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AMUSE: SCHEERMESSEN MET GARNALEN 

   Ingrediënten:  Bereiding scheermessen: 
 Leg de scheermessen zo lang mogelijk in gezouten water, zo gaat het laatste zand eruit, en spoel 

na.  

 Wok de messen in zijn geheel in wat olie op grootvuur te samen met de fijn gehakte kruiden en 
knoflook (kort in ± 2 minuten). Blus af met de witte wijn. 

 Haal daarna het vlees uit de scheermessen + verwijder het laatste gedeelte met het 
darmkanaal. Zet afgedekt weg tot gebruik.                                             

 Bewaar 24 mooie schelpen voor de opmaak van het bord. 
 

Bereiding mayonaise:  
 Doe alle ingrediënten voor de mayonaise in een mengbeker en maak er een mooie mayonaise 

van door met de Bamix heel langzaam van de bodem van de mengbeker langs de kant omhoog 
te gaan. Voeg eventueel 1 el lauwwarm water toe ter bevordering van de binding. 

o Deze mayonaise  heb je nodig voor de basilicumcrème en voor de aanmaak van de 
garnalen.  

 
Bereiding basilicum crème:  
 Klop de slagroom stijf en pers er een teentje knoflook boven uit; 

 Roer 2 eetlepels mayonaise en de fijngehakte basilicum door de stijf geslagen room en breng op 
smaak met peper en zout; 

 Doe de crème in een spuitzak en bewaar koel (in de koelkast) tot gebruik. 
 
 
Bereiding van de wortelgel: 

 Schil de wortelen en kook ze gaar met boter, suiker en de tijm plus eventueel iets water (ter 
voorkoming van karameliseren); 

 Pureer de wortelen, passeer door een zeef en breng op smaak met peper en zout; 
 Doe de wortelgel in een spuitzak en bewaar koel (in de koelkast) tot gebruik. 

  Scheermessen  
1000 g scheermessen  
1 tn knoflook  
1 takje tijm  
2 takjes rozemarijn  
100  ml witte wijn   
    
  Mayonaise  
1  ei  
½ el mosterd  
125 ml arachideolie   
10 ml witte wijnazijn  
  iets peper en zout   
    
  Basilicum crème   
50 ml slagroom   

1 tn knoflook   

2 el mayonaise  

2 el basilicum (fijngehakt)  

  peper en zout   

    

    

  Wortelgel  

200 g wortelen  

70 g boter  

35 g suiker  

  tijm   

  peper en zout   
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Uitserveren: 

 Snij het vlees van de scheermessen in stukjes van 1 cm en vul hiermee in totaal 24 (losse) 
meshelften van de scheermessen; Leg deze op een bord; 

 Drapeer de garnalen tussen de beide scheermessen op het bord en lepel hierover wat 
mayonaise; 

 Strooi de zeer fijngesneden peterselie losjes over de schelpen en de garnalen; 

 Dresseer vervolgens 3 puntjes wortelgel en 3 puntjes basilicumcrème op het bord  
 
Wijnadvies: Pouilly Fumé 
 
 

    

  scheermesvlees  

250 g Zeeuwse garnalen (gepeld)  

  mayonaise  

  een weinig peterselie  

  wortelgel  

  basilicumcrème   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


