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VOORGERECHT: garnalenkroketjes - sauce tartare & groene groenten 

  Ingrediënten: Bereiding garnalenbouillon: 

 Fruit het gesnipperde sjalotje aan in de boter en meng hierdoor de garnalenkarkassen; 

 Bak even aan en giet het water erbij en voeg wat enkele peterseliestelen toe; 

 Breng alles aan de kook en laat 20 minuten trekken; haal de pan van het vuur en laat de 
bouillon wat afkoelen; 

 Giet de bouillon nu door een zeef, vang het vocht op en gooi de schalen weg. 

 Er dient 250 g bouillon overgebleven te zijn en laat verder afkoelen. 
 
Bereiding roux > met afwerking tot garnalenragout: 

 Week de gelatine in ruim koud water (minstens 15 minuten); 

 Smelt de boter in een pan met dikke bodem en laat de boter bruisen, maar voorkom dat de 
boter bruin wordt; 

 Roer met een garde de gezeefde bloem door de boter; 

 Laat 1 – 2 minuten garen tot de massa goudkleurig is en de massa loslaat van de pan; 

 Giet nu geleidelijk de bouillon en de melk bij de rouw door steeds wat vocht toe te voegen als 
de vorige hoeveelheid is opgenomen. Blijf roeren! 

 Laat de ragout al roerend even doorkoken tot de bloem gaar is. Proef en haal de pan van het 
vuur als de ragout glanst en niet meer melig smaakt; 

 Klop de eidooiers los met room en roer dit mengsel door de gemaakte ragout; 

 Voeg de uitgelekte gelatine toe en meng heel goed, tot alle gelatine is “opgenomen”; 

 Breng de ragout nu op smaak met  de cayennepeper, zout en een paar druppels tabasco; 

 Roer nu de garnalen door de ragout en tot slot de fijngehakte peterselie; 

 Zet direct afgedekt met plasticfolie in de koeling of eerst even in de vriezer onder regelmatig 
omscheppen; laat zo lang mogelijk in de koeling staan. (Normaliter een nacht) 

 
 
 
 
 
 

  Garnalenbouillon 
1  sjalot 
10 g roomboter 
300 g water 
700 g garnalenkarkassen  
enkele  peterseliestelen 
   
  Roux 
6 g gelatine (blaadjes) 
80   g roomboter 
100 g bloem 
250 g melk 
250 g garnalenbouillon (zie boven) 
2  eidooiers 
50 g slagroom 
  cayenne peper en zout  
enkele dr tabasco 
300 g garnalen 
2 el peterselie fijngehakt 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Culinair Gilde Zeeland | 2016-12 4 

  Sauce tartare Sauce tartare: 
Mayonaise: Doe de dooiers, citroensap en wat zout in een grote glazen schaal en begin te mixen 
met een garde. Begin nu met het toevoegen van de olie, eerst met enkele druppels totdat dit 
steeds is opgenomen in de massa. Giet nu in een dun straaltje de helft van de arachideolie toe en 
blijf goed mixen. (te snel toevoegen zorgt ervoor dat het mengsel niet glad wordt). Voeg nu de rest 
van de olie toe op dezelfde wijze. Proef de mayonaise en voeg zo nodig nog wat citroensap en/of 
peper en zout toe.  

 Snijd kappertjes, sjalot en cornichons in zeer kleine brunoise en meng vervolgens met de 
mayonaise  en breng op smaak met peper en zout en zo nodig wat citroensap.  

 

Bereiding groene groenten: 

 Was de broccoli, kook gaar en spoel direct met koud water; pureer tot een gladde crème en 
breng op smaak met peper en zout; Bewaar in spuitzak in de koelkast tot uitserveren. 

 Kook de asperges en doperwtjes beetgaar in gezouten water en spoel direct in koud water; zet 
afgedekt weg tot gebruik.  

 

Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Garnalenkroket of 2 garnalenballetjes: Verdeel de garnalenragout in gelijke delen (met een 
(ijsbolletjes)schep) van ongeveer 60 gram: kies voor 1 kroket of 2-3 balletjes; 

o Rol deze op de werkbank door de fijne paneermeel tot een kroketje of balletjes; 
o Klop de eiwitten los en roer de bloem erdoor; 
o Haal de kroketjes/balletjes nu door het eiwitmengsel en vervolgens door het grove 

paneermeel (panko); 
o Frituur de kroketjes 3 minuten in olie van 180 °C.  

 verdeel de sauce-tartare – zo gewenst – alvast op 12 mooie lepels; of maak quenelles; 

 Groene groenten: Snijd de asperges in verschillende vormen (1x bovenstuk in de helft > geeft 1 
p.p.); overige deel in ringetjes en/of andere vorm. 

Uitserveren: 
Leg op lauwwarme borden het kroketje of garnalenballetjes; 
Werk af met de “groene groenten” en maak af met bolletjes broccolicrème; 
Plaats de lepel met sauce-tartare op het bord, werk af met een takje kervel en serveer uit.   
 

Wijnadvies: Saint Véran  

  mayonaise 
2  eidooiers  
30-45 ml citroensap  
200 ml arachideolie  
  witte peper  
2 el kappertjes 
10  cornichons  
1  sjalot 
   
  Groene groenten 
½   broccoli 
12  groene asperges 1 p.p. 
50 g erwtjes (klein) 
   
   
   
  fijn paneermeel 
5  eiwitten 
10 g bloem 
  grof paneermeel 
   
   
   
   
   
   
   
   
  kervel 
   
   
   
 


