
Z
et een flinke pot rooibosthee en 
laat 1 el rozenblaadjes of een paar 
gedroogde rozenknopjes mee-
trekken. 

Schenk een bodempje frambozensiroop  
in een karaf of lege fles en leng aan met 
de thee zoals je limonade zou maken.  
Laat ijskoud worden in de koelkast.
Schenk de ijsthee in een thermosfles  
zodat je hem lekker koud kunt mee- 
nemen. Als je niet zo veel tijd hebt, kun 
je extra sterke thee met een fikse scheut 
siroop natuurlijk ook supersnel afkoelen 
met wat ijsklonten. Die verdunnen je  
ijsthee - vandaar dat je het mengsel dan 
wat sterker maakt.  

IJSTHEE
met rooibos & frambozen

Deze ijsthee smaakt bijna als een 
goede cocktail zonder alcohol.

INGREDIËNTEN 

  1 zakje goede rooibosthee

  1 el gedroogde rozenblaadjes 

of rozenknopjes (Turkse of 

Marokkaanse supermarkt)

  frambozensiroop

gemaakte 

Zet je flessen bubbels, rosé en/of cider goed koud weg en neem ze mee 
in een koelbox. Koude drankjes aan een warm strand zijn superluxe. 

Geen ti jd om je drankjes te 
koelen? Scoor dan onderweg 

naar je feestje een zak i js . 
Beetje water en fl ink i js in 

een strandemmertje ,  f les erin 
en hi j  koelt supersnel .  Je kunt 

er eventueel nog een schep 
zout bi jgooien.  Dan koelen  

de drankjes nog snel ler.

Zelf-
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B
reng voor de dip de vissaus, suiker, 
limoensap en het water aan de 
kook. Roer door tot de suiker is op-
gelost. Dit is de basis voor je saus.

Je kunt er nu naar smaak fijngesneden rode 
peper of plakjes knoflook aan toevoegen.
Giet kokend water over de mihoen. Laat 
wellen tot de mihoen zacht is. Giet af in 
een vergiet en spoel met koud water om 
het garingsproces te stoppen. Trek met 
een vork de sliertjes uit elkaar. 
Was de sla en scheur in stukjes.
Was de munt en de koriander, pluk de 
blaadjes eraf en dep ze voorzichtig droog.
Snijd de komkommer, wortel en de lente-ui 
in reepjes.
Vul een of meer diepe borden met lauw-
warm water. Week de rijstvellen tot ze zacht 
zijn, dat duurt minder dan een minuut. Leg 
ze op een schone theedoek en beleg ze 
met sla, mihoen, kruiden, groenten en als 
je dat lekker vindt garnalen, makreel of 
tofu. Rol of vouw dicht.

rijstrolletjes
Dit is een heerlijk frisse snack. Het wellen  

en vouwen van de vellen vraagt wat oefening,  
maar als je dat eenmaal onder de knie hebt…

INGREDIËNTEN 

  rijstvellen/Vietnamees  

rijstpapier (te koop bij de toko)

  dunne mihoen  

(rijstvermicelli)

  lekkere slablaadjes

  verse munt

  verse koriander

  komkommer

  wortel

  lente-ui

  vulling naar keuze:  

bijvoorbeeld gerookte  

makreel, gekookte garnalen  

of gemarineerde tofu

INGREDIËNTEN DIP
  3 el vissaus (nam pla)

  2 el suiker

  3 el limoensap of azijn

  125 ml water

  1 rood pepertje,  

in dunne ringetjes 

  1 teen knoflook, in plakjes 

Vietnamese 

Vouw de rol letjes zo kort mogeli jk van tevoren. Bewaar ze gekoeld in  
een afsluitbare bak. Stapel de rol letjes niet .  Leg er fol ie of bakpapier tussen 

 zodat ze niet aan elkaar plakken. 
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S
nijd het krabvlees fijn met een 
groot mes of maal het even kort 
(pulserend) in de keukenmachine 
tot een soort krabgehakt; dat mengt 

beter. Meng krabvlees, ei, broodkruim, 
mosterd, Tabasco, peterselie en bieslook 
en kneed er een stevig mengsel van.
Vorm met vochtige handen balletjes  
(formaat flinke walnoot) die je vervolgens 
platdrukt. Laat de koekjes minstens een 
half uur opstijven in de koelkast.
Verwarm 3-4 el olijfolie in een koekenpan 
en bak de koekjes op middelhoog vuur aan 
weerszijden in ongeveer 10 minuten goud-
bruin en gaar. Laat ze afkoelen en bewaar 
ze tot je op pad gaat in de koelkast. 

Lekker met gepofte knoflook-mayonaise. 
Mix 8 el mayonaise met 3 f ijngeprakte 
teentjes gepofte knoflook (verwijder de 
schilletjes), een snufje zout en een kneepje 
vers citroensap. 

MEENEMEN: 

Neem je krabkoekjes mee in een afsluit- 

bare bak, liefst in een koeltasje.

Mix de mayonaise meteen in een afsluit- 

bare (jam)pot en zet die tot gebruik in  

de koelkast. 

koekjes
INGREDIËNTEN 

Voor ongeveer 10 koekjes

  200 g gaar krabvlees  

of nepkrab (surimi)

  1 ei

  3 el broodkruim*

  2 tl pittige mosterd  

(Dijon bijvoorbeeld)

  2 tl groene Tabasco

  1 handje bladpeterselie 

(blaadjes), fijngesneden

  2 el bieslook, fijngesneden 

  olijfolie

* Neem het liefst een beetje 
 grove broodkruim – dat neemt  

het vocht goed op en zorgt voor 
stevige koekjes. Japanse Panko,  

grof gemalen beschuitjes of  
oud brood dat je zelf fijnmaalt in  

de keukenmachine zijn perfect.

Knoflook  
poffen? Zie  
recept op  
pagina 113 KRAB-
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