Saladevan·diverse
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Ingrediënten: voor 8 personen.
~ 1 kilo diverse bieten zoals, choggia, gele;witte, torono,
, Egyptische platte enerapaudine
.
; ,~1 sinaasappel, in kleine stukjesgesnedenmet
de schil er nog om
; ~ 1 citroen .
..
...
'
.•~ 2'tenenknoflook, grof gehakt
'~2tákken rozemärijn
.
1bos básilicum, stènqels ertblaadjesapártbeWaren;
deciliter olijfoli~
'.' '.. .
r~200gramjonge zachte geitenkaas (buchechevre) op
kamertemperatuur.
.
.,
..
..
, ~Grofzout
SPeper
i .~1 deciliter witte wijn azijn
r .}!.100 gram suiker .
s: &ilbietehbladof
friseesia
.~ 1dedlfter aceto balsamico
Werkwijze:
. .
.
Verwarm de ovèn voor Op 180 oe.
bieten in de oven gaar zijn mostLeg alle bieten met deschiler
'. je ze even laten afkoelen en dan
nog om.wel gewassen, behalve 1
pellen. Hetpellen gaat het mak>
(bij voorkeur een lichtgekleurde),
kelijkstalsze nogeènbeetJe
h, een ovenschaal en verdeel hier- wanl1 zijn. Snijd de bieten in
over 1dl Olijfolie, een beetje grof
mooie gelijke stukkerien marizout '(Iet opt Je kuntbeternélzou-,
neer ze met een beetje olijfolie,
ten dan van tevoren te veer zoutcitroenzert(geschaafde
dtroen-:
toevoegen), de knoflook.roze.schil) peper en zouten meng het
mariln; sinaasappel en basilicum.
er wederom goed door zodat alle
Schild dit goed om zodat de biebieten lekker bedekt zijn.
ten aan alle kanten bedekt ziJn.
. Dresseren:...
.. .
met alle smaakstoffen enoliê:
'Verdeelçfegepoftebieten
over i
Dek deschae! af-met een passeneen rnóoie'platteschaal of een
de deksel of aluminiumfolie en
groot bord, druppel hierover lek.schuifdit in de oven. Na ongeveer
ker wat balsamicoazijn. Brokkel.
een uur controleren, door middel
of schep de geitenkaas in 8 of 16
van prikken meteen mesje of sakleine hoopjes over debieten en
téprlkker.of de bieten gaar zijn. . 'eg de plakjes zoetzure biet er opZo niet, nog een half uur in de
gerold tegenaan. Als laatste de
oven.welweerçoed
afdekken.
frisee of bietenbied (door een
Schil de overgebleven biet en snij
beetjeofijfolie gehaald) en dEi badeze met een mandoline, schaaf·
silicumblaadjes eroverheen verdeof een snijmachine in dunne plak"·· Ièn,
.
'.
jes.
.
Dit is een zeer lekkere salade als
Maak ondertussen van de azijn en voorgerecht, bijhethoofdgei-t~ch.t
suiker een zoetzuur en leg hierin
kun je het heerlijk combineren
de in plakjes gesrieden overqeblemet wilde eend, laatdan wel de
ven biet om te marineren. Afs de
geitenkaas weg.
.
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