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Lauwwarme herfstsalade
Wat hebben we de zomer lang kunnen
vasthouden dit jaar! Maar nu lijkt het
er toch echt op dat de herfst zijn
intrede doet. Om nog een beetje tussen
de twee seizoenen te blijven hangen,
deze maand een recept voor een salade,
maar dan wel één met een lekker
herfstig tintje.
Ingrediënten voor 2 personen:
• 100 gram gemengde sla
• 1 courgette, in blokjes
• 1 teen knoflook, gesnipperd of geperst
• 250 gram (kastanje-)champignons, gehalveerd
• 1 handje walnoten, hazelnoten, of gemengde noten, grof gehakt
• 100 gram blauwe kaas (bv. Danish blue) of geitenkaas
• 75 gram gerookte spekblokjes (optioneel)
• 3 eetlepels extra vergine olijfolie* (plus extra om te
bakken)
• 4 eetlepels balsamico met hazelnoten*

Bereiding

Snijd en snipper alle groenten zoals aangegeven in de ingrediëntenlijst.
Verhit een eetlepel olie in een hapjespan. Als je spekjes gebruikt,
bak die dan als eerste even aan. Voeg de champignons toe en bak op
hoog vuur een aantal minuten tot het meeste vocht verdampt is. Voeg
tenslotte de knoflook en de courgette blokjes toe en roerbak nog
enkele minuten. Peper en zout naar smaak. Blus af met 1 eetlepel
hazelnootbalsamico en laat het geheel afkoelen tot lauwwarm.
Meng het restant olijfolie en de hazelnootbalsamico tot een dressing.
Rooster naar wens de noten in een droge koekenpan tot ze beginnen te
geuren.
We gaan de borden opmaken.....neem mooie grote (diepe) borden en leg
een bergje gemengde sla in het midden. Er bovenop de champignons,
courgette en (indien gebruikt) de uitgebakken spekjes. Sprenkel de
hazelnoot dressing erover. Verkruimel de kaas er boven en bestrooi
tot slot met de gehakte (en geroosterde) noten.
Bon appetit!
Déli-‐Verte,	
  Neerstraat	
  20,	
  Roermond	
  	
  	
  	
  	
  	
  www.deli-‐verte.nl	
  	
  	
  	
  	
  	
  lekker-‐eten@deli-‐verte.nl

