
 

Urker garnalenkroketten 

Benodigdheden voor 24 kroketten of 72 bitterballen: 180 gram margarine, 1 gesnipperde 

ui, 240 gram patentbloem, 1100 cc visfond, sap van 1 citroen, 500 gram grijze garnalen, 1 bos 

gehakte peterselie, 3 visbouillonblokjes.                                                                                        

Bloem, anglaise van 8 eieren, chapelure (Panko).   1 bos gefrituurde peterselie.                                                                            

Vier citroenen. Fijne blaadjes sla, 2 doosjes Chili Cress. Een pak Limburgs roggebrood.                                                                         

Mayonaisesaus van 6 eierdooiers, citroensap van 1 à 2 citroenen, 2 theelepels mosterd, 

zout/peper, 4 dl. olijfolie. Eén dl. Heerlens water.  

Werkwijze: Eerst de hele mise en place klaarzetten. Garnalen wassen, drogen met 

keukenrolpapier. Peterselie fijnhakken. Citroen uitpersen. Ui snipperen 

In een passende casserole de margarine smelten en het gesnipperde ui mee fruiten.                

Casserole van het vuur halen en met de spatel de bloem erdoor roeren.                                         

Op een zacht vuur de roux 3 minuten garen zodat de zetmeelkorrels openspringen.                

Van het vuur af ¾ van de visfond toevoegen, met de garde vermengen en alroerende aan de 

kook brengen, laatste gedeelte van de fond, citroensap, visbouillonblokjes erbij en goed 

doorkoken. De garnalen en de gehakte peterselie met de pannenlikker erdoor roeren en 

storten op een plank.                                                                                                                                

De salpicon laten afkoelen en dan 10 minuten in de diepvries laten harden.                                                                                                                                                                  

Op de werkbank chapelure strooien en met de ijsknijper 24 even grote bolletjes garnalen 

salpicon maken.                                                                                                                                   

Handen nat maken en de salpicon modelleren tot een kroket en vervolgens één persoon de 

kroketten door de bloem halen, de volgende persoon door de anglaise en de laatste persoon 

door de chapelure halen.                                                                                                                         

Dertig minuten laten rusten in de diepvries en daarna in de koelkast. 



Mayonaisesaus: Dooiers op kamertemperatuur, zout, peper, mosterd en loskloppen met de 

handmixer, druppel gewijs de olijfolie hier onder kloppen tot een stevige massa. Iets 

afslappen citroensap en met water. Plakkken roggebrood diagonaal doormidden snijden. 

Opmaak: Op de borden de plakken roggebrood leggen met daarop de sla, besprenkelen met 

enkele druppels olie. Boven op de garnalenkroket  en er naast een lepel mayonaisesau.                     

Op de kroket gefrituurde peterselie.  

 


