
NOORDZEEGARNALEN MET DUOGELEI VAN PAPRIKA EN GARNALEN 

EN PIMENTMAYONAISE 

 

  Garnalengelei   Paprika-emulsie 

900 gr Garnalenkoppen (-

karkassen) 

2 potten rode puntpaprika’s 

50 ml Olijfolie 75 ml Olijfolie 

300 ml Witte wijn 3 teen Knoflook 

100  ml Cognac 1 ½  Fijngesneden ui 

(groot) 

1 ½  Ui (groot) 750 ml Kippenbouillon 

3 teen Knoflook 150 ml Room  

800 ml Kippenbouillon 45 ml Wodka of jonge 

jenever 

6 gr Agar-agar 6 gr Agar-agar 

  Zeekraalemulsie   Mayonaise 

100 gram Zeekraal 1  Eidooier 

50 gr Spinazie 1 el (Natuur)azijn 

125 ml Kippenbouillon ¾ el Mosterd 

5 ml Sushiazijn 200 ml Maïsolie 

(zonnebloem) 

5 ml Citroensap   Peper en zout 

15 gr Eiwit   Piment d’espelet 

50 ml Olijfolie   Tomaten ketchup 

25 ml Druivenpitolie    

  Verder:    

300 gr Garnalen 36  Garnalenkoppen 

     zout 

 

Mise en place: 

Garnalenemulsie: 

• Bak de garnalenkoppen (garnalenkarkassen) drie minuten aan in de 

hete olie. Voeg er de kleingesneden ui en knoflook aan toe. Blus met 

de cognac en de witte wijn. Houd 36 mooie garnalenkoppen achter! 

• Kook in tot de helft en voeg de kippenbouillon toe. 

• Laat zachtjes reduceren gedurende ½ uur tot minimaal 750 ml vocht 

en zeef. Druk hierbij de garnalen goed uit in de zeef. 

• Vermeng 750 gram van de garnalenbouillon met 6 gram agar-agar. 

Verwarm tot 100ºC. 

• Stort de garnalenbouillon met agar-agar op rechthoekige kunststof 

borden waarbij je ongeveer ½ cm. hoogte aan massa moet krijgen. 

Laat afkoelen in de koelkast. 

 

Paprika-emulsie: 

• Spoel de paprika’s goed af. Laat ze goed uitlekken en snijd ze fijn. 

Stoof de ui en de look zachtjes aan en voeg de in stukken gesneden 

paprika toe. Blus met de wodka en voeg bouillon  en room toe. Laat 

30 minuten zachtjes stoven. Mix met Bamix en zeef alles. Proef en 

breng op smaak met peper en zout. 

• Vermeng 750 gram van de paprika-emulsie met 6 gram agar-agar. 

Verwarm tot 100ºC. 

• Stort de paprika-emulsie met agar-agar op rechthoekige kuststof 

borden waarbij je ongeveer ½ cm hoogte aan massa moet krijgen. 

Laat afkoelen in de koelkast. 

 

Zeekraalemulsie: 

• Mix 50 gram van de zeekraal (houd de rest voor de opmaak apart), + 

25 gram spinazieblad, kippenbouillon, sushiazijn, citroensap en eiwit 

in een blender (Bamix) en emulgeer met de olijf- en druivenpitpolie 

tot een mooie gladde crème. Bind eventueel met wat xanthana. 

 



 

Mayonaise d’espelet: 

• Meng alle ingrediënten behalve de olie. Voeg vervolgens geleidelijk de 

olie toe met een klopper tot je een mooie gebonden mayonaise krijgt.  

• Meng 100 gram van deze gemaakte mayonaise met 1 - 1 ½ theelepel 

piment d’espelet en voeg voor de kleur eventueel wat 

tomatenketchup toe. Zorg dat de mayonaise voldoende dik blijft. 

 

Voorbereiding tot uitserveren & uitserveren 

• Garnalenkoppen: frituur bij 170ºC de achtergehouden en 

schoongespoelde 36 garnalenkoppen goudbruin. 

• Gelei: Maak de paprika gelei aan de randen voorzichtig los van het 

bord en plaats dit bord op zijn kop op een bord met garnalenemulsie 

zodat de twee emulsies op elkaar komen te liggen. Haal met een 

ronde kleine stalen ring 24 cirkels uit de gelei en plaats er telkens 

twee op een vierkant bord diagonaal tegen over elkaar. Snijdt een van 

de cirkels doormidden over de middellijn van de cirkel, haaks op de 

diagonaal van de beide cirkels en verschuif een halve cirkel zodanig 

langs de snijlijn dat de rand van die halve cirkel gelijk ligt met het 

middelpunt van de middellijn van de andere halve cirkel.(voorgaande 

was onderdeel van het examen beschrijvende meerkunde 2012). 

• Leg met een dezelfde ring waarmee de cirkels zijn uitgestoken, een 

cirkel garnalen op de cirkel van de emulsies.(gebruik hiervoor 

maximaal ¾ deel van de garnalen)  

• Spuit met een spuitflacon pimentmayo op de verschoven halve 

cirkels. Zet een garnalenkop in de mayonaise. 

• Spuit over de andere diagonaal van het bord twee evenwijdige 

streepjes zeekraalemulsie en leg er een rijtje garnalen tussen. 

• Maak af met de goudsbloemblaadjes en zeekraaltakjes. 

 

Wijnadvies: Viré Clessé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


