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voorwo0rd
Sea Harvest se Fish & Tips-reeks bied aan jou smaaklike

inhoud
Om dit nog makliker te maak het Fish & Tips hierdie

seekosresepte, wenke en kortpaaie wat dit maklik en

reeks resepte so interaktief as moontlik gemaak deur

in te sluit.

Maak die kamera op jou slimfoon oop, skandeer die

moeitevry sal maak om seekos by jou weeklikse spyskaart
Met hierdie resepreeks wys Sea Harvest jou hoe om meer

vis, met al sy wonderlike voordele vir jou gesin se gesondheid,
voor te sit. Die Fish & Tips-resepte is saamgestel om alle

nuttige QR-kodes in te sluit met skakels na resepvideo’s.
QR-kode en volg die skakel om ’n video te kyk waarin
dié geregte aanmekaargeslaan word.

Bly op die hoogte van Sea Harvest se Fish & Tips-

kokke te inspireer en selfvertroue te gee, van besige ouers wat

reeks via ons sosialemediakanale en gebruik die hutsmerk

klassieke gesinsgeregte ’n nuwe kinkel wil gee. Daar is selfs

resepte ook in digitale formaat op ons webwerf,

jaag om ’n spul honger tieners te voed tot fynproewers wat
resepte waarby jy die kleinspan kan betrek.

@fishntips_sh

@SeaHarvestSA

SeaHarvestSA

#fishntips wanneer jy jou geregte aanlyn deel! Jy kan die
www.seaharvest.co.za, kry.

@SeaHarvestSA

Kyk uit vir die Hartmerk op Sea Harvest se verpakking wat aandui
dat dié produkte ’n gesonde keuse vir jou en jou gesin is.
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ontbyt
met Sea Harvest

ONTBYT
XXXX

genoeg vir 2 | bereidingstyd: 20 minute | gaarmaaktyd: 20 minute

Country Fry-

panontbyt

BEGIN JOU DAG REG MET 'N PANONTBYT PROPVOL PROTEIEN.
2 Sea Harvest Country Fry-filette

Voorverhit die oond tot 200 ºC.

1 rooi-ui, fyngekap

20 minute in die oond tot goudbruin en bros. Jy kan dit ook vir die aanbevole

Plaas die bevrore Country Fry-filette op ’n bakplaat. Bak dit vir 15 tot

olyfolie, vir braai

1 knoffelhuisie, fyngekap

tyd in ’n lugbraaier gaarmaak.

150 g knopiesampioene, in kwarte

Verhit ’n skeut olyfolie in ’n groot pan oor matige hitte. Braai die ui vir ’n paar

gesny

minute daarin totdat dit deurskynend raak.

150 g baba-tamaties

Voeg die knoffel by en braai dit vir ’n minuut tot geurig.

1 x 400 g-blik sousboontjies

Voeg die sampioene en tamaties by en braai dit vir 3 minute.

’n skeut van jou gunsteling-brand-

Voeg die sousboontjies en brandrissiesous by, sit ’n deksel op en laat dit

rissiesous

vir 5 minute prut.

2 eiers

Verhit nog ’n skeut olie in ’n aparte pan en bak die eiers oor mediumhoë hitte.

sout en varsgemaalde peper

VIR OPDIENING

VIR OPDIENING

Verdeel die boontjiemengsel tussen twee bakkies. Skep ’n Country Fry-filet en

3 grasuie, gekap

gebotterde roosterbrood (opsioneel)

’n gebakte eier in elke bakkie. Garneer met gekapte grasuie en geur na smaak.
Sit voor met warm, gebotterde roosterbrood.

Gee 'n klassieke panontbyt ekstra geur en proteiene
met heerlike brosgebraaide vis.
Vul die sous aan met enige van jou gunstelinggroente –
van rooi of geel soetrissies tot eiervrug en selfs gaar
aartappelblokkies.
Dis 'n lekker manier om enige oorskietgroente
op te gebruik.

druk of klik VIR
DIE RESEPVIDEO
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genoeg vir 4-6
bereidingstyd: 20 minute
gaarmaaktyd: 20 minute

ONTBYT
XXXX

skelvis-enSpinasie-Frittata
met kaas

DIE' GESONDE EN VULLENDE GEREG IS IDEAAL VIR 'N LAATONTBYT OP 'N NAWEEK BY DIE SEE.
10 eiers

Voorverhit die oond tot 180 ºC.

¼ k (60 ml) melk
1 k (250 ml) gerasperde cheddar
20 g grasuie, gekap

Meng die eiers, melk, kaas en grasuie in ’n groot bak. Geur met sout en

swartpeper en klits deeglik. Plaas eenkant.

Verhit die olyfolie in ’n groot kleefwerende pan oor matige hitte. Voeg die uie

sout en swartpeper

by en braai dit vir ’n paar minute tot deursigtig. Voeg die knoffel en brandrissie

’n skeut olyfolie
1 middelslag-rooi-ui, fyngekap
1 knoffelhuisie, fyngekap
1 rooi brandrissie, fyngekap
(opsioneel)
250 g baba-spinasie, gewas

by en braai dit vir ’n minuut tot geurig. Voeg die spinasie by en braai dit totdat
dit sag raak. Verwyder dan die pan van die hitte en plaas dit eenkant.

Plaas ’n aparte kleefwerende pan oor matige hitte en braai die Haddock

Steak-stukke vir 2 minute daarin. Oppas dat die vis nie te fyn opbreek nie.
Verwyder van die hitte en dreineer enige vloeistof in die pan.

Verlaag die hitte na mediumlaag en plaas die pan met die spinasie-en-ui-

1 x 500 g-boksie Sea Harvest

mengsel weer oor die hitte; versprei die groente eweredig in die pan. Giet

happiegrootte stukke gesny

gebraaide Haddock Steak-stukke in en maak seker dit is ook eweredig

Haddock Steaks, ontdooi en in

die eiermengsel geleidelik in sodat dit al die bestanddele bedek. Skep die
versprei. Bak die frittata oor lae hitte op die stoof vir 4 tot 5 minute totdat

die eiermengsel om die rand van die pan begin set. Plaas die pan dan op
die middelste rak van die oond met die roosterelement aan.

Rooster die frittata vir 5 minute tot heeltemal geset. Haal dit uit die oond

en laat effens afkoel voordat jy dit in skywe sny en opdien.

Varswater-skelvis met die vel aan is propvol
voedingswaarde. 'n 100 g-porsie van Sea Harvest se
skelvis bied 268 kJ van pure hartgesonde energie.
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Kinderkos
met Sea Harvest

Genoeg vir 4 | bereidingstyd: 20 minute | gaarmaaktyd: 20 minute

KINDERKOS

visvinger-

Poke-Bakkie met
Avokado-Doopsous

'N PRETTIGE EN GEBALANSEERDE MAALTYD WAAROOR KINDERS GAANDE SAL WEES.
VIS

1 x 400 g-boksie Sea Harvest
Fish Fingers (16 porsies)

AVOKADO-DOOPSOUS

1 ryp avokadopeer, pit verwyder
en geskil
½ k (125 ml) dubbeldik ongegeurde
jogurt
¼ k (60 ml) mayonnaise
’n skeut vars suurlemoensap
sout

POKE-BAKKIES

2 k (500 ml) gaar rys
1 baba-gem-blaarslaai, blare geskei
en gewas

VIS

Voorverhit die oond tot 200 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Fish Fingers op ’n bakplaat.

Bak dit vir 15 tot 18 minute in die oond tot goudbruin en bros.

Jy kan dit ook vir die aanbevole tyd in ’n lugbraaier gaarmaak.

AVOKADO-DOOPSOUS

Blits die bestanddele vir die doopsous in ’n voedselverwerker tot glad en romerig.
As dit te dik is, voeg nog mayonnaise by en blits weer tot glad. Geur met sout en
plaas eenkant.

POKE-BAKKIES

Vir opdiening, skep ’n porsie rys in elke bakkie. Vorm dan ’n groenterand met

2 tot 3 slaaiblare per bakkie. Voeg 2 tot 3 broccolini, die suikerertjies en ’n paar

skyfies appel by. Voeg nou die visvingerblokkies by en vul die openinge met die
kaasblokkies, tamaties en aarbeie. Sit voor met die avokado-doopsous.

150 g broccolini, geblansjeer en
in yswater verfris
100 g suikerertjies, gehalveer
2 Granny Smith-appels, kern
verwyder en in dun skyfies gesny
150 g cheddar, in blokkies gesny
12 baba-tamaties, gehalveer
150 g aarbeie, gehalveer

Blink idee:
Visvingers kan in 'n pan gebraai
word, maar dis gesonder
om dit in 'n oond te bak.
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genoeg vir 6 | bereidingstyd: 15 minute | gaarmaaktyd: 20 minute

KINDERKOS

Sea Harvest se

visvinger-enavokado-burgers
met McCain Smiles

MAAK MIDDAGETE IETS OM OOR TE GLIMLAG MET HIERDIE VISVINGER-BURGERS EN BROSGEBRAAIDE
AARTAPPEL-GESIGGIES.
1 x 600 g-boksie Sea Harvest Fish

Voorverhit die oond tot 200 ºC.

1 x 415 g-pakkie McCain Smiles

’n bakplaat. Bak dit in die oond vir 15 tot 18 minute tot goudbruin en bros.

Fingers (24 porsies)

¼ k (60 ml) mayonnaise

¼ k (60 ml) tamatiesous
1 kop langblaarslaai, gesnipper
6 klein hamburgerrolletjies, gerooster
en gebotter
1 avokadopeer, pit verwyder, geskil
en in skyfies gesny
6 blokkies cheddar (sowat
1 cm x 1 cm)
6 baba-tamaties

Pak die bevrore Sea Harvest Fish Fingers en McCain Smiles op

Jy kan dit ook vir die aanbevole tyd in ’n lugbraaier gaarmaak.

Maak nou ’n kraaklekker pienk sous: Meng die mayonnaise en tamatiesous in

’n bakkie en voeg die helfte van die gesnipperde blaarslaai by. Meng deeglik.

Vir opdiening, pak drie visvingers op die onderste helfte van die geroosterde

broodrolletjie. Pak die avokadoskyfies bo-op, gevolg deur die pienk blaar-

slaaisous en nog ’n bietjie kropslaai, en plaas dan die boonste helfte van die
broodrolletjie bo-op. Ryg ’n stukkie kaas en tamatie op ’n tandestokkie en
gebruik dit om die hamburger stewig te hou.

Sit die burgers voor met McCain Smiles en ekstra pienk blaarslaaisous.

6 tandestokkies

Dis so maklik!

Jy hoef nie Sea Harvest Fish Fingers te ontdooi
voordat jy dit gaarmaak nie – dit maak dit makliker
om vir 'n groep mense te onthaal.
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Fish & Tips Vinnige Visgeregte

e:
blink aidbleaarslaai in die
sit ekstr
sous –
er pienk
k
k
e
l
l
u
nog
sm
anier om
m
im
l
s
dis 'n
!
in te kry
groente

druk of klik VIR
DIE RESEPVIDEO

et
ders jou m
Laat die kin
g help
orbereidin
o
v
d
y
t
l
a
a
m
aak
rukkers m
– koekied
pwindend.
o
e
t
n
e
o
r
er
selfs g
re of held
r
e
t
s
r
e
m
ete
Komkom
sal enige
s
ie
j
t
e
m
m
o
wortelbl
lyk.
nter laat
interessa

KINDERKOS

prettige

genoeg vir 4
bereidingstyd: 20 minute
gaarmaaktyd: 10-15 minute

peuselbord
vir kinders

DIS DIE IDEALE VOEDSAME MIDDAGETE VIR NA' SKOOL EN BOONOP PROPVOL OMEGA 3-VETTE.
VIS

2 x 360 g-boksies Sea Harvest
Hake Bakes (12 porsies)

PIENK SOUS

¼ k (60 ml) mayonnaise
¼ k (60 ml) tamatiesous

GROENTE EN KAAS
150 g snye cheddar

2 tot 3 groot wortels, geskil
1 middelslag-komkommer
12 baba-tamaties

VRUGTESTOKKIES

250 g aarbeie, gehalveer
250 g pynappel, geskil, kern verwyder en in driehoekies gesny
250 g pitlose druiwe
8 klein houtsosatiestokkies
verskeie klein koekiedrukkers

VIS

Voorverhit die oond tot 200 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Hake Bakes op ’n bakplaat. Bak dit vir

10 tot 15 minute of tot goudbruin en bros. Jy kan dit ook vir die aanbevole
tyd in ’n lugbraaier gaarmaak.

PIENK SOUS

Meng die mayonnaise en tamatiesous in ’n bakkie.

GROENTE EN KAAS

Gebruik klein koekiedrukkers van jou keuse en druk vorms uit die snye kaas uit.
Plaas eenkant.

Gebruik ’n skerp mes om die wortels middeldeur te sny en ook van die ronde

kante af te sny sodat jy ’n plat oppervlak het. Druk vormpies uit die wortels met
koekiedrukkers van jou keuse en plaas dit eenkant.

Sny die komkommer oorlangs middeldeur en sny van die ronde kante

af sodat jy ’n plat oppervlak het. Druk vormpies uit die komkommer met
koekiedrukkers van jou keuse en plaas dit eenkant.

Ekstra stukkies wortel en komkommer kan in repies gesny word.

VRUGTESTOKKIES

Ryg ’n stukkie van elke vrug op ’n klein houtsosatiestokkie en herhaal totdat jy
8 stokkies het. Plaas eenkant.

VIR OPDIENING

Skep ’n prettige peuselbord met die gaar Hake Bakes en die pienk doopsous
en rangskik die res van die bestanddele na willekeur op die bord. Voeg

2 vrugtestokkies per kind by vir ’n gesonde nagereg. Hierdie peuselborde is
maklik genoeg om te maak dat die kleinspan jou kan help!

Sea Harvest Hake Bakes is 'n kombinasie van Kaapse
stokvis en aartappel met 'n geurige krummellaag en
dis 'n groot gunsteling onder kinders.
druk of klik VIR
DIE RESEPVIDEO
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LIGTE HAPPIES
MET Sea Harvest

MAAK 36 | BEREIDINGSTYD: 30 minute | GAARMAAKTYD: 20 minute

LIGTE HAPPIES

PartyTJIE-VISKOEKIES MET

DRIE SOUSE

DIS 'N MAKLIKE MANIER OM HEERLIKE CANAPES TE MAAK WAAROOR JOU GASTE DOL SAL WEES.
VIS

GEURIGE SALSA VERDE

1 e (15 ml) rooiwynasyn

Fish Cakes (12 per boksie)

20 g wilderoket, fyngekap

seesout en varsgemaalde peper

3 x 600 g-boksies Sea Harvest

EN AVOKADO

’n skeut vars suurlemoensap

10 g vars dille, fyngekap

PEPERWORTEL-CRÈME

10 g grasuie, fyngekap

Garnering

FRAÎCHE

10 g platblaarpietersielie, fyngekap

200 g crème fraîche

¼ k (60 ml) kappertjiesade, fyngekap

blokkies gesny

150 g geroomde peperwortel

⅓ k (80 ml) olyfolie

vars dilleblaartjies

¼ k (60 ml) kappertjiesade,
grofgekap
fyngerasperde skil en sap van
1 suurlemoen
seesout en varsgemaalde peper

1 avokado, pit verwyder, geskil en in

VIS

Voorverhit die oond tot 200 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Fish Cakes op 2 bakplate. Bak dit vir 15 tot

20 minute in die oond tot goudbruin en bros. Jy kan dit ook vir die aanbevole
tyd in ’n lugbraaier gaarmaak.

Garnering

10 g grasuie, fyngekap
fyngerasperde skil van 1 suurlemoen

OOSTERSE SRIRACHA-

^
PEPERWORTEL-CREME FRAICHE

Meng die crème fraîche, geroomde peperwortel, kappertjiesade en

fyngerasperde skil en sap van 1 suurlemoen in ’n bak. Geur na smaak.

MAYONNAISE EN

SRIRACHA-MAYONNAISE

½ k (125 ml) Sriracha-sous

na smaak.

REËNBOOGSLAAI

½ k (125 ml) mayonnaise
’n skeut vars suurlemoensap
seesout en varsgemaalde peper

Meng die Sriracha-sous, mayonnaise en suurlemoensap in ’n bak. Geur

SALSA VERDE EN AVOKADO

Meng die gekapte wilderoket, dille, grasuie, platblaarpietersielie, kappertjiesade,
olyfolie, rooiwynasyn en suurlemoensap in ’n bak. Geur na smaak.

Garnering

1 pakkie reënboogslaai (kool,
wortels, beet, ensovoorts in juliennerepies gesny)
1 tot 2 t (5 tot 10 ml) gemengde
swart en wit sesamsaad, liggies in
’n pan gerooster
’n handjie vol koljanderblare, gekap

Bedek elke sous en plaas dit in die yskas totdat jy dit gaan gebruik.

VIR OPDIENING

Wanneer jy gereed is, pak die gaar viskoekies op opdienborde en rond dit
af met die drie verskillende sous-en-garnering-opsies.

Skep ’n bietjie peperwortel-crème fraîche op 12 van die viskoekies en

garneer dit met gekapte grasuie en fyngerasperde suurlemoenskil.
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Skep ’n bietjie Sriracha-mayonnaise op 12 van die viskoekies en plaas

’n hopie slaai bo-op elkeen. Sprinkel sesamsaad oor en garneer met gekapte
koljander.

Plaas ’n paar blokkies avokado op 12 van die viskoekies en geur met sout

en swartpeper. Bedruip met ’n teelepelvol salsa verde en garneer met ’n
dilleblaartjie.
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genoeg vir 4-6 | bereidingstyd: 20 minute | gaarmaaktyd: 15-20 minute

pikante vishappies

LIGTE HAPPIES

met bloukaas-doopsous

SIT HIERDIE HEERLIKE HAPPIES VOOR WANNEER JULLE WEER KUIERMENSE KRY – DIT SAL 'N GROOT
TREFFER WEES!
SOUS MET BYT

SOUS MET BYT

¼ k (60 ml) Tabasco™-sous

gemeng. Geur na smaak.

⅓ k (80 ml) botter

2 t (10 ml) bruinsuiker
1 t (5 ml) paprika
½ t (2,5 ml) knoffelpoeier

Meng al die bestanddele in ’n klein kastrol oor matige hitte tot gesmelt en

ROMERIGE BLOUKAAS-DOOPSOUS
Meng al die bestanddele in ’n bak.

ROMERIGE BLOUKAAS-

PIKANTE VISHAPPIES

100 g bloukaas, gekap

die meel, paprika, cayennepeper, sout en peper in die ander bak.

DOOPSOUS

1 k (250 ml) ongegeurde jogurt
’n skeut vars suurlemoensap
sout en varsgemaalde peper
20 g grasuie, gekap

PIKANTE VISHAPPIES

1 x 450 g-boksie Sea Harvest
Hake Medallions, elke porsie
in drie stukke gesny
1 k (250 ml) melk
2 groot eiers
1 e (15 ml) Tabasco™-sous
1 k (250 ml) meel, gegeur
1 t (5 ml) paprika
1 t (5 ml) cayennepeper

Pak 2 bakke uit: Meng die melk, eiers en Tabasco™-sous in een bak, en
Doop die stokvisstukke in die eiermengsel en doop en rol dit dan in die

meelmengsel. Doop dit weer in die eiermengsel en ook ’n tweede keer in
die meelmengsel.

Plaas die bedekte stokvisstukke op ’n draadrak. Herhaal die proses totdat

jy al die vis met die beslag bedek het.
Voorverhit die oond tot 120 ºC.

Vul ’n groot dikwandkastrol of diepbraaier tot net oor halfpad met kookolie

en verhit dit tot braaitemperatuur. Monitor die temperatuur gereeld totdat dit
180 ºC bereik.

Braai 4 tot 6 stukke stokvis op ’n slag, na gelang van hoe groot jou kastrol/

diepbraaier is, tot goudbruin. Dreineer die gebraaide vis op kombuispapier en
geur met sout en peper.

Wanneer al die vis gebraai is, meng dit met die bereide sous en sit dadelik

voor met die bloukaas-doopsous.

genoeg kookolie vir diepbraai
seesout en varsgemaalde peper

Wanneer jy die vis bedek, gebruik jou
linkerhand vir die nat bestanddele en jou
regterhand vir die droe bestanddele sodat jy
nie met twee taai, klewerige hande sit nie.

druk of klik VIR
DIE RESEPVIDEO
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LIGTE HAPPIES

oondgebakte

Maak 6
bereidingstyd: 20 minute
gaarmaaktyd 20-30 minute

Tostadas met
Avokadoroom
en gepiekelde rooi-ui

OMSKEP SAGTE TACO'S IN BROSGEBAKTE OOP TOSTADAS EN ONTMOET JOU NUWE GUNSTELINGGEREG!
VIS

1 x 400 g-boksie Sea Harvest
Oven Crisp Lightly Lemon

GEPIEKELDE ROOI-UI
½ k (125 ml) rooiwynasyn
2 e (30 ml) bruinsuiker
2 t (10 ml) sout
1 groot rooi-ui, in dun skyfies gesny

VIS

Voorverhit die oond tot 200 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Oven Crisp-filette op ’n bakplaat. Bak dit vir

18 tot 20 minute in die oond tot goudbruin en bros. Jy kan dit ook vir die
aanbevole tyd in ’n lugbraaier gaarmaak.

GEPIEKELDE ROOI-UI

Roer die asyn, suiker en sout in ’n bakkie totdat die suiker en sout opgelos is.
Voeg die ui by. Laat week die ui vir minstens 30 minute in die piekelsous.

AVOKADOROOM

AVOKADOROOM

2 e (30 ml) dubbeldik jogurt

en lemmetjiesap en -skil met ’n handmenger tot glad. Geur na smaak

1 avokado, pit verwyder
½ t (2,5 ml) gerookte paprika of
chipotle-poeier
fyngerasperde skil en sap van
1 lemmetjie
seesout en varsgemaalde peper

BROS TOSTADAS
kookolie vir braai

6 sagte mielietaco’s

met sout en peper en plaas dan eenkant. (Wenk: As jy die room vooraf maak,
voeg ’n titseltjie suurlemoen- of lemmetjiesap by om te keer dat die
avokado verbruin.)

BROS TOSTADAS

Verhit die olie in ’n groot pan oor mediumhoë hitte tot warm. Plaas een taco

versigtig in die olie en braai dit vir 30 sekondes. (Wenk: Gebruik ’n gleuflepel
van vlekvrye staal om die taco in die olie te help hou.)

Wanneer dit bros gebraai is, haal die taco uit die olie en dreineer dit op

’n vel kombuispapier. Herhaal totdat al die taco’s gebraai is.

VIR OPDIENING

1 x 400 g-blik swartboontjies,
gedreineer en afgespoel
1 x 400 g-blik soetmieliepitte,
gedreineer
1 rooi brandrissie, in skyfies gesny
1 groen brandrissie, in skyfies gesny
’n bossie vars koljander, gewas en
grofgekap
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Skep die avokado uit die skil en meng die vlees met die jogurt, paprika

Vinnige Visgeregte

VIR OPDIENING

Skep ’n bietjie avokadoroom op die tostada en smeer dit glad tot op die
rande. Skep ’n porsie Sea Harvest Oven Crisp bo-op. Garneer met die

gepiekelde rooi-ui, swartboontjies, mieliepitte, brandrissies en vars koljander.
Sit dadelik voor.

Geniet Sea Harvest Oven

Crisp –

t 'n ligte
varswatervisporsies me
van hierdie
krummellaag – in enige
ic & Parsley,
smaaklike geure: Garl
ly Seasoned.
Lightly Lemon of Light

VISVINGER-

TACO'S

genoeg vir 4
bereidingstyd: 20 minute
gaarmaaktyd: 20 minute

LIGTE HAPPIES

'N PRETTIGE GEREG VIR DIE HELE GESIN. BOU JOU EIE TACO EN VAL WEG!
1x 400 g-boksie Sea Harvest Fish
Fingers (16 porsies)

KOLJANDER-MAYONNAISE
1 k (250 ml) mayonnaise
30 g vars koljander
sap van ’n halwe lemmetjie
sout en varsgemaalde peper

Voorverhit die oond tot 200 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Fish Fingers op ’n bakplaat. Bak dit vir 15 tot

18 minute in die oond of tot goudbruin en bros. Jy kan dit ook vir die aanbevole
tyd in ’n lugbraaier gaarmaak.

KOLJANDER-MAYONNAISE

Blits die mayonnaise en koljander met ’n handmenger. Voeg die lemmetjiesap
by en geur na smaak.

VIR OPDIENING

VIR OPDIENING

100 g rooikool, fyngekap

’n slag.

8 mielie- of meeltaco’s
200 g baba-tamaties, gehalveer
1 groot avokado, pit verwyder, geskil
en in dun skyfies gesny
2 lemmetjies, in kwarte gesny

Plaas ’n gewone of riffelpan oor mediumhoë hitte en verhit die taco’s een op
Om die taco’s te bou, smeer ’n bietjie koljander-mayonnaise op elke taco en

plaas dan ’n bietjie rooikool, ’n paar tamaties en ’n paar skyfies avokado bo-op.
Skep twee brosgebakte Sea Harvest Fish Fingers bo-op. Bedruip met nog

’n bietjie koljander-mayonnaise. Geur met sout en peper en sit twee taco’s per
persoon voor met lemmetjiewiggies vir ekstra geur.

Geur jou mayonnaise met enige iets waarvan jy
hou – van brandrissie tot kruie en lemmetjies.

het jy geweet?

Visvingers is ryk aan omega 3 en is vry van

:
blink id's eine'n diep

taco
Verhit jou
n buigbaar
u dit sag e
o
h
n
e
n
a
p
adoek
'n skoon v
in
it
d
r
u
e
d
ai.
toe te dra

MNG en GGO!

druk of klik VIR
DIE RESEPVIDEO

Blink idee: Visvingers kan in 'n pan gebraai word, maar dis gesonder
om dit in 'n oond te bak.
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genoeg vir 4 | bereidingstyd: 15 minute | gaarmaaktyd: 20 minute

LIGTE HAPPIES

Batter Dipt-

slaaibakkies

met soetbrandrissie-mayonnaise
DIE' GEREG IS NET DIE DING VIR 'N WARM DAG WANNEER JY IETS LIG EN VARS WIL MAAK.
VIS

1 x 500 g-boksie Sea Harvest
Batter Dipt

SOETBRANDRISSIEMAYONNAISE

¼ k (60 ml) mayonnaise
¼ k (60 ml) soet brandrissiesous
1 e (15 ml) suurlemoensap
sout en peper

VIS

Voorverhit die oond tot 200 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Batter Dipt-filette op ’n bakplaat. Bak dit

vir 15 tot 20 minute in die oond tot bros. Jy kan dit ook vir die aanbevole tyd

in ’n lugbraaier gaarmaak. Wanneer dit gaar is, laat dit effens afkoel en sny dit
dan in die breedte in repe.

SOETBRANDRISSIE-MAYONNAISE

Meng al die bestanddele in ’n bakkie en plaas dit in die yskas totdat jy dit
gaan gebruik.

BLAARSLAAIBAKKIES

BLAARSLAAIBAKKIES

blaarslaaiblare

te hou.

1 sakkie botterslaai- of lang1 klein rooi soetrissie, in juliennerepies gesny
1 baba-komkommer, in juliennerepies gesny
2 radyse, in dun skyfies gesny

Skei die blare en spoel dit af. Kies dié met die beste bakkkievorm om die vulsel
Vul die blaarslaaibakkies met repies van die Sea Harvest Batter Dipt en

skep van die rooi soetrissie, komkommer en radyse bo-op. Garneer met die

pynappel en sprietuie en bedruip met ’n bietjie soetbrandrissie-mayonnaise.
Geur en sit voor.

1 klein pynappel, geskil, kern verwyder en in stukkies gesny
2 sprietuie, in dun skyfies gesny
sout en swartpeper

30 Fish & Tips

Sea Harvest Batter Dipt is
Kaapse stokvisfilette met
die vel aan wat met 'n lagie
tempurabeslag bedek is. In
die' resep komplementeer die
ligte beslag se brosheid die
vars bestanddele perfek.

Vinnige Visgeregte

Sea Harvest word al sedert
2004 deur die msc – die
omgewingstandaard vir

volhoubare en goed bestuurde
visserye – gesertifiseer.
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middagete
met Sea Harvest

maak 4 | bereidingstyd: 20 minute | gaarmaaktyd: 20 minute

MIDDAGETE

visvinger-broodjie
met Oosterse koolslaai

'N VARS OOSTERSE SLAAI MET 'N STERK, ROMERIGE WASABI-SOUS MAAK VAN DIE' VISVINGER-TOEBROODJIE
IETS BESONDERS.
VIS

1 x 400 g-boksie Sea Harvest
Fish Fingers (16 porsies)

WASABI-MAYONNAISE
¾ k (180 ml) mayonnaise

2 tot 3 e (30 tot 45 ml) wasabipasta (gebruik meer as jy dit
sterker verkies)
’n skeut vars lemmetjiesap
seesout en varsgemaalde peper

OOSTERSE SLAAI

100 g rooikool, fyngekap
100 g groenkool, fyngekap
1 middelslag-wortel, gerasper
2 e (30 ml) mayonnaise
3 e (45 ml) swart sesamsaad,
gerooster
2 e (30 ml) sojasous
1 e (15 ml) gepiekelde gemmer,
fyngekap

VIS

Voorverhit die oond tot 200 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Fish Fingers op ’n bakplaat. Bak dit vir 15 tot 18

minute in die oond tot goudbruin en bros. Jy kan dit ook vir die aanbevole tyd in
’n lugbraaier gaarmaak.

WASABI-MAYONNAISE

Meng al die bestanddele saam, geur na smaak en plaas dit dan eenkant.

OOSTERSE SLAAI

Meng die twee kole, wortel, mayonnaise, twee eetlepels van die sesamsaad
(hou die derde lepel vir garnering), die sojasous, gemmer en knoffel deeglik
saam. Bedek en plaas dit in die yskas totdat jy dit gaan gebruik.

VIR OPDIENING

Smeer ’n dik laag wasabi-mayonnaise op elk van die 8 snye brood. Skep van
die koolslaai op 4 van die snye en plaas 4 Sea Harvest Fish Fingers bo-op
elke broodjie.

Rond af met nog ’n bietjie koolslaai, wilderoket en ekstra gepiekelde gemmer

(as jy wil). Sprinkel van die orige sesamsaad oor. Plaas die boonste 4 snye van
die toebroodjies bo-op en sit dadelik voor

1 knoffelhuisie, fyngekap

VIR OPDIENING

8 snye suurdeegbrood
’n hand vol wilderoket
30 tot 50 g gepiekelde gemmer
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Kyk uit vir die Hartmerk op
Sea Harvest se verpakking
wat aandui dat ons
visvingers 'n gesonde keuse
vir jou en jou gesin is.
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MIDDAGETE

maak 4 | bereidingstyd: 30 minute | gaarmaaktyd: 20 minute

Gesmeltekaasbroodjie met visvingers
HIERDIE VULLENDE TOEBROODJIE SAL VINNIG MET 'N HONGER KOL OP DIE MAAG AFREKEN!
VIS

1 x 400 g-boksie Sea Harvest
Fish Fingers (16 porsies)

BROODJIES

VIS

Voorverhit die oond tot 200 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Fish Fingers op ’n bakplaat. Bak dit vir

15 tot 18 minute in die oond tot goudbruin en bros. Jy kan dit ook vir die

aanbevole tyd in ’n lugbraaier gaarmaak. Haal dit uit die oond en laat die

8 snye witbrood

visvingers effens afkoel.

botter vir smeer
¼ k (60 ml) mayonnaise
2 e (30 ml) gekapte grasuie
150 g gerasperde mozzarella
150 g gerasperde cheddar
sout en varsgemaalde peper

BROODJIES

Stel die oondtemperatuur af na 50 ºC (om die broodjies later warm te hou).

Pak 8 snye brood uit en smeer op 4 daarvan botter – dié 4 sal die onderste

helftes wees.

Smeer ’n laag mayonnaise op die orige 4 snye brood en sprinkel die gekapte

grasuie bo-oor.

Sprinkel ’n bietjie mozzarella op elk van die 4 gebotterde snye brood en pak

dan 4 visvingers op elkeen.

Sprinkel cheddar oor en geur na smaak.

Plaas die tweede sny brood op elke broodjie en smeer botter op die bokant.
Verhit ’n groot pan oor matige hitte. Laat smelt ’n klont botter daarin. Plaas

die toebroodjies versigtig, met die ongebotterde kant na onder, in die pan (jy
kan twee broodjies op ’n slag doen as daar plek is).

Die geheim van dié broodjies is om hulle stadig te braai sodat die brood bros

raak en die kaas binne-in geleidelik smelt. As jou pan te warm is, sal die brood
gerooster wees voordat die kaas gesmelt het.

Draai die broodjies versigtig met ’n eierspaan om om die ander kant te

rooster. Sodra die broodjies gaar is, plaas dit in die oond om dit warm te hou.

SEA HARVEST FISH FINGERS IS

BAIE HOOG IN OMEGA 3-VETSURE,

Herhaal met die ander toebroodjies. Wanneer al 4 gereed is, sny en sit dit
dadelik voor.

WAT NOODSAAKLIK VIR BREINGROEI
EN -ONTWIKKELING IS.

druk of klik VIR
DIE RESEPVIDEO
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genoeg vir 2 | bereidingstyd: 20 minute | gaarmaaktyd: 20 minute

MIDDAGETE

Po Boy-broodjie
met Remoulade
en Crisp & Chunky-stokvis

DIE' KLASSIEKE BROODJIE UIT LOUISIANA BESTAAN UIT FRANSE BROOD MET DIE ALLERHEERLIKSTE VULSELS.
VIS

4 Sea Harvest Crisp
& Chunky-stokvisfilette

REMOULADESOUS

½ k (125 ml) mayonnaise
1 sprietui, fyngekap
1 knoffelhuisie, fyngekap
1 e (15 ml) gekapte platblaarpietersielie
1 e (15 ml) piekelvloeistof van agurkies
1 e (15 ml) kappertjiesaad
2 t (10 ml) Tabasco™-sous
1 e (15 ml) paprika
fyngerasperde skil en sap van

VIS

Voorverhit die oond tot 220 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Crisp & Chunky-stokvisfilette op ’n bakplaat.

Bak dit vir 20 minute in die oond tot goudbruin en bros. Jy kan dit ook vir die
aanbevole tyd in ’n lugbraaier gaarmaak.

REMOULADESOUS

Meng al die bestanddele vir die sous en klits dit deeglik.

VIR OPDIENING

Smeer albei kante van die Franse brood met ’n dik laag van die remouladesous.
Pak ’n laag slaaiblare op, gevolg deur die tamatie en agurkies. Sit 2 effens

afgekoelde Crisp & Chunky-filette op elke broodjie en voeg nog slaaiblare by.
Sit voor met sout aartappelskyfies.

’n klein suurlemoen
sout en peper

VIR OPDIENING

1 groot Franse brood, gehalveer en
oorlangs oopgesny
100 g blaarslaai, geskeur
2 groot tamaties, in skyfies gesny
½ k (125 ml) ingelegde argurkies,
in skyfies gesny
1 groot pak gesoute aartappelskyfies
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genoeg vir 6 | bereidingstyd: 20 minute | gaarmaaktyd: 20 minute

MIDDAGETE

Crisp & Chunky-

SlaaiWraps

met avokadosalsa en pynappel

'N LIGTE EN VARS MANIER OM ONS CRISP & CHUNKY-FILETTE TE GENIET. DIS DIE IDEALE SOMERMAALTYD!

VIS

1 x 500 g-boksie Sea Harvest
Crisp & Chunky-stokvisfilette

AVOKADOSALSA

1 groot avokado, pit verwyder, geskil
en in blokkies gesny
1 klein rooi-ui, fyngekap
20 g koljanderblare, gekap
1 jalapeñorissie, fyngekap (opsioneel)
sout en peper
fyngerasperde skil en sap van
1 lemmetjie

VIS

Voorverhit die oond tot 220 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Crisp & Chunky-stokvisfilette op ’n bakplaat.

Bak dit vir 20 minute in die oond of tot goudbruin en bros. Jy kan dit ook vir die
aanbevole tyd in ’n lugbraaier gaarmaak.

AVOKADOSALSA

Plaas die avokadoblokkies saam met die rooi-ui, koljander en brandrissie in ’n

bak. Geur met sout en peper en voeg die lemmetjiesap en -skil by. Roer liggies
om alles te meng, maar moenie dat die avokado fyndruk nie.

VIR OPDIENING

Plaas ’n groot pan oor matige hitte. Verhit een wrap vir 1 tot 2 minute per kant
daarin. Plaas die wrap in ’n groot kastrol (of draai dit in ’n skoon vadoek toe)

VIR OPDIENING

1 klein pynappel (sowat 125 g),
geskil, kern verwyder en grofgekap
1 klein langblaarslaaikop, gewas en
in dun repies gesny
2 radyse, in dun skyfies gesny
6 groot wraps

om dit warm te hou. Herhaal totdat al die wraps warm is.

Plaas ’n wrap plat op ’n bord en pak die slaaiblare in die middel as ’n

basis. Plaas ’n Crisp & Chunky-filet bo-op. (Wenk: Jy kan die visfilette heel
hou of dit in repe sny.) Garneer met die radyse, ’n lepelvol avokadosalsa en

pynappelstukke. Geur met sout en peper en druk ’n bietjie vars lemmetjiesap
daaroor uit.

Om die wrap toe te maak, vou die onderkant ’n kwart boontoe en vou dan

sout en peper
1 lemmetjie, in kwarte gesny

die linker- en regterkante oormekaar om die vulsel te bedek. Steek dit met
’n tandestokkie vas indien nodig. Sit dadelik voor.

Hierdie wraps is 'n eenvoudige manier om 'n
voedsame middagete vir jou gesin te maak.
Avokado's is ryk aan vesel en die vis verskaf
proteien, omega 3's en is boonop 'n bron van
kalium, fosfor en seleen – alles dinge wat jou
liggaam nodig het om optimaal te funksioneer!
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aandete
met Sea Harvest

Genoeg vir 4 | Bereidingstyd: 15 minute | Gaarmaaktyd: 20 minute

AANDETE

geurige geroosterde

Baba-stokvis met
blatjangBotter

BABA-STOKVIS MET 'N TROTS SUID-AFRIKAANSE KINKEL – 'N GEKARAMELLISEERDE BLATJANGBOTTER-GLASEERSEL.
2 x 800 g-boksies Sea Harvest

Voorverhit die oond tot 180 ºC en bedek ’n bakplaat met foelie.

20 g platblaarpietersielie, gekap

vissies te sny. Sny dan versigtig elke vis se maag oop, maar oppas dat jy nie

Gebruik ’n skerp mes om kepe in die vel van die Sea Harvest Baby Hake-

Baby Hake, ontdooi
20 g grasuie, gekap

regdeur sny nie.

1 klein suurlemoen, oorlangs gehalveer en in dun halfmane gesny
150 g botter, gesmelt

Meng al die gekapte kruie. Vat elke suurlemoenskyfie en druk albei

kante in die kruie om dit te bedek. Vul dan die visse se maagholtes met dié
suurlemoenskyfies – gebruik 3 tot 4 skyfies per vis.

¼ k (60 ml) blatjang

Meng die gesmelte botter, blatjang en knoffel in ’n bakkie.

2 knoffelhuisies, fyngekap

Pak die gevulde visse op die bakplaat. Smeer die blatjangbotter mildelik

sout en swartpeper

oor die vel van die visse en geur met sout en swartpeper.

suurlemoenwiggies, vir opdiening

baktyd weer met die blatjangbotter. Bak dit totdat die vis ferm, maar sappig is.

Bak die visse vir 15 tot 20 minute in die oond. Smeer dit een keer tydens die

Die suiker in die blatjang sal karamelliseer en die vis se vel effens skroei. (Wenk:
Vir ekstra karamellisering, skakel die oond se roosterelement vir die laaste 2 tot
3 minute van die baktyd aan.)

Haal dit uit die oond en sit voor saam met jou gunsteling-bygereg soos

aartappelwiggies of ’n groenslaai.
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AANDETE

Genoeg vir 4
Bereidingstyd: 15 minute
Gaarmaaktyd: 20 minute

Vietnamese
vermicelli-noedelslaai

met Batter Dipt-stokvis

HIERDIE HELDER EN KRAAKVARS SLAAI IS MAKLIK OM TE MAAK EN PROPVOL GEUR.
VIS

1 x 500 g-boksies Sea Harvest
Batter Dipt

VIS

Voorverhit die oond tot 200 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Batter Dipt-filette op ’n bakplaat. Bak dit vir

15 tot 20 minute in die oond tot bros. Jy kan dit ook vir die aanbevole tyd in

SLAAISOUS

’n lugbraaier gaarmaak.

¼ k (60 ml) rysasyn
fyngerasperde skil en sap
van ¼ lemmetjie
2 e (30 ml) bruinsuiker
2 e (30 ml) vissous
1 e (15 ml) sojasous
2 knoffelhuisies, fyngekap
1 rooi brandrissie, fyngekap

SLAAISOUS

Meng al die bestanddele in ’n bakkie en klits deeglik. Plaas eenkant sodat die
geure kan ontwikkel.

NOEDELSLAAI

Meng die noedels, wortels, komkommer, ment, koljander, grondboontjies,

boontjiespruite, edamamebone en sprietuie in ’n bak. Voeg die helfte van die
slaaisous by en meng liggies.

NOEDELSLAAI

200 g vermicellinoedels, volgens
die aanwysings op die verpakking

Sit die slaai met goudbruin en brosgebakte Batter Dipt-filette en die orige

slaaisous voor. Garneer met die koljander, brandrissie en grondboontjies.

gekook en afgekoel
1 groot wortel, in linte geskil
1 klein komkommer, in linte geskil
20 g vars kruisementblare, gekap
20 g vars koljander, gekap
100 g geroosterde gesoute grondboontjies
50 g boontjiespruite
100 g uitgedopte edamamebone, vir
3 minute gestoom
2 sprietuie, in skyfies gesny (slegs
die groen dele)

VIR OPDIENING

10 g koljander, gewas en grofgekap

Sea Harvest Batter
Dipt-stokvisfilette is
met 'n heerlike tempurabeslag bedek. Die ligte vis
met sy kraaklekker kors
is die ideale proteien vir
hierdie smaakvolle gereg
met sterk Oosterse geure.

1 rooi brandrissie, in dun skyfies gesny
50 g geroosterde gesoute grondboontjies
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Country Fry-stokvis met

AANDETE

Suid-Indiese
geelRys
en Raita

Genoeg vir 4
Bereidingstyd: 20 minute
Gaarmaaktyd: 20 minute
(plus 20 minute om die
basmatirys te kook)

BROSGEBAKTE VIS MET 'N SMAAKLIKE SITRUSGEGEURDE GEELRYS, VERFRISSENDE RAITA EN KRAKERIGE
POPPADOMS – WAT MEER WIL JY HE?
VIS

VIR OPDIENING

Country Fry

1 suurlemoen, in kwarte gesny

1 x 500 g-boksie Sea Harvest

RAÏTA

1 k (250 ml) dubbeldik jogurt
1 knoffelhuisie, fyngekap
’n stuk vars gemmer, fyngekap
1 e (15 ml) gekapte koljander
1 e (15 ml) gekapte kruisement
¼ komkommer, fyngekap
skil en sap van 1 suurlemoen
1 e (15 ml) garam masala
seesout en varsgemaalde peper

VIS

Voorverhit die oond tot 200 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Country Fry-filette op ’n bakplaat. Bak dit vir

15 tot 20 minute in die oond tot goudbruin. Jy kan dit ook vir die aanbevole tyd
in ’n lugbraaier gaarmaak.

RAITA

Meng al die bestanddele vir die raïta in ’n bakkie. Bedek en plaas dit in die
yskas totdat jy dit gaan gebruik.

GEELRYS

GEELRYS

1 e (15 ml) mosterdsaadjies

grondboontjies tot liggies gerooster. Voeg die gesnyde groen brandrissie,

1 e (15 ml) kookolie
1 k (250 ml) grondboontjies
2 groen brandrissies, in skyfies gesny
20 kerrieblare
1 t (5 ml) fyngedrukte knoffel
1 t (5 ml) fyngedrukte gemmer
250 g gaar basmatirys
1 k (250 ml) geblikte lensies
skil en sap van 1 suurlemoen

yDie vellose Country Fr
'n gegeurde
stokvisfilette is met
veeldoelig
eierbeslag bedek. Dis so
heid cuisines
en kan in 'n verskeiden
rd.
en geregte gebruik wo

poppadoms, volgens die aanwysings op die verpakking gaargemaak

1 t (5 ml) borrie

Verhit die olie in ’n groot pan oor matige hitte. Braai die mosterdsaadjies en
kerrieblare, knoffel en gemmer by en braai vir 2 minute tot geurig. (Wenk: Laat
die brandrissie uit vir ’n kindervriendelike weergawe.)

Voeg die rys en lensies by en sprinkel die borrie bo-oor. Voeg die

suurlemoenskil en -sap by en meng deeglik. Roer en verhit totdat alles
deurwarm is.

Geur en sit dadelik voor saam met die Country Fry-filette, poppadoms

en raïta.

Druk ’n wiggie suurlemoen net voor opdiening oor die gereg uit.

seesout en varsgemaalde peper

druk of klik VIR
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Genoeg vir 6 | Bereidingstyd: 30 minute | Gaarmaaktyd: 20 minute

AANDETE

Macaroni-en-kaas-

visvingergebak

VISVINGERS GEE DIE KLASSIEKE MACARONI-EN-KAAS HOPE PROTEIEN EN 'N HEERLIKE BROS TEKSTUUR.
KAASSOUS

KAASSOUS

3 e (45 ml) meel

en klits dit om ’n roux te vorm.

3 e (45 ml) botter

Smelt die botter in ’n middelslag-kastrol oor matige hitte. Voeg die meel by

2 k (500 ml) volroommelk
125 g gerasperde mozzarella
125 g gerasperde cheddar

Kook die roux terwyl jy roer vir 4 tot 5 minute totdat dit lig van kleur is en

neutagtig ryk.

Voeg die melk ’n bietjie op ’n slag by en klits dit ná elke byvoeging deeglik

in om ’n romerig béchamelsous te vorm.

PASTA

Verwyder die sous van die hitte en voeg die kase by – hou ’n bietjie kaas

500 g doë macaroni

vir bo-oor uit. Laat die kaas ’n rukkie in die warm sous begin smelt voordat
jy dit deurklits.

VISVINGERS

1 x 600 g-boksie Sea Harvest
Fish Fingers

VIR OPDIENING (OPSIONEEL)
¼ k (60 ml) gerasperde parmesaan
10 g grasuie, gekap

PASTA

Voorverhit die oond tot 200 ºC.

Bring ’n pot soutwater tot kookpunt. Voeg die macaroni by. Kook dit vir

2 minute minder as wat die verpakking sê aangesien die pasta verder in die
oond sal bak.

Dreineer die pasta en hou 1 koppie (250 ml) van die pastawater eenkant.

Meng die pasta by die kaassous in. Voeg ’n bietjie van die pastawater by

om die sous te verdun tot die dikte wat jy verkies.

Skep die macaroni-en-kaasmengsel in ’n oondbak en sprinkel die orige kaas

bo-oor. Pak die bevrore Sea Harvest Fish Fingers in ’n egalige laag bo-op
en plaas die bak in die oond. Bak dit vir 18 tot 20 minute of totdat die vis
goudbruin en bros is.

VIR OPDIENING

Haal die gereg uit die oond en garneer met gerasperde parmesaan en gekapte
grasuie. Sit dadelik voor.

Voeg ekstra proteiene en 'n
kraaklekker tekstuur by
'n ou gesinsgunsteling met
Sea Harvest Fish Fingers.
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Genoeg vir 4 | Bereidingstyd: 20 minute | Gaarmaaktyd: 30 minute

Tamatiesop

AANDETE

met kaas-en-visvinger-Croutons
'N BAK STOMENDE SOP MET KASERIGE CROUTONS IS NET DIE DING VIR 'N KOUE WINTERSAAND!
SOP

olyfolie
1 groot ui, gekap
2 knoffelhuisies, gekap
2 blikke tamatiepuree
1 k (250 ml) biefaftreksel
1 ½ k (375 ml) vars room
1 e (15 ml) droë origanum
15 g vars basilie, gekap
sout en varsgemaalde peper

KASERIGE VISVINGERCROUTONS

SOP

Verhit ’n skeut olyfolie in ’n kastrol oor matige hitte.

Braai die ui tot sag en deursigtig. Voeg die knoffel by en braai dit vir nog

’n minuut tot geurig.

Voeg die 2 blikke tamatiepuree en die biefaftreksel by en meng deeglik.
Voeg die room by en laat prut vir 5 minute om te verdik.

Voeg die droë origanum en vars basilie by en verwyder die kastrol van

die hitte.

Blits die sop met ’n staafmenger en geur na smaak.

KASERIGE VISVINGER-CROUTONS
Voorverhit die oond tot 200 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Fish Fingers op ’n bakplaat. Bak dit vir

1 x 400 g-boksie Sea Harvest Fish

15 tot 18 minute in die oond of tot goudbruin en bros.

16 “kaasstokkies” (snye kaas wat

kaasstokkies bo-op die visvingers en plaas dit dan vir 1 tot 2 minute onder

Fingers (16 porsies)

rofweg dieselfde vorm as visvingers
gesny en sowat 2 mm dik is)

Wanneer dit amper gereed is, haal die plaat uit die oond en plaas die

die oond se roosterelement om die kaas te smelt.

Haal die Sea Harvest Fish Fingers uit die oond en laat dit effens afkoel

voordat jy dit in happiegrootte croutons sny. Skep die sop in 4 bakkies en
garneer met die kaserige visvinger-croutons. Sit dadelik voor.
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Genoeg vir 4 | Bereidingstyd: 30 minute | Gaarmaaktyd: 10 minute

stokvisfilette

AANDETE

met soja-en-gemmerglaseersel en eiernoedels

HIERDIE GEREG SPOG MET KOMPLEKSE OOSTERSE GEURE, MAAR DIS BAIE MAKLIK OM TE MAAK!
GLASEERSEL

GEGLASEERDE VIS

¼ k (60 ml) heuning

tot kookpunt en laat prut vir ’n paar minute tot verdik.

¼ k (60 ml) sojasous

Meng die bestanddele vir die glaseersel in ’n klein kastrol oor matige hitte. Bring

½ t (2,5 ml) sesamolie (opsioneel)
’n stuk vars gemmer, fyngerasper
1 knoffelhuisie, fyngekap
1 rooi brandrissie, fyngekap
fyngerasperde skil en sap van
1 lemmetjie
sout en varsgemaalde peper

Bak die Sea Harvest Hake Fillets in die oond volgens die aanwysings op die

verpakking. Verander die oondverstelling na rooster vir die laaste 3 minute van
die gaarmaaktyd en verf dan die visfilette met van die glaseersel sodat dit kan
karamelliseer. Hou dit dop sodat die glaseersel nie brand nie.

EIERNOEDELS

Laat week die noedels in kookwater totdat dit sag is (sowat 10 minute).

Meng die gaar noedels met die orige glaseersel (indien die glaseersel te dik

VIS

1 x 500 g-boksie Sea Harvest
Hake Fillets

is, voeg ’n bietjie warm water by om dit te verdun) en voeg dan die broccoli,

edamamebone, brandrissievlokkies (as jy dit gebruik) en van die sprietuie en
die helfte van die sesamsaad by. Meng deeglik.

NOEDELS

VIR OPDIENING

200 g sagtesteel-broccoli, liggies

die res van die sesamsaad, sprietuie en rooi brandrissies. Druk ’n bietjie vars

300 g droë eiernoedels
gestoom
200 g uitgedopte edamamebone,

Sit die geglaseerde vis op die noedels en groente voor en garneer dit met
lemmetjiesap net voor opdiening oor die gereg uit.

liggies gestoom
3 sprietuie, skuinsoor in repies gesny
(slegs die groen dele)
2 e (30 ml) sesamsaad, liggies
gerooster
1 t (5 ml) brandrissievlokkies
(opsioneel)
seesout en varsgemaalde peper

VIR OPDIENING

1 rooi brandrissie, fyngekap
1 lemmetjie, in wiggies gesny
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Omega 3's is noodsaaklike vette wat jou liggaam nie
op sy eie kan vervaardig nie. Jy moet dit dus deur jou
dieet inkry en seekos, soos stokvis, is een van die beste
bronne van omega 3.
druk of klik
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Genoeg vir 4 | Bereidingstyd: 20 minute | Gaarmaaktyd: 15–20 minute

AANDETE

maklike

Tom Yum-stokvisNoedelSop

TOM YUM IS 'N KLASSIEKE OOSTERSE GEREG. STOKVIS GEE DIT EKSTRA PROTEIENE EN DIE NOEDELS
MAAK DIT MEER VULLEND. DIS NET REG VIR DIE WINTERWEER!
TOM YUM-STOKVIS-ENNOEDELSOP
olyfolie

1 ui, gekap
2 knoffelhuisies, gekap
6 e (90 ml) Tom Yum-pasta
1 e (15 ml) suiker
1 e (15 ml) vissous
1 x 400 ml-blik klappermelk
2 k (500 ml) hoenderaftreksel
10 portabellini- of knopiesampioene,
in halwe of kwarte gesny
10 baba-tamaties, gehalveer
2 droë blokke eiernoedels, geweek

TOM YUM-SOP

Verhit ’n skeut olyfolie in ’n groot pan oor matige hitte.

Braai die ui totdat dit begin sag en deursigtig raak. Voeg die knoffel by en

braai dit vir ’n minuut. Voeg die kerriepasta by en braai vir nog 2 minute tot
geurig. Voeg die suiker, vissous en hoenderaftreksel by en roer deur.

Roer die klappermelk by. Voeg die sampioene en tamaties by en laat prut vir 5

minute met die deksel op. Voeg die bevrore Sea Harvest Hake Medallions by

en laat prut dit vir 10 minute met die deksel op. Voeg laastens die noedels by en
meng alles deeglik.

VIR OPDIENING

Garneer elke porsie van die Tom Yum-sop met die sprietuie, rooi brandrissie en
’n bietjie vars lemmetjiesap.

tot sag
1 x 450 g-boksies Sea Harvest
Hake Medallions

VIR OPDIENING

2 sprietuie, in dun skyfies gesny
(slegs die groen dele)
1 rooi brandrissie, in skyfies gesny
1 lemmetjie, in kwarte gesny

Die omgewingstandaard vir volhoubare en
goed bestuurde visserye.

druk of klik
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AANDETE

Genoeg vir 6
Bereidingstyd: 20 minute
Gaarmaaktyd: 20 minute

Hawaiiese hamburgers
met Crisp & Chunky-filette

HIERDIE BURGERS IS IN 'N JAPTRAP KLAAR EN 'N GROOT TREFFER ONDER GASTE.
VIS

1 x 500 g-boksie Sea Harvest
Crisp & Chunky-stokvisfilette
6 snye kaas

VIS

Voorverhit die oond tot 220 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Crisp & Chunky-filette op ’n bakplaat. Bak

dit vir 20 minute in die oond of tot goudbruin en bros. Jy kan dit ook vir die
aanbevole tyd in ’n lugbraaier gaarmaak.

BURGERSOUS

¼ k (60 ml) tamatiesous
¼ k (60 ml) mayonnaise
1 e (15 ml) Dijon-mosterd
2 agurkies, fyngekap

Wanneer die vis amper gaar is (met sowat ’n minuut oor), verander die oond

se verstellings van bak na rooster. Plaas ’n sny kaas op elke visfilet en rooster
dit tot gesmelt.

BURGERSOUS

Meng al die bestanddele vir die sous en plaas eenkant.

HAMBURGERS

6 hamburgerrolletjies, gehalveer
en aan albei kante gebotter
1 x 440 g-blik pynappelringe,
gedreineer
1 tamatie, in skyfies gesny
1 rooi-ui, in skyfies gesny
afgespoelde botter- of langblaarslaai
vir elke burger

HAMBURGERS

Rooster die gebotterde broodrolletjies in ’n pan oor mediumhoë hitte tot
goudbruin. Plaas eenkant.

Braai die pynappelringe ’n paar op ’n slag in dieselfde pan tot effens

gekaramelliseer aan albei kante. Plaas eenkant.

Bou nou jou burgers: Smeer ’n bietjie van die burgersous op die onderste

helftes van die broodrolletjies. Hou van die sous vir bo-op.

Plaas ’n skyfie tamatie en ui bo-op, gevolg deur ’n brosgebakte visfilet met

gesmelte kaas. Plaas 1 tot 2 pynappelringe bo-op, nog ’n skeppie burgersous,
slaaiblare en sit laastens die boonste helfte van die broodrolletjies op. Sit voor
met aartappelskyfies of -wiggies.
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AANDETE

Fish Friday-stokvis
en McCain SLAP CHIPS
met Tartaarse Sous

Genoeg vir 4
Bereidingstyd: 15 minute
Gaarmaaktyd: 30 minute

'N WARE SEEKOSGUNSTELING – BROSGEBAKTE VIS EN SLAPTJIPS MET SOUT EN ASYN.
TARTAARSE SOUS

½ k (125 ml) mayonnaise
2 e (30 ml) heelkorrelmosterd
2 e (30 ml) kappertjiesade, gekap
1 e (15 ml) vars dille, gekap
1 e (15 ml) grasuie, gekap
5 baba-agurkies, fyngekap
fyngerasperde skil en sap van
1 klein suurlemoen
seesout en varsgemaalde peper

VIS EN TJIPS

1 x 600 g-boksie Sea Harvest Fish
Friday-filette

2 liter sonneblomolie
½ pakkie (500 g) McCain Slap

TARTAARSE SOUS

Meng al die bestanddele vir die sous in ’n bak.

Bedek en plaas dit in die yskas tot wanneer jy dit gaan gebruik.

VIS EN TJIPS

Voorverhit die oond tot 220 ºC.

Pak die bevrore Sea Harvest Fish Friday-filette op ’n bakplaat. Bak dit vir

20 tot 30 minute in die oond tot goudbruin en bros. Jy kan dit ook vir die
aanbevole tyd in ’n lugbraaier gaarmaak.

Verhit die olie in ’n groot kastrol oor hoë hitte – as jy ’n digitale termometer

het, maak seker die olie bereik 145 ºC.

Bak die McCain Slap Chips vir 5 minute in die warm olie. Skep die tjips uit in

’n bak met ’n deksel. Geur met sout en ’n behoorlike skeut asyn. Sit die deksel

op en laat die tjips vir 2 minute stoom voor opdiening. Sit die Fish Friday-filette
met die slaptjips en die tartaarse sous voor.

Chips
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AANDETE

Genoeg vir 4 | Bereidingstyd: 30 minute | Gaarmaaktyd: 30 minute

Fish Friday-stokvis

met 'n tex-mex-Salsa

PERFEK GEBAKTE VIS MET 'N MIELIESALSA SO REG UIT DIE AMERIKAANSE SUIDWESTE.
1 x 600 g-boksie Sea Harvest Fish

Voorverhit die oond tot 220 ºC.

2 mielies

vir 20 tot 30 minute in die oond tot goudbruin en bros. Jy kan dit ook vir die

Friday-filette (4 porsies)
olyfolie vir verf

1 x 400 g-blik swartboontjies,
gedreineer en afgespoel
1 rooi soetrissie, fyngekap
1 geel soetrissie, fyngekap
10 baba-tamaties, in kwarte gesny
1 klein rooi-ui, fyngekap
1 knoffelhuisie, fyngekap
1 gepiekelde jalapeño, fyngekap
1 t (5 ml) fyn komyn
’n hand vol vars koljander, gekap
1 e (15 ml) olyfolie
fyngerasperde skil en sap van
1 lemmetjie
sout en varsgemaalde peper

Pak die bevrore Sea Harvest Fish Friday-filette op ’n bakplaat. Bak dit

aanbevole tyd in ’n lugbraaier gaarmaak.

Kook die mielies in ’n middelslag-kastrol vol water vir 8 minute. Wanneer

dit gaar is, skep die mielies uit en druk dit met kombuispapier droog. Verf die
mielies met olyfolie. Plaas ’n riffelpan oor hoë hitte en braai die mielies totdat
dit reg rondom gerooster is.

Skep die mielies uit en laat dit effens afkoel. Sny die mieliepitte van die

stronk af.

Meng die mieliepitte, swartboontjies, soetrissies, tamaties, ui, knoffel,

jalapeño, komyn en koljander. Voeg ’n skeut olyfolie en die lemmetjieskil
en -sap by. Geur en meng dan deeglik.

Voeg die avokado by en meng weer, maar oppas dat die avokado nie

fyndruk nie.

Sit die brosgebakte Fish Friday-filette saam met ’n bietjie van die salsa voor.

Sit ’n paar nacho-skyfies op elke bord om die salsa mee op te skep.

1 avokado, in blokkies gesny

VIR OPDIENING

1 klein pakkie nacho-skyfies

Gee een van jou weeklikse gunstelinge
'n rokerige geur wat aan die kos van die

Amerikaanse suidweste herinner met die'
kleurryke mielie-en-boneslaai.

62 Fish & Tips

Vinnige Visgeregte

druk of klik
VIR DIE RESEPVIDEO

ou
j
n
a
a
d
e
ks bi
e
e
r
s
p
i
T
pa aie
t
&
r
o
h
k
s
i
F
n
nke e
st se
e
e
v
w
r
,
a
e
H
t
p
a
Se
ma ak
rese
s
l
o
a
k
s
e
e
y
s
r
ke
o e i te v
m
n
sma akli
e
a art
k
k
i
s
l
y
k
p
a
s
m
e
kliks
e
w at d i t
e
w
u
o
s by j
o
k
e
e
s
it.
om
i n te s lu

www.seaharvest.co.za

