
IJslandse visstoofpot 
Íslenskur plokkfiskur 
2 personen 
  minuten 
 

 
DIT HEB JE NODIG:  
❖ 1 ui 
❖ 3 teentjes knoflook 
❖ 3 el boter 
❖ 2 tl kerriepoeder 
❖ 4 el meel 
❖ 400 ml volle melk 
❖ ½ tl gemalen zwarte peper 
❖ ½ t zout 
❖ 1 visbouillonblokje 
❖ 2 tl Dijon mosterd 
❖ 600 g gekookte schelvis of kabeljauw 
❖ 400 g gekookte aardappelen in stukjes 
❖ 120 g geraspte kaas 
 

Materiaal: ovenschaal 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de aardappels, kook ze gaar en snij ze in kleinere stukken.  
2. Zet genoeg water op zodat de vis net onder staat zodra je deze toevoegt.  
3. Voeg een half visbouillon blokje toe.  
4. Zodra het water kookt voeg je de kabeljauw toe.  
5. Kook voor ongeveer 6 minuten.  
6. De vis moet net aan gaar zijn, afhankelijk van de dikte kan dit wat langer of korter zijn.  
7. Breek de vis in stukken.  
8. Verwarm de oven voor op 200ᵒC (hete lucht) 
9. Snij de knoflook en ui fijn en bak deze op middelhoog vuur totdat de ui glazig is.  
10. Voeg de kerrie toe en bak 2 minuten mee.  
11. Strooi het meel in de pan en roer het goed door en laat het een minuutje mee garen.  
12. Zet je gas lager en giet de melk er langzaam bij terwijl je goed blijft roeren met je garde.  
13. Voeg eventueel extra melk toe als het erg dik blijft.  
14. Verpulver de andere helft van het visbouillonblokje en voeg dit samen met het zout en peper toe aan de saus.  
15. Roer de mosterd door de saus.  
16. Breng het langzaam aan de kook.  
17. Doe de aardappels en vis in een ovenschaal meng er ongeveer de helft van de kaas doorheen.  
18. Giet de saus over het geheel en strooi de resterende kaas erover.  
19. Plaats de schaal in de oven voor ongeveer 10 minuten totdat de kaas is gesmolten.   
20. Wil je de kaas wat bruiner, plaats het gerecht dan nog even onder de gril. 
 

TIP: Heerlijk met roggebrood erbij. Oorspronkelijk IJslands roggebrood is hier niet verkrijgbaar 
 
Recept: koken.vtm.be 

 


