht 

op in een klein pannetje.  
9. Voeg hier de gehakte hazelnoot aan toe en verwarm dit nogmaals op een laag vuur totdat de 

boter wat bruin van kleur is geworden.  
10. *Op de dag zelf de boter alleen met een beetje gehakte rozemarijn en tijm weer opwarmen. 
Bereiden op de dag zelf:  
11. Zet een pan op om de winterpeen in af te koken.  
12. Voeg aan het water wat roomboter en suiker toe.  
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13. Schil en snijd ondertussen de winterpeen in blokjes van ongeveer 1 cm.  
14. Zet een pan op middelhoog vuur en doe daar een goede hoeveelheid boter en olijfolie in.  
15. Net voor de boter gaat verbranden leg je de filets van tarbot in de pan om ze mooi bruin te 

bakken.  
16. Als je op de filet drukt en hij begint uit elkaar te vallen, is de vis mooi gaar.  
17. Ondertussen kunt u de winterpeen afgieten. 
18. Doe wat crème op het midden van het bord en leg daar de tarbot op.  
19. Schep daar de wortel overheen.  
20. Giet als laatste wat beurre noisette over het geheel. 
 
Eet smakelijk! 


