Rode Poon
!

Hoofdgerecht
vis
4 personen
Land: België
Bereidingstijd: 30 minuten
Seizoen: juni t/m oktober

!

Ingrediënten
•

4 rode poonfilets

•

250 gr kerstomaatjes

•

1 citroen

•

verse basilicum

•

1 dl droge witte wijn

•

peper en zout

•

olijfolie

Bereidingswijze
1.

Verwarm de oven voor op 185°. Scheur een vel aluminiumfolie af om er een bootje van
te maken. Leg hierin de rode poon. Snij de citroen in dunne plakjes en schik
afwisselend een plakje citroen en een blaadje basilicum op de vis tot hij helemaal is

bedekt. Doe er de kerstomaatjes bij. Besprenkel met wat olijfolie en wijn. Kruid met
peper en zout.
2.

Maak het bootje dicht en zet 25 minuutjes in de oven of tot de vis gaar is.

Tenslotte
Rode poon is verkozen tot Vis van het jaar 2012. Deze Noordzeevis is gemiddeld tussen de 30
en 50 cm lang en weegt 200 à 500g. De poon heeft een dikke en vrij harde kop die met
beenplaatjes is bepantserd en waaiervormige borstvinnen, waarmee hij over de zeebodem
”loopt”. Een andere typisch kenmerk is hun knorrend geluid, veroorzaakt door het trillen van
hun zwemblaas. Vandaar dat rode poon ook knorhaan wordt genoemd. Rode poon wordt
meestal in zijn geheel verkocht en wordt ter plaatse gekuist en gefileerd. Het visvlees is stevig,
heeft een diepe smaak en leent zich uitstekend voor vissoepen en visstoofpotten. Verder is de
vis heerlijk op het vel gebakken bv. op de barbecue. De vis kan op veel manieren bereid
worden: in de pan, in een gewone oven, in een microgolfoven, gepocheerd, gestoomd, in
papillotten, op spiesjes. Hij kan in zijn geheel geroosterd worden op de barbecue. We gaan nu
Gegrilde rode poon voor 2 personen maken. Maak 2 rode ponen schoon (of bestel hem
schoongemaakt bij de visboer). Pers 2 teentjes knoflook uit en hak 1 tl rozemarijn. Boen 1
sinaasappel schoon. Snijd één helft in dunne plakjes en pers de andere helft. Meng in een kom
knoflook, sinaasappelsap, 1 el olijfolie, zout en rozemarijn en bestrijk de rode poon met dit
mengsel. Verwarm de ovengrill. Leg de vis naast elkaar op een bakplaat en laat ze in 7 min
onder een hete grill goudbruin en gaar worden, keer ze halverwege. Serveer de vissen
gegarneerd met sinaasappelplakjes in de buikholten. Tip: Lekker met sperziebonen en
knoflookaardappelen: gekookte krieltjes met een sausje van yoghurt, scheutje olijfolie, peper,
zout en geperste knoflook. Nu Rode poon uit de oven. Verwarm de oven voor op 180°. Snij
4 grote aardappelen, gewassen maar niet geschild en 2 gele of groene courgettes in heel
dunne plakjes met een mandoline. Vet een ovenschotel in met olijfolie. Schik afwisselend en
dakpansgewijs de courgettes en aardappel op de bodem van de schotel. Leg hierop de rode
poon. Besprenkel met 2 fijngehakte teentjes knoflook. Leg 3 takjes rozemarijn op de poon,
kruid met peper en zout en giet er nog een straaltje olijfolie over. Zet 25-35 minuten in de
oven tot de vis gaar is. Werk af met wat citroensap. Nu een meer bewerkelijke variant die in
een sterrenrestaurant niet zou misstaan. Voor Rode poon culinair bak je 4 poonfilets met vel
aan in een hete pan, gekruid met peper en zout. Kook 300 gr aardappelen gaar in 300 gr verse
kippenbouillon. Afgieten en bouillon bewaren. Pureer de aardappelen en werk op met het
kookvocht tot een smeuïge massa. Werk af met 1 fijngesnipperde sjalot. Schil en was 1 wortel,
1 peterseliewortel, 1 aardpeer, 1 schorseneer. Snijd fijne plakjes van de groenten en frituur op
150°C, tot ze goudbruin en krokant zijn. Werk af met grof zout. Schil 8 zilveruitjes.
Snijd 1 uitje in vieren, laat koken tot het gaar is en besprenkel met olie. Stoof de overige
geschilde uitjes aan in boter op een laag vuur. Voeg peper, zout en 1 tl suiker toe en laat gaar
stoven onder deksel. Trek een streep van bouillonaardappel in het midden van het bord.
Leg de gebakken rode poon op de aardappel. Schik de chips van groenten op de vis. Plaats de
gemarineerde en gestoofde zilveruitjes rond de vis en werk af met wat groene kruiden.

