
ROLLETJE VAN RETTICH EN GRAVADLAX, CREME VAN VENKEL EN  

SPICY-LIME EMULSIE 

600 gr Gravadlax 2 

1 

Tl 

teen 

Sambal 

Knoflook 

1  Venkel ( groot) 4  Dl Druivenpitolie 

1  Rettich (groot -1kg)    

50 Ml Room 15 Ml Seasonning for suhsi  

50 Ml Melk 5 Ml Ketjap manis 

50 Ml Kippenbouillon 1 St Limoen 

1/2 Tl Groene kleurstof 40 Gr Eiwit 

1 Doosje Daikonkres 2 Gr Xantana 

4 Vel Filodeeg 1/2 Potje Zalmeitjes 

2  Eiwitten   Sesamzaad (zwart 

en wit) 

 

Mice en place: 

Venkel crème: 

• Maak de venkel schoon en verwijder de harde stukken.  

• Stoof de venkel zonder te kleuren in olijfolie en breng op smaak met 

peper en zout.  

• Blus af met de room, melk en kippenbouillon wanneer de venkel 

glazig is.  

• Kook gaar,  giet af en bewaar het vocht. 

• Mix de venkel met gedeelte van het vocht en de chlorofyl in een 

blender tot hij helemaal glad is. 

• Breng eventueel verder op smaak met peper en zout. 

 

 

Spicy-lime emulsie: 

• Sambal met de fijn gesneden knoflook aanbakken, het mengsel samen 

met de sushi seasonning, ketjap manis, sap van 1 limoen, eiwit en 

Xantana samen in een mengbeker en mix glad met een staafmixer.  

• Monteer als een mayonaise met de druivenpitolie tot het geheel mooi 

en dik gebonden is. 

• Op smaak maken met wat limoenrasp. 

 

Krokantje: 

• Steek 36 rondjes uit het filodeeg, bestrijk ze met eiwit en bestrooi ze 

met witte en zwarte sesamzaadjes en zeezout. 

• Eiwitten gebruiken die over zijn bij nagerecht! 

• Bak ze in een oven van 180 C krokant. 

 

Rettich en gravadlax: 

• Snijd de geschilde rettich in twee stukken van 15 cm, halveer deze op 

een breedte van 4 cm, snij deze in dunne lange repen met behulp van 

de snijmachine (stand 8) . Maak 36 strookjes van ca. 4 x 15 cm. 

• Leg op de stroken rettich de plakjes zalm. 

• Rol ze op en zet ze direct koud weg anders zakken ze later in op het 

bord. 

 

Voorbereiding tot het uitserveren: 

• Zet 3 rolletjes rechtop het bord, leg hierop wat zalmeitjes en 

daikonkres. 

• Zet tegen ieder rolletje een krokantje. 

• Trek op het bord een streep met de venkel crème en met de spicy-

lime emulsie. 

 

Wijnadvies: Sancerre of Pouilly Fumé. 


