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TORENTJE OP EEN APPELSCHIJFJE VAN ZALM, KRAB EN GAMBA GENAPPEERD MET EEN JAPANSE DRESSING 

  appels:  Bereiding: Was de appels en snijd ze dwars op het klokhuis in 36 plakken op de snijmachine stand 16. Steek 
deze uit met een uitsteekvorm van Ø 6 cm, zodat de diameter van appelplakjes gelijk is. Steek waar nodig de 
restanten van het klokkenhuis met een kleine ronde steker weg.  
Besprenkel de plakjes met limoensap en zet koel weg tot gebruik. 
Steek uit de gewassen slablaadjes met de zelfde steekvorm 24 rondjes van dezelfde grootte. 
 

Maak de gamba’s schoon, verwijder het darmkanaal en maak ze droog. Snijd ze in de lengte bijna door zodat 
de helften bij het staartje nog aan elkaar zitten. Snipper de knoflook en doe dat in een kom met een scheut 
olijfolie. Marineer de gamba’s hierin tot gebruik.  
A la minute: Laat de gamba’s uitlekken en bak ze kort in een hete pan. Bestrooi ze met peper en zout. 
 

Japanse dressing: Voeg alle ingrediënten voor de dressing bij elkaar en mix ze goed door elkaar. Breng op 
smaak met peper en zout. 
 

Krabsalade: 
Maak van de ingrediënten een smaakvolle saus.  
Controleer het krabvlees en voeg, voorzichtig, net genoeg saus toe totdat er een smeuïge maar stevige 
salade ontstaat. 
 

Zalmrondjes: 
Steek 24 rondjes uit de zalm ter grootte van de uitsteker (Ø 6 cm) van de appelen.  
 
Presentatie: 
Leg in het midden van een koud bord een droog gedepte appelschijf en plaats daarop een rondje sla. 
Leg hierop een schepje krabsalade en een plak zalm. Dek af met een appelschijf. Herhaal dit en dek als 
laatste af met een appelschijf. Leg hierop ter garnering een lauwwarme gamba.  
Schuim de Japanse dressing op met de staafmixer en lepel het schuim rondom het taartje.  
Garneer af met een takje dille en 3 blaadjes baby leaves. 

 
Wijnadvies: Rully 

4  grote appels (Elstar)  
1 krop sla  
60 ml vers limoensap  
    
    
12  gamba’s 16/20  
1 tn knoflook  
  olijfolie  
  peper en zout  
  Japanse dressing  
15 ml Japanse sojasaus  
45 ml goede olijfolie  
15 ml Balsamicoazijn  
15 ml gembernat  
  peper en zout  
  krabsalade  
50 ml crème fraîche  
1 tl tomatenketchup  
1 tl mayonaise  
  cognac, scheutje  
  peper en zout  
200 gr goed krabvlees  
  zalmrondjes  
400 gr gerookte zalm in plakken  
    
12  takjes dille  
100 gram baby leaves slablaadjes  
    

 


