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ECHT LEKKERE GARNALENKROKETTEN

Zin in echt lekkere garnalenkroketten? Koop dan op de 
markt mooie garnalen (daar zijn ze minder duur dan in de 
supermarkt) en maak deze heerlijke glutenvrije 
garnalenkroketjes.

NODIG
100 g plantaardige boter/ghee
125 g wit rijstemeel
400 ml glutenvrije afgekoelde 
visbouillon (als je die niet kunt 
vinden, vraag dan de visboer om 
wat graten, koppen en staarten 
die hij anders toch zou 
weggooien en trek hier zelf een 
bouillon van)
500 g gekookte grijze garnalen
½ bosje platte peterselie
1 bosje verse dragon
zout en peper
2 citroenen (sap + schijfjes)
handje rijstebloem
25 g tapiocameel
3 eiwitten
handje glutenvrij paneermeel

Zo maak je het
1 Maak eerst een roux door de boter op een zacht vuurtje te laten 
smelten. Als de boter gesmolten is, deze even laten doorsudderen, 
zodat het water uit de boter borrelt. Dan het witte rijstemeel en 
tapiocameel toevoegen en doorroeren met een spatel/pannenlikker 
(niet met een garde, want dan bindt het minder goed). Wanneer het 
meel helemaal is opgenomen, de bouillon onder voortdurend roeren in 
een dun straaltje toevoegen. 
2 Dep de garnalen droog en doe ze bij de roux. Snijd de platte 
peterselie en de dragonblaadjes klein en voeg die eveneens toe aan 
de roux. Breng verder op smaak met zout, peper en het sap van één 
citroen en giet het in een platte schaal. Dek af  met folie, zet in de 
koelkast en laat een paar uur opstijven. 
3 Zet drie diepe borden klaar: de eerste met een handje rijstebloem, 
de tweede met de eiwitten en de laatste met het glutenvrije paneer-
meel. 
4 Snijd rechthoeken uit de garnalenroux en rol ze tot langwerpige 
kroketjes. 
5 Wentel de kroketjes eerst door de rijstebloem, dan door het 
eimengsel en ten slotte door het paneermeel. 
6 Frituur de garnalenkroketten op 180-200°C, totdat ze mooi krokant 
zijn. Lekker met wat uitgeknepen citroen. Drink er een glas sancerre 
bij of  een goede pinot grigio.

zonder gluten, lactose & suiker
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