
     

Skrei met venkel, saffraan, kaneel en steranijs 

Nodig voor 4 personen: 

1 dl Droge witte wijn 

Klontje boter 

4 dl Visfumet van Arijs 

Gemalen kaneel snuifje  

Steranijs 2 stukjes   

Saffraan enkele draadjes 

Peper en fijn zeezout 

½ Venkel 

Limoensap en limoenrasp 

Skrei  

 

Hoe: 

- Snijdt de venkel in brede julienne en stoof aan in een klontje boter. 

- Blus met witte wijn en visfumet van Arijs, voeg steranijs, kaneel, peper, zeezout 

en limoensap toe. 

- Week ondertussen de saffraandraadjes in witte wijn. 

- Stoom of pocheer de visfilet apart of snij de filet in blokjes zo kan je hem direct in 

de saus garen.  

- Als de vis gaar is voeg dan de saffraan aan de saus toe en breng op smaak. 

- Werk af met een ietsje limoenrasp. 

 

Skrei, butternut, kamille, pijnboompitten en bloedappelsien 

Nodig 
1/8ste kleine butternut pompoen in brunoise (blokjes) 
½ ajuin gesnipperd 
Klontje boter 
Sap van 1 bloedappelsien en geraspte zeste voor de afwerking 
2 dl wittewijnsaus van Arijs 
1 dl room 40% 
Kamille van Be-life 
Pijnboompitten 
Peper  
Zeezout 
Citroensap 
 
Hoe: 

- Stoof de ajuin even aan in de boter, voeg de butternut (de groentjes versneden in 
kleine blokjes) toe. 

 

 



     

- Blus met het bloedsinaasappelsap, voeg de wittewijnsaus van Arijs toe en breng 
aan de kook, voeg de kamille toe en laat de groentjes garen maar houdt ze 
beetgaar. 

- Voeg de room toe en breng op smaak met peper, zeezout en citroensap. 
- Rooster de pijnboompitten 
- Pocheer of stoom ondertussen 

het kabeljauwhaasje. 
- Werk af met sinaasappelrasp 

en pijnboompitten. 
 

 

Skrei in groentenbouillon en kervel 

Nodig voor 4 personen: 

1 ajuin  

1 teentje look 

Stukje pastinaak 

1 wortel 

Stukje Chinese kool 

1 klein stukje citroengras 

1 laurierblad 

Takje tijm 

3 dl visfumet van Arijs 

1 dl droge witte wijn 

1 klontje boter 

zeezout en peper 

1 tl gehakte kervel 

4 kerstomaatjes 

Enkele druppels citroensap 

 

Hoe: 

- De ajuin pellen en in ringen snijden, de knoflookteentjes pletten en hakken, het 

citroengras fijnsnijden, wortel en pastinaakschillen en in kleine blokjes snijden. 

- Alles aanstoven in een klontje boter, blussen met witte wijn en visfumet van Arijs, 

alle kruiden toevoegen en aan de kook brengen.   

- De skreifilet in grote blokjes snijden en toevoegen, niet laten koken, de vis laten 

garen tegen het kookpunt aan, ongeveer 95 à 98°C. (pocheren).   

- De Chinese kool in fijne reepjes snijden, de tomaatjes in 4 snijden, toevoegen aan 

de vis en de gehakte kervel als laatste. 

- Op smaak brengen.  

 


