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 Zelfgemaakt kibbeling 

met witlofsalade 

 

 

 

 

 

Ingrediënten 
voor 4 personen: 

 

500 gram witvis b.v. kabeljauw 
Zonnebloemolie om te frituren 
Beslag: 
100 gram bloem 
genoeg koud koolzuurhoudend water  
(of bier) om een beslag te maken  
Peper en zout 
Saus: 
4 eetl Griekse yoghurt 
1 eetl mosterd 
1 eetl fijngehakte peterselie 
1 eetl fijngehakte bieslook 
2 kleine augurken fijngesneden 
1 tl kappertjes 
Witlofsalade: 
3 stronken witlof 
1 sinaasappel 
1 appel 
2 bolletjes gember (+ 1 eet 
gembersiroop) 
1 eet Griekse yoghurt  
1 tl kerriepoeder 
1 eetl ketjap manis (zoet) 
1 tl sambal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Deze tempura van vis is veel lekkerder dan de kibbeling van de 
   visboer. Je kunt ook groentes zoals stukjes broccoli, reepjes wortel of 
   uienringen door het beslag halen een meebakken in de olie. 

 

 

Bereiding 
 

 

  

1. Verwarm de zonnebloemolie in een diepe pan of zet 
de frituurpan aan op 180°C. 

2. Maak de saus door alle ingrediënten te mengen. 
3. Snijd de witlof doormidden en verwijder het bittere 

hart. Snijd dan de witlof in hele dunne reepjes. 
4. Schil de appel en snijd deze in kleine blokjes. 
5. Snijd de schil van de sinaasappel en snijd dan de 

partjes tussen de vliesjes eruit. 
6. De gemberbolletjes heel fijn snijden. 
7. Meng in een schaal de Griekse yoghurt met de 

kerriepoeder, gembersiroop, ketjap en sambal. 
8. Doe hier de witlof, sinaasappel, appel en gember bij 

en meng dit door elkaar. 
9. Maak een beslag van de bloem met het 

koolzuurhoudend water. Het moet de dikte hebben 
van pannenkoekenbeslag. Voeg wat peper en zout 
toe. 

10. Dep de vis goed droog. Snijd de vis in stukjes van 
ong. 4 cm. 

11. Haal de stukjes vis door het beslag en bak deze in de 
olie in ong 5 minuten gaar. 

12. Even laten uitlekken op keukenpapier. Strooi er wat 
zeezout overheen. 

13. Serveer de vis met de saus en de witlofsalade. 
 

    
 

 

 


