
SMOKED EGG ONTBIJTWRAP 
 
Wat heb je nodig?  
2 wraps 
 
 

o 1/2 citroen 
o 40 g waterkers 
o 100g cottage cheese 
o 50 g gerookte zalm 
o 3 Smoked Eggs 
o 25 ml melk 
o 2 tl kruiden voor zalm (viskruiden of Italiaanse kruiden) 
o 2 tl arachideolie 
o Staafmixer 
o Koekenpan 

 
 

Let’s start: 
 
Start met het boenen van de citroen en het schilletje er licht af te raspen. Rasp niet het witte mee, 
dit is te bitter. Hak de waterkers grof en doe de cottagecheese met het citroensap en de waterkers in 
een hoge beker. Pureren maar!! 

Snij de gerookte zalm in reepjes en klop de smoked eggs los. Voeg de melk en de kruiden toe aan het 
eimengsel. 

 

Verhit ongeveer en kwart van de olie in een koekenpan en bak een kwart van het ei op 
middelhoogvuur in 2 minuten tot dat het ei stolt. Keer het ei om. Bak de andere kant zo’n 30 
seconden. Neem de omelet uit de pan en leg op een bord. Ga zo door met de andere omeletten en 
de olie. Als je klaar bent smeer je het kaasmengsel over de omeletten. Laat de randen rij (zo’n 3 cm) 
Verdeel de zalm en rol de omeletwraps op. Halveren en serveren! 
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