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TUSSENGERECHT: SALADE VAN OOSTERSCHELDEKREEFT MET SERRANOHAM EN GECONFIJTE AARDAPPEL 

  ingrediënten Bereiding kreeft: 

 Zet een pan met het Oosterscheldewater op het vuur en kook hierin de kreeften gedurende 5 
minuten. Haal de kreeften uit de pan en spoel ze onder koud water zodat ze niet nagaren.  

o Zeef het water en bewaar voor de volgende groep (ma.di.wo.)  
o De volgende groep kan aanvullen met 500 ml. uit fles in koelkast.  

 Haal het kreeftenvlees uit de kreeften zie hiervoor de bijlage “operatie kreeft” 

 De echte liefhebber maakt van de karkassen een mooie bisque lekker om mee naar huis te 
nemen! 

Bereiding Serranoham: 

 Snij heel dunne plakjes op de snijmachine, maakt hiervan lange rechthoeken) en laat deze op 
silpat 30 minuten drogen in een oven van 140  °C . 

 Bewaar de afsnijdsels  deze hebben we nodig bij de mousse!!! 
Bereiding aardappels: 

 Snij de aardappels in de helft en konfijt ze in ganzenvet tot ze gaar zijn. Kan ook in oven 100 °C.  

 Haal ze uit het vet en kruid ze met peper en zout en laat ze afkoelen op keukenpapier. 
o Zeef het ganzenvet en bewaar voor de volgende groep! 

Bereiding van de mousse: 

 Doe de room met de afsnijdsels van de ham in een pan en verwarm deze langzaam tot de room 
kookt. Laat rustig nog 10-15 nagaren/sudderen. Voeg de smaakstoffen tot tijdens het garen 

 Haal de afsnijdsels uit de room, voeg de geweekte gelatine toe, roer, zeef en zet koud en 
afgedekt weg tot gebruik. 

 Breng z.n. nog eens op smaak met peper en zout. 
 
Bereiding van de dressing: 

 Meng de balsamicoazijn en de olijfolie tot een vinaigrette en breng op smaak met peper en 
zout en (naar smaak) ahornsiroop.  

 
Bereiding zeekraal: 

 Zeekraal heel kort blancheren. Zie verder voorbereiding voor uitserveren 
   

6 st Oosterscheldekreeft 500 gr 
8 l Oosterscheldewater 
   
   
   
   
   
200 g Serranoham (of 12 dunne 

voorgesneden plakjes) 
   
   
   
600 g Nieuwe aardappelen (krieltjes) 
1 li ganzevet 
   
  Ingrediënten mousse: 
500 ml room 
  afsnijdsels van de ham 
7 g Gelatine (blaadjes ook 7 gram) 
  Peper en zout – wat citroensap -  
   
  Ingrediënten dressing 
35 ml balsamicoazijn 
100 ml olijfolie 
  Ahornsiroop naar smaak 
   
200 g zeekraal 
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  kervel bieslook watercress  
Voorbereiding voor het uitserveren:  

 Snijd de grote stukken kreeft in gelijke stukken en sorteer op grootte van de stukken; 

 Zet de gedroogde Serranoham klaar; 

 Verwarm de aardappeltjes tot lauw (afgedekt) in een oven of in de warmhoudkast)’ 

 Maak de mousse luchtig met garde of mixer; 

 Cutter de dressing zn.  

 Wok de zeekraal kort in wat olie; 

 Zet kervel, bieslook en watercress klaar 

 Trek een streep mousse op het bord (lauwwarm), leg hierop de kreeft, de aardappels de ham 
en versier met de kruiden zeekraal en cress. Druppel er wat dressing omheen. 

 
Uitserveren: 

 Trek een streep van de mousse op het bord; 

 Drapeer hierop met tussenruimten de stukken kreeft en vul de ruimten speels op met de 
aardappelen, en zeekraal; 

 Druppel wat dressing over het geheel en aan beide zijden van de opgemaakte kreeft; 

 Maak af met de verschillende kruiden  
    
Wijnadvies: Hahn Chardonnay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   

 


