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Gegrilde staartvis met sinaasappel en noedel salade1 
 
 

Ingrediënten: 

 
Voor de vis: 
4 staartvismoten van elk ongeveer 150 g 
2 sinaasappelen 
2 eetlepels vismarinade  
Viskruiden 

 
Voor de noedel salade: 
1 pak eier-mie 
1 komkommer 
1 bot radijsjes 
4 stengels lente 
1 ui 
Het sap van 1 limoen 
1 koffielepel wokolie 
1 eetlepel sojasaus 
1 eetlepel suiker 
1 eetlepel geroosterde cashewnoten 
Viskruiden 
 

Bereiding: 

 
Voor de vis: 

 Schil de sinaasappelen tot op het vruchtvlees en snijd de partjes van tussen 
de vliezen.  

 Vang het sap dat daarbij vrijkomt op.  

 Wikkel de vismoten met het sap en de partjes sinaasappel strak in 
huishoudfolie en leg een nachtje in de koelkast. 

 Dep de staartvis droog met keukenpapier 

 Leg de staartvis tussen een grillklem en kruid licht met de viskruiden.  

 Borstel er wat vismarinade op om de vis tegen het verbranden te 
beschermen en grill 2 minuten op beide kanten op een hete barbecue 
(220°C – 250°C) 

 
Voor de noedel salade: 

 Kook de eiermie beetgaar in gezouten kokend water en verfris grondig 

                                                           
1
 Recept van Pierre Hacha, lid van het team dat in 2003 het wereldkampioenschap barbecue in Jamaica heeft 

gewonnen 
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onder koud stromend water.  

 Meng limoensap, wokolie, sojasaus en suiker tot een dressing en meng 
deze dressing door de koude noedels.  

 Was de komkommer en snijd hem in de lengte door. Verwijder de pitten en 
snijd hem in reepjes.  

 Snijd de radijsjes in plakjes en de lente-ui in julienne (lange fijne stroken). 

 Meng de groenten onder de noedels en strooi er de gehakte cashewnoten 
over. 

 

Afwerking: 

 
Serveer de gegrilde staartvis met de noedel salade 
 
 
 
 
Laat het u smaken! 


