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   15 min.  60 min. eenvoudig 4 porties gemiddeld

1

.  2 komkommers

.  2 peren, geschild

.  1 bos kervel, en wat blaadjes 
    extra volgens eigen smaak
.  1L water
.  400 g aardappelen, in kleine 
   stukken
.  zout
.  100 g boursin
.  50 g witte wijn
.  100 g Qimiq Saus
.  50 g olijfolie
.  50 g boter
.  peper
.  4 zalmfilets

 

1  Plaats de komkommers in de mengbeker en mix 2x 2 sec. / Turbo.
2  Breng over in de fruitpers en haal er het maximum aan sap uit. Zet sap
     en pulp apart opzij.
3  Plaats de peren en kervelblaadjes in de mengbeker en mix 2x 
     2 sec. / Turbo.
4  Breng over in de fruitpers en haal er het maximum aan sap uit. Voeg 
     het sap toe aan het komkommersap en bewaar het in de koelkast als
     energiedrank. Voeg de pulp toe aan de komkommerpulp en zet opzij.
5  Plaats het bosje kervel in de mengbeker en hak het fijn 2 sec. / Turbo. 
     Voeg toe aan de opzij gezette komkommerpulp.
6  Plaats het water in de mengbeker. Plaats het kookmandje in de 
     mengbeker en weeg er de aardappelen in af. Breng op smaak met zout 
     en kook 25 min. / Varoma / snelheid 1. Doe de aardappelen over
     in een kom en zet opzij.
7  Doe de boursin, witte wijn en Qimiq in de mengbeker en kook
     6 min. / 120°C / snelheid 3.
8  Prak ondertussen de aardappelen met de olijfolie en boter
     en het mengsel van opzij gezette komkommer en kervelpulp. Smaak af
     met peper en zout. Bak de zalmfilets.
9  Schik de komkommer-kervelpuree in een presenteercirkel op een bord.
     Leg er een zalmfilet op en besprenkel met de saus.

ZALM OP EEN BEDJE VAN 
KOMKOMMER EN KERVEL 
PUREE
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Beschikbaar via onze webshop
Fruitpers
Qimiq Saus

VOORBEREIDING BEREIDING MOEILIJKHEID PORTIES BUDGET


