
     

Skrei, de delicatesse uit het Hoge Noorden 

Ook liefdesvis genoemd omdat de vrouwtjes en de mannetjes bij het paaien buik tegen buik 

zwemmen. 

Skrei in groentenbouillon met brandnetel 

Nodig voor 4 personen: 
Klontje boter 
2 teentjes look 
2 sjalotjes in ringen gesneden 
Een courgette in blokjes gesneden 
2 stuks pijpajuin 
4 middelgrote aardappelen type Bintje 
1 tomaat 
½ liter visfumet van Arijs 
Citroen 
Peper  
Zeezout 
10 à 15 gr. Brandnetel van Bio Life 
800 gr skreifilet 
 
Hoe: 

- Week de brandnetel 30 minuten in bijna kokend water zoals voor thee.  
- Stoof de sjalot, look, pijpajuin, courgette en de aardappelen even aan in de boter, 

voeg de visfumet van Arijs toe en laat 15 minuten garen, voeg peper, zeezout en 
citroen toe. 

- Pocheer de skrei in deze groenten-kruidenbouillon. 
- Voeg het vocht van de brandnetel toe. 
- Snijdt de tomaat in blokjes en voeg toe, breng op smaak en dien op. 

 
Brandnetels hebben een zuiverende werking, zijn een bron van vitamine C en helpen het 

lichaam kalk en ijzer op te nemen.  

Skrei witte wijnroomsaus met St. Janskruid   

Nodig voor 4 personen: 
Klontje boter 1 tl 
Champignons 150 gr 
Room 40% 1 dl 
Witte wijn ½ dl 
Wittewijnsaus van Arijs 2,5 dl 
Citroensap enkele druppels 
Peper  
Zeezout 
10 à 15 gr Sint Janskruid van Bio Life 

 

 



     

800 gr skreifilet  
1 el gesnipperde bieslook 
 
Hoe: 

- Week het Sint Janskruid 30 minuten in bijna kokend water zoals voor thee.  
- Reinig de champignons en snijdt ze in julienne, stoof ze aan in de boter en wat 

citroensap, zet apart. 
- Breng de wittewijnsaus van Arijs aan de kook met een scheutje witte wijn en het 

vocht van het Sint Janskruid, laat 5 minuten al roerend koken. 
- Voeg er de champignons bij met een deel van hun kookvocht (proeven) en de 

room, breng op smaak met peper, zeezout en citroen.  
- Stoom of pocheer de skreifilet. 
- Werk af met gesnipperde bieslook en citroenrasp. 

 
 
Van Sint Janskruid “zonneschijn voor de geest” wordt je positiever en het verschaft je een 
betere nachtrust. 
 

Skrei, prei, bloedappelsien, vanille en kaneel     

Nodig voor 4 personen: 
1 tl Klontje boter 
350 gr Wit van prei  
2 stuks bloedappelsienen 
Een mespunt gemalen kaneel 
15 cm citroengras 
1 vanillestokje 
½ liter visfumet van Arijs 
1dl witte wijn 
Peper  
Zeezout 
800 gr skreifilet  
1 tl gesnipperde munt 
 
Hoe: 

- Neem rasp van 1 bloedappelsien en zet apart, pers de bloedappelsienen en laat 
2/3de uitkoken. 

- Reinig en was de prei en het citroengras, snijdt de prei in ringen van 1 cm het 
citroengras fijn en stoof aan in de boter. 

- Blus met witte wijnen visfumet van Arijs, voeg kaneel en vanille (uitschrapen) toe 
en het ingekookt sap van de bloedappelsienen, breng op smaak.  

- Stoom of pocheer ondertussen de skreifilet. 
- Werk af met gesnipperde munt en rasp van bloedappelsien. 

 

 


