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Tussengerecht:  NOORDZEEKRAB MET SESAM EN GEMBER 

  ingrediënten Bereiding court-bouillon & krabben: 

 Courtbouillon: Snij de uien en de bleekselderij in grove stukken; doe deze in een grote pan met 
5 liter water. Voeg peper, tijm, witte wijn en laurier toe, breng aan de kook en laat ca. 20 
minuten sudderen; 

 Zeef de groenten eruit en breng de courtbouillon op smaak met zout en zwarte peper 

 Kook de krabben 2 aan 2 in 5 minuten gaar in deze courtbouillon en zorg dat de krabben goed 
onder water zijn/blijven; haal de krabben eruit en koel direct in ijswater. Herhaal dit proces; 

 Verwijder het pantser van de kop, haar corail (oranjekleurig kuit) uit de kop en haal het vlees 
uit de scharen. 

Bereiding mayonaise: 

 Maak een mayonaise van de eierdooiers, mosterd, peper, zout, witte wijnazijn en arachideolie. 
o Geef nu wat mayonaise aan de makers van de amuse!! 

 Was de limoen; trek zestes van de limoen en zet deze zestes weg tot gebruik; pers vervolgens 
de limoen uit; 

 Mix het corail van de krab met de mayonaise; 

 Breng op smaak met wat sesamolie, limoensap en limoenzestes; 

 Meng het krabvlees met een deel van de corailmayonaise. (bewaar wat voor het opmaken van 
het bord) en zet afgedekt weg tot gebruik. 

 
Bereiding rol: 

 Dompel de rijstvellen even in warm water en leg ze vel voor vel op een snijplank. 

 Beleg de rijstvellen met de sojascheuten, de fijn gesneden lente ui, krabmengsel, zeer fijne 
brunoise gesneden gekonfijte gember, fijngesneden koriander-, basilicum- en muntblaadjes, de 
geraspte schil van 1 limoen, en de julienne gesneden rauwe wortel en daikon. 

 Rol de rijstvellen strak dicht en snij het in 2 gelijke delen. 
Uitserveren: 
Leg de rolletjes op het bord, rasp er de rasp van de 2e limoen over, en maak af met wat “doppen” 
mayonaise. 
 
Wijnadvies: Naturae Chardonnay 

6 st Noordzee krabben 
3 st uien 
6 stengel bleekselderij 
  zwarte peper en tijm 
50 ml witte wijn 
4  laurierblaadjes 
  peper en zout  
   
  Mayonaise 
2  eidooiers 
1 el mosterd (fijn) 
± 250 ml arachideolie  
15 ml witte wijn azijn 
1  limoen 
  sesamolie  
  corail (uit de krab) 
  krabvlees 
   
  Rol 
12  rijstvellen 
100 g sojascheuten 
3  lente-uitjes  
  mayonaise 
4  gekonfijte gemberbolletjes 
¼  bosje korianderblaadjes  
¼ bosje muntblaadjes 
¼ bosje basilicumblaadjes 
150 g wortel  
150 g Daikon wortel  
2 st limoen 


