
 
 

Espuma van groene asperges 

 

Benodigdheden: 2 kg dikke groene asperges, 2 uien, 20 eieren, sap van 1 citroen,  

3 dikke groene asperges (garnering), 1 dl olijfolie, 4 theelepels mosterd,  

4 eierdooiers, ½ liter slagroom, 2 Daikon Cress. 20 kleine glaasjes. 

Koud bindmiddel. Half casinobrood, 1 potje aspergejam. Koud bindmiddel. 

 

Werkwijze: Ruime casserole met heet water en zout op het vuur zetten.  

Het onderste gedeelte van de asperges wegsnijden, de koppen er vanaf snijden voor de 

decoratie, en de asperges in stukken snijden.  

Met de grof gesneden uien 15 minuten koken, afgieten en koud spoelen. Goed drogen. 

 

De gekookte asperges en uien pureren   In de blender de 4 dooiers, olijfolie, zout/peper. 

Loskloppen, dan de gekookte asperges en uien pureren en als laatste de ongeslagen room 

toevoegen.  

In 2 spuitzakken verdelen en indien nodig steviger maken met koud bindmiddel. 

 

De eieren in kokend water met zout en een scheut azijn 10 minuten koken.  

Koud spoelen, pellen en het eiwit en eigeel apart fijn hakken.  

Onder het eigeel wat citroensap en zout doen. 

 

Van 3 groene asperges, in flinterdunne repen schaven, één minuut blancheren, koud 

spoelen, droogdeppen en kort frituren.  

 

Opmaak: Op de bodem van alle glazen eerst het gehakte eiwit verdelen met daarop de 

espuma van groene asperges.  

Vervolgens een dunne laag eigeel en afmaken met de espuma asperges.  



Garneren met gefrituurde asperges en een takje Daikon Cress.  

 

Van het casinobrood toast maken, in kleine stukken snijden en besmeren met aspergejam. 

(900 gram aspergepuree met 300 gram geleisuiker waarop staat 3: 1, citroensap, vanille) 

 

 

Wijnsuggestie: 

 

 
 
Max Mann  2014 

Pinot Blanc is momenteel de hit van Duitsland, natuurlijk blijft Riesling de stralende ster, maar het is 

opvallend hoeveel lekker Pinot Blanc er tegenwoordig gemaakt wordt. Deze van Weingut J.A. Meijer 

is er een van. Droog en fris, geen spoor van zoet maar wel met de sappige smaak van appel en peer. 

Pinot Blanc is in het Duits : Weissburgunder. Dominokl Meijer heeft zijn wijn extra de Franse naam 

gegeven omdat die voor veel mensen bekender is. Hij komt uit de Nahe, een wijngebied ten zuiden 

van de Moezel 

 


