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Hollandse garnalen met gnocchi en gepofte 
paprikasaus 
amuse | lunchgerecht | voorgerecht | hoofdgerecht 

  meer dan 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ bakje Hollandse garnaal á 100 g 
 ½ bakje ongepelde Hollandse garnaal á 100 g 
 500 g kruimige aardappelen 
 150 g bloem (liefst type 00) 
 1 ei 
 ½ venkelknol 
 ½ glas droge witte wijn 
 ½ pot gepofte paprika’s rood 
 1 teen knoflook 
 ½ bosje verse dragon 
 100 ml kookroom 
 ½ el maïzena 
 1 el bloem 
 1 el kappertjes 
 ½ citroen 
 1 fles zonnebloemolie 
 Verschillende soorten cress voor garnering 

 

MATERIAAL: keukenmachine, frituurpan of wok, keukenpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
Start met de gnocchi.  

1. Was de aardappels maar schil ze niet.  
2. Kook ze in een ruime pan met zout water in ongeveer 20 minuten gaar. 
3. Pel de aardappels en prak ze fijn met vork of stamper.  
4. Meng de aardappel met de bloem, een snuf zout en de eieren, en kneed er een soepel deeg van.  
5. Als het deeg te plakkerig is, voeg dan een beetje bloem toe. 
6. Rol het deeg uit tot een slang van ongeveer 2 á 3 cm en snijd deze in stukjes van ongeveer 2 cm.  
7. Duw de stukjes met 1 kant over een vork zodat er ribbels ontstaan (door de ribbels blijft de saus mooi aan de 

gnocchi hechten).  
8. Laat ze nu ongeveer 15 min rusten. 

Ga verder met de saus. 
 Snipper de knoflook en de sjalot en fruit deze met wat olie in een koekenpan. 

9. Pureer ondertussen de paprika in de keukenmachine.  
10. Voeg deze toe aan de pan en bak even mee. 
11. Blus af met de witte wijn en voeg een klein handje gesnipperde verse dragon toe.  
12. Laat het geheel een paar minuten koken en doe dan de room erbij. 
13. Schaaf de venkel in mooi dunne plakjes en meng deze door de saus.  
14. Voeg wat peper en zout naar smaak toe. 
15. Zet een ruime pan kokend water op met zout.  
16. Kook hierin de gnocchi.  
17. Zodra ze naar boven komen drijven, zijn ze gaar.  
18. Schep ze voorzichtig uit de pan en voeg ze bij de saus.  
19. Voeg ook de gepelde Hollandse garnalen toe en zet het vuur uit. 
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20. Verwarm ondertussen een pan met olie tot 180ᵒC. 
21. Frituur hier kort de uitgelekte kappertjes in, totdat ze niet meer bruisen en open staan.  
22. Laat ze uitlekken op keukenpapier. 
23. Meng de ongepelde garnalen met bloem en maïzena en klop het overtollige bloem eraf.  
24. Frituur ook deze even kort in de olie totdat ze mooi gekleurd en krokant zijn. 
25. Schep de gnocchi in mooie borden en maak af met de gefrituurde garnalen, de kappertjes, een partje verse 

citroen en wat dragon. 
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