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Tussengerecht: GEROOKTE ZALM - CREME VAN KNOLSELDERIJ - PETERSELIECOULIS - KROKANT ZWARTE OLIJF - IJS VAN GRANNY SMITH 

  Ingrediënten Bereiding crème van knolselderij: 

 Schil de knolselderij en snijd in ongeveer gelijke blokjes; 

 Gaar de stukjes knolselderij in melk met wat zout en peper; De blokjes dienen net onder water  
te staan; zodra de knolselderij gaar is afgieten en pureren; 

 Schil de aardappelen, snij klein en kook in wat water met zout gaar, giet af en knijp door de 
pureeknijper; 

 Meng de warme selderijpuree, de aardappelpuree met de boter tot een mooie smeuïge puree. 
Breng eventueel nog op smaak met wat zout en peper. 

 Verdeel nu de puree over 12 klaarstaande ronde stalen ringen van 9 cm Ø; (dit kan al direct op 
de borden) tot een dikte van 1cm. 

Bereiding peterseliecoulis: 

 Kook de peterselie in gezouten water en koel daarna snel terug in klaarstaand ijswater; 

 Maak de peterselie droog met keukenpapier of in de slacentrifuge en pureer glad door er 
langzaam kippenbouillon aan toe te voegen zodat een mooie coulis ontstaat; breng op smaak 
met wat zout. 

Bereiding krokant van olijf: 

 Meng de in stukken gesneden olijven, bloem, suiker, boter en eiwit en kruid met wat grof 
zeezout; 

 Mix alles glad in een blender en strijk de massa heel dun op een silpat matje; 

 Verdeel voor het bakken in 6 rechthoeken; zie  verder voorbereiding voor het uitserveren; 
 
Bereiding ijs van Granny Smith: 

 Kook het limoensap, water, dragon en suiker op en laat afkoelen;  

 Giet vocht door een zeef. 

 Was de Granny Smith en snijd in kleine stukjes (met schil); 

 Meng de stukjes appel in een keukenmachine of blender met het gezeefde limoenvocht tot een 
egale massa en draai hiervan een mooi limoenijs. 
 

 
 

  Crème van knolselderij: 
500 g knolselderij (schoon gewicht) 
250 g pureeaardappelen  
  (schoon gewicht) 

  melk 
80 g roomboter 
  peper en zout  
  Peterseliecoulis: 
1 bosje peterselie  
100 ml kippenbouillon  
  zout 
   
   
  Krokant van olijf: 
50 g ontpitte zwarte olijven 
50 g bloem 
40 g suiker 
40 g boter 
40 g eiwit 
  grof zeezout 
  IJs van Granny Smith: 
60 g limoensap  
100 g water 
5 bl dragon 
150 g Granny Smith met schil 
75 g suiker  
   
   
   
   



Culinair Gilde Zeeland | 2017-01 6 

  Voorbereiding uitserveren   
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Trek van de rammenas met een dunschiller of op de mandoline / snijmachine 12 dunne plakjes; 
kook even op in water en laat afkoelen; rol deze op als een roosje; 

 Snij de plakjes zalm doormidden en rol de plakjes zalm eveneens op als een roosje; 

 Maak de vinaigrette; zie verder uitserveren; 

 Krokant van olijf: Bak de krokantjes in ongeveer 8 minuten af in een voorverwarmde oven van 
170 °C.  Laat afkoelen en snijdt de rechthoeken diagonaal in mooie punten: 1 p.p. (bij 12 
personen);  

 
Uitserveren: 

 Dresseer nu op de cirkel knolselderijcrème de roosjes van zalm en rammenas, geef ze elk een 
toefje haringeitjes,   

 Werk af met de cressonblaadjes en plukjes krulsla  welke je tussen en naast de roosjes van zalm 
en rammenas steekt ; 

 steek de krokantjes van olijf rechtop in de knolselderij en leg op de knolselderij  eveneens een 
quenelle Granny Smith ijs;  

 druppel of veeg er tot slot  wat vinaigrette en coulis van peterselie op en rond ; 

 Uiteraard staat het u vrij om de opmaak naar eigen inzicht uit te voeren. Maak er iets moois 
van. 

 
Wijnadvies: Chivite 

12 plakjes rammenas  
12 plakjes gerookte (wilde) Schotse zalm 
  Vinaigrette: 
10 ml  dragonazijn 
35 ml olijfolie extra vergine  
  peper en zout  
   
   
   
6 thl haringeitjes  
12 toefjes cresson  
12 toefjes krulsla   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


