
Gerookte paling met biet           Voor-/tussengerecht Kerst 2022 
 
Wat heb je nodig? 
Gerookte paling (1 per 3 personen) 
verse rauwe rode bietjes (ca. 1 pp) 
verse rauwe gele bietjes (ca. 1 pp) 
chioggiabietjes (ca. ½ pp) 
bleekselderij (ca. ½ stengel pp) 
groene asperges (ca. 1 pp) 
Hollandse garnaaltjes (gekookt, ½  handjevol pp) 
cederhouten plankjes 
sushi-azijn 
olijfolie 
Voor de palinglaksaus: 
200 ml. bietensap 
scheut gembersiroop 
scheutje balsamico-azijn 
snuf zout 
snufje kerriepoeder 
Voor de kerriemayonaise: 
Zaanse mayo (ca. 5 volle el) 
kerriepoeder (naar smaak) 
eventueel snuf kurkuma 
Voor de vinaigrette: 
olijfolie en azijn (verhouding: 3:1) 
sap en geraspte schil van ½ sinaasappel (of meer, naar smaak) 
zout 
versgemalen zwarte peper 
  
Wat moet je doen? 

1. Steek de braai/barbecue aan en zorg voor een bokkehete temperatuur 
2. Pof de rode en gele bieten rechtstreeks in de gloeiende houtskool tot ze zacht en 

zwartgeblakerd zijn (bij grote bieten: ca. 40/45 minuten, draai ze steeds om) 
3. Laat afkoelen, verwijder de schil en spoel ze af in water. Zet apart. (kleuren 

gescheiden houden!) 
4. Snijd de chioggiabiet in hele dunne plakjes en doe in een schaaltje met sushi-azijn tot 

ze net onder staan. Laat ca. 10/15 minuten trekken en haal de bietenplakjes uit de 
azijn. Zet apart. 

5. Verwijder eventueel de draden van de bleekselderijstengels en bestrijk ze met 
olijfolie 

6. Gril de selderij, direct, tot de groente enigszins zacht is. Zet apart. 
7. Schil de groene asperges (leg de schillen in ijswater: deze kun je als garnering 

gebruiken) 
8. Bestrijk de asperges met olijfolie en gril kort en heel heet, direct, tot ze beetgaar zijn. 

Zet apart. 



9. Breng de mayonaise met kerriepoeder op smaak. Roer er eventueel snuf kurkuma 
door. Doe in een spuitzak en zet apart. 

10. Roer voor de vinaigrette alle ingrediënten door elkaar, naar smaak. Zet apart. 
11. Verhit, voor de aflaksaus alle ingrediënten in een pannetje en laat inkoken tot ietwat 

stroperig. Zet apart. (je kunt deze, als je ruim van te voren maakt, op het laatst weer 
iets opwarmen) 

12. Snijd de kop van de paling achter de kiewen schuin in, tot op de graat. Haal dan het 
mes plat langs de graat om de filet los te snijden, doe hetzelfde aan de andere kant 

13. Schraap dan met een lepel de huid van de filets (zie filmpje YouTube) en leg de filets 
weer op elkaar 

14. Snijd in drie stukken en leg ze op een cederhouten plankje (dus 1/3 stuk dubbele filet 
pp) 

15. Leg de plankjes met paling direct op je rooster en ‘grill’ ca. 3 tot 5 minuten, direct 
16. Haal eraf en lak de paling met de ingedikte bietensaus af 

 
Bord opmaken: (en dit is maar een idee, doe wat je wilt met de elementen van dit 
gerecht) 
Zet een dikke streep aflaksaus op het bord (bv. met een kwast) 
Snijd de gepofte bieten in stukjes of blokjes (of halveer minibietjes) 
Snijd de gegrilde bleekselderij in staafjes 
Snijd de gegrilde groene asperges in schuine stukken 
Steek de chioggiabietjes uit in verschillende groottes 
Verdeel alle groente afwisselend over de aflakstreep en zet er stippen 
kerriemayonaisse tussen 
Leg de afgelakte palingfilets ernaast en garneer het gerecht met Hollandse 
garnaaltjes 
Besprenkel het gerecht geheel met de vinaigrette 
  
  
“Ik zeg: maken die hap!” 
Ralph de Kok 
 
NB: Dit gerecht is niet moeilijk, geen stress: je kunt alles (een dag) van te voren 
maken, zodat je alleen nog op het laatst de paling op de bbq hoeft te zetten. 
Verwarm dan wel weer even de aflaksaus en bewaar alle bereide groente apart en 
goed afgedekt in de koeling 

 


