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Donaulachs mit Kürbis und Balsamico-Linsen  

Donauzalm met pompoen en balsamico-linzen 

 

 

Voor de gepocheerde zalm: 

4 zalmfilets à 120 gr. 

boter 

zout 

visbouillon of court-bouillon 

100 gr. gedroogde rauwe ham (prosciutto) 

geroosterde pompoenpitten 

 

Voor de pompoen: 

800 gr. muskaatpompoen 

50 gr. boter 

balsamico-azijn 

zout en peper 

cayennepeper 

een snufje kerriepoeder 

1 el. suiker 

 

Voor de linzen: 

150 gr. bruine linzen 

1 kleine wortel, in stukjes gesneden 

½ stengel bleekselder, in stukjes gesneden 

50 gr. groentenbrunoise van heel kleine blokjes wortel en bleekselder 

1 fijngehakt sjalotje 

een beetje spek, in kleine blokjes gesneden 

balsamicoazijn 

zout en peper 

boter 

tijm 

1 laurierblad 

peperkorrels 

 

Was de linzen als dat nog niet gebeurd is, en doe ze in een pan. Water erbij, wat zout, de 

stukjes selderij en wortel, tijm, wat peperkorrels en een laurierblad. Zet de pan op het vuur en 

laat het rustigjes koken tot de linzen zacht zijn. 
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Voor de pompoen verwarm je de oven voor op 170ºC. 

Snij het pompoenvlees in blokjes van 1 x 1 cm. Doe de boter in een bakblik en zet hem op 

hoog vuur. Laat de boter even opschuimen. Doe de pompoenblokjes er in en braad ze aan. 

Blus het af met een klein scheutje azijn en bestrooi het met de cayennepeper, kerriepoeder, 

zout en peper en 1 el. suiker. Meng het en dek het af met aluminiumfolie. Zet het in de 

voorverwarmde oven en laat het daar 20 minuten smoren. 

Verhit wat vet in een pan en zet daarin de gehakte sjalot aan. Doe er de uitgelekte linzen bij en 

giet er een klein beetje van het kookvocht bij. Nog wat boter erdoor en de helft van de klein 

gesneden brunoise (de andere helft hebben we dadelijk nodig voor de saus). Kruid het ten 

slotte met balsamico-azijn, tijm en zout en peper. 

 

Kort voor het opdienen rooster je het spek knapperig in een droge pan. Strooi de geroosterde 

spekblokjes over de linzen. 

 

Voor het prosciuttomeel bak je de fijngesneden rauwe ham in de oven tot het knapperig is. 

Laat het afkoelen en vermaal het in een keukenmachine. 

 

Snij elk van de zalmfilets in twee even grote stukken. Leg ze in een pan met net niet kokende 

court-bouillon en laat ze daarin gaar worden. Niet te lang: de vis moet in ieder geval van 

binnen nog wat glazig zijn. Bestrooi een van de filethelften aan een kant met het juist 

voorbereide prosciuttomeel. Leg daarop de andere helft van de zalmfilet. 

 

Leg de pompoen in het midden van een bord. Daarop schik je de zalm en de balsamicolinzen. 

Bestrooi het geheel met de geroosterde pompoenpitten. 

 

Ondertussen laat je de rest van de groentenbrunoise kort en flink koken in wat kookvocht van 

de linzen. Maak het fijn met een mixer, kruid het met peper en zout en geef het er als saus bij. 

 

Daar gaat een droog wit wijntje uit Wachau meer dan uitstekend mee samen.  

 

 

 

 


