
Bowl met groenten, quinoa en zalm 
Hoofdgerecht 2 personen 

 
Een ultiem bordje comfort food, een gerechtje waar je je beter door gaat voelen. 

 

Bereidingstijd: 25 minuten 

 

 

DIT HEB JE NODIG: 

▪ 1 rode paprika  

▪ 200 gr. champignons (of andere paddestoelen)  

▪ 1 courgette  

▪ 150 gr. quinoa (maakt niet uit welke soort, voor een kleurrijk effect gebruik beiden)  

▪ 1 avocado  

▪ 150 gr. sugar snaps  

▪ 300 gr. zalmfilet  

▪ zwarte sesamzaad  

▪ citroen (voor de schil, deze kan je ook gebruiken voor het sap voor de dressing)  

▪ handje cashewnoten 

 

Voor de dressing 

▪ 2 cm. gember  

▪ sap van 1/2 citroen  

▪ stukje rode peper naar smaak  

▪ 4 el. olijfolie  

▪ 2 el. sesamolie  

▪ verse koriander  

▪ 1 teen knoflook 

 

Materialen: Klein hakmolentje, spirelli snijder  

 

ZO MAAK JE HET: 

1. Was de groenten en snijd de paprika en champignons in grove stukken.  

2. Grill deze in de pan met wat olijfolie, peper en zout tot ze mooi gaar zijn.  

3. Maak slierten van de courgette met de spirelli snijder.  

4. Kook de quinoa gaar en stoom (of kook) de sugarsnaps tot ze gaar zijn (3-5 minuten).  

5. Snijd de avocado in plakjes.  

6. Maak nu de dressing door alle ingrediënten in de hakmolen te doen.  



7. Als laatste grill je de zalm: smeer hem in met olijfolie, met versgemalen peper en zout en rasp er 

wat citroenschil overheen.  

8. Even kort aanbakken in de grillpan.  

9. Tot slot grill je ook de cashewnootjes nog even in de pan, tot ze een beetje bruin zien. 

 

OPMAKEN VAN DE BOWL: 

1. Begin met de courgette en leg daarop alle ingrediënten naast elkaar, dus de sugar snaps, quinoa, 

paprika-champignon mix , avocado en zalm.  

2. Strooi er wat sesamzaad overheen en maak af met de dressing en de geroosterde cashewnoten.  

 

TIP 1: Vervang de koriander door peterselie als je niet van deze smaak houdt. 

 

TIP 2: Vervang de zalm door bijvoorbeeld biefreepjes of een stukje malse kip en je hebt meteen een 

ander gerecht. 

 


