
RECEPT VAN:  Rauwkostsalade in caises Hoeveelheid : ruim 10 personen 
INGREDIËNTEN MATERIALEN 
Salade 

 50  gram prei 
 200 gram winterpeen 
 1 rettich 
 100 gram Bleekselderij 
 50 gram verse geraspte Parmezaanse kaas 
 6 blaadjes fijn geplukte koriander 
 zout 
 150 gram Wakame (gemarineerde salade) 
 10 stuks niet te kleine eetbare bloemen 

Dressing 
 1 deel appelazijn 
 1 deel honing 
 1 deel olie 
 Peper & zout 

 
Caises 

 40 gram gezeefde bloem 
 zout naar smaak 
 1 eetlepels olie (bijv: Zonnebloemolie) 
 1 ei  
 1dl melk 
 Gehakte groene kruiden (kervel, peterselie en weinig koriander) 

 koksmes 
 Snijplank 
 Eetlepel 
 Garde 
 Mengkommen 
 Maatbeker 
 Afvalbakje 
 Afruimbakjes 
 Bolzeef 
 IJsblokjes 
 dunschiller of snijmachine of mandoline 

of een verstelbare keukenschaaf 
 Frituur 
 Soepopscheplepel 
 Keukenpapier 
 Appelboor 

 
 

BEREIDINGSWIJZE DITS EN DATS
1. Maak het caisesbeslag: vermeng de melk met de bloem en 

roer er dan het zout, de olie en het ei erdoor. Zeven. Spatel er 
dan de gehakte groene kruiden door.  

2. Dompel de onderkant van een bolle ‘kleine’ 
soepopscheplepel(louche) in hete olie van 180 º C. Dompel 
de lepel (voorzichtig) in het beslag. Zorg dat het beslag niet 
over de rand van de lepel gaat. De onderkant  is nu geheel 
bedekt met beslag. Direct deze lepel in de hete olie 
onderdompelen. Frituren tot goudbruin en status gaar. Dan de 
lepel voorzichtig omhoog halen en de olie  uit de holte 
(zonder spetteren) in de frituur teruggieten. De bolle kant op 
keukenpapier leggen en met een mes tegen de rand van de 
soeplepel tikken. Het gefrituurde bakje glijdt van de 
soeplepel 

3. Schil de wortel, de rettich en bleekselderij 
4. Snijd hiervan over de lengte, per groentesoort, zeer dunne 

plakjes met een dunschiller, snijmachine, mandoline of een 
verstelbare keukenschaaf 

5. Leg de lange plakjes(10 cm), per groentesoort, op elkaar en 
snijdt dan met behulp van een snijmachine of een keukenmes 
zeer fijne en dunne reepjes, zodat je flinterdunne sliertjes 
krijgt. 

6. Zet de sliertjes minimaal een half uur op ijswater.  
7. Verwijder grotendeels het groen van de prei. Snijdt over de 

lengte de prei tot in het midden (de kern).Haal de 
preibladeren los en was deze goed. Leg de preibladeren weer 
passend op elkaar. Rolt ze dan voorzichtig op. Snijdt dan met 
behulp van een snijmachine of een keukenmes zeer fijne en 
dunne reepjes, zodat je flinterdunne sliertjes krijgt. Doe de 
preisliertjes bij de bleekselderij en wortel in het ijswater  

8. Maak de dressing door de azijn, peper, zout, olie en de 
honing door elkaar te roeren 

9. Vermeng losjes, vlak voor het serveren de uitgeschudde 
wortel, prei, bleekselderij, koriander, zout naar smaak en de 
geraspte Parmezaanse kaas door elkaar.  

 De dunne sliertjes(julienne) groenten 
worden op het ijswater (water en 
veel ijsblokjes) zeer crispy. Dit komt 
doordat het koude water de cellen 
van de groenten doordringt en 
zodoende de cellen verstevigt. Voor 
gebruik eerst uit het water halen en 
goed droog schudden of 
droogdeppen op keukenpapier (of 
een schone droge doek). Deze crispy 
julienne is erg lekker en staat ook 
zeer decoratief op salades. In een 
‘bosje’ julienne zit opeens volume: 
rauwkost 

 
 Eventueel ontstane afval, dat bij het 

snijden kan ontstaan, is goed te gebruiken 
voor mirepoix(basis voor o.a. soepen en 
sauzen) 

 Bleekselderij met dunschiller over de 
lengte snijden, anders heb je vlastouw in de 
mond 

 Zorg ervoor dat de reepjes of sliertjes zo 
dun mogelijk gesneden zijn, anders zal het 
gerecht niet overkomen, omdat de groentes 
rauw zijn zal het in een te dikke gesneden 
status een herkauwmondgevoel geven. Dat is 
niet de bedoeling 

Serveertip 
Doe de salade in het caisesbakje. Zet deze op het bord en doe erop  dressing naar smaak. 
Doe er een toef wakame op en garneer met een niet te kleine eetbare bloem 
 



 
 


