Een Aspergevoorafje, of tussengerechtje.
Voldoende voor 6 Dersonen.

Ingrediënten:
% kilowitteasperges
400 gramgroeneasperges
Raddichio
Rosso
LoloBionda
lJsbêÍgsla
100gramRucola
100gramRedChart.
250 grambuÍfelkaas
in blokjes.

Coulisvanbosfruit:
3 eetlepelssuikerin de panen karamellisêÍen.
Aardbei,framboos,rodebes,bramên,ongesneden,
toevoegen.
Kokenin 2 dlcrèmede Cassis.
Lekkergaarlatenpruttelen.
Bereiding:
Schildewitteaspergesen snijde onderkanten
eraÍ.
Ookde onderkanten
van de groeneaspergeerf snijden.
Kookde groentenbêetgaarin 4 minuutjes.
À,,leteen
afspoelenvoorkomtdoorgaren.
Snijde slasoorten
ergfijn,behalvede Rucola,en de Redchart.Dezeheellatenen was de sla in koud
Ondertussen
de coulismaken.
l\rengde kaasmêt de sla.
Drapeerde aspergesop het bedjesla.
Wit en groendoorelkaar.Letop de details.
Voegde warmecoulistoe.
Smullen
maaf.
Tip:heerlijkmeteen rodewtn of koelerosé

Geroerbakken
aspergesmet verseAnanas.
In een hêêdiikeversê coulis van verse Ananas.
Recept voor 4 volwassênen.
Benodigdheden:
500gramwitteasperges
350gÉm groeneasperges
1 verseananas
1 bosjecitroenmelisse
of munt.
3 eetlepelssuiker
Beetjeolijfolie
'1teentjeknoÍlook
1 kleinesjalotoÍ kleineui.
% SpaansepeperSapvan 'l limoen/citroen.
Ananaslikeur.
2 dl.
Hoê ên wat?
Schilde witteasperges.Onderkantjês
eraf.
Wasde groeneaspergêsen ook de onderkantjes
eraf.
Snijde aspergein grovestukken,ongeveer3 cm.
Aspergekopjês
aparthouden.Wd doormidden
snijden.(overlangs).
Schilde verseananasen snijdie in grovestukken.
De helftaparthouden.
Schilen snijde knoíookergfijn.
Ookde SpaansepêperÍijnsnijden.(zaadjesefinlaten)
Sjalotjefijn snijden.
Coulis makên:
De suikerin eên koekenpan
meteên beegecitroensap.
Lekkerbruinlatenworden.
Voegde Anênasmeteigensap ên de likeurtoe,langzaamlatêngaren.
Als allesgaaris, in êen hogebeker,en vervolgens
fijn malenmei eenstaafmixer.
TêÍugop een laagvuuÍjêen warmhouden.
In eenwokpande olieen dê lauweaspergestukken
toevoegen.
Voegde gesnedengroêntênen de ananasstukken
toe en op êen hoogvuutbruinbakken,
Nadatallesbeetgaaris,de ananascoulis
toevoegen
en opdienen.
Garnerenmetdê muntof ciiroenmelisse.
Heerlijkmet rijst,of metêen pasta.
Ookgebakkenaardappeltjes
in schilkan-

Aspergemousseline
met pastinaak.
Een bijgêrocht,

Voldoendevoor 6 volwassenen.
Ingrediëntên:
500gramaspergegroen.
500grampastinaakin ergíijnestukjes
4 grotekruimigeaardappelen,
geschilden fijnestukjes
1 bekerkookroom(koksroom)
1 liter.
1 uitjeefg fijn gêsneden1 teentjeknoíook.ErgÍijn snijden.
Hoe nu vêrder?
Neemeen hogêpanmetdikkebodem.
Zet op een hoogvuur.
Koksroomin de pan.
pastinaak,
Voegde Íijngesneden
aardappelên,
knoíooken de fijnegêsnedengfoeneaspergestoe
Kookin de koksroomde productên
erg gaar.(letop roomkooktsnelover).
Als alleserg gaaris dan de staaÍmixer
erinen ergfijn mixen.
Zonderklontjes,ietslatenindikkenen opdienen.
EenperfectbijgêÍechtbij aspergeproducten
Dit kanook met spruitjes,
witlof,knolsêlderij,
bfoccoliof bloemkoot.
Neêmdezegroentendan in plaatsvan de asperges.

Geroerbakteasperges-tagliatelle
met Leidschekaas!

B€nodigdheden
voor 4 personen:
500gr. witteasperges
500gr. groeneasperges
250gr. belegenLêidschekaas,Komijnekaas.
Bosjebosui
250gr. 6hampignons
300gr. Zalm
Zouien peper
BêkêÉjêcrèmefraiche
Wattakjesdille
Bereidingswijze:
Schil de witte aspergesen snij de onderkantvan de witte en de groeneaspergeseraf. Van verse
productenis I cm al voldoende.Snij vervolgensmet dekaasschaaf,ofdunschiller vanafde kop de
gloeneen witte aspergesin slieÍen.
Snij de bosui in gove stuklen en de champignonsaanplaldes.
Doe in eenwok,an wat olijfolie en roerbakeelstde bosui iets gaar,de aspergeslieftenerbij en zout en
peper.Roerbakdit 10 minuten.Zalm erbij en de kaasin kleine stukjes.Op het laatstde crèmefraiche
en de fijngesnedendille erbij. Goeddoor warmen.
Heerlijk met tagliatelle!
Zalm als laatstetoevoegenl
Dit is eenreceptwat niet te bewerkeltk is, maarjuist door de aspergeslierten
en de specifiekesmaak
vandekaasery apaÍ en smaakvolisl!!

Een llollandse pieper met goud gevuld

B€nodigdheden
voor 4 personen:
I kg asperges,witte.
6 grote vastkokendeaaÍdappels,
4 hard gekookteeieren,
200 glam beenham( ofha-.nvoor asperges)
150gram kastanjechampignons( dezetoevoegingis eenkeuze)
200ml. aspergesaus
Peper,
ZovI,
Nootmuskaat,
Bieslook,
Alumiíiumfolie.
Was de aardappelsgoedaf Eventueelafborstelenonderstromendkoud water.
Kook 4 aardappelshe€lmet schil, en 2 aardappelsgeschild,in water en zout gaar,goedaf laten
koelen.
Schil de asperges,saijd ze in shrkjesvan 4 cm en kook ze beetgaarin + 8 min. met wat zout.
Voeg iets later de aspergepunten
aanhet kokendewatertoe.
Kook 4 eierenhard.
Snij de kastanjechampignonsin plakjes,en bak dezekort in de koekenpan.
Maak de aspergesaus,
bv. hollanalaisesausof gebnrik eenpakje aspergesaus,
dezesausmoet niet te
dun zijn.
Hol de 4 grot€ aardappelsuit met eenmeloenbolleljes(pommesparisienne)lepel,
Snij de gekooktegeschildeaardappelsin kleine blokjes,
Snij de ham in kleine blokjes,
Snt de eierenin kleine redes (2x door de eieÍsnijder)
Meng de aardappelblokjes,
ham, eieren,de asperyestukjes,
(e!t. de gebakten
en de aspergesaus,
champigÍlonsals vervangervoor de ha..nofals extratoevoeging)voorzichtig door elkaaÍ.
Voeg naarsmaak,zout, pq)er en wat nootmuslGattoe,
Vul de aardappelsmet het aspergemengsel,
gameerafmet wat bieslook.
Pakde aardappelsin met aluminiumfolie.
Dit gerechtkan in eenvooÍerwarmde ovenop 185 gr. t 15 a 20 minuten,
Of ook heelgoedop eenbarbecuegewarmdworden,
En natuurlijk ook in eenmagnefton,maardanzonderaluminiumfolie.

Eetsmakelijk.

ReceptAspergesalade
Voldoetrdevoor 6 persoietr.
Ingr.:

2,5 kilowitteAsperges,ongeschild.
6 Eierên
'150gramgekookteham
1l\4ango
1 potjêBlêslook
Poldersaus
van Bonfait

Eo€ grau we t€ werk?
Schil2,5 kilo aspergesdubbelA, snijd ze in stukjesvan ongeveer1,5 cm. Houd de kopjesapart.Kook
de stuKjesasperges5 minutenen laat ze nagaÍen,daamaop vergietkoelenen goeduit laten lekten.
Kook de kopjesin 5 minutengaar,en laat ze uitlekken.
Sntd 6 versgekookeeieren,2x snijdenin eiersnijder,150 gramhamin kleine reepjesfijn snlden.
I heerlijkeMali mangoin bloKjes.
I porjebieslookfijn sdjden.beetjebewaren\oor gamering.
Doe alle ingediënter in eenbak, dusde stlrlliesasperges,en de andetegesnedeningediènten.
Mengenmet de poldeísausvan Bonfait.
Bij pÍesentatiein de koeltoonbaik, overdoeniD eentoonbantschaai.Afgamerenmet nog eens150
gÍam fijn gesnedenham, 1 ei, de gekooke kopjesaspergesen de bieslook.
Verkoopdchtprijs is 2,49 per I 00 gram.
Goedte gebmikeÍ bij BBQ, of als voorgerecht,of als bijgerecht.
Ook vootueffelijkop broodofpistoletje.

Aspergesalàde:
Gebaseerdop 4 volwassenen.
Benodigdheden,
-500 gr. witte asperges
-500 gr. groeneasperges
-1 bosjerucola(notensla)
-2 eetlepelsolijfolie
-150 gr.pijnboompitten
-1 bakje champignons
-1 bakje kastaÍrje-champi$ons
-Aardbeienvoor gamedng
Bereiding,
Schil en kook de witte asperges(in stukken)eenpaarminutenen voegde goene asperges(ook in
stuklen) toe. Na eenpaarminutenevenlatenDagarenin eigenkookvochi en afschudden.Was
ondertlrssenalerucola. Snij de champignonsin schijtes en bak dezein de olijfolie. Roosterde
plnboompitten. Verdeelde sla ií eengrotekom met daaroveralelauwwame champignonsen
asperges.Strooi dan de pijnboompittenover de salade.Was de aardbeienmet koontje m halveer
deze.Leg de halve aadbeien dan op de salade.Smakelijkeren!
VariatietipsI
Voor eenwat fijnere salade.VeÍang de witte en groeneaspergesdoor tip-asperges.
Voor eenwat pittige salade.Vervaíg de champiglonsdoor anderegemengdepaddenstoelen.
Bijvoorbeêldde Shiitake, Cantharcllen.
Nog pittiger? Voeg gerust1 Spaansepeper,zonderpitjes ioe.
Tip:
Voor eenmaaltijdsalade,
kookwal pastaen seÍveerdezebij de salade.

AspergeFantasie!
Voor 4 volwassenen,
Benodigdheden:

500 gramwitte asperges
300 gram gloeneasperges,
250gramaardbeien,
% pot basilicum,
beetjeversezwaÍe peper,
750 glam dsotto,
200gramshi-take,
Keuze:
4 plakkenbeenham.
of 4 plakten zalm.

Berciding:
De risotto in de ovenverwarmen,de shi-takein reepjessnijdenen bakken.
De witte aspergesschillen,€n de onderkantjeseraf sdjden.
De groeneaspergeswassenen ile onderkantjeseraf snijden.Veruolgensbeetgaarkoken,de aardbeien
schoonmaken
en samenmet wat basilicumpurerenen zwartepepernaarsmaakioevoeg€!.
Daamade sauswarm maken,
De risotto mengenmet de shi-takeen over 4 bordenverdelen,
daarcverde groeneen witte aspergesverdelenen de warmesauseroverscheppen.Gamerenmet halve
aa(dbeien€n blaadjesbasilicummet \rat zwartepeper.
Eventueelde plakkenham of zalm erbij serveren.
Wijn tip:
eendrogewitte wijn.

Aspergesmet zalm op eenbedjevan zeekraàl
een hoofdgerecht, voldoendevoor 4 volwassenen.
Ingrediënten
1,5kg witteasperges
500gramgroeneasperges
400 gramzeekraal
l lente-uitje
4 motenzalm
1 dlwíttewijn
room
peper,zout
olijfolie
Wat qaatvooÍaÍ?
De witteaspergesschillen,de groenewassen,de onderkantjes
eraf.
Kokênvolgensde basisbereiding.
Was de zeekraalên het lenteuitje.
Snijhet lente-uitje
in íjne
ringetjes.
Berêiditrs
Wokde zeekraalmet hetlente-uitje
kortin de olijfolie,totdatde zêekraalmooidonkergroen
kleurt.Bak
de zalmmoten
op niêt1ehoogvuurgaar.
Snijde zalmin fepenvandezelfdedikteals de asperges.I\raakop hel mtddenvên hetbordeen bedje
van de gêwoktezeekraalen legom en om dê aspergesen de zalmfepenhierop.
Schenkde wittewijnin een pannetjeen voegeen schêutjeÍoomtoe.Maakde sausop smaakmet
peperen zout.
€9rvge4lip!
Garneerhetgêheelmeteentakjedille.
De wijnsausin eên dun randjerondomhetgerechtop hetbordgietên.
Variatiêtip:
Neêmin plaatsvan zalm,een heerlijkvarkênshaasje
(in medaillons
gesnedên)

Aspergessalade
met Avocado,Mangoen Lambada's
Voldoende voor 4 volwassenen,
lngrediënten: 12 rcdepepel
'1limoengeborsteld
'1theelêpelgemalênkomijn,
2 eetlepelszonnebloemolie,
'1rijpeavocado,
1 rÍpe mango,
'l25 gramLambadaaardbeien,
I kropjelittlegemin reepjesgesneden,
15 gramversekodandergrofgesneden,
8 stuksAA1Asperge
B€reiding:
Aspergesin gove stukengesnedenbeetgaarkoken.(de kopjesbe\rarenvoor de gamering).
Verwijder de zaadjesuit de peperen hak de peperfijn.
Raspde schii van de gewassenlimoen en persde wuchi uit.
Klop in eenschaalhet sapmet de gemsptelimoenschil,rodepeper,komijn, en de olie tot eenalressing.
voegnaar smaakzout en pepettoe.
Maak de avocadoen mangoschoonen snijd het \Tuchtvleesin blokjes.
Verwijder de hoontjes van de Lambadaaardbeienen snijd de aardbeienin vieren.
Snij de Little Gem in reepjesen doe die samenmet de grcf gesnedenkorianderonderineen
zwarteschaal.
Hier bovenopde aspergestukken.
I-eg de mango,avocadoen aardbeienbovenop aleasperges.
We gamer€nafmet de aspergeskopjes.
Als laatsteschenkenwe de dressingvan zonnebloemolie,komijn, rode peperen limoensaperover.
We hebbenhier eenfrisselJeurrijke en gezondesalade.
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Bonbonvan gerooktezalm met asperge

Inprediëníenl
-2 mooiepiakken
gerooktezalm
-1 stuks
paling
Hollardsegamalen alons
3 witte asperge
2 groeneasperge
Aspergesaus
komkommer
bieslook
bereiding:
*Leg de zalm in eenclresseer-ring,
de zalm iets over de rand latenhangensnij de paling in stukjesen
doe ze ve olgeÍs samenmet de gamalenin de dng.
Vouw dan de zalm er overheenen dnrk het vervolgensgoedaaa.
HaaInu alles voorzichtiguit de ring en leg de bonbonop eenbord.
*Kook vervolgensde aspergesen leg de aspergeser netjesbt op het bord, serveerde sausapartin'n
klein schaaltje.
Gebnik voor de gameringkomkommeren bieslook.
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