
 
 
 

 

Hollandse garnalen taco’s 
amuse | lunchgerecht | voorgerecht | hoofdgerecht 

  meer dan 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 100 g Hollandse garnalen 
 250 ml wortelsap 
 150 g bloem 
 snufje zout 
 1 el zonnebloemolie 
 1 rode ui 
 ½ bosje koriander 
 peper en zout 
 ½ tl geschaafde gember 
 ½ tl korianderpoeder 
 ½ tl gerookte paprikapoeder 
 1 tomaat 
 ½ oranje of rode paprika 
 ¼ citroen 
 ½ teen knoflook 
 75 g zure room 
 1 jalapeño op zuur 
 ½ groene appel 
 1 el gefrituurde uitjes 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Mix het wortelsap met de bloem, ei, olie en een snufje zout tot een beslag.  
2. Bak dunne pannenkoeken in een medium hete pan ingevet met een beetje olie.  
3. Draai ze na circa 1,5 minuut om en bak dan nog een halve minuut aan de andere kant.  
4. Laat de pannenkoeken afkoelen en snijd er daarna kleine rondjes van circa 8 cm doorsnee uit, je kunt dit met een speciale 

steekvorm doen maar ook met een kopje en een schilmesje. 
5. Pel en snipper een rode ui.  
6. Snijd de oranje paprika in lange dunne sliertjes en de tomaat in blokjes.  
7. Meng alles door elkaar.  
8. Breng op smaak met wat olijfolie, peper, zout, korianderpoeder, gerookte paprikapoeder en wat vers geraspte gember en 

citroenschil.  
9. Voeg ook sap van een kwart citroen toe. 
10. Hak de koriander in grove stukken.  
11. Pel en snipper een knoflookteentje.  
12. Hak de ingemaakte jalapeño’s in grove stukken.  
13. Meng alles door de zure room.  
14. Breng op smaak met een snufje zout. 
15. Snijd een rode ui in flinterdunne ringen.  
16. Snijd ook wat groene appel in dunne reepjes. 
17.  Marineer deze in het zuur van de jalapeño’s samen met wat plakjes jalapeño. 
18. Vul de taco eerst met de garnalensalade en daarna de tomatensalade.  
19. Top af met wat zure roomsaus, garnalen en de zure knapperige groente.  
20. Maak af met wat gefrituurde uitjes. 
 

Recept: visrecepten.nl  

 


