
 

 

Garnalenkroketjes 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 175 g Hollandse garnalen 
 80 g boter 
 110 g bloem 
 300 ml vis- of groentebouillon 
 2 blaadjes gelatine 
 50 ml room 
 1 eidooier 
 zeezout en peper 
 1 ei 
 bloem 
 paneermeel 
 olie of vloeibaar frituurvet 

 

Materiaal: frituurpan 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm in een sauspan de boter op een laag vuur en voeg al roerende, als de boter gesmolten is de 

bloem toe.  
2. Blijf roeren tot een glad mengsel ontstaat.  
3. Giet hier al roerend de bouillon bij, tot een gladde ragout ontstaat.  
4. Laat dit onder af en toe roeren in ca. 8 minuten gaar worden.  
5. Het glanst dan niet meer! 
6. Week de gelatine in koud water.  
7. Verwarm de room en los hier de uitgeknepen gelatine in op.  
8. Meng dit vervolgens samen met de eidooier en de garnalen door het ragout-mengsel.  
9. Maak dit op smaak met zout en peper.  
10. Schep de garnalenragout op een natgemaakte platte schaal en strijk het met de achterkant van een 

natgemaakte lepel glad.  
11. Laat het dan goed afkoelen en opstijven. 
12. Verdeel de opgesteven ragout in 16 gelijke delen en vorm hier rolletjes of balletjes van met natgemaakte 

handen.  
13. Je krijgt dan kroketjes of bitterballen (ongeveer 25 stuks).  
14. Klop in een bord het ei met een eetlepel water los, doe in een ander bord de bloem en een derde bord 

paneermeel.  
15. Wentel ieder kroketje eerst door de bloem vervolgens door het ei en tenslotte door het paneermeel. 
16. Verwarm de olie of het frituurvet tot ongeveer 170°C.  
17. Bak hierin de kroketjes met 4 tegelijk in ongeveer 4 minuten goudbruin. 
 
TIP: Als je de kroketten wil invriezen, dan kun je dit het beste meteen doen nadat je de kroketten door het 
paneermeel hebt gerold. Laat ze dan wel weer even ontdooien voordat je ze gaat frituren. 
 


