
 

 

Ham kroketjes (zoals Parma-, Iberico- of Serranoham) 

 50 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 55 g bloem 
 50 g boter 
 400 ml groentebouillon 
 scheut slagroom 
 3 blaadjes gelatine 
 1 tl Italiaanse kruiden 
 100 g rauwe ham (Parma-, Iberico- of Serranoham) 
 paneermeel 
 2 eieren 
 frituurolie 

 

Materiaal: frituurpan, keukenfolie 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Week de gelatine in een kom met koud water.  
2. Smelt de boter in een pannetje en voeg de bloem toe (roux).  
3. Bak dit een paar minuten al roerend tot het mengsel er zanderig uitziet en aanvoelt, dan is de roux gaar. 
4. Giet de bouillon er beetje bij beetje bij en roer met een garde tot een gladde massa.  
5. Voeg ook de slagroom en Italiaanse kruiden toe.  
6. Knijp de gelatine goed uit en roer door de saus.  
7. Snijd de rauwe ham in dunne reepjes en voeg toe.  
8. Laat de vulling een paar minuten iets indikken.  
9. Giet daarna over in een schaal bekleed met plastic folie en laat afkoelen op kamertemperatuur en daarna 

in de koelkast tot de ragout helemaal goed stijf is. 
10. Snijd een stuk uit de afgekoelde vulling en kneed dit met je handen tot een kroketje.  
11. Leg de geknede vulling in de bloem en rol deze er doorheen.  
12. Haal daarna door de losgeklopte eieren en paneermeel.  
13. Daarna nogmaals door het ei en paneermeel voor een extra krokant korstje.  
14. Herhaal dit tot de vulling op is.  
15. Bewaar de gepaneerde kroketjes ondertussen in de koelkast. 
16. Verhit ondertussen de frituurolie of zonnebloemolie tot ongeveer 170 graden.  
17. Frituur de kroketjes in porties in ca. 3 minuten goudbruin en laat ze uitlekken op een stukje keukenpapier. 
 
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. 
 


