
Bereidingstijd
45 minuten

Niveau
Middelmatig

Basilicummayonaise
zonnebloemolie
basilicum
ei
mosterd
sushiazijn
chardonnay azijn
peper & zout

2 personen

3 dl
1 bos
1
1 tl
scheutje
scheutje

Ingrediënten

MOWI PURE Baron
met groene aspergecrème
& basilicummayonaise

Recept door Myriam Minne

Instagram: @hap_en_tap
Facebook: @kookblog
www.hap-en-tap.be

MOWI PURE Baron
1 stuk (+/- 220 g)

Crème van groene
asperges
groene asperges
roomkaas
gelatine
witte peper & zout

100 g
100 g
1 blaadje (van 3 g)

Afwerking
olijvenpoeder
zalmeitjes
pane carasau

MOWI PURE Gerookt
4 sneetjes



Basilicummayonaise
Zet 3 dl zonnebloemolie enkele uren in de koelkast. Pluk de blaadjes van 1 bos
basilicum en dompel deze max. 10 sec onder in kokend water, koel direct af in ijswater.
Mix de geblancheerde basilicum nadien fijn in de blender samen met de 3 dl koude 
zonnebloemolie. Doe 1 ei, 1 tl mosterd en telkens een scheutje azijn in een mixbeker, 
kruid met peper en zout. Voeg al mixend beetje bij beetje van de groene basilicumolie 
bij tot er een gebonden massa ontstaat. Ze mag zeker niet meer lopend zijn (voeg
anders nog wat extra olie bij om deze te dikken). Bewaar de basilicummayonaise in 
een spuitzak in de koelkast.

Crème van groene asperges
Snijd de asperges in stukjes en dompel de stukjes enkele minuten onder in een grote
hoeveelheid kokend gezouten water. Giet de asperges af en dompel ze onmiddellijk 
onder in ijswater om de groene kleur te fixeren. Wanneer de asperges goed zijn
afgekoeld, doe je de stukjes in de kom van een blender en mix je ze met de roomkaas, 
het zout en de peper tot een crème. Week de gelatine in koud water en laat in 5 min 
zacht worden. Knijp ze uit. Verwarm de crème op laag vuur, voeg de gelatine toe en 
roer tot de gelatine volledig is opgelost. Laat zeker niet koken, want dan verliest de
gelatine haar bindkracht! Doe de crème in siliconen vormpjes in de vorm van een halve 
bol en zet in de diepvries om te laten stollen.

Bereiding

Afwerking
Snijd de MOWI PURE Baron in 6 porties en bak ze volgens de instructies op de
verpakking: 3 min aan elke zijde. Spuit een toef basilicummayonaise in het midden van 
het bord en geef er met een lepel een flinke mep op zodat je een artistieke spat krijgt. 
(Doe dit buiten en draag een schort. Gouden tip)
Maak roosjes van de sneetjes MOWI PURE Gerookte zalm en schik ze samen met de 
gebakken MOWI PURE Baron in het midden van het bord. Wissel af met de halve
bolletjes groene aspergecrème. Werk af met olijvenpoeder, zalmeitjes en pane carasau.
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