
 
 
 
 

 
Zeevruchtenpaella 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1000 ml visbouillon 
 100 ml droge witte wijn 
 100 ml olijfolie, plus extra 
 1 groene paprika, zonder zaadlijst, in blokjes 
 1 rode paprika, zonder zaadlijst, in blokjes 
 375 g zeeduivelfilet, in stukken 
 250 g inktvis, schoon en gesneden 
 500 g paellarijst of risottorijst 
 wat saffraandraadjes 
 ½ tl paprikapoeder 
 8 grote gamba’s 
 65 g mosselen  
 65 g kokkels, schoongemaakt 

voor de sofrito 
 1½ el extra vergine olijfolie 
 1½ grote uien, grof gesnipperd 
 1½ tenen knoflook, gehakt 
 ¼ el paprikapoeder 
 50 ml droge witte wijn 
 3 rijpe tomaten, ontveld, vlees grof geraspt 

 

MATERIAAL: paellapan, schuimspaan 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit de visbouillon met de wijn op middelhoog vuur en houd warm tot gebruik. 
2. Verhit de olijfolie voor de sofrito op middelhoog vuur en fruit hierin de uisnippers en knoflook met het paprikapoeder in 7–8 

minuten zacht en goudgeel.  
3. Schenk de wijn erbij en laat even zachtjes meekoken, voeg dan de tomaten toe, roer goed en verhit nog 5 minuten.  
4. Draai het vuur laag en laat nog 30 minuten zachtjes koken, tot hij is ingedikt tot een mooie saus en zet apart. 
5. Verhit de helft van de olijfolie voor de paella in een grote paellapan op middelhoog vuur.  
6. Bak de paprika in 5 minuten zacht en schep ze er met een schuimspaan uit in een kom. 
7. Doe de stukken zeeduivel in de pan, bestrooi ze met flink wat zout en peper en bak ze in 10 minuten gaar.  
8. Schep ze in een kom.  
9. Bak dan de inktvis 1–2 minuten in dezelfde pan en voeg ze toe aan de stukken zeeduivel en houd zolang apart. 
10. Giet de rest van de olie in de pan, strooi de rijst erbij en bak al roerend op middelhoog vuur in 5 minuten licht goudbruin. 
11. Roer de sofrito door de rijst en verhit 2 minuten.  
12. Voeg dan de visbouillon toe en breng aan de kook; laat 2 minuten koken. 
13. Strooi de saffraan en het paprikapoeder over de rijst, draai het vuur laag en laat alles 10–12 minuten sudderen zonder te 

roeren, of tot bijna alle vloeistof is geabsorbeerd. 
14. Rangschik de paprika, zeeduivel, inktvis, garnalen, mosselen en kokkels op de paella.  
15. Verhit ze 8 minuten mee; keer de garnalen halverwege om.  
16. Wacht tot de schelpen zijn opengegaan (gooi ongeopende exemplaren weg) en de garnalen gaar zijn. 

17. Druppel er nog wat olijfolie over, dek de pan af met aluminiumfolie en wat schone theedoeken en laat de paella 
voor het opdienen 5 minuten rusten. 

 

 
Een kokkel is een in zee levende tweekleppige weekdiersoort. Andere namen zijn 
'eetbare hartschelp' of 'kokhaan'. 

 
 


