
Serrano manchegobitterballen

Boodschappen: ca 16 stuks

40g boter

50g bloem

100 ml droge witte wijn

200 ml volle melk

50g dik gesneden Serranoham, in blokjes

50g manchegokaas, grof geraspt

snuf vers geraspte nootmuskaat

2 eieren, geklutst

250g Panko (of paneermeel)

optioneel 2 lente uitjes in dunne ringetjes

plantaardige olie om in te bakken

 200ml mayonaise, 1-2 tenen knoflook geperst, sap van halve citroen, Voor de Aïoli

1tl gerookte paprika poeder en een klein beetje heel fijn gesneden serranoham en wat 

grof gemalen peper.

Bereiding: 

Smelt de boter en laat uit bruisen zonder bruin te worden. Voeg de bloem in een keer 

toe en meng met een houten lepel en bak 2 minuten tot deze bijna zou gaan aanbranden 

of eventueel zweten. Voeg dan goed roerend de wijn beetje bij beetje toe en 

vervolgens de melk zodat er geen klontjes ontstaan. laat de roux zachtjes minuutjes 

doorkoken.

Voeg dan de ham, kaas, lenteuit en nootmuskaat toe. Breng op smaak met peper en zout.

Doe het mengsel nu in een spuitzak en giet het in de siliconenmallen.

Laat deze afkoelen en zet ze dan in de diepvriezer.

Wanneer ze volledig zijn bevroren zijn ze makkelijk uit de mallen te halen.

Zet nu drie schaaltjes klaar, een met bloem, een met panko en een met geklutst ei.

Haal de bitterballen door de bloem en dan door het ei en vervolgens door de panko.

herhaal nu de laatste twee stappen, dus nogmaals door het ei en dan de panko.

Je kan ze nu weer terug plaatsen in de vriezer. (lekker zo’n voorraadje!)

Bak de bitterballetjes per 5 stuks af in de plantaardige  olie op 175 graden per keer.

Laat ze goed uitlekken op keukenpapier en serveer ze dan direct met de aïoli.

Aïoli

Meng voor de aïoli de ingrediënten goed door elkaar en  zet koud weg. Haal 30 minuten

voor gebruik de aïoli uit de koeling.

met Aïoli
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