
Garnalensandwich met baconjam 
  
Wat heb je nodig? 
Paar sneden bourgondisch brood, 2 cm. dik 
olijfolie 
ca. 150 gr. bacon, klein gesneden 
1 el. vet van het bacon 
garnalen 
1 ui, gesnipperd 
5 tenen knoflook, fijngesneden 
scheut spek- en dadelazijn (Oil & Vinegar) 
scheut rode wijnazijn 
2 el. bruine suiker 
2 el. vijgenjam 
tijm 
2 rode pepers, in ringetjes gesneden 
zonnebloemolie 
1 el. mosterd 
sap van ½ citroen 
klein scheutje limonchello-azijn (Oil & Vinegar) 
scheutje citroenolie 
1 ei 
handvol rucola 
versgemalen zwarte peper 
fleur de sel 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de barbecue aan en bak het spek in een skillet zachtjes uit tot het spek krokant 
is 

2. Giet het vocht af in een vuurbestendig schaaltje en doe het spek terug in de pan 
3. Doe de gesnipperde ui erbij en bak lekker aan tot de ui goudbruin is 
4. Doe er dan 3 knoflooktenen en een half rood pepertje bij en bak nog even door 
5. Blus af met beide soorten azijn, voeg de suiker toe en breng op smaak met zwarte 

peper en zout 
6. Doe er een scheut water bij en laat ca. 15 minuten inkoken tot een mooie dikke ‘jam’ 
7. Roer er op het laatst de vijgenjam door en een beetje tijm 
8. Voor de chili-olie: verwarm ca. 150 ml. zonnebloemolie in een pannetje met ringetjes 

van 1 rode peper en een snuf zout 
9. Voeg, zodra de olie heet is, 2 gehakte knoflooktenen bij en laat afkoelen 
10. Voor de citroenmayonaise: doe mosterd, citroensap, limonchello-azijn, citroenolie en 

het ei in een smalle maatbeker 
11. Mix door elkaar en voeg er dan, in een dun straaltje, zoveel olie bij dat er een stevige 

mayonaise ontstaat (hoe meer olie je toevoegt, hoe dikker je mayonaise wordt) 
12. Besprenkel het brood aan beide zijden ruim met olijfolie en zout en gril ze krokant. 

Zet apart 
13. Pel de garnalen (laat kop en staart zitten) en verwijder het darmkanaal 



14. Schep wat chili-olie in een gietijzeren vorm voor garnalen (zoals in het filmpje) of een 
skillet en zet op de barbecue om te verhitten (met gesloten deksel) 

15. 'Gril' de garnalen ca. 1,5 á 2 minuutjes en leg ze apart 
16. Besmeer het gegrilde brood met een dikke laag citroenmayonaise en leg hierop wat 

rucola 
17. Leg er dan de garnalen op en schep er een flinke lepel baconjam over 

Ik zeg: "maken die hap!” 
  
Ralph de Kok 

 


