
 
 
 
 

 
Gepocheerde snoekbaars met courgette 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

De meest klassieke bereiding is court bouillon 
waarbij de snoekbaars gepocheerd wordt en 
opgediend met een beurre blanc. Pocheren is 
geen kunst, bekijk anders onze tips bij de 
basistechnieken. En een lekker wijntje bij dit 
gerecht serveren kan altijd. Proost! 
 

DIT HEB JE NODIG: 
voor de court-bouillon 

 1000 ml water 
 250 g graten van witvis 
 1 citroen, sap  
 50 ml droge witte wijn 
 ½ kleine ui 
 ½ wortel 
 ¼ prei 
 6 peterseliestelen 
 peperkorrels 

voor de snoekbaars met courgette 
 2 snoekbaarsfilets 200 g p/st 
 1 courgette 
 2 el olijfolie 
 zout en peper, versgemalen 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Voor de court-bouillon:  
2. Was de graten en snijd de groenten in grove stukken.  
3. Meng alles door elkaar en breng aan de kook.  
4. Laat het vervolgens op een laag vuur 30 minuten trekken.  
5. Zeef alles door een doek. 
6. Breng wat bouillon aan de kook en pocheer hierin op een laag vuur de snoekbaars. 
7. Snijd de courgette doormidden en verwijder de zaadlijst. 
8. Snijd van de schil een grove julienne en bak deze in wat hete olijfolie.  
9. Breng op smaak met grof gemalen peper en zout.  
10. Serveer de snoekbaars op de gebakken courgette. 
 

TIP: Lekker met een witte wijnsaus (beurre blanc). 
 

Zo maak je de beurre blanc 
100 g boter (koud, in blokjes), 1 sjalot (gesnipperd), 50 ml witte wijn, 1 laurierblaadje, 1½ el citroensap  
Kook hiervoor de sjalot met de wijn en laurier in een steelpan voor de helft in. Zeef het mengsel en giet de wijn terug in de pan. 
Voeg de rest van de koude boter toe en roer met een garde tot een lichtgebonden saus. Voeg het citroensap toe en breng op 
smaak met zout en peper. Houd de saus warm. 

 
 
Snoekbaars doet de meeste mensen denken aan de sportvisserij. 
Deze vis is echter ook populair op restaurantmenu's. Niet zo gek 
want het is een van de lekkerste zoetwatervissen. 
 
 


