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CRÈME VAN MIERIKSWORTEL MET ESPUMA VAN BIETENSAP EN SERRANO HAM 

 
  Ingrediënten:  Bereiding: 

Maak de nieuwe haring schoon en verwijder de graat. Snijd in kleine stukjes als een grove tartaar. 
 
Crème van mierikswortel 
Schil de mierikswortel met de dunschiller en rasp hem heel fijn. Vermeng een klein beetje van de melk 
met de mierikswortel met behulp van de staafmixer.  
Proef de crème en voeg eventueel nog wat melk toe. Kruid daarna met een beetje zout, eventueel wat 
peper en citroensap.  
Week de gelatine 5 min in koud water. Verwarm 40 ml room en los de uitgeknepen gelatine hierin op. 
Roer de gelatine door de mierikswortelmassa en zet in koeling. Roer af en toe. Klop, zodra de 
mierikswortelmassa begint te geleren, 150 ml room bijna stijf en spatel dat door de mierikswortel-
massa. Voeg vervolgens de kleingesneden nieuwe haring toe. Verdeel de crème over de 12 amuse-
glazen en zet afgedekt met folie in de koeling.  
 

Espuma van bietensap 
Week de gelatineblaadjes. Doe ze in een stenen of glazen bakje met een beetje bietensap en zet 10 
seconden in  de magnetron.  Voeg er daarna beetje bij beetje wat koude bietensap aan toe en giet 
vervolgens bij de rest van de ingrediënten. Draai alle ingrediënten 20 sec in een keukenmachine. Doe 
in een kidde en draai hier 1 gaspatroon op. Schud krachtig en draai er een 2e patroon op. Bewaar de 
kidde tot serveren in de koelkast. 
 

Leg de ham ca 7 min. in een de magnetron op halve stand en laat drogen. Pas op voor verbranden Laat 
uitlekken op keukenpapier. Breek of hak de ham in kleine stukjes. 
 
Presentatie 
Haal de glaasjes met de mierikswortelcrème uit de koeling.  
Schud de kidde op het laatste moment eerst krachtig met de spuitmond omlaag.  
Spuit dan op de crème een toef espuma en strooi er rijkelijk verbrokkelde ham over. 
 
Wijnadvies: geen wijn, dit hapje is te sterk van smaak voor wijn. Een glaasje jenever o.i.d zou kunnen. 

2 st nieuwe haring  
    
45 gr mierikswortel, vers  
150 ml melk  
  peper en zout  
10 ml citroensap  
3 bl gelatine  
40 ml room  
150 ml room  
    
    
    
    
200 ml bietensap  
30 ml citroensap (vers)  
  beetje poedersuiker  
2 bl gelatine  
20 gr eiwit  
  kleine kidde  
2  patronen  
    
4-5 pl Serrano ham  
    
    
    
    
    
    


