
 
 
 

 

Hollandse garnalen saus met 
aardappelspaghetti 
amuse | lunchgerecht | voorgerecht | hoofdgerecht 

  meer dan 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 75 g Hollandse garnalen, gepeld 
 100 g Hollandse garnalen, ongepeld 
 olie om te frituren 
 2 tenen knoflook 
 400 g grote vastkokende aardappels, bijv. nicola 
 25 ml olijfolie 
 1 sjalotje, fijngesneden 
 5 el sherry, droog 
 200 ml garnalenbouillon of visbouillon 
 10 g tijm, gerist 
 witte peper 
 ½ tl maïzena 
 snufje gemalen foelie 
 ½ citroen, rasp 
 ½ el citroensap 
 ½ bosje bieslook 

 

MATERIAAL: mandoline of spiralizer, bakplaat met bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit de olie tot 190°C.  
2. Frituur de ongepelde garnalen in kleine hoeveelheden tegelijk in 3-4 minuten tot helemaal krokant.  
3. Voeg de laatste 3 seconden 1 teen knoflook toe.  
4. Schep alles met een schuimspaan of kleine zeef uit de frituur.  
5. Laat uitlekken op keukenpapier en bestrooi licht met zout. 
6. Verwarm de oven voor op 100°C. 
7. Mix de garnalen en knoflook fijn in de blender.  
8. Schep op een bakplaat bekleed met bakpapier en droog nog 1-2 uur in de oven tot het garnalenmengsel krokant en droog 

is. 
9. Snijd de aardappel op de mandoline in dunne plakken en daarna tot spaghetti, gebruik een spiralizer of snijd ze gewoon 

julienne met de hand.  
10. Leg de aardappelspaghetti in ijswater. 
11. Bak in een sauspan zachtjes de sjalotjes, de rest van de knoflook en de gepelde garnalen.  
12. Blus af met de sherry en bouillon.  
13. Laat 20 minuten trekken op laag vuur.  
14. Breng op smaak met de tijm, witte peper, gemalen foelie en zout.  
15. Laat op middelhoog vuur inkoken tot ± 50 ml. 
16. Blancheer de aardappelspaghetti in licht gezouten water in 3-4 minuten beetgaar. 
17. Doe de maïzena met een beetje water in een kommetje en roer door met een vork.  
18. Roer de maïzena door de saus en laat kort binden.  
19. Roer de spaghetti van aardappel door de saus, roer ook de citroenrasp erdoor en 1 el citroensap of meer naar smaak. 
20. Bestrooi royaal met bieslook en garnalen-crunch. 
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