
TIMBAAL VAN MAïSKIP GEVULD MET MORILLE EN KRAB 

 

Gevogelte vulling:   Rivierkreeftsaus: 

600 gr vlees van de maïskip 48  rivierkreeftjes 

80 gr  ijsblokjes   

3           st.           eiwitten 

225      ml room    30 gr preiwit 

Timbaal:    30 gr wortel 

120 gr krab   30 gr selderij 

60 gr morilles (14 st.)  30 gr ui 

15 gr boter   30 gr tomatenpuree 

Dragonsaus:    3   tomaten 

6 takjes dragon   1 dl room 

120 gr crème fraîche  15 gr cognac 

30 gr wortel   6 dl visbouillon 

30 gr ui   3       takjes tijm 

30 gr selderij   1    laurierblad 

1  laurierblad  30 gr boter 

3  takjes tijm  15 gr olijfolie 

9 dl water 

Garnering:                                      

12  takjes dragon 

60 gr crème fraîche 

1  courgette 

  

Gevogeltevulling: (eerst doen) 

Het vlees met de ijsblokjes in de keukenmachine fijnmalen.  

Botten en afsnijdsels bewaren voor de dragonsaus.  

De eiwitten loskloppen.  

De room licht opslaan en voorzichtig door de massa spatelen.  

 

Timbaal:  

De timbaalvormen met boter bestrijken.  

De vulling met de achterkant van een lepel circa 1 cm dik aan alle kanten 

gelijkmatig in de vorm strijken.  

De morilles aan onder- en bovenkant opensnijden, zeer goed spoelenkort 

blancheren en met het krabvlees vullen.  

De morilles horizontaal in de vorm drukken zonder de zijkant van de vorm 

te raken.  

De vorm met de resterende vulling afdekken. 

 

Saus van rivierkreeftjes:  

De karkassen fijnmaken en in de hele olijfolie aanzetten.  

Het geheel met cognac afblussen.  

De groente en kruiden wassen, fijnsnijden en in de boter zonder te 

kleuren aanzetten.  

De tomaat wassen en in stukjes snijden.  

Het geheel nogmaals twee minuten aanzetten.  

De schalen en karkassen en de visbouillon toevoegen.  

De saus gedurende 40 minuten onder regelmatig afschuimen laten 

trekken en tot de gewenste hoeveelheid inkoken.  

De saus eerst door een bolzeef, daarna door een fijn doek passeren.  

De room toevoegen en de saus nog iets inkoken.  

De saus met peper en zout op smaak brengen. 

 

Dragonsaus:  

Karkas en afsnijdsels fijnhakken en in een pan licht kleuren.  

De groenten en kruiden snijden en toevoegen.  

Het geheel 1 uur onder regelmatig afschuimen laten trekken.  

De fond voorzichtig door een zeef of fijne doek passeren en langzaam tot 

de helft inkoken.  

De fond met zout en peper op smaak brengen.  

De crème fraîche toevoegen en het geheel langzaam tot de gewenste 

hoeveelheid saus inkoken.  

De Rivierkreeftjes in kokende visbouillon doen en opnieuw aan de kook 

brengen. Van het vuur nemen en 10 minuten in een gesloten pan verder 

laten garen.  



Als het water is afgekoeld de staartjes pellen, 12 kopjes van de rivierkreeft 

voor garnering bewaren.  

 

Timbaal garen:  

De oven voorwarmen op 180°C.  

Een stukje alu-folie met boter bestrijken en hiermee de vorm afdekken. 

De vorm in een pan plaatsen en de pan tot 2/3 van de vormhoogte met 

water vullen.  

Het water in de pan aan de kook brengen.  

De pan daarna gedurende ongeveer 25 min. in de oven plaatsen. 

 

Courgettes:  

De courgettes wassen, bolletjes van circa 8 mm doorsnee met een 

parisienneboortje uit de courgettes halen en de bolletjes garen.  

 

Presentatie:  

De gevogeltetimbaal uit de vorm lossen.  

Eventueel moet u deze met een scherp mesje langs de randen lossnijden. 

De timbaal in verticale richting halveren en één helft op ieder het bord 

leggen.  

De warme sauzen op het bord gieten. In het midden van de sauzen een 

lepeltje losgeroerde crème fraîche, die u met een mesje of satéstokje iets 

in de saus moet trekken. Het geheel met het kopje en de warme staartjes 

van de rivierkreeftjes, de bolletjes courgettes en een takje dragon 

afgarneren. 

 

Wijnadvies: Minuty Cote’s de Provence 

 

 


