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VOORBEREIDING

20 min.
BEREIDING

60 min.
MOEILIJKHEID

eenvoudig 6 porties
PORTIES BUDGET

gemiddeld
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Tomatensaus
. 2 sjalotten
. V.H. ansjovis
. V.H. olie
. 3 blikken gepelde tomatenblokjes
  (400 g / blik)
. peper, volgens smaak
. zout, volgens smaak
. pili-pili, volgens smaak
. 150 g visbouillon

Cataplane
. olie
. 1 kg kabeljauw, in stukken
. 18 gambas
. 1 kg inktvis
. 2 paprika’s, in stukken
. 800 g krielaardappelen, reeds 
  gegaard
. 1 kg venusschelpen
. 1 kg mosselen

Gremolata
. Stokbrood, in stukken (2 cm)
. 1 bundel platte peterselie
. 2 teentjes knoflook
. V.H. olijfolie
. V.H. peper
. V.H. zout 
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Tomatensaus
1  Plaats de sjalotten en ansjovis in de menbeker en hak 
     3 sec. / snelheid 5. Duw het geheel met behulp van de spatel naar 
     onder in de mengbeker. 
2  Voeg olie toe en fruit 3 min. / 100°C / snelheid 1. 
3  Voeg tomaten, peper, zout, pili-pili en visbouillon toe en kook 
     20 min. / 100°C / snelheid 1.
4  Mix 15 sec. / snelheid 6.

Cataplane
5  Warm de grote paellapan met wat olie op. 
6  Bak de ene na elkaar de kabeljauw, de gambas en de inktvis. Zorg dat 
     deze nog niet volledig gaar zijn. Zet alles apart opzij.
7  Stoof de  paprika’s aan en voeg vervolgens de tomatensaus en  
     krielaardappelen toe. Warm het geheel.
8  Wanneer goed warm, voeg de opzij gezette vissen toe en verspreid de 
     venusschelpen en de mosselen bovenaan. Sluit de pan met het deksel 
     tot de schelpen en mosselen volledig open zijn.
9  Hou warm op stand 1 tot moment van opdienen.

Gremolata
10  Rooster de stukken stokbrood in de oven.
11  Plaats peterselie en look in de mengbeker en hak 
       10 sec. / snelheid 6. Duw het geheel met behulp van de spatel naar 
        onder in de mengbeker.
12  Voeg olie, peper en zout toe en mix 5-10 sec. / snelheid 5.
13  Bestrijk de stukken geroosterd stockbrood met gremolata en dien
        samen op met de cataplane.

Hoofdgerecht


