
SMOKED EGG ONTBIJTSALADE 
 
Wat heb je nodig?  
voor 2 salades 
 
 

o ½ el azijn 
o ½ komkommer 
o 1 paprika 
o 1 eetrijpe avocado 
o 10 g verse munt 
o 150 ml milde yoghurt 
o 100 g groene aspergetips 

o 2 smoked eggs 
o 1 witlof 
o 30 g alfalfa 
o 175 g soja bonen 
o 1 el zwart sesamzaad 
o Hapjespan 
o Staafmixer 

 

 
Bereiding: 
Breng een laagje water aan de kook in een hapjespan en voeg de azijn toen. Draai het vuur laag zodra 
het gaat koken. Halveer de komkommers en paprika’s en snij op reepjes. Halveer de avocado en 
verwijder de put. Snij in stukjes. Snij ongeveer tweederde van de munt in reepjes. Doe de munt, 
avocado en yoghurt in een hoge beker en pureer met de staafmixer tot een dressing 

 

Doe de aspergetips in een vergiet en schenk er kokend water over (zo blancheer je ze kort maar 
blijven ze lekker knapperig). Breek de eitjes voorzichtig in een schaaltje (apart). Maak een klein 
draaikolkje in je hapjespan en laat de eitjes er voorzichtig in glijden. Pocheer de eitjes ongeveer 3 
minuten. 
 
Haal ondertussen de blaadjes van de witlof af. Verdeel de groenten naast elkaar in een diep schaaltje 
(1 per persoon). Verdeel wat dressing over de groenten en leg het gepocheerd ei erop. Bestrooi met 
sesamzaak en munt. 
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