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VERSE MAKREEL EN GEGRILDE KOMKOMMER 

  Ingrediënten:  Makrelen:  

 Ontdoe de makrelen van vel en graten en verdeel elke filet in de lengte in tweeën zodat er 6 lange 
stukken ontstaan. Snijd deze stukken doormidden. Zet afgedekt in koelkast weg tot gebruik.  

Komkommer: 

 Schil de komkommers, verwijder de zaadlijsten en boor (minimaal 3 – 5 per persoon) perfecte en zo 
lang mogelijke pijpjes met een appelboor.  

 Meng het water de azijn en de dille, laat de komkommer rondjes hier minimaal 30 minuten in 
trekken. Haal de rondjes eruit, bewaar de vloeistof en de takjes dille t/m uitserveren!! 

 Doe de babykomkommers in een vacuümzak samen met de takjes dille en een beetje van de 
vloeistof en trek vacuüm. Laat ze 5 minuten  in de vacuüm getrokken zak. 

 Gril de babykomkommers voor het uitserveren aan een kant op een BBQ of op de grillplaat. 
 

Mierikswortelsneeuw:  

 Meng de maïzena en de melk en breng dit mengsel onder voortdurend roeren aan de kook. Blijf 
roeren tot het dik en glad is. Laat 10 minuten afkoelen. 

 Meng de karnemelk en mierikswortel erdoor en laat dit alles zo lang mogelijk trekken. Zeef de 
mierikswortel eruit en breng op smaak met citroen en zout naar smaak.  

 Giet dit mengsel in een platte metalen schaal en laat zo snel mogelijk bevriezen.  
 

Garnering:  

 Zoek de blaadjes Oost-Indische kers uit en laat de steeltjes zo lang mogelijk. Spoel ze af met ijswater 
en laat ze drogen op keukenpapier. 
 

Uitserveren: 

 Leg op elk bord een stuk makreelfilet en schik er de cirkeltjes komkommer omheen, voeg een 
gegrilde babykomkommer toe en de blaadjes Oost-Indische kers. 

 Scheid een paar eetlepels van de bewaarde marinade van de komkommer met wat dilleolie en 
drapeer wat van deze saus op het bord. 

 Schaaf met een dunschiller wat van het karnemelk ijs over het gerecht en dien onmiddellijk op. 
 

Wijnadvies: Tohu 

3 st kleine zeer verse makrelen  
    
  Komkommers:  
2 st grote komkommers  
375 ml water  
12 ml balsamicoazijn  
12 ml appelazijn  
25 g dille takjes  
12 st babykomkommers  
    
    
  Mierikswortelsneeuw  
15 g maïzena  
90 ml melk  
500 ml karnemelk  
100 g mierikswortel  
1 st citroen   
    
    
12  Oost-Indische kers blaadjes  
    
    
    
    
40 ml dilleolie  
    
    
    


