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Tussengerecht: KROKANT BUIKSPEK - GAMBA’S - PADDENSTOELEN - PASTINAAK & HAZELNOOT 

  Ingrediënten: Voorbereiding buikspek: het buikspek meteen om 18.00 uur opzetten!!!! 

 Leg het goed afgespoelde gepekelde buikspek in een pan en voeg zoveel water toe dat het 
spek onderstaat; voeg het zout toe; 

 Kneus de peperkorrels en voeg samen met de overige ingrediënten (behalve de bloem) toe 
aan het water met het spek; 

 Breng aan de kook; zet het vuur laag en laat met een deksel op de pan minimaal 2 uur zachtjes 
sudderen tot het spek gaar is en bijna uit elkaar valt;  

 Schep het spek zodra het gaar is uit de pan en leg tussen bakpapier op een bakplaat; leg er een 
2e bakplaat bovenop en leg hierop 8 pakken melk o.i.d. zodat het spek mooi compact wordt; 
Zet zo lang mogelijk in de koelkast; zie verder voorbereiding voor het uitserveren; 

Bereiding gamba’s: 

 Pel de gamba’s en verwijder het darmkanaal; 

 Pel en snijd de knoflook fijn, zet apart; 
Bereiding garnituur van pastinaak: 

 Schil de pastinaak; snijd de helft in stukken van circa 2,0 cm; 

 Breng de pastinaak aan de kook met de slagroom, het water en een snufje zout;  

 Zet het vuur laag en kook tot de pastinaak zacht is (controleer regelmatig, voeg zo nodig wat 
water toe); 

 Pureer de pastinaak in de blender en voeg – zo nodig – wat Xantana toe om het geheel dik 
vloeibaar te maken; 

 Snijd de andere helft in brunoise van 8 x 8 mm, blancheer de pastinaakblokjes in licht gezouten 
water en giet af; zet weg op ijswater; zet voor uitserveren in de warmhoudkast. 

 Laat de puree en de blokjes afkoelen; 
 
Bereiding overig garnituur: 

 Verwarm de oven op 165 °C , verspreid de hazelnoten over een bakplaat en rooster in circa 5 
minuten goudbruin; Schep halverwege, hak grof en laat afkoelen; 

 Snijd de beukenzwammetjes alvast los en pel en snipper het sjalotje / de sjalotjes en bewaar in 
de koelkast tot voorbereiding voor het uitserveren; 

 Hak de peterselie fijn. 

  Krokant buikspek 
500 g gepekeld buikspek 
1 st afgestreken eetlepel zout 
6  peperkorrels – wit 
125 g bouquet garni: gelijke delen 
  wortel-ui-prei-selderij 
2  jeneverbessen 
1  kruinagel 
1 takje tijm 
½ takje rozemarijn 
1 tn knoflook  
  Gamba’s 
36  gamba’s 
1 tn knoflook 
   
   
  Garnituur van pastinaak  
500 g pastinaak 
125 ml slagroom  
62 g water 
  event. wat Xantana 
   
   
   
  Overig garnituur 
75 g blanke hazelnoten 
100 g witte beukenzwammetjes 
1  sjalot (of 2 kleintjes) 
1/4 bosje peterselie  
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Voorbereiding voor het uitserveren: 
Spek: Snijd het spek in 24 mooie blokjes; verwarm een scheutje zonnebloemolie in een 
koekenpan, doop de vetkant van de spekblokjes in de bloem en bak het spek krokant op de 
bebloemde zijde en op de tegenoverliggende zijde, de zijkanten dus niet bakken. 
Gamba’s: Bak de gamba’s in olijfolie in een 2e koekenpan, voeg na 2 minuten de knoflook toe en 
wat peper en zout; 
Pastinaakpuree: warm op; 
Pastinaakblokjes: deze staan in de warmhoudkast en warm zo nodig nog wat op; 
Beukenzwammetjes: Verwarm de boter voor de beukenzwammetjes in een pan en fruit hierin de 
beukenzwammetjes en de gesnipperde sjalot;  
 
Uitserveren: 

 Trek op het bord een streep van pastinaakpuree; 

 Verdeel hierover de blokjes spek en de gamba’s, garneer met de blokjes pastinaak, de 
beukenzwammetjes en de geroosterde hazelnoten en strooi er wat peterselie over 

 
 
Wijnadvies: Deetlefs Chenin Blanc 

  zonnebloemolie 
  bloem voor het spek 
   
  olijfolie 
  peper en zout  
   
   
30 g boter voor beukenzwammetjes 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


