
(tip: combineer dit gerecht met andere 
heerlijke lokale producten die je tijdens het 
fietsen van de route tegenkomt)

Je kunt de ingrediënten voor dit recept halen 
bij de volgende nummers in de route:

• 2 - Doarpswinkel Aldegea, 
• 3 - Bloemenkwekerij en pluktuin  

     De Bascule
• 7 - De Eerlijkheid

Materiaal: 

• 3 steelpannen 
•  1 zeef 
•  lepels
• garde

Bereidingstijd Hoeveelheid

30 min Voor 4 personen

Eet smakelijk! Namens Youri Hiemstra en:

Ingrediënten:
100 gr azijn (2 of 7)
60 gr suiker (2 of 7)
100 gr venkel steel (2 of 7)
400 gr doperwten (2 of 7)
100 ml witte wijn (2 of 7)
2 el boter (2 of 7)
200 ml room (2 of 7) 
1 limoen (2 of 7)
olie (2 of 7)
2 sjalotjes (2 of 7)
8 blaadjes paarse basilicum (3)
3 stelen salie bloemen (3)
60 ml water

 

Werkwijze:
1. Begin met het pellen van de 

doperwten, kook de doperwten voor 2 
minuten spoel ze daarna koud. Pel de 
doperwten voor de 2e keer en bewaar 
dat voor de salade. 

2.  De schillen van de doperwten doe je in 
een steelpan dat bakje even in beetje 
olie met 2 blaadjes basilicum en Salie. 
Blus het af met wijn en laat het lekker 
inkoken tot 1/3 ongeveer. Daarna 
zeef je het en doe je de room erbij en 
laat je het nog beetje trekken. Bind de 
saus af met koude boter. Tot hij een 
gewenste dikte heeft. 

3. Doe in een andere steelpan de suiker, 
azijn en het water breng het tegen 
de kook en laat afkoelen. Doe de 
Salie stelen in de zoet zuur. Snijd de 
sjalot in ringen en laat in de zoet zuur 
liggen. 

4.  Snijd de venkel superdun en leg het 
op koud water. 

5.  Voor de salade doe je de zoet zure 
sjalot op in de salade en klein beetje 
sap bij de doperwten. Snijd nog beetje 
basilicum erdoorheen en beetje 
limoensap. Leg de venkel mooi op de 
salade leg de bloemen van de salie 
en de basilicum daarbovenop. Doe de 
beurre Blanc warm bij het gerecht.

Doperwten salade met 
sjalotjes op zoetzuur

Streekzomer fietsroute 
Rondje Friese Meren

Chef Youri Hiemstra van Leerbedrijf Perceel, Capelle aan den IJssel

Kijk voor meer 
recepten op 

eetbaarfryslan.frl/
recepten of scan de 

QR-code.

https://eetbaarfryslan.frl/recepten
https://eetbaarfryslan.frl/recepten

