
 

 

Mexicaanse mangosalade met 
gefrituurde garnalen 
Voorgerecht 2 personen 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 4 grote rauwe garnalen, gepeld, diepvries 
 chilipepervlokken 
 1 lente-/bosui 
 ½ mango 
 ¼ komkommer, in slierten 
 ¼ tl verse gember, geraspt 
 ½ tl rode peper, fijngehakt 
 ½ limoen, sap 
 1 el bloem 
 + 4 el koud bier  
 50 gram taugé 
 50 ml zonnebloemolie 

 
Materiaal: keukenpapier, koekenpan 
 
ZO MAAK JE HET: 

VOORBEREIDEN 
1. Laat de bevroren garnalen ontdooien en dep ze goed droog met keukenpapier.  
2. Maal wat chilipeper erover en laat staan.  
3. Halveer de bosui en snijd de stukken doormidden.  
4. Snijd dit weer in dunne reepjes.  
5. Leg in een bakje ijskoud water in de koelkast zodat ze gaan krullen.  
6. Schil de mango en snijd het vruchtvlees in dunne repen.  
7. Snijd de komkommer in repen van hetzelfde formaat.  
8. Schep dit in een kom om met de gember, rode peper en limoensap en laat afgedekt staan. 

BEREIDEN 
9. Klop de bloem met een snuf zout en kleine scheutjes bier tot een beslag dat net van een vork afloopt.  
10. Giet kokend water over de taugé en laat uitlekken. 
11. Schep de taugé en uitgelekte bosui door de mangosalade en verdeel over 4 borden.  
12. Verhit de olie tot een druppel van het beslag erin direct bruist en blijft drijven. 
13. Haal de garnalen door het beslag en leg ze rustig in de olie.  
14. Frituur ze in enkele minuten om en om goudbruin.  
15. Laat uitlekken op keukenpapier en leg 2 garnalen op de mangosalade. 
 
TIP: Gebruik taugé nooit meteen zo vanuit het bakje in een salade. Op kiemgroenten als taugé kunnen 
schadelijke bacteriën voorkomen, die worden gedood door hitte. Giet daarom altijd eerst kokend water over 
taugé, dompel even onder in kokend water of bak de sliertjes kort mee met een (wok)gerecht. 


