
 
 Culinair Gilde Zeeland | 2014-04 

2 

 
CREUSE MET CONFIT VAN UI EN ROSE GRAPEFRUIT 

  Ingrediënten:  Grapefruit: schil de grapefruit en snijd de partjes ( zonder vliezen) eruit. Leg deze partjes een uur weg in 
olijfolie. Zorg dat ze onder staan, hierdoor laten de stukjes waaruit de partjes bestaan los. Gebeurt dit 
onvoldoende, dan met een mes in kleine stukjes snijden. 
Ui: schil de ui en snipper deze in fijne blokjes. Zet de ui aan in een pan met een beetje olijfolie laat 
langzaam karamelliseren. Verwarm de gevogeltefond en de boter en maak er met de staafmixer een 
homogene massa van. Als de ui gekarameliseerd is giet je deze massa er op en laat dit langzaam verder 
garen tot een mooie uiencompôte. Zeeg de uiencompôte om overtollig vet te verwijderen. Breng op 
smaak met wat zout. 
 
 
Beurre noisette: Snijd de boter in stukjes van dezelfde grootte en laat ze smelten op middelhoog vuur. 
Roer continu zodat het zo gelijk mogelijk smelt en alle boter is gesmolten, nog voordat de eiwitten naar 
boven komen. Roer door tot de boter begint te verkleuren. Haal, zodra je beurre  nog nét niet bruin 
genoeg is, de pan van het vuur en giet de gesmolten boter in een kommetje. 

Gebakken aardappelcrème: Snijd de aardappel in gelijke dunne plakjes en bak deze gelijkmatig bruin in 
een koekenpan met wat olijfolie. Verwarm de gevogeltefond, room en beurre noisette en laat hierin de 
aardappelschijfjes 20 minuten trekken. Giet het af en maal het (in zo kort mogelijke tijd) geheel fijn in de 
keukenmachine en passeer door een fijne zeef. Klop met een spatel de koude boter erdoor tot er een 
mooie crème ontstaat. 
 
Afwerking: giet de grapefruitstukjes af en vermeng met  de saus (1/3 deel van het volume van de 
grapefruit). Steek de oesters open, doe de oesters en het oestervocht in een pannetje en maak de 
onderste helft van de schelpen schoon. Laat de oesters licht wellen in het eigen vocht. 
Uitserveren: Leg een theelepel uiencompôte en een halve theelepel grapefruit in een schelp. Leg hierop 
de oester en spuit een streep aardappelcrème op de oester. Garneer het bordje met een streepje 
compote en grapefruit. 
 
 
Wijnadvies: Rueda Verdejo 

12 st Oesters creuses  
    
2 st rose grapefruit  
2 st ui  
7,5 dl gevogeltefond  
100 gr roomboter  
    
50 gr boter   
    
    
    
    
    
350 gr aardappels  
3,5  dl gevogeltefond  
1,5 dl room  
20 gr koude boter  
    
    
  saus  
2 el kikoman   
1 el rijstazijn  
1 el Sushi-dressing  
    
    
    
    
    
    
    


