
     

 Kabeljauw 

Kun je op alle manieren bereiden. Kabeljauwwangetjes worden gefrituurd en hebben geen 

graat (= kibbeling). De kuit wordt gebakken en heeft een hoge voedingswaarde. Gedroogde 

kabeljauw staat bekend als stokvis of klipvis.  

Kabeljauwlever is echt superfood en een delicatesse, kabeljauwlever/ schelvislever 

bevat zeer veel vitamine A, D (=levertraan) en Omega-3-vetzuren.  

 

Kabeljauwhaasje met witloof en 

zachte currysaus 

Nodig: 

Ajuin, witloof, currypoeder (liefst Madras), 

olijfolie, witte wijn, wittewijnsaus van Arijs, 

room, limoensap, peper, zeezout,  

Hoe: 

Stoof de ajuin en het witloof in een beetje olijfolie, bestrooi met currypoeder en laat even 

garen, blus met witte wijn en wittewijnsaus van Arijs laat even koken, voeg de room toe en 

laat weer inkoken tot de juiste dikte. Breng op smaak met peper, fijn zeezout en limoen. 

Werk af met wat gehakt groen (peterselie, bieslook, citroenmelisse). Pocheer of bak de 

kabeljauwhaasjes apart. 

 

Kabeljauwhaasje in groentebouillon 

Nodig: 

Klontje boter 

1 wortel in blokjes gesneden 

1stengel witte selder in blokjes gesneden 

1 stuk wit van prei (5 cm) in ringen gesneden 

2 sjalotjes in ringen gesneden 

1 geel raapje 

4 dl visfumet van Arijs 

Citroen 

Peper en zeezout 

Een mespuntje gemalen komijn en/ of een stukje steranijs van Bio Life 

Tijm, laurierblaadje naar eigen smaak of eventueel andere specerijen 

 

 



     

1 dl droge witte wijn 

1 el gehakte verse waterkers 

Kabeljauwhaasje 

 

Hoe: 

- Stoof de groentjes even aan in de boter, voeg de visfumet van Arijs toe en laat 
even garen, voeg peper, zeezout en de andere specerijen toe. 

- Pocheer de kabeljauw in deze groenten-kruidenbouillon. 
- Werk af met gehakte waterkers. 

 
 

 

Kabeljauwhaasje een beetje zuiders 

Nodig voor 4 personen 

2 dl olijfolie 

1 ui fijngehakt 

2 teentjes look fijngehakt 

150 gr gepelde tomaten in blik versneden  

1 takje peterselie fijngehakt 

Peper en zeezout 

Enkele druppels citroensap 

6 el droge witte wijn 

2 dl visfumet van Arijs 

1 tl oregano 

1 tl Provençaalse kruiden 

1 mespunt lavendelbloemekes Bio Life 

1 el zongedroogde tomaten versneden 

1 el zwarte olijven ontpit 

700 gr kabeljauwhaasje 

 

 

Hoe: 

- Stoom of pocheer het kabeljauwhaasje in een kruidenbouillon. 

- Snijd de ajuin in kleine blokjes, hak de look en stoof ze samen aan in olijfolie. 

- Blus met witte wijn en visfumet van Arijs, voeg alle kruiden toe, de zongedroogde 

tomaten, de olijven en de versneden gepelde tomaten toe. 

- Breng aan de kook, laat garen en breng op smaak met peper, zeezout en citroen. 

- Bestrooi met de gehakte peterselie. 

 
 

 


