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PREI-CANNELONI MET FOREL EN GARNAAL AARDAPPELBITTERBAL EN EEN ERWTENSAUSJE 

 
  Ingrediënten  Bitterballen: Maak van de aardappelen een stevige puree zonder boter.  Maak een roux van de bloem, 

de boter en de melk en laat even garen. Week de gelatine en roer de uitgeknepen gelatine door het 
mengsel. Laat enigszins afkoelen en roer er de eigelen door. Voeg puree en fijngesneden krab toe. 
Voeg de fijngehakte peterselie toe en breng op smaak met peper en zout. 
Spreid het “deeg” dun uit in een schaal en laat het geheel door en door afkoelen. 
Maak met de hand 24 bolletjes van 2,5 cm doorsnede, haal ze twee maal door het losgeklopte eiwit en 
dan door de panko. Zet koel weg, als het dun is eventueel in de vriezer. 
   
Canneloni: Fileer de forel en verwijder zorgvuldig de graatjes. Cutter de forelfilet met het eiwit en voeg 
de room toe ( niet alles ineens, kijk of er voldoende dikte ontstaat). Breng op smaak met peper en 
zout. Snij de garnalen klein en spatel de garnalen erdoor. 
Doe de massa in een spuitzak met een grote mond. ( de garnalen moeten erdoor kunnen). 
Snij het witte gedeelte van de prei in 12 gelijke delen van 4 cm, druk de kern uit de prei zodat je 12 
gelijke holle cilinders overhoud, blancheer deze 1 minuut in gezouten water zodat ze enigszins zacht 
worden, schrik af in ijswater. 
Vul ze met het forellenmengsel en rol elke preicilinder strak op in aluminiumfolie, leg ze in een gaatjes 
pan en stoom ze gaar in ca. 12 minuten op 85  °C. 
 
Afwerking: Snij de winterwortel julienne en kook deze beetgaar in kippenbouillon. Pureer de erwtjes in 
de keukenmachine samen met een beetje kippenbouillon, druk door een zeef. 
Breng op smaak met peper en zout. 
Frituur a la minute de bitterballen in de olie van 180 °C tot ze goudgeel zijn. 
 
Presentatie 
Warm het erwtensausje op. Maak een brede streep van het erwtensausje op een rechthoekig warm 
bord. Leg hierin links de preicannelloni. Strooi links daarvan wat wortel julienne en leg rechts van de 
canneloni twee bitterballen. (of verzin een eigen compositie op het bord). 
 
 

Wijnadvies: Pinot Grigio 

200 gr aardappels  
1,5 dl melk  
35 gr boter  
35 gr bloem  
2 st eigeel  
200 gr krab  
2 bl gelatine  
3 takjes peterselie  
  eiwit en panko  
    
120 gr grijze garnalen  
500 gr forel (rauw)  
2 dl room  
50 gr eiwit  
    
3 st dikke preien  
    
    
1 st winterwortel  
150 gr diepvries erwtjes  
2 dl kippenbouillon  
  room  
    
    
    
    
    
    


