
Snijd de ansjovis fijn, met knoflook en een snuf zout. Tot het bijna een 
soort pasta is en meng dit met de eierdooiers, citroensap en mosterd. 

Klop dit op en voeg beetje bij beetje de olijfolie toe. Is je olijfolie op?
Begin nu aan de zonnebloemolie en blijf opkloppen. De dressing wordt als 
het goed is steed dikker.

Wanneer de saus lekker dik is voeg je de Parmezaanse kaas toe en breng je 
het verder op smaak met peper en zout.

Verwarm de oven voor op 190 graden.

Scheur het brood in hapklare stukken en meng het brood met de olijfolie en 
let dit op een plaat met wat peper en zout

Bak dit af in de oven voor 10-15 minuten. Vergeet niet af en toe te husselen. 
De croutons zijn klaar wanneer ze lekker krokant gebakken zijn.

Strooi wat zout over de kip en bak deze met wat olie in de pan. Zorg dat het 
vuur niet te hoog staat. Dan wordt alleen de buitenkant snel gaar.

Bak de kip 5 minuten aan iedere kant en snijdt hem daarna in reepjes. 

Scheur of snijd de salade in stukken en leg deze in een kom. 

Voeg de croutons, kip reepjes en dressing toe en masseer deze door de salade 
met je handen. 

Serveer de salade op een mooi bord en strooi de geraspte
Parmezaanse kaas hier overheen. 

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

5.

Dressing

Verse croutons

Kip en salade

Recept dressing

Recept croutons

Bereiding van de salade

Ceasar Salade

6 ansjovisfilets (2 kleine blikjes)

1 teentje knoflook

2 eidooiers

2 el verse citroensap

1 tl mosterd

2 el olijfolie

125 ml zonnebloemolie

3 el geraspte Parmezaanse kaas

3 boterhammen

3 el olijfolie

2 kipfilets

peper en zout

1 krop romaine sla

Upload je gerecht op de pagina “De week van jouw toekomst” en maak kans op een mooie prijs. Doe mee en win! 

   Eet Smakelijk!


