
 
VOORGERECHT: LANGOUSTINE, QUINOA, KOMKOMMER & SHISO 

   Ingrediënten   Bereiding groentebouillon:  

 Snijd de groenten in niet al te grote stukken en de kruiden fijn; 

 Zet een pan met 1½ liter water op het vuur en voeg de groenten toe; 

 Breng langzaam aan de kook en voeg de kruiden toe de look en peper en een weinig zout; 

 Laat de bouillon op een laag vuur met het deksel op de pan zo lang mogelijk trekken (i.v.m. 
smaakverdieping) 

 Zeef de bouillon en gebruik 800 ml. voor de quinoa. 
 
 
 
 
Bereiding quinoa: 

 Bak de quinoa 2 minuten zonder te verkleuren aan in de een gedeelte van de olijfolie  met 2 
snipperde sjalotjes en de gesnipperde knoflook; 

 Blus af met de groentebouillon en kook in 20 minuten gaar op een laag vuur, roer regelmatig 
om zodat het niet aanbakt; 

 Giet indien nodig af. 
 
Bereiding langoustines 1: 

 Maak 12 langoustines schoon; 

 Kruid met peper uit de molen en zout; zie verder voorbereiding voor het uitserveren. 
Bereiding langoustine 2: 

 Maak de andere 12 langoustines schoon en leg de langoustines tussen met olijfolie ingevet 
plasticfolie en plet ze met de onderkant van een steelpannetje; 

 vries even in en zie verder voorbereiding uitserveren  

  
Bereiding komkommer: 

 Schil en snijd de komkommer in spaghetti en marineer met de olijfolie, sushiazijn en peper en 
zout;  

  
 

  Groentebouillon   
200 g winterwortel  
200 g ui  
200 g prei (ook het groen)  
200 g (bleek)selderij  
2 tn knoflook (gesnipperd)  
  peper en zout   
2 takjes tijm  
2 bl laurier  
4  peterseliestelen   
  Quinoa  
250 g quinoa  
300 ? ml olijfolie   
100 ml sushiazijn  
2  citroenen geraspt  
4  sjalotten  
800 ml groentebouillon ZELF MAKEN!  
    

24  langoustines  

    

    

    

    

    

    

1 ½   Komkommer   

90 ml olijfolie   

45 ml sushiazijn  

  peper van de molen  

  fleur de sel  

  Shisomarinade  



1  groot shisoblad p.p.  Bereiding shisomarinade: 

 Snijd het shisoblad fijn en vermeng met de olijfolie, sojasaus en sushiazijn en laat 2 uur trekken; 
 
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Langoustines: bak vlak voor het uitserveren 12 langoustines ze (zeer) kort aan in olijfolie en 
voeg een klontje boter en wat citroensap toe. 

 Geplette langoustines: kruid  

 Marinade: zeef de marinade; 
 
 
Uitserveren: 

 Leg in het midden van een (langwerpig) bord de geplette langoustines en kruid deze met 
versgemalen peper en zout en besprenkel met wat citroensap.  

 Zet daarop een plastic ring (diameter 42 mm) en leg daarin 1½ cm quinoa top af met de 
gebakken langoustines,  

 leg de uitgelekte komkommerspaghetti erbij en besprenkel met de shisomarinade.  

 Maak af met enkele “dopjes” zure room en enkele blaadjes van de genoemde kruiden. 
 
Wijnadvies: Alvarino Vinho Verde of Pouilly Fumé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 ml olijfolie  

30 ml sojasaus  

50 ml sushiazijn  

    

    

    

    

    

    

    

    

150 ml zure room  

  munt, koriander, bieslook,   

      

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


