
Salade van noordzeekrab en verbena 

Benodigdheden 

1 noordzeekrab van 1kg (vrouwelijk) 

3l court-bouillon 

30gr codium 

30gr visdraadwier 

3 takken verse verbena 

verse kruiden zoals Oost-Indische kers, gebleekte worteltopjes, lenteklokjes, zaailingen van bieten en 

zaailingen van cresson 

1 eetlepel mayonaise 

1 koffielepel verbenacrème 

bisque van de koppen van de krab met groene strandkrabbetjes (bijvangst) 

limoensap 

4 groene asperges 

4 witte asperges 

4 lente-uien 

100 ml plantaardige olie 

0,5dl melk 

klontje boter 

Bereidingswijze 

Maak een olie van het groen van lente-ui. Snijd het groen van 4 lente-uien in ringen. Verhit 100 ml 

plantaardige olie in een pan op middelhoog vuur. Voeg al roerend de lente-ui toe en haal na 15 

seconden van het vuur. Breng over in een vuurvaste kom en laat bij voorkeur afkoelen in de koelkast, 

zo blijft de mooie groene kleur van de lente-ui bewaard. 

Kook de noordzeekrab in een pittige court-bouillon.  

Pluk het krabvlees uit de schalen en kook van de koppen een klassieke bisque, samen met groene 

strandkrabbetjes. 

Pluk de grotere bladeren van de verbena en meng die in de bisque.  

Hou de kleine topjes van de verbena apart voor de afwerking. 

Warm de bisque op tot ongeveer 90°C. De saus mag niet koken. Laat de verbena vijf minuten 

infuseren in de bisque.  

Vermeng de mayonaise met de verbenacrème. 

Voeg er de verse krab aan toe. Kruid af met wat limoensap. 

Snij de groene en witte asperges in dunne slierten met een snijmachine of mandoline. 

Nappeer de asperges met olijfolie en bestrooi net voor het serveren wat grof zout erover. 

Draai de asperges tot rolletjes. 

Schik de krab in een vormpje en dresseer er de aspergerolletjes bij. 

Dresseer verder met de visdraadwier, codium en verse kruiden.  

Voeg een klein scheutje melk bij de saus. Als de saus bijna tegen het kookpunt komt, voeg dan een 

klontje boter aan toe.  

Schuim de saus op met een mixer.  

Werk af met de olie van lente-ui. 

 


