
 
 
 
 

 
Gepocheerde rogvleugel 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Pocheren is het garen van voedsel in vocht net 
iets onder het kookpunt. Het meest bekend is 
het pocheren van eieren, maar vis leent zich 
hier ook uitstekend voor. Probeer het eens met 
dit recept van rogvleugel.  
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 rogvleugel, schoongemaakt door visboer 
 250 ml visbouillon 
 300 ml halfvolle melk 
 40 g zeekraal 
 50 g Hollandse garnalen 
 zout en peper 
 citroenpartjes 

voor de aardappelpuree 
 3 grote kruimige aardappels, geschild 
 150 ml slagroom 
 1 teentje knoflook, gekneusd 
 1 klein laurierblaadje 
 2 takjes tijm 
 15 g boter, koud, in kleine blokjes 
 nootmuskaat 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de melk en bouillon, tot nét tegen de kook aan. 
2. Bestrooi de rogvleugel met zout en peper en leg in het kookvocht.  
3. Pocheer de vis 10-12 minuten, afhankelijk van de dikte.  
4. Draai halverwege.  
5. De vis is gaar als het vlees wit en stevig is en makkelijk van de graat komt. 
6. Kook de aardappels gaar.  
7. Verwarm de slagroom met de knoflook, laurierblaadje en tijm.  
8. Neem de pan van de warmtebron en houd apart. 
9. Laat de aardappels uitstomen in de pan en pureer de hete aardappels.  
10. Zeef de room en giet de helft al roerend bij de puree.  
11. Roer dan de boterblokjes door de puree. 
12. Klop de rest van de room door de puree tot de gewenste dikte.  
13. Bestrooi met nootmuskaat. 
14. Serveer in een diep bord. Daarop gaat de vis en wat van het kookvocht.  
15. Daarom heen gaat de rauwe zeekraal en de Hollandse garnalen.  
16. Garneer met een partje citroen. 
 

Rog is net als de haai een kraakbeenvis. Het lichaam van de rog is afgeplat en  
afgezien van de staart, ruit- tot schijfvormig. Ondanks dat er in de Noordzee  
diverse rogsoorten voorkomen, worden ze onder een verzamelnaam verkocht. 
 
 
 


