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Lauwwarme aspergesalade 

met zalm 

Ingrediënten 
Voor 4 personen: 
 
 

 1 kg witte asperges 
 500 gram zalmfilets 
 500 gram krielaardappeltjes 
 4 eieren 
 ½ ltr visbouillon 
 1 scheut witte wijn 
 1 kleine ui in kwarten gesneden 
 1 teen knoflook 
 Een paar peperkorrels 
 2 eetl mayonnaise 
 Bosje bieslook 
 Peper en zout 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   De asperges zijn nog steeds volop verkrijgbaar, daarom dit recept 
   voor een aspergesalade welke heerlijk is om met de ‘warme’ 
   Pinksterdagen te serveren. Je kunt de salade natuurlijk ook koud 
   serveren. 

   

Bereiding 
 

1. Schil de asperges zorgvuldig rondom met een dunschiller en zorg 

2. dat er geen vezelachtige stukjes achterblijven. Het onderste  

houtachtige gedeelte van de asperge afbreken. Snijd de asperges 

in stukken van ong. 3 cm. Breng ze aan de kook in ruim water met 

wat zout. Laat ze ongeveer 5 minuten koken en zet ze daarna af. 

Laat ze nog 10 minuten nagaren met de deksel op de pan. 

Af en toe controleren of ze niet te gaar worden. 

3. Kook de krieltjes met schil ong. 15 minuten. 

4. Breng in een pan de witte wijn met de ui, knoflook en 

peperkorrels aan de kook. Voeg hierbij de visbouillon en laat 1 

min. koken. Leg dan de zalmfilets hierin, deksel op de pan en zet 

het vuur af. (De zalm moet helemaal onder de bouillon staan). 

Laat de zalm ong. 10-12 minuten in de bouillon garen.  Hierdoor 

krijg je een mooie roze (niet te gare) zalm. 

5. Kook de eieren in ong. 5 minuten. 

6. Haal met een schuimspaan voorzichtig de zalm uit het kookvocht 

en laat deze goed uitlekken. Een beetje van deze bouillon laten 

inkoken tot er weinig van overblijft. Laten afkoelen. 

7. Haal met een schuimspaan voorzichtig de asperges uit het 

kookvocht en laat ze goed uitlekken. 

8. Maak in een schaal de dressing van de mayonaise en de 

ingekookte bouillon. Fijngesneden bieslook er bij en op smaak 

brengen met peper en zout. 

9. Meng de - nog enigszins - warme krieltjes en de asperges 

voorzichtig door de dressing. 

10. Zalm in stukken breken en eieren in kwarten snijden. 

11. Leg de salade in het midden van het bord en verdeel daar 

omheen de zalm en de eieren. Strooi nog wat bieslook over de 

salade. 

 

 


