
Hele zalm met asperges 
 
Wat heb je nodig? 
Hele zalm, schoongemaakt en geschubd 
witte asperges (2 pp of naar wens) 
groene asperges (2 pp of naar wens) 
krieltjes in de schil (gewassen in gelijke stukken gesneden) 
3 á 4 citroenen 
2 flinke bossen verse dille, fijngehakt (zonder de steeltjes) 
200 ml mayonaise 
200 ml creme fraiche 
honing 
2 el. mosterd 
1 el. mierikswortelpuree (potje) 
100 gr roomboter (ongezouten) 
handjevol verse bieslook, fijngehakt 
fleur de sel 
versgemalen zwarte peper 
olijfolie 
zonnebloemolie 
Handvol rooksnippers (eiken, whisky) 
rookplankjes (eiken) 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de buitenste branders van je bbq aan, op hoog. Eventueel de 
middelste op laag erbij (afhankelijk van je bbq) 

2. Maak inkepingen in de zalm en vul deze met schijfjes citroen en wat dille 
(houd een ½ citroen apart) 

3. Vul ook de buikholte van de zalm met schijfjes citroen en wat dille en 
bestrooi de vis in de inkepingen en buikholte met peper en zout 

4. Schil de witte asperges en doe in een pan met koud water (evt. met wat 
zout) 

5. Vul het rookdoosje met houtsnippers en zet op de branders van de bbq 
6. Vet het bbq-rooster in met zonnebloemolie en leg de zalm op de bbq 

(daar waar de branders uit zijn) 
7. Zet de pan met de asperges met gesloten deksel op de bbq (recht boven 

de branders die aan zijn) 
8. Breng aan de kook en haal na 5 minuten koken de asperges uit de pan. 

Dep droog en houd apart. 



9. Zet de pan met asperge-water weer terug op de bbq onder de zalm 
10. Gaar de zalm op ca. 180 graden in 50 á 60 minuten 
11. Breek het houtige uiteinde van de groene asperges. Schil er een paar met 

een dunschillers in de lengte in dunne lange plakken 
12. Doe de aspergelinten in een bak met ijswater en zet apart (bewaar de 

overige groene asperges voor later) 
13. Maak de vinaigrette voor de aspergelinten door wat olijfolie met 

citroensap, mosterd, peper en zout door elkaar te roeren. Zet apart 
14. Gaar de piepers in wat water met zout, giet ze af en doe in een schaal 
15. Maak een sausje door de boter te smelten, roer hier de 

mierikswortelpuree en bieslook door en maak op smaak met peper en 
zout. Houd warm 

16. Doe voor de dillesaus de mayonaise, creme fraiche, (2 handjes) dille, 
mosterd en honing door elkaar. Maak op smaak met peper en zout. 
Houd apart 

17. Haal de zalm, als deze gaar is, van de barbecue en leg op een grote 
serveerplank 

18. Bestrijk de witte en groene heel-gebleven asperges met olijfolie en gril ze 
even af 

19. Haal de groene asperge-linten uit het ijswater en besprenkel met wat 
van de vinaigrette. Leg ze over de zalm 

20. Leg de gegrilde asperges erbij en schep hier wat dille-saus over 
21. Giet de warme boter/mierikswortelsaus over de aardappelen en serveer, 

met de rest van de dillesaus bij de zalm 

Ik zeg: "Maken die hap!” 
  
Ralph de Kok 

 
 

 

 

 


