
 
 
 
 

 
FRUITS DE MER - Vistaart met zeevruchten 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 80 g tonijn uit blik, in olie of op water 
 100 g rivierkreeftjes 
 100 g surimi in stukjes 
 100 g gemengde zeevruchten (mosselen, 

garnalen, inktvis, kokkels) 
 6 lapjes diepvries (roomboter) bladerdeeg 

ontdooid 
 5 eieren 
 peper, versgemalen 
 mespuntje mosterd 
 2 eetlepels dille fijngehakt 
 1 tl mosterd 
 125 ml crème fraîche 
 100 g belegen kaas geraspt 
 1/2 bakje kerstomaatjes  

 

MATERIAAL: quiche- of springvorm 27 cm ø 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200°C.  
2. Vet de vorm in en bekleed hem met bladerdeeg.  
3. Druk de naden van de deeglapjes met duim en wijsvinger tegen elkaar.  
4. Prik de deeglap hier en daar in met een vork.  
5. Laat de tonijn uitlekken.  
6. Verdeel deze, met de rivierkreeftjes, surimi en zeevruchten, over de deeglap.  
7. Klop de eieren los met peper, zout, dille, mosterd en crème fraîche.  
8. Giet dit mengsel over de vis.  
9. Verdeel de geraspte kaas erover en bak de taart 30-40 minuten in het midden van de oven. 
10. Kruis de tomaatjes in en leg ze de laatste 5 minuten op de vistaart in de oven. 
 

TIP: Serveer er een groene salade met bleekselderij en een honingdressing bij. 
 

RECEPT VAN: 
Fruits de mer stijgen razendsnel in populariteit, maar hoeveel mensen weten 
er nu eigenlijk dat deze lekkernijen uit onze eigen Noordzee komen? We 
kennen de prachtige etagères op de pittoreske Franse terrasjes, vol met 
noordzeekrab, mesheften en langoustines. Laat de Franse naam je niet in 
verwarring brengen, want deze worden allemaal voor onze eigen deur 
gevangen. In de maand juli zet het Nederlands Visbureau deze fruits de mer letterlijk 

op de kaart als ‘vis’ van de maand. Dat de Hollandse garnaal voor de deur wordt gevangen, is algemeen bekend, maar 
onze Noordzee zit ook vol met schelp- en schaaldieren zoals kreeften, krabben en mosselen..  
 

 
 


