Gamba’s
Voorgerecht
vis
4 personen
Land: Spanje
Bereidingstijd: 15 min.
Seizoen: februari t/m augustus (vers) anders diepvries

Ingrediënten
•

600 gram gamba’s rauw (24 stuks) (uit de diepvries eerst ontdooien)

•

1 dl olijfolie

•

zeezout & versgemalen peper

•

6 tenen knoflook, in dunne plakjes

•

2 gedroogde Spaanse pepers, 1 tl tijm en 2 el peterselie

•

1 klontje boter en 2 el sherry

Bereidingswijze
1.

Verhit de olie in koekenpan en voeg de knoflook en peper toe. Voeg zodra de knoflook
lichtbruin de van peper en zout voorziene gamba's toe en bak ze aan beide kanten een

minuut. Voeg tijm een scheut sherry toe en warm door. Voeg het klontje boter toe en
bak nog even. Doe de gamba's in een verhit gietijzeren of aardewerken schaaltje.
2.

Kook het kookvocht op hoog vuur in en giet het dan over de gamba's. Bedruppel nog
even met sherry. Verdeel de peterselie er over. Of verdeel het garnalenmengsel over
vier voorverwarmde schaaltjes en serveer direct.

Tenslotte
Bovenstaand recept heet Gamba's al Ajillo. Gamba’s zijn garnalen en scampi zijn
kreeftachtigen. Simpel, maar toch blijft de taalverwarring toeslaan door de verschillende
benamingen in Italiaanse, Spaanse en andere keukens. In Nederland wordt gamba’s als
verzamelnaam gebruikt voor alle grote warmwater garnalen. Scampi’s komen uit de koude
wateren van Bretagne, Schotland, Noorwegen en Canada. Als Belgen spreken over scampi dan
hebben zij het over de ongepelde staarten van grote garnalen. Dus zonder kop. Met kop
worden ze gamba’s genoemd. De Gamba’s in Tomatensaus uit China kan als voorgerecht of
als deel van een hoofdgerecht in combinatie met andere (Chinese) gerechten geserveerd
worden. Meng 300 gr gamba’s met een snufje zout, 1/2 eiwit losgeklopt en 1 el met 1 el water
aangemaakte maïzena. Pel 2 of 3 tomaten en snijd ze in partjes. Snijd 2 lente-uitjes in korte
stukjes en houd daarbij het groen en het wit apart. Verhit 3 dl olie in een voorverwarmde wok
of pan. Roerbak de gamba’s ongeveer 1 1/2 minuut, schep ze met een schuimspaan uit de pan
en laat ze uitlekken. Giet de olie op ongeveer 1 el na uit de wok in een bewaarpan. Roerbak 1
fijngehakte teen knoflook, tomaten en het wit van de lente-ui ongeveer 30 seconden en roer er
daarna 1/2 tl zout, 2 el tomatenpuree, 2 tl suiker, 1 el lichte soja, 2 tl rijstwijn en 125 ml
bouillon door. Breng aan de kook. Doe nu de gamba’s en de groene stukjes lente-ui erbij. Meng
alles en bind de saus met 1 el met 1 el aangemaakte maïzena. Sprenkel 1/2 tl sesamolie
erover en bestrooi het gerecht met korianderblaadjes. Dien het heet op. Voor Gamba's in
zoetzure saus (Udang mentega): pel 600 gr gamba’s, maar laat het staartje eraan zitten.
Verhit een scheutje olie in een wok en bak er de garnalen in, heel kort. Draai ze zodra ze
verkleuren, bak de andere kant en haal ze uit het vet. Bewaar. Bak 2 uien fijngehakt op
halfhoog vuur tot ze mooi lichtbruin is. Voeg 2 geperste knoflook, 3 salamblaadjes en 2 groene
pepers (met zaad is pittig) toe en bak nog eventjes mee. Voeg 1/2 dl tamarindewater, 2 el
ketjap manis, 100 gr roomboter, 1 el suiker en wat zout toe. Laat bubbelen tot sausdikte en
warm er dan de garnalen nog heel kort in mee. Tot slot Gamba’s uit Suriname ( 2 pers). Pel
20 gamba's en maak ze schoon. Kook 6 kleine aardappelen gaar. Snijd 200 gr kousenband in 6
tot 8 stukken en dompel ze 3 minuten onder in kokend water. Pers 1 halve limoen uit en de
andere helft in schijfjes voor de garnering. Verhit de grillpan. Meng de aardappelen met 5
eetlepels olie en gril ze. Meng de gamba's met 3 eetlepels olie en gril deze ook. Meng de
aardappelen, gamba's en geblancheerde kousenband door elkaar. Doe 2 el olie, 1 el kerrie
masala, 1 fijn gesneden rode peper en 1 uitgeperst teentje knoflook in de pan en verhit dit 1
minuut. Blus af met het limoensap en voeg 1 dl kippenbouillon toe. Meng dit door het mengsel
van gamba's, aardappelen en kousenband. Leg twee grote gewassen slabladeren op een bord
en drapeer het gamba-mengsel op de bladeren en serveer direct.

