
Groen & Grijs

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl 
voor meer informatie over Groen & Grijs. 

Ingrediënten voor twee personen 
Voor de zalm  
- 300 gram zalmfilet zonder vel 
- 100 gram zeezout 
- 35 gram suiker 
- 1 steranijs 
- 2 stuks kardemom 
Voor de teriyaki marinade 
- 75 gram sojasaus 
- 75 gram suikerwater 
- 25 gram gembersiroop 
- 25 gram jonge jenever 
- 25 gram sesamolie 
- ½ teen knoflook 
- schil van 1/2 limoen 
- schil van 1/2 sinaasappel 
Overige ingrediënten  
-komkommer 
-100 gram Griekse yoghurt 
 
Bereiding 
1| Maal alle ingrediënten voor de zalm fijn in een keukenmachine en wrijf de zalm 
vervolgens aan beide kanten hiermee in. 2| Laat de zalm 1 uur marineren en spoel 
daarna het zout eraf met water. 3| Meng alle ingrediënten voor de teriyaki marinade 
en verwarm op het vuur. 4| Laat de marinade afkoelen. 5| Snijd de komkommer in 
plakjes van 1 cm dik. 6| Steek de komkommer uit met een ronde steker. 7| Marineer 
de komkommer in de teriyaki marinade. 8| Dep de zalm droog. 9| Snijd blokjes van 
de zalm. 10| Verwarm een rookoven met rook mot en rook de zalm 20 seconde in de 
oven. 11| Haal de zalm eruit en serveer op een bord. 12| Meng de Griekse yoghurt 
met het sap en de rasp van 1 limoen. 13| Vul een spuitzak met dit mengsel en maak 
het gerecht hiermee mooi op.  

Recept voor: gepekelde en gerookte zalm



Ingrediënten voor twee personen 
Voor de kalfswangen 
- 4 stuks kalfswang 
- 1 takje rozemarijn 
- 8 takjes tijm 
- 2 tenen knoflook 
- 100 milliliter balsamicoazijn 
- 300 milliliter bouillon  
- peper en zout 
- 2 laurierblaadjes  
- water 
Voor de crème van pastinaak  
- 3 stuks pastinaak 
- 100 milliliter room 

- 20 gram boter 
- peper en zout 
Voor de jus   
- 100 milliliter rode wijn 
- 25 gram suiker 
- 5 peperkorrels 
- 2 laurierblaadjes 
- 200 milliliter stoofvocht van 
  de kalfswangen 
Overige ingrediënten  
- 50 gram gesnipperde uit 
- 50 gram gelei suiker 
- 1 kilogram verse doperwten  

Bereiding 
Kalfswangen  
1| Bak de kalfswangen aan en leg deze 
in een niet te grote ovenschaal. 2| Voeg 
de rest van de ingrediënten toe aan de 
ovenschaal. 3| Vul de ovenschaal met 
water tot de kalfswangen net onder 
staan. 4| Gaar het vlees op 165 graden 
in 1 uur en 50 minuten. 5| Zeef het 
vocht en bewaar dit voor de jus.  

Crème van pastinaak  
1| Schil de pastinaken en gaar deze 
samen met de overige ingrediënten in 
30 minuten in een pan. 2| Maal alles 
fijn in een keukenmachine en wrijf door 
de zeef.  3| Breng op smaak met zout.    

Rode wijn jus 
1| Kook de rode wijn en de suiker voor 
de helft in. 2| Voeg het stoofvocht van 
de kalfswangen toe en kook dit in tot 
saus dikte. 3| Zeef de jus en maak de 
smaak af.  
 
Compote van ui 
1| Verwarm de gelei suiker samen met 
de ui. 2| Blijf goed roeren. 3| Let goed 
op dat de ui gaar is.  

Doperwten 
1| Haal de erwtjes uit de boon. 2| Breng 
een pan met water aan de kook. 3| Kook 
de erwten voor 1 minuut. 4| Giet af en 
breng op smaak met peper en zout.  

Recept voor: kalfswangen met pastinaak

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl 
voor meer informatie over Groen & Grijs.
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