
PATÉ VAN SPAANSE GROENTEN, SAFFRAANMOUSSE EN LANGOUSTINES 

Groentepaté     Saffraanmousse 
3   rode paprika   2  dl  witte wijn  
3   gele paprika   1 tn knoflook  
3   groene courgettes  4  saffraandraden  
5  grote  artisjokkenharten  1,5 dl room  
1   citroen   2 bl gelatine  
3 el bloem    200 gr mayonaise 
3 dl schaaldierencoulis   (standaard recept) 
15 gr gelatine poeder    
 

Bisque      langoustines  
1 dl zonnebloemolie    36  langoustines (3pp)  
1 teen knoflook     Panko  
1 el venkelzaad  
2 bl laurier  
¼ bos basilicum  
Scharen en koppen van de langoustines  
Cayennepeper  
Kerriepoeder  
6 rijpe tomaten  
1,5 dl cognac  
0,5 ltr witte port  
2 dl kippenbouillon  
 
Bisque  
Hak de scharen en koppen fijn en fruit deze aan in de zonnebloemolie.  
Voeg de knoflook, venkelzaad, laurier, basilicum, peper en kerrie toe.  
Laat dit geheel 10 minuten verder aanfruiten. Voeg dan de tomaten, 
cognac, port en bouillon toe. Regelmatig afschuimen.  
Na een half uur passeren door een zeef en verder inkoken tot gewenste 
dikte.  

Saffraanmousse  
breng de witte wijn aan de kook met de knoflook en de saffraan en laat 
het inkoken tot ca 1,5 dl.  
Klop de room op tot yoghurt dikte.  
Laat de gelatine weken in koud water en los op in de wijn.  
Zeef de wijn en laat afkoelen tot hij dik begint te worden, meng nu de 
verse mayonaise en de room er doorheen. Op smaak brengen met zout.  
Zet de mousse in de koelkast en laat verder opstijven.  
 
Groentepaté  
Halveer de paprika’s en haal de zaadlijsten eruit, leg ze op een bakplaat 
besprenkel ze met olijfolie en pof ze beetgaar.  
Halveer de courgettes en haal de zaadlijsten eruit en kook deze in water 
en zout beetgaar.  
Maak de artisjokken schoon en kook deze beetgaar in water, citroensap 
en bloem. (als ze uit blik komen hoeft dat niet!) 
Breng 3 dl van de bisque aan de kook en voeg de gelatine toe. Laat 
afkoelen tot de bisque wat dikker wordt (moet wel goed vloeibaar blijven) 
Plaats intussen twaalf stalen ringen, met plastic dekseltje aan de 
onderzijde, op een dienblad. Vul de ringen op met stukken  paprika, 
courgette en artisjok en vul steeds aan met wat gelei. Zet koud weg. 
 
Presentatie  
Langoustines door losgeklopt eiwit en door de panko halen, mooi bruin 
bakken  
Plaats op elk bord een ring, verwijder voorzichtig het dekseltje en los de 
ringen met behulp van een ronde uitduwer.  
Maak een quenelle van de saffraanmousse, leg hier op een paar blaadjes 
basilicum en plaats naast de paté.  
Leg de langoustines op het bord en nappeer er de warme bisque omheen. 
 
Wijnadvies: Delphine de Margon of St Veran 

 


