
AMUSE: SALADE VAN KRAB, TOMAAT, SAUSJE VAN KROPSLA OP APPEL 

6  Granny Smith appels 10 El Mayonaise 

1  Citroen (sap ervan) 6  Hardgekookte eieren 

12  Mooie (tros)tomaten 1  Kropsla 

22  Takjes bieslook 20 Ml Goede olijfolie 

400 Gr Krabbenvlees 2  Sjalotje 

 

Mice en place: 

Granny Smith: 

• Wat de appels en snijd hiervan dunne ronde plakjes (zeker niet te 

dik). Schil de appel NIET! 

• Leg de appelschijven tot gebruik in water met citroensap. 

• De cirkel van de appel moet groter zijn  

Tomaat: 

• Snijd het steeltje van de tomaat uit en maak met een mesje een kruis 

in de onderkant van de tomaat. 

• Dompel de tomaten 10 seconden in kokend water (afhankelijk van de 

rijpheid van de tomaat mogelijk iets langer) en laat onmiddellijk 

schrikken in ijswater. 

• Verwijder de velletjes, snijd de tomaat in kwarten en verwijder de 

zaadjes en zaadlijsten. 

• Snijd het vruchtvlees en brunoise en vermeng met een fijngesnipperd 

sjalotje en een deel van de fijngesneden bieslook. (Houd 12 lange 

sprieten achter voor de garnering. Breng op smaak met peper en 

zout. Zet afgedekt weg tot gebruik.  

Mayonaise:  

• Maak een mooie mayonaise, voldoende voor 10 eetlepels. De 

mayonaise moet extra dik zijn i.v.m. de menging met het krabvlees. 

Eieren:  

• Kook de eieren, pel ze een maak ze fijn.  

Saus van kropsla: 

• Reinig de sla en laat deze in lichtgezouten kokend water tot puree 

koken. 

• Laat schrikken in ijswater en daarna uitlekken. 

• Mix tot een glad mengsel onder eventueel toevoeging van iets 

(kook)vocht. 

• Wrijf de sla door een fijne zeef en mix deze puree met de olijfolie, 

welke je in gedeelten toevoegt tot een mooie emulsie is bereikt.  

• Breng op smaak met peper en zout en zet afgedekt weg tot gebruik.  

 

Voorbereiding tot het uitserveren: 

• Zet borden, appel, eieren, tomatenmengsel, vulring en saus van 

kropsla klaar; 

• Meng het krabbenvlees met de mayonaise en een deel van de 

gehakte eieren; 

 

Uitserveren: 

• Plaats drie schijven appel op een bord. 

• Maak in een ring een “opbouw” van tomaat, krab-mayonaise-ei-

mengsel. 

• Plaats dit torentje op elke schijf pompelmoes en verwijder de ringen. 

• Strooi wat zeer fijngesnipperde ui en de laatste eibrunoise op elk 

torentje en werk af met zeer fijn gesneden bieslook. 

• Les over de drie torentjes een stengel bieslook. 

• Maak met de saus van kropsla mooie druppels en/of anders versiering 

op het bord. 

 

Wijnadvies: H. Lun of Sancerre 


