
Heilbot tandoori met pompoen en appelcurry 
 

 

 
Heilbot  
Portioneer 300 g heilbot en gaar deze 4 min op 50 C 
 
Tandoori croute 
Voor de tandoori croute: 1 eetlepel tandoori, 200 g briochebrood, 200 g boter, 1 teentje 
knoflook peper en zout. 
 
Bereidingswijze: 
Blender alles tot een gladde massa en rol dit uit tussen vetvrij papier. Snijd de tandoori 
croute in dezelfde maat als de heilbot en leg deze erop. 
 
Leg vervolgens net voor het dresseren van de heilbot hem even in de oven zodat de croute 
er mooi overheen smelt. 
 
Pompoen chutney 
Zet 1 Sjalot, 2 teentjes knoflook en fijne brunoise van ¼ flespompoen aan. Vervolgens alles 
samenvoegen met kurkuma, kerrie, gembersiroop, peper en zout. 
 
Bereidingswijze: 
Hou een deel van de pompoen apart om plakken ervan te snijden 
Zet Sjalot, teentjes knoflook en fijne brunoise van 1 flespompoen aan. Vervolgens alles 
samenvoegen met kurkuma, kerrie, gembersiroop, peper en zout. 
Dit afblussen met gevogelte bouillon en op laag vuur garen zodat het vocht verdampt is. Snij 
van het bovenste gedeelte van de pompoen dunne plakken op de snijmachine en blancheer 
deze kort rol de pompoen chutney hier strak in.  



 
Saus kerrie massala 
Voor de saus: 1 l appelsap, 2 appels, 1 sjalot, tl. kerrie massala, mespuntje kurkuma, 2 
lepels mango- chutney. 
 
Bereidingswijze: 
Zweet de sjalot aan met de kerrie massala, kurkuma en de fijn gesneden appels. Blus dit af 
met appelsap. Vervolgens 2 uur laten trekken en dan zeven. A la minute reduceren en 
monteren met een klontje koude boter.  
Bak de appel ballen goudgeel aan en blus ze af met een beetje saus en gaar ze zachtjes. 
 
Aromaten  
Voor de aromaten: ¼ courgette, 1/6 knolselderij, 1/3 winterpeen, ½ gesnipperde sjalotten, 
1 gehakte teen knoflook. 
Voor het kruidenmengsel: 1 thee lepel. Kerrie massala, 1 mespunt kurkuma, 1 mespunt 
gemalen komijn,  
1 mespunt gemalen laos, ½  tl. medina kruiden, ½  tl. ras el Hanout  
 
Bereidingswijze: 
Snijd de knol, wortel en courgettes in fijne brunoise. Zet de sjalotjes en knoflook aan met de 
fijn gesneden groenten. Dan het kruidenmengsel toevoegen en aanzweten. Voeg vervolgens 
de olijfolie toe totdat alles onderstaat. Haal het dan van het vuur en laat de specerijen 
intrekken.  
 
Pompoencrème  
 
Crème  
Voor de pompoencrème: ½  butternut pompoen, 2 sjalotjes, 1 teentje knoflook, 1 tl. kerrie,  
1 mespunt kurkuma. 
 
Bereidingswijze: 
Maak de pompoen schoon en snijd deze in stukken. Zweet vervolgens de overige 
ingrediënten aan met de pompoen. Blus dit af met ½ liter fond. Wanneer de pompoen gaar 
is, deze glad draaien tot een gladde crème.  
 
Garneer 

Blancheer 2 st kousenband en leg in een stuk van 4 cm een knoop en stoof deze a la minute 
op met een beetje boter en peper en zout. 

Snij het blad van een mini paksoi en zet het a la minute tegen de pompoen rol omhoog. 


