
 
 
 
 

 
Zachtgegaarde rode mul in citrusboter met 
knolselderijpuree 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Mul wordt ook wel koningsvis genoemd. Dat is 
niet voor niks: het is een hele smakelijke vis! 
Met zijn roze rode kleur wordt ieder gerecht een 
plaatje. 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ knolselderij 
 ½ citroen 
 2 rode mul filets 
 ½ limoen 
 75 g gezouten roomboter 
 1½ el halfvolle melk 
 ½ groente bouillonblokje 
 1 el extra vergine olijfolie 
 witte peper 
 tuinkers 

 

MATERIAAL: pureestamper 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de knolselderij en snijd vervolgens in blokjes van ongeveer 2 bij 2 centimeter.  
2. Zet een steelpan met water op hoog vuur, voeg een bouillonblokje en de knolselderij toe en kook ze beetgaar in 

8 minuten. 
3. Bestrooi de rode mul aan beiden kanten met een snufje zout en witte peper.  
4. Zet een steelpan op middelhoog vuur en voeg hier de gezouten roomboter aan toe en laat langzaam smelten. 

Voeg nu rasp van ½ limoen en ½ eetlepel citroensap & limoensap toe.  
5. Roer het even door elkaar.  
6. Als de boter gesmolten is leg je de rode mul filets hierin en laat het langzaam garen binnen + 10 minuten. 
7. Gebruik een lepel om de gesmolten citrusboter over de filets te schenken.  
8. Dit kan je een aantal keer doen om een mooie garing te krijgen. 
9. Giet de knolselderij af en laat ze even uitdampen, voeg de melk toe en een eetlepel extra vergine olijfolie. 
10. Gebruik een stamper om er een puree van te maken.  
11. Breng op smaak met zout, peper en wat citroenrasp. 
12. Schep als eerste de knolselderijpuree op een bord en leg hier vervolgens de rode mul op, verdeel de citrus boter 

over het gerecht en versier met verse tuinkers.  
13. Serveer er een schijfje citroen en/of limoen bij. 
 

Mul behoort tot de baarsachtige en wordt ook wel ‘koning van de 
poon’ genoemd, ondanks dat ze geen familie van elkaar zijn. Maar 
er bestaat nog een aantal volksnamen voor de mul zoals: koning van 
de haring, keuninkje, zeekoning, barbeel (ook de naam van een 
zoetwatervis), zeebarbeel, gestreepte zeebarbeel en barbereintje. Mul is rozerood op de kop en het lijf. 
De ogen staan hoog in de kop en hij heeft twee baarddraden. Het is een heerlijk matig vette visje die 
makkelijk te fileren is. Het heeft wat donkerder vlees en een sterkere, maar toch delicate smaak. 

 



 


