
 

 

Groentekroketjes 

 30 + 90 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 groentebouillonblokje 
 1 halve paprika 
 2 wortelen 
 6 champignons 
 1 kwart bloemkool 
 1 ui 
 2 handen verse spinazie 
 90 g roomboter 
 1 pluk verse peterselie 
 120 g tarwebloem + extra 
 4 eieren 
 150 g grof paneermeel 

 

Materiaal: frituurpan, keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Breng een pan met 500 ml water aan de kook en los hier het bouillonblokje in op. 
2. Snijd de paprika, de wortelen, de champignons, de bloemkool en de ui in grove stukken. 
3. Voeg de gesneden groenten samen met de verse spinazie toe aan de bouillon en kook in 20 minuten zacht. 
4. Schep de groenten uit de pan en vermaal ze in een keukenmachine.  
5. Zet de bouillon even weg (die heb je later nog nodig). 
6. Smelt de roomboter in een pannetje op het vuur. 
7. Snijd ondertussen de peterselie fijn. 
8. Voeg de tarwebloem toe aan de gesmolten roomboter en meng het goed door, zodat je een roux krijgt. 
9. Voeg vervolgens ook in kleine scheutjes de bouillon toe (er moet nog zo'n 300 ml over zijn) en blijf goed 

roeren.  
10. Wacht steeds totdat de bouillon is opgenomen voordat je weer een scheutje toevoegt. 
11. Roer de peterselie samen met de groentepuree door de roux en breng hem op smaak met een snuf peper 

en zout. 
12. Zet het mengsel dan gedurende 1 uur in de vriezer om op te stijven. 
13. Scheid de eieren en klop de eiwitten samen met een scheutje olie los in een kommetje. 
14. Doe wat extra tarwebloem in een diep bord en het paneermeel op een ander bord. 
15. Haal het afgekoelde mengsel uit de koelkast en kneed hier zo'n 10 kroketten van. 
16. Haal de kroketten eerst door de bloem, vervolgens door het eiwit en tot slot door het paneermeel.  
17. Doe dit voor alle kroketten nogmaals, zodat ze een lekker dik korstje krijgen. 
18. Verwarm de AirFryer voor op 200 graden. 
19. Bestrijk de kroketten met een klein beetje olie en leg ze vervolgens in het mandje van de AirFryer.  
20. Bak de kroketten in 8 minuten gaar en keer ze halverwege een keer om, zodat ze mooi egaal bruin worden. 
21. Schep de kroketten uit het mandje en serveer ze direct! 
 

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. 


