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Tussengerecht: Gekookte kreeft met puree en witlof 

  ingrediënten Bereiding kreeft: 
De kreeften zijn reeds gekookt, wij hebben voor dit gerecht gekozen omdat we de kreeften voor een 
zeer speciale prijs konden kopen. 

 Snij de kreeften door de helft, verwijder de maagzak en het darm kanaal. 

 Haal het vlees uit de staart en voor poten en zet weg, de rest gebruiken we voor de saus. 
Bereiding saus: 

 Laat de boter smelten in een pan, en stoof de fijn gesneden groenten aan. 

 Doe de in stukken gehakte kreeften karkassen, bak hard aan; flambeer met cognac en laat 10 
minuten sudderen. Voeg de bloem toe en bak enkele minuten om te garen.  

 Voeg dan de tomatenpuree, de bouillon en de witte wijn toe. 

 Breng aan de kook en laat 45 minuten sudderen. 

 Zeef de saus. 

 Laat de saus inkoken tot de helft van het volume; 

 Breng op smaak per peper en zout. 
 
Bereiding puree: 

 Schil de aardappels en knolselderie, snijd in stukjes en kook gaar in water met wat zout. 

 Pureer en breng op smaak met peper/zout/boter en room. 
 
Bereiding witlof: 

 Reinig de witlof en snij de harde kern eruit, snij schuin af anders valt hij uit elkaar. 

 Wrijf de bodem van een koekenpan in met boter, leg hierop de witlof bestrooi met peper, zout 
en nootmuskaat. 

 leg hierop wat schijfjes citroen, voeg wat water toe en dek af met bakpapier. Leg hierop een 
deksel. 

 Stoof gaar in een oven van ca. 170 C (circa 20-30 minuten). 
 
 
 
 

  Kreeft 
6  st kreeft 
   
  Saus 
50 g boter 
2  sjalotten 
1  prei wit ervan 
2 st bleekselderij (2 stengels) 
1  winterwortel 
  tijm - laurier 
  karkassen kreeft 
100 ml cognac 
4 el bloem 
2 el tomatenpuree 
400 ml witte wijn 
600 ml visbouillon 
  peper en zout 
  Puree 
250 g aardappels (schoon gewicht) 
250 g knolselderij (schoon gewicht) 
  boter / room 
  Witlof 
12 st Baby witlof 
100 g boter 
½  citroen 
  peper en zout  
  nootmuskaat 
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Voorbereiding voor het uitserveren: 
1. Witlof: Bruin de witlof vlak voor het opdienen in wat boter. 
2. Puree: warm de aardappelpuree zo nodig nog op; 
3. Saus: Zorg voor een goede dikte van de saus, kook e.v. nog wat in; pas op dat hij dan niet te zout 

wordt of bind de saus nog wat met een roux. Werk af met room naar smaak. 
4. Kreeft: Grill de stukken kreeft heel even op de Big Green Egg 2 minuten op 200 °C. 
 
 
Uitserveren: 
Leg de kreeft midden op het bord. 
Maak een grote komma met de puree en met de saus links en rechts van de kreeft. 
Snij de stronk witlof door de helft en leg dit voor de kreeft. 
Werk af met een takje groen. 
 
Wijnadvies: Chivite of Deetlefs  of *Tohu Chardonnay 
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  takje peterselie of ander kruid 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


