
(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
• 6 - Kaasmakerij Nylander
• 7 - De Eerlijkheid

Materiaal: 

• bakpan
• steelpan
•  snijplank
•  mes
• lepels

Bereidingstijd Hoeveelheid

60 min Voor 4 personen

Eet smakelijk! Namens Nabee Oving en:

Ingrediënten:
1 rettich ongeveer handgrootte (2 of 7)
50 gr witte wijn (2 of 7)
1 citroen stuk voor rasp (2 of 7)
zout / peper naar smaak (2 of 7)
80 gr roomboter (2 of 7) 
50 gr bouillon (2 of 7)
5 peultjes (2 of 7)
20 gr yoghurt (2 of 7)
20 gr eiwit (2 of 7)
30 gr azijn (2 of 7)
sojasaus (2 of 7)
1 ui (2 of 7)
gember (2 of 7)
Chili peper (2 of 7)
2 takjes tijm (3)
20 gr jonge kaas (6)

 

Werkwijze:
1. Begin met je Rettich. Dit snijd je in mooi 

banen, net zo groot als een visfilet. Je Rettich 
bak je in een bakpan met een beetje olie, laat 
rustig bakken en voeg ui, tijm en knoflook 
toe. Voeg boter toe en laat het lekker 
goudbruin bakken. Belangrijk is dat je de 
Rettich wel blijft omdraaien. Blus af met witte 
wijn en laat het inkoken. Wanneer je Rettich 
beetgaar is, is hij perfect. Haal hem er uit en 
zet apart. Giet het vocht van de kookpan in 
je steelpan. Hiervan maak je de saus. Laat 
het vocht inkoken met een beetje azijn en 
bouillon. Voeg dan voorzichtig boter toe om 
hem dikker te maken en voeg kaas toe naar 
smaak. Blijf goed roeren. 

2. Voor de emulsie pak je 20 gram Yoghurt , 
20 gram eiwit en 12 gram azijn plus zout en 
peper. Dit kan je staafmixeren of opkloppen, 
voeg dan olie toe totdat het dikker wordt. Als 
laatste doe je een paar blaadjes basilicum er 
bij. Voeg zout en peper toe naar smaak. 

3. De peultjes snij je in de lengte fijn en 
voeg een beetje sojasaus toe. Vervolgens 
roerbakken in een beetje olie. 

4. Snij een sjalot, gember en Chili peper fijn 
voeg een beetje sojasaus en gembersiroop 
toe en laat het intrekken. Dit gebruik je pas op 
het laatst.  

5. Snij een beetje bieslook fijn voor garnering en 
dan kun je het bord gaan opmaken.  

opmaak van het bord: Rettich als eerste op het 
bord met daar bovenop de emulsie. Daarop leg 
je de sjalot, gember en Chili peper. Ook leg je de 
peultjes er op. Naast dit leg je de saus met daar 
bovenop de bieslook.

Rettich, beurre blanc 
met basilicum emulsie

Streekzomer fietsroute 
Rondje Friese Meren

Chef Nabee Oving van Leerbedrijf Havenmantsje, Harlingen

Kijk voor meer 
recepten op 

eetbaarfryslan.frl/
recepten of scan de 

QR-code.

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

