
Noordzee-soep (bouillabaisse) 
voor 8 a 10 personen

Voor de vis:
3,5 kg verse zeevis. vraag de visboer of hij de vis wil fileren maar bewaar de koppen en graten voor de bouillon. 
(heek, rode mul, dorade, kongeraal, schorpioenvis)
1 kg kokkels of clams
1 kg mosselen

Voor de marinade:
1 dl olijfolie
5 dl droge witte wijn
(van goede kwaliteit, liefst wat je erbij gaat drinken)
3 dopjes Pernod
3 takjes tijm
3 venkeltoppen
6 takjes peterselie
3 tenen knoflook
± 12 saffraan draadjes

Voor Noordzee-soep (bouillabaisse):
2 preien (alleen het wit)
2 uien
4 rijpe tomaten 
(gepeld en ontdaan van zaad, in stukken gesneden)
2 eetlepels olijfolie
1 laurierblad
zout en peper
3 tenen fijngesneden knoflook 
1 venkel (gesneden)
schil van een 1 sinaasappel
2 dl droge witte wijn

Voor de visbouillon (dit kan 1 dag van te voren):
- Schrap de wortels en was de prei.
- Snijd alle groenten in grove stukken.
- Verhit de olijfolie in een grote pan. Voeg alle groenten en visgraten toe en zet ± 12 minuten aan. 
- Af en toe omroeren en zorgen dat er niets aanbrandt.
- Voeg de kruidenbuidel en de wijn toe en en vul aan met koud water tot alles onderstaat.
- Voeg dan nog de schelpen, sinaasappelschil, Pernod, saffraan en cayennepeper toe en laat
 ± 30 minuten zachtjes koken.
- Verwijder al het vet en de eiwitten die boven komen drijven met een schuimspaan.
- Haal de bouillon van het vuur en laat 10 minuten staan. Passeer dan door een fijne zeef of kaasdoek.
- Zet de bouillon weg.

Voor de Noordzee-soep (bouillabaisse):
- Ontdoe de vis van alle achtergebleven graten en leg ± 1,5 uur in de marinade.
- Maak de groenten schoon en snijd in gelijken stukken.
- Zet een grote pot met de olijfolie op het vuur.
- Voeg prei, ui, venkel, knoflook en laurier toe en zet 10 minuten aan. 
- Blijf goed roeren zodat de groenten niet verkleuren. 
- Doe de tomaat en sinaasappelschil, de wijn en Pernod erbij en daarna de hete bouillon.
- Laat alles tot net onder de kook komen en voeg dan de vis en schelpen toe.
- Verwarm ± 5 minuten, tot de schelpen en de vis klaar zijn. Niet laten koken!

Serveer de Noordzee-soep (bouillabaisse) in diepe kommen of schalen:
Leg eerst de vis en schelpen er voorzichtig in en schenk daarna de bouillon erbij. 
Bouillabaise wordt vaak gegeten met Rouille (een mayonaise op basis van knoflook, saffraan, 
cayennepeper, brood, geroosterde paprika, eidooiers en visfumet) en met geroosterd brood dat met 
knoflook is ingewreven en besprenkeld met extra virgin olijfolie. 

Smakelijk!

Voor de visbouillon:
Alle graten en koppen van de vis (goed gespoeld onder koud water, 
kieuwen verwijderd)
2 wortels
1 prei
1 ui
2 rijpe tomaten
6 champignons
3 eetlepels olijfolie
2 tenen knoflook
kruidenbuidel: 6 peterseliestelen, 1 theelepel venkelzaad, 
2 laurier bladeren, 2 dragon stelen, 2 tijmstelen, 
10 peperkorrels, 10 korianderzaadjes (in kaasdoek gebonden)
5 dl droge witte wijn
6 mosselen
6 kokkels
2 dopjes Pernod
schil van 1 sinaasappel
12 draadjes saffraan
1/2 theelepel cayennepeper


