
RECEPT VAN:  Visknakworst Hoeveelheid : ongeveer zes personen 
INGREDIËNTEN MATERIALEN 

 Eetbare smalle kunstdarmen 
 
Farce zeebaars: 

 1,25 deciliter Room  

 250 gram zeebaars -of snoekbaarsfilet zonder 
graat en vel  

 2 korstloze ‘oude’ witte boterhammen in 
blokjes gesneden 

 0,50 dl witte wijn of koude bouillon 

 Zout naar smaak 

 Witte peper naar smaak 

 Druppeltjes rookaroma naar smaak 
 

Farce zalm: 
 1,25 deciliter Room  

 250 gram zalmfilet zonder graat en vel  

 2 korstloze ‘oude’ witte boterhammen in 
blokjes gesneden 

 0,50 dl witte wijn of koude bouillon 

 Zout naar smaak 

 Witte peper naar smaak 
 

 koksmes 
 Snijplank 
 Eetlepel 
 Garde 
 Mengkommen 
 Maatbeker 
 Afvalbakje 
 Afruimbakjes 
 Keukenmachine 
 IJsklontjes 
 Plastic folie 
 Stoompan of stoomoven 
 Darmverlengstuk/ of buisje 

BEREIDINGSWIJZE DITS EN DATS
Farce zeebaars: 

1. Laat de korstloze boterhammen 3 minuten 
weken in wijn (of bouillon). Als het goed is 
hebben de boterhammen de wijn (of bouillon) 
opgezogen. Doe ze in de keukenmachine(nog 
niet malen) 

2. Snijd de vis in kleine stukjes. 
3. Meng de vis met het zout en de peper. En doe 

ze in de keukenmachine en maal het geheel tot 
een homogene massa 

4. Schep het in een mengkom 
5. Zet de bak in een grotere bak met ijswater. 
6. Spatel de room door het pureemengsel 

 
Farce zalm: Zelfde als bovenstaande, maar dan met de 
zalm in plaats van de zeebaars 
 
 
Kunstdarmen spoelen in zout water en afspoelen met 
water. 
Met behulp van een buisje en spuitzak de kunstdarmen 
vullen.  Met beide farcen in een darm. Dichtknopen en 
dan minimaal vijfenveertig minuten wellen in heet 
water of ‘steamer’ (max. 70 raden). Nu kun je de worst 
gaan roken in speciaal oventje. Maar, je kan ook in de 
gemalen massa druppels rookaroma naar smaak 
toevoegen 
 
Bij doorgifte zachtjes bakken in de boter 

 Een te korte garingstijd levert een product op 
dat niet gaar is en daardoor bacteriologisch 
niet verantwoord is Als het vismengsel (farce) 
te lang gaart, zal de farce uitdrogen en 
daardoor korrelig van structuur worden 

 

 
 


