
 

 

Recepten 
 
 
Brie-Aardbei Hapje 
 
Ingrediënten: 

 5 grote of 10 kleine aardbeien 

 1 stuk brie van 200 gram 

 100 ml aardbeien balsamico 

 1 kleine el suiker 
 

Bereidingswijze: 

1. Verwarm de aardbeien balsamico met de suiker in een steelpannetje op laag vuur 
en laat deze ongeveer tot de helft inkoken. Laat deze daarna een beetje afkoelen. 

2. Was de aardbeien, verwijder de kroontjes en snijd ze, afhankelijk van de grootte, in 
tweeën of in vieren. 

3. Snijd de brie in 20 stukken. 
4. Leg de stukjes brie op kleine schaaltjes en prik er een stuk aardbei aan vast. 
5. Druppel er een beetje van de balsamico siroop over heen. 

 

Rode bieten salade met cranberry balsamico azijn  
 

Ingrediënten: 

 Cranberry balsamico azijn 

 4 à 5 rode bieten 

 125 gram fêta  

 1 à 2 rode uien 

 platte peterselie of rucola 
 

Bereidingswijze: 
 
Snijd de rode bieten in plakjes en de rode uien in ringen.  
De platte peterselie (klein bosje) snijden of de rucola wassen. 
Alles in een kom doen en afmaken met cranberry balsamico azijn en vers gemalen peper naar smaak 
toevoegen 
Afgarneren met kleine blokjes fêta. 
 
Verdere toepassingen Cranberry balsamico azijn; 
*in salades 



*om sausen op smaak te brengen 
*bij een kaasplankje 

 

Saltufo carpaccio (voor 4 personen) 
 

Ingrediënten: 

 

 2 Saltufo´s 

 1 sjalot 

 2 eetlepels pijnboompitten 

 2 eetlepels blanke balsamico 

 1 eetlepel extra vergine olijfolie 

 1 theelepel grove mosterd 

 1 biologische sinaasappel 

 zeezout 

 zwarte peper 

 1 snufje suiker 

 50 gram rucola 

 50 gram  Parmezaanse kaas 
 

Bereidingswijze: 
 

De  Saltufo  in  dunne plakjes en de sjalot in kleine blokjes snijden.  
Een  halve  sinaasappel fileren en de andere helft uitpersen .  
Pijnboompitten zonder vet roosteren in een koekenpan. 
Balsamico, olijfolie, sinaasappelsap en mosterd mengen, blokjes sjalot toevoegen met zout,  
peper en suiker op smaak brengen en klaar is de vinaigrette.. 
De salami in een cirkel op een bord leggen, rucola in het midden draperen en de gefileerde 
sinaasappelstukjes erop leggen. 
Besprenkelen met de vinaigrette, Parmezaanse kaas er over raspen en decoreren met 
pijnboompitten.   
 

Kostelijk hierbij is vers brood! 

 

Salade Don Emilio  

Ingrediënten voor 8 personen: 

 1 zakje rucola melange 

 1 rijpe mango’s 

 ongeveer 1,5  bol buffelmozzarella 

 8 plakken serranoham  

 pijnboompitten  

 vijgenazijn 

 peper olie  



 

Bereidingswijze: 
 
Snij de buffelmozzarella in dunne plakjes of reepjes 
Schil de mango en snij deze in kleine reepjes. 
Rooster de pijnboompitten 
Verdeel de salade over de plakken ham, (laat aan een kant iets oversteken)  voeg vervolgens de rest 
van de ingrediënten toe. 
Rol alle ingrediënten in de ham. 
Serveer het hapje op een mooie schaal. 
Maak af met peperolie en vijgenazijn naar smaak. 
 
Natuurlijk kan dit hapje ook als salade gegeten worden, bijv. voor vegetariërs, laat dan de 
serranoham achterwege, serveer de salade op een bordje met krokant gebakken knoflook. 

 

Salade met geitenkaas, spekjes en frambozendressing 

Ingrediënten voor 4 personen: 

 4 eetlepels frambozen balsamico azijn 

 2 eetlepels balsamico bianco 

 3 eetlepels extra vergine olijfolie 

 150 gram zachte geitenkaas 

 125 gram gerookte spekreepjes 

 150 gram frambozen 

 75 gram jonge bladsla/rucola (gemengd) 

 1 rode ui gesnipperd 

 

Bereidingswijze: 
 

1. Rooster in een droge koekenpan de pijnboompitten goudbruin.                                           
2. Verhit in de koekenpan 1 eetlepel olijfolie en bak de spekreepjes langzaam uit. 
3. Marineer de frambozen in de frambozen balsamicoazijn.                                                      
4. Voeg de balsamico bianco aan de olijfolie toe en maak op smaak met zout en peper. 
5. Leg de salade in een mooie kom of 4 borden. Verdeel er de spekjes, de geitenkaas en de ui 

over. Strooi als laatste de gemarineerde frambozen en de pijnboompitten over de salade. 

Tomaten salade met chorizo 

Ingrediënten voor 4 personen: 

 3 mooie tomaten of een handvol kleine 
pomodori 

 1/2 rode ui, in dunne reepjes 
 paar takjes verse tijm, alleen de blaadjes - 

peterselie is ook lekker 
 1 el tomaten balsamico 
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 2 el olijfolie 
 100 g chorizo, gehalveerd en in plakjes 

Bereidingswijze: 

Meng de tomaten, rode ui, tijmblaadjes, sherryazijn en olijfolie in een schaal. Breng op smaak met 
wat zout en peper. Laat de smaken even op elkaar in werken, terwijl je verder gaat met het bakken 
van de chorizo. 
 
Bak de chorizoplakjes aan beide kanten bruin in een droge, hete koekenpan. Voeg de chorizo met 
olie toe aan de tomatensalade en serveer. 

Trifle met aardbeien, aardbeien balsamicoazijn, mascarpone en advocaat; 

Ingrediënten voor 4 personen: 

 500 gram aardbeien 

 ½ theelepel citroensap 

 Aardbeien balsamicoazijn 

 ½ roombotercake in plakken 

 1 eetlepel suiker 

 200 ml advocaat 

 250 gram mascarpone 

 150 ml sinaasappelsap (vers geperst) 

 hoge glazen schaal of smalle accubak 

 handmixer 

Bereidingswijze: 

1. Houd enkele kleine aardbeien apart voor de garnering. Verwijder van de rest de kroontjes en 
snijd ze in plakjes. Meng de plakjes aardbei met het citroensap en de suiker. 

2. Klop in een kom met de handmixer de mascarpone met de sinaasappelsap luchtig. Schep de 
advocaat erdoor. 

3. Bedek de bodem van de schaal met de helft van de plakken cake en druppel er wat 
aardbeienbalsamico over. Verdeel de helft van de aardbeien over de cake. Schep hierover 
1/3 van het advocaatmengsel. Leg hierop de resterende cake, (druppel er wat 
aardbeienbalsamico over) resterende aardbeien en dek af met de rest van het advocaat-
mascarponemengsel. Bewaar afgedekt in de koelkast. 

4. Neem de schaal 30 minuten voor gebruik uit de koelkast. Garneer de bovenkant met de rest 
van de aardbeien. 

 

 

 

 


