Streekzomer fietsroute
Rondje Friese Meren

Venkelsalade
met basilicum olie
Chef Jerrel Terpstra van Leerbedrijf Maria Louise, Leeuwarden
Bereidingstijd

Hoeveelheid

20 min

Voor 4 personen

(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
• 5 - Kwekerij Trimpe
• 7 - De Eerlijkheid

1 venkel (2 of 7)
200 gr gemengde sla (2 of 7)
30 doperwten (2 of 7)
100 ml olie (2 of 7)
100 gr suiker (2 of 7)
100 ml azijn (2 of 7)
3 tenen knoflook (2 of 7)
1/2 ui (2 of 7)
1/2 limoen (2 of 7)
1/2 citroen (2 of 7)
10 blaadjes basilicum (3)

3. Snijd de basilicum fijn en maal deze
door de olie heen met een staafmixer.
4. Zet het vervolgens op het vuur en
verwarm deze niet hoger dan 45
graden. Laat dit een kwartier trekken.
Zeef de olie zodat je een bijna heldere
olie hebt.
5. Snipper de ui en snijdt de venkel in
reepjes van 1 cm dik.
6. Bak de venkel in de knoflook,
basilicum olie, citroen en limoen 2
minuten per kant.
7. Blancheer de doperwten 2 minuten en
giet ze af in ijswater.
Pel vervolgens de doperwten.

1 komkommer (5)

Materiaal:
dunschiller
zeef
steelpan
koekenpan
garde

1. Verwarm de azijn met de suiker en
haal het vervolgens van het vuur.
2. Schil reepjes van de komkommer en
leg ze in het afkoelende suikerwater
en laat ze intrekken.

Ingrediënten:

•
•
•
•
•

Werkwijze:

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

opmaak van het bord: Sla gecentreerd,
omringd met de ingelegde komkommer,
schuin erop de gebakken venkel. Giet de
basilicum olie eroverheen. Leg de doperwten
om de komkommer heen en decoreer met

basilicumblaadjes en de ingelegde
komkommer.

Eet smakelijk! Namens Jerrel Terpstra en:

