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Warm gerookte zalm met gin 
 

 

Ingrediënten: 

 
1 zalmfilet met vel van 1,3 kg – 1,5 kg 
125 ml gin 
2 tl zwarte peperkorrels 
4 eetlepels jeneverbessen 
225 g bruine suiker 
100 g grof zeezout 
Olie 
 
Rookhout: 
 
1-2 handen vol eiken-rookmot en peren-rookmot minstens een half uur 
gerookt.  
 
Bereiding: 

 Leg de zalmfilet op een bakblik, met het vel naar onder in de gin, en besprenkel 
de bovenkant met de overschot van de gin. Dek af met folie en zet terug in de 
ijskast gedurende een half uur. 

 
 

 Droog de filet af met keukenpapier   

 Crush 2 eetlepels van de jeneverbessen en de peper in een kruidenmolen en 
voeg aan de suiker en zout toe in een kom. 

 Wrijf de mengeling goed in de vis in ook aan de velkant. 

 
 Dek de zalmfilet af en zet de terug in de ijskast gedurende 4 uur. 
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 Spoel de vis af onder koud water en dep hem droog met keukenpapier. 

 Leg de vis op een rooster boven een bakblik en zet er een ventilator op 
gedurende een half uur. 

 Bereid de barbecue voor op indirecte warmte (Monolith deflector steen 
gebruiken – Smoky Fun in de gaarkamer) op 100°-120°C. 

 
 Leg de zalmfilet op de grill, en voeg rookmot toe. 

 Sluit het deksel en rook de filet gedurende 2u – 2u30 totdat hij diepbruin is. 

 U kan intussen ook een paar keer rookmot toevoegen, maar let op te veel kan 
een bittere smaak geven. 

 Een kwartier voor tijd voegt u de overschot van de jeneverbessen minstens een 
halfuur geweekt in water toe. 

 Wacht 5 minuten en serveer warm. 

 
 
 
Laat het u smaken! 


