
Surf & Turf met paksoi 
  
Wat heb je nodig? 
longhaas 
reuzengarnaal (of kleinere) 
1 stronk paksoy 
2 wilde perziken 
½ mango 
2 sjalotjes, gesnipperd 
½ rode ui, gesnipperd 
2 knoflooktenen, fijngehakt 
3 lente-uitjes, in ringetjes gesneden 
2 limoenen 
1 rode peper, in ringetjes gesneden 
1 serehstengel, heel fijn gesneden (laatste 4 cm. stengel bewaren) 
citroenolie 
sojasaus 
100 gr. suiker 
100 ml. water 
versgemalen zwarte peper 
zout 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de barbecue aan (vul 1/3 dl. met houtskool en laat 2/3 dl. leeg zodat je kunt 
‘spelen’ met de temperatuur tijdens het grillen) en verhit een bakplaatje (plancha) 

2. Verhit het water in een pannetje en los hierin de suiker op 
3. Voeg toe: sjalotje, knoflook, rode ui en rode peper 
4. Kneus het laatste deel van de stengel sereh en doe, met de heel fijn gesneden rest, 

bij de dressing 
5. Roer er wat limoensap door en zet apart. 
6. Snijd het ‘kontje’ van de paksoy en haal de bladeren los 
7. Bestrijk de bladeren met citroenolie en sojasaus en gril ze op het bakplaatje. Zet 

apart. 
8. Schil de mango, snijd in blokjes en doe in een kom 
9. Snijd de wilde perziken in stukken en gril deze tot ze grilstrepen heeft en doe bij de 

mango 
10. Haal het stukje sereh uit de dressing en schep een paar lepels over het fruit 
11. Verwijder de witte vliezen van de longhaas en snijd de luchtpijp en de zenen weg 
12. Halveer het vlees en gril de longhaas aan alle zijden (tot een kerntemperatuur van 48 

graden, gemeten in het dikste stuk) 
13. Haal dan van de barbecue, bestrooi met zwarte peper en wat zout en bestrijk met 

wat sojasaus 
14. Laat het vlees minstens 10 minuten rusten en snijd, op de draad, in plakken 
15. Gril de garnaal aan beide zijden een paar minuten en leg apart 
16. Leg de paksoybladeren op een bord en schep hierop wat fruitsalade 
17. Leg het vlees en de garnaal erbij en besprenkel het geheel met nog wat dressing 



18. Garneer met ringetjes lente-ui 

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

 
 


