
 

 

Champignonkroketten 

 30 minuten + 4 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 50 g roomboter 
 60 g bloem 
 300 ml groente- of bospaddenstoelenbouillon 
 250 g champignons (kastanjechampignons, witte champignons) 
 ½ ui 
 scheutje room 
 peper en zout 
 takje verse tijm 
 1 ei + beetje water 
 paneermeel 
 olie om te frituren 

 

Materiaal: frituurpan 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snipper de ui en snijd de champignons klein.  
2. Verhit de boter in een kookpan.  
3. Voeg de bloem toe zodra de boter niet meer bruist en roer glad met een houten lepel.  
4. Laat de roux even kort garen.  
5. Laat afkoelen en breng ondertussen de bouillon in een andere pan aan de kook.  
6. Blancheer de klein gesneden champignons kort in de bouillon.  
7. Haal de champignons uit het vocht en bewaar.  
8. Voeg beetje voor beetje de hete bouillon toe aan de afgekoelde roux en roer steeds glad met een garde 

om klontjes te voorkomen.  
9. Als je alle vocht hebt toegevoegd, voeg je de champignons toe.  
10. Rits de blaadjes van het takje tijm, snijd eventueel fijn en voeg toe.  
11. Breng op smaak met een scheutje room, peper en zout.  
12. Stort in een platte schaal of kom en laat minimaal 4 uur door en door koud worden in de koelkast. 
13. Klop het ei los met een beetje water in een diep bord, vul een ander diep bord met een flinke hoeveelheid 

paneermeel.  
14. Zet ook een snijplank met een laag paneermeel klaar.  
15. Haal de champignonragout uit de koelkast en verdeel in 12 gelijke porties.  
16. Rol met je handen de gewenste vorm van je kroket en leg op de snijplank, rol door de paneermeel.  
17. Herhaal dit met alle ragout.  
18. Haal hierna 1 voor 1 de kroketten door het ei en vervolgens nogmaals door de paneermeel.  
19. Zorg dat er geen gaten ontstaan, hierdoor gaan je kroketten barsten tijdens het bakken.  
20. Dek af met plastic folie en zet in de koelkast tot gebruik.  
21. Frituur ze ongeveer 4 minuten op ongeveer 180 graden. 
 

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. 
 


