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OOSTERSCHELDE KREEFT MET ASPERGES EN ZEEGROENTEN 

   Ingrediënten:  Maak eerst de court bouillon, maak de wortel, ui, prei, bleekselder en  venkel schoon en snij in 
grove stukken. Doe deze in een pan met de kruiden, 50 gr grof zeezout, citroensap en 5 ltr water. 
Laat een half uur rustig trekken, voeg de wijn erbij en laat nog een half uur trekken. 
 
Schil de asperges, breng ze aan de kook, kook 1 minuut en zet het vuur uit en laat ze nog 7 minuten 
nagaren in het water, haal ze uit het water en snij ze schuin in 4 stukken. 
 
Kook de kreeften, twee aan twee, 5 minuten in de court bouillon, haal de pan van het vuur en laat 
ze doorgaren. 
 
Wok de asperges samen met de zeekraal en lamsoren in olijfolie en breng op smaak met peper. ( 
geen zout) 
 
Schil de aardappels, kook deze gaar, pureer de aardappels , voeg de melk en de boter toe 
Maak op smaak met peper, zout en nootmuskaat, druk alles door een zeef. 
 
Maak een mooie mayonaise van de eierdooiers, citroensap, mosterd en olie. 
 
 
Haal de kreeften uit de pan en snij ze door midden. Verwijder maag en darmkanaal, haal het vlees 
uit de schaal en houd het vlees warm, lepel de aardappel mousseline in de schaal van de staart. 
Serveer uit: 
Haal het vlees uit de saus en snij in stukken, leg de staart midden op het bord, verdeel de groenten 
en de kreeft over de schaal, leg de poot op de kop, garneer met kervel. 
Geef de mayonaise apart erbij. 
 
Wijnadvies:  Weingut Knab 2011, Endfinger Engelsberg, weisser Burgunder 
                        Alternatief:  Karagnanj 

1 st winterwortel  
2 st uien  
1 st prei  
1 bos bleekselderie  
1 st venkelknol  
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  tijm, 2 laurierblad, ruim peper  
1/2 li witte wijn  
12 st witte asperges  
6 st Oosterscheldekreeft (600 gr)  
5 li court bouillon  
300 gr zeekraal  
200 gr lamsoor  
  kervel  
     
1 kg kruimige aardappels  
150 gr roomboter  
    
4 st eierdooiers  
4 el citroensap  
2 tl mosterd  
200 ml Arachideolie olie  
200 ml zonnebloemolie  
    
    
    
    


