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Ceviche van Zalm | Pizzette met Rode Biet, Zeekraal en Paling | Waterkers

Dit gerecht van Meneerdekok is voor 16 personen. 
Verras uw gasten met dit heerlijke en smaakvolle gerecht.

Ingrediënten: Voor de Ceviche 

•	 750	g	Zalmfilet	(zonder	vel)	

•	 2 rode spaanse pepers 

•	 2 bosuitjes 

•	 2	teentjes	knoflook	

•	 4 el koriander 

•	 4	el	waterkers	(bewaar	wat	koriander	en	waterkers	voor	

garnering)

Voor de dressing 

•	 1 citroen 

•	 1 limoen 

•	 2 el lichte sojasaus 

•	 2 el sesamolie 

•	 2 el olijfolie 

•	 Zwarte peper 

•	 Zeezout	

•	 1 tl kristalsuiker

Voor de Pizzette: 

•	 6 plakjes bladerdeeg 

•	 royaal bloem 

•	 1 ei

Voor de pizzette topping 

•	 250	gr	rauwe	rode	bieten	(2	a	3?	stuks)	

•	 200 ml water 

•	 125	ml	ciderazijn	

•	 25 gr suiker 

•	 200g	gerookte	palingfilet	

•	 100	g	zeekraal

Voor de waterkers crème 

•	 2 bosjes waterkers 

•	 100g groentefond 

•	 60g eiwit 

•	 4g xantana 

•	 50	g	sushiazijn	

•	 100ml olijfolie 

•	 100ml maisolie 

•	 Sap van 1 citroen 

•	 Peper	en	zout

Paar plukjes waterkers en koriander voor garnering

Bereiding 
De	Ceviche:	Snijd	de	zalm	in	dunne	plakjes	en	bewaar	
koel tot eindbereiding. Snijd de bosuitjes diagonaal in 
dunne	ringetjes.	Verwijder	het	zaad	van	de	chilipepers	
en	snijd	in	dunne	halve	ringetjes.	Pel	de	knoflook	en	
snijd in dunne plakjes. Hak de korianderblaadjes grof. 
Zet	16	ringen	klaar	van	8	cm,	en	zet	deze	op	koude	(grote	
rechthoekige)	borden	15	minuten	voor	eindbereiding.	

De dressing: Pers de citroen en limoen en meng met 
sojasaus, sesamolie en olijfolie. Meng de dressing met 
de	ingrediënten	van	de	ceviche	(zonder	de	zalm!).	
Voeg	peper	en	zout	en	suiker	naar	smaak	toe.

De Pizzette: 
Ontdooi het bladerdeeg. Verwarm de oven voor op 190 
°C. Bestuif het werkblad met bloem en rol het blader-
deeg	uit	tot	een	zeer	dunne	plak	(zo	dun	dat	per	plak	
circa	3	cirkels	van	10cm	eruit	kunnen	worden	gestoken).	
Bestuif licht met bloem. Dek af met plasticfolie en laat 
10 minuten rusten. Steek er een cirkels uit van 10 centi-
meter doorsnede. Bestrijk bovenkant licht met losge-
klopt ei en prik het deeg veel keer in met een vork. 
Bak	de	pizzette	in	de	oven	in	circa	8	minuten	krokant.	
Laat afkoelen. 

De topping: 
Schil	de	rode	bieten,	was	ze	en	snijd	brunoise.	Samen	
met	het	water,	azijn	en	suiker	aan	de	

kook	brengen	totdat	ze	zacht	zijn	(circa	30	minuten).	
Zeef de bieten, bewaar het kookvocht en kook dit in 
tot een siroop voor druppels op ceviche. Blancheer de 
zeekraal	heel	kort	en	snijd	de	paling	brunoise.	Meng	de	
rode	biet	met	de	paling	en	de	zeekraal.	

De	waterkers	crème:	Doe	alle	ingrediënten	(behalve	de	
oliën)	in	de	blender	en	draai	fijn.	Bind	de	massa	door	
druppelsgewijs de olijf-en maisolie toe te voegen. 
(alternatief:	met	staafmixer	in	smalle	maatbeker)

AFWERKING EN UITSERVEREN: 
Doe	de	zalm	op	een	(apart)	bord	of	schaal	met	rand,	giet	
de dressing eroverheen en laat dit 4 minuten garen. Giet 
onmiddellijk uit in een vergiet. Laat dit uitlekken en ver-
deel	over	de	bodem	van	de	8cm	ringen	(die	klaarstaan	
op	onverwarmde	serveerborden).	Stamp	aan	met	een	
tonic stamper, garneer met waterkers en koriander en 
verwijder de ringen. Verdeel de topping vlak voor het 
uitserveren	over	de	pizzette	en	leg	deze	op	de	borden.	
Druppel wat rode bietensiroop over de ceviche en een 
paar druppels op bord. Spuit wat toefjes waterkers 
crème rondom beide componenten.


