
Bereidingstijd
45 minuten

Niveau
Makkelijk

MOWI PURE Baron
cayennepeper
paprikapoeder
rietsuiker
zout
esdoornsiroop

4 personen

1 el
1 el
1 tl
1/2 tl
3 el

Ingrediënten

MOWI PURE Baron
met korstje van esdoornsiroop
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MOWI PURE Baron
4 stuks (+/- 880 g)

Quinoa met erwten en
verse kruiden
quinoa
erwten (diepvries)
verse basilicum en peterselie
amandelen (fijngehakt)
babyspinazie (optioneel)

150 g
250 à 300 g
handvol
50 g
handvol

Dressing
citroensap
olijfolie
honing
peper & zout

1 citroen
75 ml
2 el

Erwtencrème
erwten (diepvries)
water
citroensap
peper & zout

100 g

1 el



MOWI PURE Baron
Verwarm je oven voor op 200°C. Bekleed je bakplaat met bakpapier en smeer in met 
een beetje olijfolie (je kan ook een ovenschaal gebruiken). Schik de MOWI PURE Baron 
zalmhaasjes op de bakplaat. Meng de cayennepeper met het paprikapoeder, de suiker 
en het zout. Verdeel de kruidenmengeling over de zalmfilets. Plaats de MOWI PURE 
Baron 6 à 9 minuten in de oven, afhankelijk van hoe dik ze zijn. Haal de zalmhaasjes 
uit de oven en smeer ze in met een laag esdoornsiroop. Zet de oven op grillstand en 
plaats de MOWI PURE Baron 2 minuten terug in de oven.

Quinoa met erwten en verse kruiden
Kook de quinoa zoals aangegeven op de verpakking. Giet de quinoa af en voeg
de erwten toe. Schep de amandelen door de quinoa. Voeg ook de kruiden toe en schep 
om (optioneel: voeg ook de babyspinazie toe).

Bereiding

Dressing
Meng alle ingrediënten voor de dressing. Giet net voor het serveren de dressing bij de 
quinoa salade.

Erwtencrème
Blancheer de erwten ongeveer 3 minuten in gezouten water. Pureer ze met je
staafmixer (of in een blender) met een beetje water en het citroensap. Voeg water toe
tot je de gewenste consistentie bereikt hebt. Proef en kruid bij met peper en zout.
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