
 
 

Kreeftenmedaillons met Ravioli en groene asperges 

 

Benodigdheden: 8 kleine Canners (jonge kreeften), 10 liter groenten bouillon met 1 bos 

dille en een eetlepel kummel.  

Twee kleine ravioli’s p.p., 1 roomboter, 3 dikke groene asperges p.p.  Saffraanpoeder. 

Gort-risotto van boter, 1 ui, 200 gram Gort, 1 liter fond, smaakstoffen. 2 Red Mustard Cress. 

Saus: 1 liter kreeften bisque, scheut Cognac, 250 gram roomboter, sap van 1 citroen. 

 

Werkwijze: Een grote Casserole met water, mirepoix, dille, zout en 1 eetlepel kummel aan de 

kook brengen. De kreeften onderdompelen in deze fond. Tenminste 10 minuten zachtjes  

koken, vuur uitzetten en na 15 minuten de kreeften uit de fond halen, doormidden snijden en 

de halve kreeftenstaarten in parten snijden.  

 

Vlees voorzichtig uit de scharen en staarten halen, de koppen en staartstuk wassen en drogen. 

 

Onderste gedeelte van de groene asperges wegsnijden en in ruim kokend water (2 p.p.), 

zes minuten blancheren, koud spoelen. 

Eén groene asperge p.p. in dunne plakken schaven met de dunschiller, wassen in koud 

water. Droog deppen en verwennen met zout en peper. 

 

Gort risotto bereiden. Kreeftensaus maken en op het laatste moment met de staafmixer, 

stukjes boter eronder kloppen. Proefbord maken. 

 

Ravioli afkoken en au beurre opwarmen en bestrooien met saffraankruiden.  

 



Opmaak: In het midden van de warme borden wat schuimige Bisque saus draperen met 

daarin van boven naar beneden, de kreeftenmedaillons met er tussenin de twee Ravioli’s, 

links en rechts één groene asperge. Rechts op het bord een dunne streep Gort. 

 

Speels garneren met de kreeftenkop, staart, plakken groene asperges en de Red Mustard 

cress. 

 

Wijnsuggestie:  

 

 

 

Alvarinho Pouco Comom 2014 (Portugal) 

 

 

Alvarinho is ongetwijfeld één van de mooiste witte druiven Noord-Portugal. Volle en vaak 

complexe smaak, de wijnen bieden delicaat, bloemen en fruitig aroma's met diverse 

kenmerken, met inbegrip van perzik, citrus, tropisch fruit en jasmijn,  

 

 Pouco Comum Alvarinho 2013 is een voorbeeld van een witte Vinho regionale Minho, een 

stijl die bekend staat voor zijn gewoonlijk scherpe, fruitig en bloemen karakter en dit 

voorbeeld is geen uitzondering. De kleur is geel groen. Op de neus, notities van bloemen, 

appel, komkommer, meloen rijp en tropische vruchten zijn duidelijk, terwijl in de mond, 

soortgelijke notities perzik met een citroen en komkommer versheid gedurende de gehele 

aanwezig, plus evenwichtig, fris zuurgehalte en een goede afwerking. Er is ook een lichte hint 

van zoetheid als gevolg van de suiker 12 g/l. 

 

Succesvolle voedsel koppelingen voor deze verfrissende 12,5% ABV wijn zou vis (met 

inbegrip van gerookte zalm, gegrilde sardines, sushi en pasta gebaseerde gerechten), salades, 



wit vlees (met inbegrip van Portugees-stijl gebraden of gegrilde kip), barbecues en licht 

gekruide Aziatische gerechten. 

 


