
Zelf waterkers 
kweken? Kijk 
op onze blog 

voor tips! 

Lentestamppot met warmgerookte zalm en waterkers
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Maak een foto van je gerecht en deel deze via   De mooiste foto krijgt een verrassing!

glutenvrijgemakkelijk

Verse dille Waterkers Warmgerookte zalmAlpha aardappelen Bloemkool

25-30 min



*  Zelf toevoegen

Allergenen
4) Vis 15) Kan sporen 
bevatten van selderij
 
Benodigdheden
Pan met deksel, kom,
aardappelstamper

1 Schil of was de aardappelen (alpha) grondig en snijd in parten. 
Zorg dat de aardappelen net onder water staan in een pan met deksel, 
breng afgedekt aan de kook en laat 12 – 15 minuten zachtjes koken.

2 Snijd de bloem van de bloemkool in roosjes en de steel in blokjes. Kook 
de bloemkool in de laatste 8 minuten mee met de aardappelen.

3 Hak de dille fijn. Meng in een kom de extra vierge olijfolie, honing, witte 
wijnazijn, 1 el water per persoon, het grootste deel van de dille en peper 
en zout naar smaak. Bewaar dit apart. 

4 Scheur de waterkers klein. Verwijder het vel van de warmgerookte zalm 
en verdeel met een vork in kleine stukken. 

5 Giet de aardappelen en bloemkool af en stamp tot een grove stamppot 
met de roomboter. Voeg de waterkers, mosterd en het grootste deel van de 
honing-dilledressing toe en breng op smaak met peper en zout. Schep als 
laatste, voorzichtig, het grootste deel van de warmgerookte zalm erdoor.

6 Verdeel het gerecht over de borden en garneer met de overige 
warmgerookte zalm en overige dille. Besprenkel met de overige honing-
dille-dressing.

Voedingswaarden 660 kcal | 30 g eiwit | 56 g koolhydraten | 33 g vet, waarvan 10 g verzadigd | 10 g vezels

Ingrediënten 1P 2P 3P 4P 5P 6P
Alpha aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Bloemkool (g) 200 400 600 800 1000 1200
Verse dille (takjes) 15) 3 6 9 12 15 18
Waterkers (g) 15) 20 40 60 80 100 120
Warmgerookte zalm (g) 4) 80 160 240 320 400 480
Extra vierge olijfolie (el)* 1½ 3 4½ 6 7½ 9
Honing (tl)* ½ 1 1½ 2 2½  3
Witte wijnazijn (tl)* 1 2 3 4 5 6
Roomboter (el)* 1 2 3 4 5 6
Mosterd (tl)* 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* Naar smaak




