
Andijvie en gegrilde aspergesalade 
Bijgerecht 2 personen 

 

25 minuten + 8 minuten BBQ of grill 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 eieren 
▪ 1 lente-uitjes 
▪ 10 witte of groene asperges 
▪ ½ struikje andijvie (vooral het hart gebruiken)  
▪ paar takjes/sprietjes elk: peterselie, dille en bieslook 
▪ ½ citroen 
▪ ½ el honing 
▪ 1 el mayonaise 
▪ Notenolie 
 
MATERIAAL: BBQ of grill 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de grill voor of steek voor het eten de barbecue aan en laat deze in een half uurtje heel heet 

worden.  
2. Kook de eieren in kokend water in ca. 8 minuten hard.  
3. Onder de koude kraan laten “schrikken”.  
4. Pellen en in stukken snijden.  
5. Prak 1 ei heel fijn. 
6. Snijd het lente-uitje in lange smalle repen.  
7. Leg ze in een grote bak met koud water (liefst met wat ijsblokjes erin), zodat ze mooi opkrullen. 
8. Snijd de houtige uiteinden (ca. 1½ cm) van de onderkant van de asperges af.  
9. Schil witte asperges (groene hoeven niet geschild te worden).  
10. De asperges kunnen een minuut of 8 worden voorgekookt. Als je dat niet doet blijven ze een beetje 

knapperig. Lekker!  
11. Was en droog de andijvie.  
12. Scheur de bladeren in stukken.  
13. Hak de helft van de kruiden fijn.  
14. Rasp de citroen schil en pers de halve citroen uit.  
15. Meng 2 el citroensap met de honing, fijngeprakte ei, de mayonaise, 2 el olie en de fijngehakte kruiden.  
16. Proef en voeg eventueel wat peper & zout toe.  
17. Grill de asperges ca. 8 minuten. Geregeld keren.  
18. Je kunt de geroosterde asperges warm of koud gebruiken. 
19. Verdeel de andijvie, ei, asperges, lente-uikrullen en geroosterde asperges over een schaal of borden.  
20. Druppel de dressing erover en bestrooi met de geraspte citroenschil en de rest van de kruiden (blaadjes en 

sprietjes). 
 
Serveersuggestie: als je de salade als hoofgerecht serveert kun je er nog gekookte (volkoren)pasta of 
krielaardappeltjes aan toevoegen. 
 
Tip: kruidenplanten kun je de hele zomer goed houden als je ze overzet in een groter pot met extra potgrond. 
Staat leuk en zo heb je altijd verse kruiden in huis. 
 

Extra gezond: gebruik halvanaise of magere yoghurt in plaats van mayonaise. 


