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AMUSE: WITLOF & GARNALEN 

   Ingrediënten   Bereiding: 

 Garnalen: zie voorbereiding uitserveren 

 Witlof: verwijder de buitenste (niet) mooie bladeren en haal nu 36 mooie blaadjes van de lof; 

 Breng het sap van de sinaasappel aan de kook met wat water (dient voldoende te zijn om de 
blaadjes lof erin te blancheren); 

 Blancheer in gedeelten de blaadjes lof in het sinaasappelwater en verfris direct in (ijs)koud 
water; leg de blaadjes op een schone (thee)doek. 

Bereiding mayonaise: 

 Doe de eidooiers en de mosterd in een kom (of passende beker) en klop/mix door elkaar; 

 Voeg al kloppend/mixend de olie toe. Eerst druppel voor druppel (bij met de hand kloppen) en 
zodra de massa wat indikt kan je de olie in een gestage stroom toevoegen. Blijf wel steeds 
kloppen; 

 Als de mayonaise stijf is en alle olie is opgenomen, roer er dan de azijn door; 

 Voeg tenslotte peper en zout toe en een snufje cayennepeper. Voorzichtig! 
Bereiding saus: 

 Snijd de sjalot brunoise en het teentje knoflook zeer fijn; 

 Fruit sjalot en look samen met de schalen van de garnalen aan in wat olijfolie; 
 Voeg na 5 minuten de witte wijn en de visbouillon tot en laat trekken en zeef. 
 Voeg nu de room toe en laat tot sausdikte inkoken; smaak af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 g gepelde garnalen   
1  sinaasappel (sap ervan)  
6 st witlof van mooie grootte   
    
    
    
  Mayonaise  
1  eidooier  
10 g Dijon mosterd  
60 ml zonnebloemolie  
6-10 ml witte wijnazijn   
¼ thl zout  
  snufje (cayenne)peper   
  Saus:  
250 g schalen/koppen garnalen  
1  grote sjalot  

1 tn  knoflook   

100 ml witte wijn  

200 ml visbouillon zelf maken  

  Zie hieronder  

100 ml room  

  peper en zout   

    

    

    

    

    

    

    



Cu;inair Gilde Zeeland | 2016-01 3 

    Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Spekjes: snijd het spek in heel kleine (evenredig grote) brunoise en bak uit in een droge 
koekenpan; laat zeker niet te hard worden, maar wel uitbakken; 

 Room-garnalen-mengsel: Meng de mayonaise en de zure room, wat ras el hanout en de zeer fijn 
gesnipperde lente-uitjes en breng op smaak met peper en zout. 

o Voeg de garnalen toe en meng voorzicht maar goed  
o Voeg als allerlaatste de brunoise van spekjes en de garnalen toe; 
o Smaak eventueel af met wat citroensap. 

 Saus: Warm zo nodig op en breng verder op smaak met peper en zout en wat boter. Bind 
eventueel met iets xantana. 

 Witlof: Schik telkens op het einde van een witlofblaadje een lepel van het room-garnalen-
mengsel en rol voorzichtig maar stevig op. 

Uitserveren: 
Maak een bord op met drie rolletje lof, waarop je wat ras el hanout strooit (voorzichtig); 
Schenk de saus er omheen en maak af met wat dille(takje). 
Bereiding visbouillon 

 Snijd prei, ui, bleekselderij en stengels vd venkelknol in schijven / stukken. Plet de knoflook. 

 Doe de olijfolie in een ruime pan en voeg de groenten toe. Verwarm dit tot de massa gaat 
sissen. Roer de groeten hierbij regelmatig om. Leg een deksel op de pan en laat de groenten ± 
15 minuten garen. De groenten moeten zacht zijn.  

 Voeg nu de graten en kop(pen) toe bak dit even aan en voeg direct de koude witte wijn toe.  

 Laat het geheel op hoog vuur inkoken tot bijna alle wijn is verdwenen. 

 Voeg nu 1 liter water toe. Breng aan de kook. Schuim het oppervlak af met een schuimspaan. 

 Voeg nu de citroen, de kruiden en de peperkorrels toe.  

 Draai het vuur laag en laat de bouillon zonder deksel  20 minuten tegen de kook aan trekken.  

 Neem de pan van het vuur en laat 10 minuten staan.  

 Leg een stuk vochtig gemaakte kaasdoek (of een schone theedoek) in een groot ruim vergiet, 
dat in een kom is geplaatst.  

 Verwijder de graten, kop en zoveel mogelijk groeten met een schuimspaan uit de bouillon. 
 Schep met een grote pollepel de bouillon door de kaasdoek. 

Wijnadvies: Alvarino Vinho Verde of *Picpoul de Pinet 
 

  Voorbereiding uitserveren  

100 g gerookt mager spek  

4 el zure room (vol potje)  

3 el mayonaise of iets meer  

3 st lente-ui  

  Iets ras el hanout  

  zeezout (flakes) + peper  

  zo nodig citroensap  

    

  ras el hanout  

  dille   

    

    

  Visbouillon  

1  middelgrote prei  

1  middelgrote ui  

1  stengel bleekselderij  

  venkelknol stengels 
(speltreceptuur) 

 

1 tn knoflook  

75 ml olijfolie  

±1000 gr graten en koppen van witvis  

200 ml droge witte wijn  

2 tak verse tijm  

  enkele takjes peterselie  

½  citroen in plakjes  

½ thl witte peperkorrels  

    

    

    

    


