Zeeduivel
Hoofdgerecht
vis
4 personen
Land: Holland
Bereidingstijd: 25 minuten
Seizoen: juni t/m december

Ingrediënten
•

½ el balsamico azijn

•

4 el droge vermouth

•

2 tl gemalen komijnzaad

•

1 teentje knoflook

•

2 el olijfolie

•

2 preien

•

1 sinaasappel

•

zout en peper

•

4 zeeduivelfilet

Bereidingswijze
1.

Rasp dun (alleen het geel) van de schil van de sinaasappel af en pers hem uit. Hak de
knoflook fijn. Wrijf de stukken vis royaal in met zout, peper en sinaasappelrasp en
besprenkel ze met de Vermouth. Laat de vis zo 15 min liggen. Maak de preien schoon,
snijd ze in dunne ringetjes. Was de preiringetjes in een vergiet onder stromend water
en laat ze goed uitlekken. Leg de stukken vis in het stoommandje van een stoompan en
zet dit boven de bodem met kokend water. Stoom de vis afgedekt in 8-10 min net aan
gaar. Verhit de olijfolie in een wok en roerbak de preiringetjes in 2-3 min beetgaar.

2.

Bak de knoflook en komijn heel even mee. Schenk de balsamicoazijn en het
sinaasappelsap erbij en laat het vocht op hoog vuur al omscheppend verdampen. Breng
de prei op smaak met zout en peper. Schep op warme borden een bedje van gesmoorde
prei en leg de gestoomde zeeduivelfilets erop.

Tenslotte
Moeders mooiste is het niet, maar wel lekker. Zeeduivel is een vis die ook vishaters kan
bekoren. Ver voordat wij mensen op twee benen konden staan, heb je als vis het vissen met
nepaas tot de hoogste graad van perfectie ontwikkeld. Het aas is een uit je kop wiebelend
draadje met een lampje, een soort vuurvliegje: onweerstaanbaar voor de prooi. Die verdwijnt
in je oversized, met twee rijen messcherpe naalden uitgevoerde muil. Voor Zeeduivel uit
Marokko week je een ½ zakje saffraan in een beetje kokend water. Week in ander bakje ook
75 gr rozijnen in kokend water. Doe een paar eetlepels olijfolie in een koekenpan, bestrooi 4
zeeduivelfilet met zout en bak ze aan beide kanten goudgeel. De vis hoeft alleen maar een
beetje te kleuren en niet gaar te worden. Dan uit de pan nemen en apart houden. Doe nog wat
olie in de pan en bak hierin 1 grote ui in ringen gesneden zachtjes, tot ze licht kleuren en doe
er dan 1 tl kaneel en 1 rode peper zonder zaadjes in stukjes bij. Nog een paar minuten laten
bakken. Schenk 175 ml bouillon erbij en voeg de saffraan, 4 el sherryazijn en 4 el honing toe.
Laat de rozijnen uitlekken en voeg toe. Rooster 50 gr pijnboompitten in een droge koekenpan
en voeg die ook toe. Strooi er wat zout en peper over en voeg een ½ bosje korianderblad toe.
Breng het mengsel aan de kook, draai het vuur lager en laat het dan een minuut of tien
zachtjes pruttelen. Leg de stukken vis in het uienmengsel en schep er wat van de saus over.
Leg het deksel op de pan en laat de vis een minuut of tien zacht stoven tot hij gaar is. Serveer
de vis direct en strooi de andere helft van de koriander er over. Tot slot Zeeduivel met
aardappelen. Pers een halve citroen uit en de andere helft in plakjes snijden voor de
garnering. Schil 1 kilo vastkokende aardappelen en snijd ze in stukken. Hak 1 grote ui grof,
snijd 1 paprika in stukjes. Bak de ui en paprika in een scheutje olijfolie enkele minuten in een
grote koeken- of hapjespan en voeg dan 2 gepelde tomaten uit blik, aardappelen, enkele
draadjes saffraan, 1 el milde paprikapoeder, citroensap en wat zout toe. Druk de tomaten stuk
met een spatel. Schenk een scheutje water in de pan en laat onder een deksel 20 minuten
garen. Bestrooi 400 gr

zeeduivel in mootjes gesneden met wat zout en leg ze na die 20

minuten van de aardappelen op de aardappelen. Dek weer toe en laat nog eens tien minuten
sudderen. Het vocht moet grotendeels verdampt zijn en de aardappelen gaar.

