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Bitterballen met rauwe ham (6 stuks) 
 

 
 
Ingrediënten: 

Vulling:  

1 ons rauwe ham     30 gram bloem 

2 dl melk      30 gram boter 

peterselie      ½ el paprikapoeder 

Korst 

Minstens 2 el. bloem    1 losgeklopt ei 

Minstens 2 el. paneermeel 

 

Frituurolie 
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Bereiden: 

Smelt de boter zachtjes in een steelpan. Roer er beetje bij beetje de bloem door, terwijl je 
voortdurend roert met een houten lepel. Giet er dan scheutje voor scheutje de melk bij en 
laat steeds mengen. Laat als je alles hebt gemengd 5 minuten doorkoken onder voortdurend 
roeren. Meng er dan de paprikapoeder en de peterselie en de ham door. Laat dit afkoelen en 
zet het vervolgens minstens 1 ½ uur in de koelkast totdat de ragout stevig is. 
Doe in elk van 3 kommen het deeg, het ei en het paneermeel. Rol 6 ballen van de ragout en 
rol ze achtereenvolgens door het deeg (blaas overtollig deeg eraf), het ei en de paneermeel. 
Voor een extra stevige korst herhaal je dit procedé. Vul bloem en paneermeel evt. tussentijds 
bij als het niet voldoende is. Zet de ballen koud weg. 
Verhit de frituurolie tot 180 graden. Frituur de ballen allemaal tegelijk gedurende ca. 5 
minuten totdat ze goudbruin zijn. Laat uitlekken op keukenpapier en dien op, gegarneerd met 
wat peterselie. Voeg mosterd naar smaak toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De wijn: zacht en zwoel Zuid-Rhône-rose! 
 

 
 

Dat ze prachtig rood maken, daar op Château Rochecolombe, dat wisten we al sinds de Millesime Bio 
van 2016. Dat ook de rosé heerlijk is ontdekten we dit jaar. 
Gemaakt van 100% Syrah druiven, zacht, met lichte aardbeitjes en wat kruidigheid. Een heerlijke wijn 
voor een zwoele zomeravond.  
Gewoonlijk kost de wijn bij ons € 10,95 (of bij aanschaf van 6 flessen: € 10,25). In juni koop je hem 
voor € 9,95 en krijg je er ook nog zo’n mooi recept bij. Bestellen via mmebouquet@ziggo.nl. 
 

 


