
Salade



herfst   -   salade

Noedelsalade
met   broccoli,   shiitake   en   gember-tofudressing

De shiitakes geven deze oosters getinte salade een lekkere bite. De romige vegan dressing kun je in  
de koelkast nog een week bewaren. Ook lekkere met andere groenten.

+  125 g mihoen of  
andere rijstnoedels

+  250 g broccoli,  

in kleine roosjes

+  1 el sesamolie

+  250 g shiitake 
paddenstoelen

+  5 bosuitjes in  

ringetjes

Voor de dressing:
+  180 g zijdentofu  

(ca. ½ blok)

+  3 el sesamolie

+  2 el geraspte gember

+ 3 el tahin

+ 3 el water

+ 2 el rijstazijn
+ 2 el limoensap

+ 2 tl ahornsiroop

+ ½ tl (Himalaya)zout

+  zwart sesamzaad 

voor garnering

Extra:
+ stoommandje

Aan de slag

Maak de noedels klaar volgens  

de aanwijzingen op de verpakking, 

giet ze af als ze gaar zijn en spoel  

ze af met koud water. Zet apart.

Zet een grote pan met een laagje  

water op het vuur. Als het kookt  

zet je het stoommandje met de  

broccoliroosjes erin. Stoom ze in  

4-5 minuten beetgaar. 

Broccoli bevat naast veel ijzer en antioxidanten ook  
vitamine C, meer nog dan citrusvruchten. Tevens houdt  

het je darmen en borsten gezond. 

 

Shiitakes zijn reinigend en licht koelend, dus nog wel geschikt  
in de herfst, maar gebruik ze met mate. Ze verwijderen  

vet en cholesterol uit het bloed.

→ voor 2 personen

→ vegan

→ glutenvrij

→ lactosevrij

→ vrij van snelle suikers

Verhit ondertussen in een koeken-

pan de sesamolie en bak de shiita-

kes ca. 5 minuten. Voeg een mes-

puntje zout toe en laat de laatste 

minuut de helft van de bosuitjes 

meebakken.

Meng voor de dressing alle ingre-

diënten behalve het sesamzaad in 

een keukenmachine of met een 

staafmixer. 

Maak dan het bord op met wat  

noedels en verdeel er de broccoli en 

shiitakes over. Giet er wat dressing 

over en maak af met de rest van  

de bosuitjes en het sesamzaad.
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herfst   -   salade

Oosterse  
salade 

met   wortel,   knolselderij,   sesamdressing  
en   shisoblad 

Een salade met aardse smaken. Hij ziet er kleurig uit en werkt goed als voorafje. Shiso-blad wordt 
veel in de Japanse keuken gebruikt. Het is familie van munt, maar smaakt iets kruidiger. 

+  1 tl sesamolie

+  1 fijngesneden  
teentje knoflook

+  1tl gemalen komijn 
+  1 flinke gele en  

1 flinke oranje wortel, 
schoongemaakt en  

in luciferreepjes  
(julienne) gesneden

+  ½ knolselderij,  
geschild, julienne  

gesneden

+  groene en paarse 

shisoblaadjes (de 

paarse smaken iets 

pittiger en bitter),  

te koop bij de toko  
of bestel ze bij  
de groenteboer

+  zwart sesamzaad  

om mee te garneren

Voor de dressing:
+  2 el tahin

+  1el versgeraspte 

gember

Aan de slag

Verhit de sesamolie en fruit daar  

de knoflook en komijn in. Doe  

de wortel en knolselderij erbij en  

bak 2 minuten mee. Voeg dan 2 el  

water toe en stoof alles op middel-

hoog vuur. Na ca. 10 minuten zijn  

de groenten beetgaar. Haal de pan 

van het vuur.

Maak de dressing: meng de tahin met 

de gember, de geroosterde sesamolie 

Knolselderij is verwar
mend en zoetig. Het is 

goed voor de longen en 

verwijdert slijm. Samen 
met de wortels is dit 

een gerecht vol goede 

voedingsstoffen en  
antioxidanten 

+  1 tl geroosterde 

sesam olie

+ 2 el water

+ 2 el sesamolie

+  sap en rasp van  

½ limoen

+ 1 tl sojasaus

→ voor 4 personen

→ vegan

→ lactosevrij

en het water en klop los met een 

vork. Doe de rest van de ingrediën-

ten erbij en meng goed door. Proef 

even, misschien wil je nog een extra 

kneepje limoensap of een beetje 

meer sojasaus.

Verdeel de shisobladeren over een 

grote schaal, leg op elk blad een 

bergje wortel-knolselderijreepjes, 

verdeel er een beetje dressing over 

en bestrooi met sesamzaadjes. Doe 

de rest van de dressing in een bakje.

Om deze salade te eten, maak je van 

het shisoblad en de vulling een pak-

ketje – een soort wrap – dat je in  

de dressing doopt.
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Soep
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