
(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
• 7 - De Eerlijkheid

Materiaal: 

• mes
• pannen (2)
• dunschiller

Bereidingstijd Hoeveelheid

30 min Voor 4 personen

Eet smakelijk! Namens Gavin Kools en:

 

Werkwijze:
1. Zet het pannetje met de appelazijn, sojasaus 

en sushi azijn op. Reduceer dit voor de helft.  
2. Dop de verse doperwten en zet een pannetje 

op voor al het restafval, hier trekken we een 
simpele bouillon van. 

3. Schil de biet en snijd deze in blokjes, het 
afval kan niet in de bouillon ivm de kleur 
van de bouillon, deze moet enigszins groen 
blijven. 

4. Ontdoe de tomaat van haar vel en 
vruchtvlees en snijd in blokjes vergelijkbaar 
van grote met de bietentartaar, het 
tomatenafval mag in de bouillon.  

5. Doe de biet licht stoven in het pannetje met 
de reductie, stoof totdat de echte harde bite 
van de biet is verdwenen, haal van het vuur 
en voeg de tomatenblokjes toe, zo trekt de 
smaak lekker door en gaart de tomaat niet te 
ver door.  

6. Snijd linten van het groene gedeelte van de 
jonge sjalot (dit lijkt op het groene gedeelte 
van de bosui dus gebruik eventueel bosui). 
Maak een wasabipuree door deze te vijzelen. 

7. Maak een peultjes spaghetti door met de 
dunschiller langs de dunne zijde van de 
peultjes te gaan. Leg deze op koud water en 
gebruik de boontjes die in de peultjes zitten 
bij de doperwtjes. 

8. Kook de doperwtjes en peulboontjes af in de 
bouillon nadat deze gezeefd is.  

9. Serveer door eerst de teruggekoelde 
boontjes en erwtjes in een stekertje te doen, 
doe hierop vervolgens een laag met de bieten 
en tomatentartaar.  

10. Garneer af met de spaghetti van groene 
groentes, dotjes van de wasabipuree en de 
dungesneden radijs.

Tartaar van rode biet en  
tomaat met frisse groene tinten

Streekzomer fietsroute 
Rondje Friese Meren

Chef Gavin Kools van Leerbedrijf Le Petit Bistro, Sneek

Ingrediënten:
2 rode bieten (2 of 7)

1 vleestomaat (2 of 7)

100 gr verse doperwten (2 of 7)

100 gr peultjes (2 of 7)

1 steel verse jonge sjalot (2 of 7)

1 mierikswortel (2 of 7)

50ml appelazijn (2 of 7)

50 ml sojasaus (2 of 7)

50 ml (sushi) azijn (2 of 7) 

1 radijs (2 of 7)

Kijk voor meer recepten op 
eetbaarfryslan.frl/recepten  
of scan de QR-code.

https://eetbaarfryslan.frl/recepten

