
Waldorf salade van Corrie 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 bleekselderij, gesneden in kleine stukjes (ongeveer 500g)  
2 appels, in stukjes gesneden 
75 gram gehakte walnoten 
Sausje van ½ citroen en 2 eetlepels mayonaise (+ beetje peper) 
  
 
 

Aardbeienmoes van Gerda 
 
 
500 gram aardbeien 
50 gram witte basterd suiker 
150 gram mascarpone 
2 eetlepels gembernat  
150 gram bakgember 
keukenmachine of staafmixer 
  
aardbeien wassen en kroontjes verwijderen 
basterdsuiker en aardbeien pureren  
afgedekt wegzetten in de koelkast (minstens 2 uur) 
mascarpone samen met gembernat loskloppen 
gehakte gember er doorheen scheppen  
  
Opdienen 
aardbeienmoes in glazen scheppen  
daarop een schep van de mascarpone met gember scheppen 
je kunt het nog versieren met een takje munt 
  
Je kunt de mascarpone ook vervangen door crème fraiche te gebruiken 
 



Broccolisalade van Coos en Klaas 
 
Ingrediënten voor 4 personen; 
2 stronken broccoli 
1 rode ui 
1 grote appel 
trosje rode druiven 
1 flinke el mayonaise 
2 flinke el Griekse yoghurt 
hand pecannoten 
peper en zout  
 
Zo maak je het 
Snij de broccoli in roosjes en was ze. Kook de broccoli net beetgaar in ruim water met zout. Laat het 
afkoelen. Doe de broccoli in een kom. Snij de ui in halve ringen en voeg dit bij de broccoli. Snij de 
appel in stukjes, voeg dit samen met de druiven bij de salade. Meng de Griekse yoghurt met de 
mayonaise en meng dit door de salade. Breng de broccolisalade op smaak met peper en zout. Hak de 
pecannoten grof. Strooi deze over de salade. 
 
 
 

Het recept van Cathrien, maïs salade 
 
Hierbij mijn recept. Ooit, heel lang geleden, uit een tijdschrift gehaald. Misschien wel uit de 
Libelle van mijn oma. Ik ben vroeg gestart met het verzamelen van recepten. 
Het recept stond bij een reeks recepten te gebruiken voor een picknick. Dus goed van te 
voren klaar te maken en te vervoeren. 
Ik maak deze maïssalade al jaren, steeds als ik in de zomer een grote groep mensen ontvang. 
Zeer geschikt voor de luie kok. 
  
Men menge: 
1 blikje maïskorrels (uitgelekt)  
1 rode paprika in kleine stukjes 
1 groene paprika in kleine stukjes 
200 gram jonge Goudse komijnekaas in stukjes 
  
Alles door elkaar husselen, en even laten ‘intrekken’.  
Dat is alles. Wie graag een dressing erbij wil hebben moet dat er vooral bij bedenken. Ik doe 
er nooit een dressing bij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rijst-bonen-salade met mais en kruiden van Els 
 
Ingrediënten 
275 g meergranenrijst 
1 blik black eyed bonen (425 g) 
1 blik zwarte bonen (200 g)  
1 blikje mais (150 g) 
1 bakje of 15 g koriander 
1 bakje of 25 g bieslook 
1 biologische limoen 
1 teentje knoflook, uitgeperst 
1 el olijfolie 
chilipoeder 
1 tl gemalen komijn 
 
stap 1 Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en laat afkoelen tot gebruik. 
stap 2 Doe ondertussen de bonen en de mais in een zeef. Spoel af en laat uitlekken Snijd de 
koriander en bieslook fijn. 
stap 3 Rasp de groene schil van de limoen en pers de vrucht uit. Doe de rasp en het sap in een kom 
en voeg  de knoflook, komijn, chilipoeder en de olijfolie toe. Klop tot een dressing en breng 
eventueel op smaak met zout. 
stap 4 Meng bonen, mais, rijst, kruiden en dressing in een kom en klaar! 
 

Quiche Lorraine van Lolkje 
 
4 plakjes bladerdeeg (diepvries) 
25 gr boter of margarine 
100 gr bacon 
110 gr geraspte kaas 
2 eieren 
2 dl slagroom 
zout, peper 
lage taartvorm ø 24 cm 
 
Oven voorverwarmen op 200°C/gasoven stand 4. 
Plakjes bladerdeeg in ong. 10 min. ontdooien. 
Taartvorm invetten. 
Baconplakjes in ca. 5 min knapperig bruin bakken. 
In een kom de eieren loskloppen met slagroom, zout en peper. Geraspte kaas toevoegen met de 
afgekoelde in stukjes gesneden bacon. 
Taartbodem bedekken met het bladerdeeg, goed tegen de randvorm duwen en met een vork gaatjes 
in de bodem prikken. Kaas-bacon-roommengsel erover schenken. 
Kaastaart in het midden van de oven gaarbakken en ca. 30-35 minuten. 
 
Smaakt zowel warm als koud lekker.   
 
 
 
 



Aardappelsalade van Cees 
 

1 kg aardappelen 
4 eetl. mayonaise of meer 
2 eetl. kappertjes 
5 eetl. gesnipperde zwarte olijven 
1 gesnipperde ui 
1 eetl. witte wijnazijn 
1,5 eetl olijfolie 
Geperste knoflook naar smaak 
Peper en zout 
 
Gekookte aardappelen klein snijden en mengen met de andere ingrediënten. Gun de salade 
tijd om de smaken te laten mengen, door een paar uur tevoren klaar te maken en in een 
afgesloten schaal bij kamertemperatuur te laten rusten. 
Eet smakelijk! 
 
 

Couscous met abrikozen en kaas van Truus 
Ook als je snel klaar moet zijn, kun je best exotisch koken. Deze couscous heeft door de abrikozen en 
kruiden een Marokkaans tintje. 
 

300 g couscous  
350 ml kokend water  
2 tenen knoflook  
8 el arachideolie  
800 g fijngesneden hutspotgroenten  
3 tl gemalen komijn (djinten)  
75 g gewelde abrikozen zonder pit  
15 g basilicum  
30 g amandelschaafsel  
3 el bloemenhoning  
150 g blue d'auvergne 50+ 
 

Doe de couscous in een schaal, schenk het kokend water erover en laat 10 min. afgedekt 
staan. Snijd de knoflook fijn.  
Verhit ondertussen 2 el olie in een hapjespan en bak de hutspotgroenten, komijn en 
knoflook 10 min. op middelhoog vuur. Schep regelmatig om. 
Snijd ondertussen de abrikozen in stukjes en het basilicum in reepjes. Verhit een koekenpan 
zonder olie of boter en rooster het amandelschaafsel 3 min. op middelhoog vuur. Neem uit 
de pan en laat afkoelen op een bord. Klop de rest van de olie met de honing tot een 
dressing. 
Roer de couscous los met een vork en meng de dressing, hutspotgroenten, abrikozen, het 
basilicum en amandelschaafsel erdoor. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 
Verkruimel de kaas erover en serveer. 


