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 Recept 
Kroket van chocolade, sinaasappel en lange vingers. 
 
Ingrediënten voor de salpicon: 
100 gram lange vingers 
100 ml/gram sinaasappelsap 
1 sinaasappel, biologisch 
200 ml/gram melk 
15 gram custard 
30 gram (poeder-)suiker 
Pak hagelslag 
2.8 gram agar agar 
zout 
 
Benodigdheden: 
Mengkom, fijne rasp, middelgrote pan, steelpan, kleine kom. 
 
Werkwijze: 
 
Breek, hak of snij de lange vingers en doe in de mengkom. De stukjes mogen 
maximaal 0.5 cm groot blijven. 
-- 
Boen de sinaasappel zo schoon mogelijk. Rasp de schil (fijne rasp) in een bakje en hou 
apart. Snij het restant van de sinaasappel in kwarten en knijp het vocht eruit.  
-- 
Doe 100 ml sinaasappelsap in een steelpannetje (vul onvoldoende zelfgeperst-sap 
aan, er is meer in de koeling). Weeg de agar agar (vraag evt. hulp) en strooi dit 
gelijkmatig uit over de sinaasappelsap.  
-- 
Zet de juiste hoeveelheid melk en (poeder-)suiker klaar. Doe dit, samen met de helft 
van de sinaasappelrasp in een middelgrote pan. Voeg een snufje zout toe. 
-- 
Weeg de custard af in een middelgroot bakje. Voeg nu een klein scheutje melk of 
water toe om de custard op te lossen en roer met een lepeltje tot de klontjes 
opgelost zijn. 
-- 
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We gaan nu de salpicon afmaken (je hebt twee pitten nodig): 
Neem beide pannen mee naar het gasfornuis.  
-- 
Doe het vuur onder de steelpan aan. De steelpan met het sinaasappelsap op het vuur 
en de agar agar. Zet het vuur laag als het kookt.  Zet de kookwekker op 2 minuten.  
-- 
Zet de grote pan op het vuur en laat de melk met de suiker aan de kook komen. Let 
op(!)dat het niet overkookt! Zet een extra kopje klaar. Als het kookt draai je het vuur 
even uit. Schep wat warme melk eruit en voegt dit bij de opgeloste custard. Dit heet 
‘familie maken’. Herhaal dit. Daarna kan de inhoud van dit kopje bij de warme melk. 
Goed doorroeren om klontjes te voorkomen. Zet de pan weer op het vuur, blijf 
roeren tot het nog iets verder indikt. 
Voeg nu de inhoud van het steelpannetje toe aan de pudding. Spatel de hele pan leeg 
zodat alle agar agar in de pudding komt. 
Doe nu de lange vingers erbij en warm goed door. Haal dan van het vuur. 
Proef!  Voeg een beetje hagelslag toe, roer en proef. Ga zo verder tot je het gewenste 
resultaat hebt. Dus steeds een beetje toevoegen en proeven. Je kan eventueel ook 
nog extra sinaasappelrasp, suiker, kaneel of gemalen kruidnagel toevoegen. 
-- 
Stort de salpicon nu op een bord. Laat het even uitdampen. Zet vervolgens afgedekt 
met folie in de koelkast voor minimaal 10 minuten.  
 

Vormen en paneren 
 
Vormen Klaarzetten: Huishoudfolie, ijsschep (en iets om te markeren). 
Leg een stuk huishoudfolie op een werkblad. Schep 3 tot 5 afgestreken ijslepels naast 
elkaar op het midden van de folie. Vouw de folie er eenmaal omheen en breng in 
vorm. Rol het verder op. Leg het eventueel nog even kort in de koelkast of vriezer. 
 
Paneren Nodig: Eieren en paneermeel. 
Neem drie diepe borden. Doe in het eerste bord fijn en gezeefd paneermeel, in een 
tweede bord ei(wit), lichtjes op geklopt, in het derde bord kan grof paneermeel. 
Haal de kroketjes uit het plastic. Breng, indien nodig, nog even in vorm. Haal 
vervolgens door de drie borden.  
En nu heb je een kroket! Leg deze tot gebruik in de koelkast. 
 


