
 
 
 
 

 
Paling op z'n Portugees 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Doe je ogen dicht en eet dit gerecht, het lijkt 
net of je in Portugal bent. Geniet van deze 
paling op z'n Portugees. Ook hebben wij bij dit 
gerecht nog een menusuggestie, mocht je 
voor een diner met meerdere gangen gaan. 
En niet te vergeten een heerlijke wijntip! 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 300 g gevilde paling, in stukken (ESF) 
 2 el olijfolie 
 1 ui 
 1 teentje knoflook 
 1 laurierblad 
 1 rode peper, in ringetjes 
 2 el fijngesneden (blad) peterselie 
 zout en peper, versgemalen 
 ½ el pikant paprikapoeder 
 200 ml droge witte wijn 
 2 el witte wijnazijn 
 50 ml water 
 100 g droge rijst 
 diverse soorten sla 

 

MATERIAAL: - 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. De paling wassen in water met wat zout en daarna droog deppen. 
2. De olie zachtjes verhitten in een kleine koekenpan (24 cm).  
3. De ui in schijven, met schijfjes knoflook, ringen peper en laurier zacht fruiten.  
4. Peterselie erbij roeren.  
5. De stukken paling toevoegen.  
6. Peper, zout en paprika erover.  
7. Overgieten met wijn, azijn en water, daarna 20-30 minuten heel zacht stoven onder deksel.  
8. Garneren met nog wat groen en paprikapoeder. 
9. Intussen de rijst koken volgens voorschrift op het pak en serveer er een lekkere salade bij die jij lekker vindt. 
 

TIP: Menusuggestie: Vooraf een venkelsoep. Een gesnipperde venkelknol met een gesnipperde ui in een 
snelkookpan kwartier onder druk koken in 400 ml visfond. Pureren, afmaken met zout en wat venkelgroen. Na het 
hoofdgerecht: een rode port met blauw kaas. 
 

 
Paling is een straalvinnige vis die behoort tot de familie echte 
palingen (Anguillidae). De soort is een trekvis, die zowel in 
zoet- als zoutwater leeft. Wereldwijd zijn er zo’n 20 soorten 
paling, waaronder de Europese paling die o.a. in Nederland voorkomt. Het eten van paling kent een 
lange traditie in ons land. 
 

 


