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Op de huid gebakken kabeljauw met zachte 
botersaus 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Het Nederlands Visbureau heeft mij daarom 
uitgedaagd mee te doen aan de Receptafette: 
maak een lekker gerecht met vis voor 2 personen 
met een budget van maximaal 10 euro. Met een 
mooi stuk kabeljauw maakte ik een 
restaurantwaardig gerechtje. Want zeg nou zelf, 
hier gooi je toch hoge ogen mee? Kabeljauw 
klaarmaken is op zich helemaal niet zo moeilijk. 
En in zijn 'velletje' is hij op z'n lekkerst. Heerlijk 
Happen! Francine Lankamp van Heerlijke Happen. 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 stukken kabeljauw met huid 
 150 gram sperziebonen 
 paar takjes zeekraal 
 bloem 

voor de botersaus 
 2x 10 gram boter 
 10 gram bloem 
 125 ml bouillon 
 zout en peper 

voor de puree 
 250 gram kruimige aardappelen 
 boter 
 50 ml melk 
 nootmuskaat 
 zout en peper 

 

MATERIAAL: ovenschaal 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de aardappelen en kook ze in 20 minuten gaar.  
2. Giet af en doe terug in de pan.  
3. Voeg wat zout, peper en nootmuskaat toe.  
4. Schep 1 eetlepel zachte roomboter erbij en giet de melk in de pan.  
5. Stamp de puree zacht, is het nog iets te droog, voeg dan wat extra melk toe.  
6. Maak de sperziebonen schoon, en kook ze in 10 minuutjes beetgaar. 
7. Laat de boter smelten in een steelpannetje.  
8. Vervolgens voeg je de bloem toe en deze bak je al roerend kort (je maakt een roux).  
9. Klop met een garde de bouillon erbij zodat er een saus ontstaat.  
10. Voeg dan de extra boter toe en breng op smaak met peper en zout.  
11. Laat op een heel laag pitje staan om warm te houden. 
12. Haal het velletje van de kabeljauw door de bloem en klop af.  
13. Verhit de koekenpan en doe er wat olijfolie in.  
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14. Verhit je oven op 160ᵒC.  
15. Bak de kabeljauw op zijn velletje voor een minuut of drie, daarna schep je hem op een schaaltje en laat je hem 

nog drie minuten nagaren in de oven. 
16. Bak heel kort de zeekraal en leg apart. 
17. Neem kommen of borden erbij en schep er wat sperzieboontjes op, hierover schenk je wat saus.  
18. Daarop leg je de vis met het velletje naar boven.  
19. Schenk er nog wat saus over en top af met de zeekraal.  
20. Serveer met de aardappelpuree. 
 

 
De meeste kabeljauwachtigen zijn gemakkelijk te herkennen aan de 3 
rugvinnen en de 2 buik- of anaalvinnen. De kabeljauw wordt maximaal 
190 centimeter lang en is een vissoort die alleen in koudere gebieden 
voorkomt. 

 
 


