
 
 
 
 

 
SCHELVIS - Filipijnse schelvisschotel uit de oven  
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Wat veel mensen niet weten is dat de Filipijnse 
keuken de eerste ‘fusion keuken’ is. Veel invloeden 
van de Portugezen zijn zeer aanwezig in deze 
keuken. Dus al denk je dat de Filipijnse keuken heel 
‘Aziatisch’ zou zijn met veel rijst en pepers, dan heb 
je het mis. De keuken kent vele gezichten en is rijk 
aan ingrediënten. 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 175 g gerookte schelvis, ontdaan van vel 
 175 g verse schelvis 
 40 g boter plus wat extra voor het gratineren 
 1 ui, grof gesnipperd 
 30 g bloem 
 250 ml melk 
 zout en peper, naar smaak 
 1 el citroensap 
 2 hardgekookte eieren, grof gehakt 

voor de puree 
 500 g kruimige aardappel (geschild, in stukken) 
 100 ml warme melk 
 25 g boter 

 

MATERIAAL: ovenschaal 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Kook de aardappelen gaar in gezouten water.  
2. Giet af en laat even droog stomen.  
3. Voeg de melk en roomboter toe en stamp de aardappelen tot een gladde puree.  
4. Zet weg tot later gebruik. 
5. Verwarm de oven voor op 200ᵒC.  
6. Verhit de boter in een pan en fruit de ui tot deze zacht is. 
7. Voeg de bloem toe en laat dit 2 minuten op middelhoog vuur garen. 
8. Schenk in één keer de melk toe en blijf roeren tot er een dikke saus is ontstaan. 
9. Breng op smaak met wat peper en zout.  
10. Voeg de citroensap en rauwe schelvis toe en laat dit in een paar minuten gaar worden.  
11. Roer er vervolgens de gerookte schelvis door en draai het vuur onder de pan uit. 
12. Schep de visragout in een ovenschaal.   
13. Bestrooi de visragout met de hardgekookte eieren.  
14. Dek alles af met een laag aardappelpuree en strijk deze glad.   
15. Leg wat vlokjes boter op de aardappelpuree. 
16. Plaats de ovenschaal in de voorverwarmde oven en laat deze in 30 tot 40 minuten door en door warm en goudbruin 

worden.  
17. Serveer direct. 
 

 
 
Schelvis is een belangrijke commerciële soort uit de koudere 
kustgebieden van de Noord Atlantische Oceaan. Het is een rondvis uit 
de familie van de kabeljauwachtige. 
 
 


