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Voorgerecht: EMULSIE VAN BLOEMKOOL MET CONTRAST VAN GARNALENKROKET 
 
  Ingrediënten:  Garnalenjus: 

Begin met het maken van een garnalen jus. 
Stoof de garnalenschillen  aan in wat boter, voeg gesneden wortel en ui toe, vervolgens de onrzuurde 
tomaten puree  en blus af met cognac. 
Voeg dan ca. 150 ml water en de witte wijn toe. 
Laat alles 20 minuten trekken, mix het geheel en zeef het. 
 
Garnalenkroketten: 
Maak een roux van de boter en bloem. 
Bevochtig de roux met de garnalen jus, voeg de tomatenpuree, kaas, garnalen 
en room toe. Laat alles even koken en maak op smaak met peper en zout. 
Zet het mengsel in de koelkast om op te stijven. 
Vorm 36 mooie (bitter) ballen, wentel ze door opgeklopt eiwit en rol ze door paneermeel. 
Bak ze krokant in de frituurpan. 
 
 
 
 
Bloemkool: 
Kook voor de emulsie ¾ deel van de bloemkool en de aardappelen in gezouten water. 
Snij ¼ deel van de bloemkool heel fijn en bak hevig aan, zodat je een krokante couscous krijgt.( zonder 
boter) 
Mix de gekookte kool met wat boter en de room tot een gladde emulsie en maak op smaak. 
Kook de korenasperges al dente, warm de erwten op. 
 
Serveer uit: 
Maak een spiegel van de bloemkool puree en leg hierop twee garnalenballen in het midden van een 
rond bord. 
Maak af met de bloemkool couscous, de erwten, de asperges, bieslook en bloemen. 
 
Wijnadvies: Castel del Remei  Oda Blanc 
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2 eetl tomaten puree  
  cognac  
50 ml witte wijn  
    
65 gr boter  
110 gr bloem  
150 ml garnalen jus  
4 eetl peterselie  
45 gr belegen kaas  
400 gr Zeeuwse garnalen(gepeld)  
100 ml room  
  cayennepeper/zout  
  paneermeel  
  eiwit  
    
    
1 st Bloemkool ( groot 2 kg)  
150 gr Erwten (diepvries)  
24 st korenasperges  
25 gr boter  
200 gr aardappel  
50 ml room  

    
  bieslook  
  eetbare bloemen  

     
       


