
De nummer 1 kookroom in België, nu nóg beter!
• Nog romiger mondgevoel 
• Nog betere binding
• Nog snellere inkooktijd
• 10% meer sausrendement*

*  Getest in een wittewijnsaus in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder. 
Verbeterde receptuur getest versus vorige receptuur van Debic Culinaire Original.

Beschikbare verpakkingen: 6 X 1 L | 6 X 2 L | 3 X 5 L

Debic Culinaire Original

Een creatie van Nico Boreas

Tarbot edamame
Edamame, geitenboter, muntolie, kaviaar en pistache



4 
pers.

BEREIDING

Tarbot
Meng het water en het kleurzout. Laat de tarbotfilets marineren in het 
mengsel gedurende 20 à 30 minuten. Spoel de tarbot goed af met koud 
water en verdeel de filets in 4 gelijke porties. Bedek de tarbot met dunne 
plakjes geitenboter. Stoom de filets gaar op 75 °C. Kruid licht af met 
wat zout.

Edamamepuree
Doe de edamame en de Debic Culinaire Original in de thermoblender, 
samen met de gevogeltebouillon, en verwarm tot 90 °C. Draai de 
ingrediënten fijn tot een gladde puree. Breng op smaak met het zout en 
passeer door een fijne zeef. Houd warm tot gebruik.

Muntolie
Doe de munt, spinazie en druivenpitolie in een thermoblender en verhit 
tot 85 ˚C gedurende 1 minuut. Laat uitlekken in een zeer fijne zeef. 
Bewaar op kamertemperatuur.

Geitenbotersaus
Breng het water, de sjalotten en de azijn aan de kook, samen met de witte 
wijn. Reduceer tot de helft. Passeer door een fijne zeef. Voeg nu de Debic 
Culinaire Original toe en reduceer opnieuw tot de helft. Monteer met de 
koude geitenboter, zonder de saus te laten koken.

 
OPBOUW & AFWERKING

Leg de tarbotfilet op het bord. Verdeel er de warme edamamepuree over. 
Werk af met de verwarmde edamame, de pistachepitten en de kaviaar. 
Schuim de geitenbotersaus op en lepel om de tarbot heen. Druppel ten 
slotte de muntolie over het gerecht.

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN

Tarbot
500 ml  water
15 g kleurzout 
600 g  tarbotfilet
100  g  geitenboter

Edamamepuree
500  g  gedopte, gare edamame
50 ml  Debic Culinaire Original  
50 ml  gevogeltebouillon
  zout

Muntolie
1   bosje munt
100 g  spinazie
350 ml  druivenpitolie

Geitenbotersaus
200 ml  water
5   sjalotten, fijngesneden
200  ml azijn
200 ml witte wijn
100  ml Debic Culinaire Original
250 g  geitenboter

Garnituur
200 g  dubbel gedopte, gare edamame
50 g  kaviaar
40 g  geroosterde pistachepitten,
  fijngesneden

Debic. Samen grenzen verleggen.   

Tarbot edamame

Meer informatie & inspiratie? 
Surf naar www.debic.com en ontdek er onze recepten.

Edamame, geitenboter, muntolie, kaviaar en pistache


