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VOORGERECHT: GAMBA MET SAMBAL TAOTJO  

   sambal:   Opmerking: begin met de bereiding van de sambal taotjo en de gambaolie, die heb je nodig bij de 
andere bereidingen 
 
Bereiding sambal taotjo: 

 Snijd de pepers, uien, laos en knoflook fijn en fruit aan in wat olie, kneus de stengels sereh, leg er 
een knoop in en voeg ze toe. 

 Voeg de taotjo, de ketjap en de azijn toe en laat alles ca. een uur koken met wat water tot de 
chilipepers gaar zijn. Voeg zo nodig af en toe een scheutje water toe, op het eind moet je een 
sambal-achtig mengsel over houden.  

 Haal de sereh eruit. 
 
 
 
 
 
Bereiding sambal taotjo gelei: 

 Doe 125 g van de sambal taotjo, de kippenfond, sushiazijn en toatjo(potje) in de blender en draai 
de massa glad. 

 Passeer de massa door een fijne zeef en breng aan de kook. 

 Voeg de agar agar toe en laat nogmaals een minuutje doorkoken. 

 Stort de massa in de rechthoekige witte ovenschaal of op een bakblik en laat afkoelen, de gelei 
moet ca. 6 mm dik zijn. 

 
Bereiding sambal taotjo crème: 

 Doe 50 g van de sambal taotjo, kippenfond, xantana, sushiazijn, taotjo, eiwit en citroensap in de 
blender en draai glad.  

 Bind de massa met de olijf- en maïsolie. 
 
 
 

1 st groene peper   
1  st rode peper  
2 st rode uien  
2 st sereh (citroengras)  
75 g taotjo  
3 schijfjes laos  
3 te knoflook  
75 ml ketjap  
30 ml azijn  
    
   gelei:  
500 ml  kippenfond  
35 ml sushiazijn  
35 g taotjo   
6 g agar agar  
    
  crème  
25 ml kippenfond  

2 g  xantana  

25  ml  sushiazijn  

1 el taotjo  

30 g eiwit  

1 el citroensap  

100 ml olijfolie  

100 ml maïsolie  
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  gambaolie:   
Bereiding gambaolie: 

 Plet de gambakoppen en stoof ze samen met de tijm, rozemarijn, knoflook en een beetje 
cayennepeper en zout. 

 Voeg beide oliën toe en laat net onder 100 °C een uur trekken ( in een pan in de (stoom)oven). 
Laat afkoelen en zeef. 

 
 
 
 
Bereiding gambatartaar: 

 Pel de gamba’s en verwijder het darmkanaal. 

 Snijd de gamba’s fijn tot een tartaar en kruid met peper en zout en gambaolie. Verfris met wat 
citroensap. 

 
Bereiding citrusgel: de helft gebruiken voor het voorgerecht de andere helft wordt gebruikt door het 
nagerecht! 

 Voeg alle ingrediënten behalve de agar agar en de gellan bij elkaar en breng aan de kook. 

 Voeg de agar agar en gellan toe en breng nogmaals aan de kook. 

 Laat de massa afkoelen en draai in de blender glad tot een gel 
 
 
 
 
Presentatie: 

 Snijd lange smalle rechthoeken van de gelei. 

 Snijd de radijzen in dunne plakjes, de sugarsnaps in smalle reepjes, maak de enoki paddenstoeltjes 
van elkaar los. 

 Verdeel de gambatartaar , taotjocreme (toefjes)  en de groenten over de gelei en garneer af met 
wat sambal taotjo, de rest van de gambatartaar en plukjes cress. 

 
Wijnadvies: Domaine Martinolles Chardonnay of Rully 

5 st gambakoppen  

2 takjes tijm  

1 takje Rozemarijn  

1/2 ui   

2 te Knoflook  

50 ml Maïsolie  

50 ml Olijfolie  

    

  gambatartaar  

12 st gamba’s  

1 el Citroensap  

    

  citrusgel:  

50 g citroensap  

30 g limoensap  

25 g yuzusap  

12 g gembersiroop  

125 ml suikerwater  

3,2 g agar agar  

2,8 g gellan (van Texturas)  

    

    

  presentatie  

1/2 bosje radijs  

100 g miniwortel  

25 g sojascheuten  

75 g sugar snaps  

50 g enokipaddestoelen  

1/2 bakje chilicress  

    

    


