
 

 

Zuurkoolkroketjes (met gin-mayonaise) 

 25 minuten + 2 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 500 g licht kruimige aardappelen, geschild en in blokjes 
 125 g boter 
 500 g gekruide zuurkool 
 8 eieren 
 100 g bloem 
 500 g panko  
 olie om te frituren 
 Gin-mayonaise 
 1 ei 
 1 el mosterd 
 250 ml arachideolie 
 1 el appelciderazijn 
 2 el geurige gin 

 

Materiaal: frituurpan, staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Kook de aardappelen in gezouten water gaar.  
2. Giet af, doe ze direct terug in de pan en laat een beetje uitdampen.  
3. Stamp er 100 g boter door. 
4. Stoof ondertussen de zuurkool met de overige boter 5 minuten in een koekenpan.  
5. Voeg, als het mengsel wat droog lijkt te worden, een scheut zuurkoolvocht toe (of wat witte wijn).  
6. Als je eigengemaakte zuurkool gebruikt, is dit het moment om grote specerijen, zoals de jeneverbessen, 

eruit te vissen.  
7. Spatel de zuurkool door de aardappelpuree.  
8. Proef en breng eventueel op smaak met wat zout.  
9. Meng er snel 2 eieren door, schep in een ovenschaal en laat in circa 2 uur helemaal afkoelen in de 

koelkast. 
10. Bereid drie diepe borden voor: eentje met bloem, eentje met de geklutste overige eieren en eentje met 

panko.  
11. Meng door de bloem een snuf zout en een flinke draai peper.  
12. Zet intussen een wijde pan met (arachide)olie op het vuur en verhit die tot 180 °C, of gebruik een 

frituurpan. 
13. Snijd met een mes twintig gelijke blokjes zuurkoolstamppot in de ovenschaal.  
14. Was je handen en houd je handen nat.  
15. Pak nu telkens een blokje en doe je best om er een mooi kroketje van te rollen.  
16. Werk steeds in batches van 4 kroketten.  
17. Wentel ze achtereenvolgens door de bloem, het ei, de panko, het ei en de panko.  
18. Door ze dubbel te paneren worden ze stukken krokanter. 
19. Bak de kroketjes in 4 tot 5 minuten goudbruin.  
20. Wanneer ze klaar zijn, moet je ze direct in keukenpapier droogdeppen.  
21. Als er olie aan de panko blijft zitten, wordt de korst papperig.  
22. Herhaal dit met de rest van de kroketten.  
23. Je kunt de kroketten warmhouden op een rooster in een oven op 80 °C, misschien wel zo lekker. 
24. Meng voor de gin-mayonaise alle ingrediënten met peper en zout in de hoge beker van de staafmixer.  
25. Zet de staafmixer op de bodem, zet aan en beweeg, als de mayonaise begint te binden, langzaam omhoog. 
 
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. 
 


