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AMUSE: Sint Jakobsschelpen op de plancha gebakken met structuren van knolselderij en truffel 

   Ingrediënten:  Bereiding 3 structuren van knolselderij: 

 Maak de knolselderij schoon voor 3 bereidingen; zie hieronder: 
1. Maak met een Japanse snijder spaghetti van ongeveer 50% van de knolselderij; frituur in de 

vorm nestjes (één nestje p.p.) in friteuse op 140 °C.  Omdat dit enige tijd in beslag neemt: op tijd 
starten hiermee. Werkwijze: laat handgevormde nestje met/tussen 2 eetlepels in de olie 
“glijden”en probeer de vorm te behouden.  

2. Breng de rest van de gemaakte spaghetti op smaak met de eigen gemaakte mayonaise en wat 
truffel; zie hieronder voor beschrijving. Zet (afgedekt) weg tot gebruik.  

3. Kook de andere helft + alle afval van de spaghetti van knolselderij + de aardappelen gaar met 
wat zout in melk; laat uitlekken en pureer en druk door een zeef; maak zo nodig op smaak met 
olijfolie extra vergine, zout en peper; breng over in een spuitzak en leg deze in de 
warmhoudkast tot gebruik. 

Bereiding mayonaise met truffel:  
 Doe alle ingrediënten (behalve de truffel) 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.  

 Truffel: snijd in zeer fijne brunoise en plet/wrijf tot een pasta op de werkplank met de platte 
kant van een mes en meng deze pasta onder de gemaakte mayonaise. 

Bereiding truffelvinaigrette: 

 Meng alle ingrediënten voor de truffelvinaigrette en zet afgedekt weg tot gebruik.  
Bereiding krokantje van inktvis: 

 Meng alle ingrediënten voor het krokantje tot een pasta; 

 Trek er streepjes mee met een borstel op een silpat en bak gedurende 12 minuten dit krokant af 
in een oven van 180°C. Ook dun uitsmeren is een goede optie en daarna in stukken breken. 

Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Maak de coquille St. Jacques – zo nodig schoon, droog ze, bestrooi met een weinig peper en 
zout en bak af in een hete pan met geklaarde boter;  

 Zet alle overige ingrediënten en bereidingen klaar en 
Serveer uit in een opmaak naar eigen keuze. 
Wijnadvies: Saint Véran  

  3 bereidingen knolselderij   
1000 g knolselderij  
200 g aardappelen (schoon gewicht)  
500 ml melk voor koken knolselderij   
    
  Mayonaise  
½  ei  
¼  el mosterd  
60 ml arachideolie   
5 ml witte wijnazijn  
  peper en zout   
5 g truffel  
    
  Truffelvinaigrette  
30 ml olijfolie extra vergine   
15 ml  sojasaus  

15 ml balsamicoazijn (donkere)  

    

  Krokantje van inktvis  

1  eiwit  

2 el bloem  

  zout  

1 zakje inktvisinkt   

    

12 st coquille St. Jacques   

  geklaarde boter  

    

    


