
 
1 

 
 
 
 
 

 
Aziatische dressing 

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 stengel citroengras 
▪ 1 limoen 
▪ 1 el vissaus 
▪ ½ tl bruine suiker 
▪ ½ rode chilipeper 
▪ 1 teentje knoflook 
▪ 1 tl cashewnoten, fijngehakt 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Hak het binnenste gedeelte van de citroengras stengel zeer fijn en meng met het sap van de limoen, de vissaus en 

bruine suiker. 
2. Hak het halve pepertje fijn en voeg deze toe aan je dressing. 
3. Meng tenslotte nog wat fijngehakte cashewnoten erdoor. 
4.  

 

Aziatische pinda dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 el rijstwijn azijn 
▪ 4 el olijfolie 
▪ 3 el sesamolie 
▪ 3 el pindakaas 
▪ 2 el sojasaus 
▪ 1 el honing 
▪ 2 el sesamzaadjes 
▪ ½ tl gemberpoeder 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng alle ingrediënten door elkaar en klop met een vork of garde het geheel tot er een gladde dressing ontstaat. 
 

 

Balsamico dressing  

300 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 200 ml extra vergine olijfolie 
▪ 100 ml Balsamico azijn 
▪ 1 el honing 
▪ 1 tl grove mosterd 
▪ peper  
▪ zout 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng alle ingrediënten met de garde door elkaar en breng op smaak met peper en zout.  
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Deze dressing vormt een perfecte combinatie met een Italiaanse salade. 
 

 

Blauwe kaas dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 el witte wijnazijn of citroensap 
▪ 4 el olijfolie extra vierge 
▪ mespunt mosterd 
▪ zout 
▪ versgemalen peper 
▪ 1 tl fijngehakte (verse) Italiaanse kruiden 
▪ 25 gr blauwe schimmelkaas (Gorgonzola) 
▪ 1 el volle stevige yoghurt 
▪ 1 el fijngehakte bieslook 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Verkruimel de schimmelkaas en maak van de overige ingrediënten een sausje.  
2. Voeg de schimmelkaas toe en roer even. 
 

 

Caesar dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 3 teentjes knoflook 
▪ 1 el mosterd 
▪ 1 el azijn 
▪ 2 el mayonaise 
▪ 100 ml olijfolie 
▪ scheutje citroensap 
▪ peper 
▪ zout of 
▪ 1 ansjovis (optioneel) 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Maak 3 teentjes knoflook schoon en snijd deze heel fijn of doe de teentjes in een knoflookpers.  
2. Meng de knoflook met de mosterd, azijn en mayonaise.  
3. Dit kan je in een blender doen als je wilt dat het een heel glad sausje wordt.  
4. Of je kan het gewoon met een kleine garde/lepel mengen.  
5. Als je dit gemengd hebt, voeg je beetje bij beetje de olijfolie toe.  
6. Eventueel kan je wat meer/minder olijfolie toevoegen, als je de saus wat dikker/of dunner wilt.  
7. Meng de olijfolie goed door het sausje en voeg daarna nog een klein scheutje citroensap voor de frisheid toe.  
8. ventueel kan je het sausje nog op smaak brengen met zout/peper.  
9. Je kunt het zout ook weglaten en de dressing op smaak brengen met wat stukjes ansjovis.  
10. Mix het sausje dan even kort in een blender om te voorkomen dat je hele stukken ansjovis in de dressing krijgt. 
 

 

Chili – koriander dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 3 el cider- of witte wijnazijn 
▪ 1 rode peper, fijngehakt, zonder zaadjes 
▪ ½ tl komijnpoeder (djinten) 
▪ 9 el arachide- of zonnebloemolie 
▪ 1 bosje koriander 
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▪ zout 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de ciderazijn of witte wijnazijn met de rode peper, de komijnpoeder (djinten) en zout.  
2. Klop er geleidelijk de arachide- of zonnebloemolie door. 
3. Roer vlak voor gebruik de fijngehakte koriander erdoor.  
Lekker bij Mexicaanse gerechten met bonen of mais, kip en witvis. 
 

 

Chili – oregano dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 citroen, sap 
▪ olijfolie 
▪ 1 bosje gehakte oregano 
▪ 1 bosje koriander 
▪ 2 rode chili pepers, zaden verwijderd, heel fijngehakt 
▪ 4 teentjes knoflook, fijngehakt 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Bak de chili pepers en knoflook in wat olijfolie 2 minuutjes in een koekenpan. 
2. Voeg daarna de citroensap en nog een beetje olijfolie toe met de gehakte kruiden. 
 

 

Citroen – koriander dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 el olijfolie 
▪ 1 el citroenschil 
▪ 1 tl serehpoeder 
▪ grof zeezout 
▪ ½  bosje koriander, fijngehakt 
▪ versgemalen peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Vermeng de olijfolie met de geraspte citroenschil, de serehpoeder, wat grof zeezout en versgemalen peper en de 

fijngehakte koriander. 
 
TIP: Lekker met vis, kip en varkensvlees. De dressing is ook heerlijk over salades. 
 

 
Citroen – munt dressing (warm) 

250 ml   15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 125 ml crème fraîche 
▪ ½ citroen, rasp en sap 
▪ 1 el muntblaadje, gehakt 
▪ 100 ml yoghurt 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de crème fraîche zonder te koken.  
2. Roer er de citroenrasp en sap, de muntblaadjes, de yoghurt en zout en peper door.  
Zorg ervoor dat de dressing niet te warm wordt. 
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Citrus dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 kleine sinaasappel, sap 
▪ 1 citroen, sap 
▪ 1 el grapefruitsap (optioneel) 
▪ 1 el honing mosterd 
▪ 1 el suiker, zoetstof of honing 
▪ 1 el extra vierge olijfolie 
▪ zwarte peper 
▪ zout 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Het recept is heel makkelijk om zelf te maken, een kwestie van sap persen, op smaak brengen met rasp van de 

sinaasappel of citroen, een klein beetje olie en mosterd toevoegen en voilà: Klaar!  
 

 

Curry dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 tl currypasta 
▪ 1 teentje knoflook, fijngehakt 
▪ 2 el citroen- of limoensap 
▪ 6 el arachideolie 
▪ ½ tl gemberwortel 
▪ zout 
▪ peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Roer of maal de currypasta met de knoflook en een snuf zout tot een pasta.  
2. Meng er het citroen- of limoensap door en klop geleidelijk arachideolie erdoor.  
3. Voeg de gemberwortel en peper toe. 
Lekker bij noedelsalades, fruitsalades, zalm en garnalen. 
 
TIP: Vervang in dit recept eventueel 1 eetlepel arachideolie door sesamolie, sojasaus of kokosmelk. 
 

 
Dille dressing  

50 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 el mayonaise 
▪ 1 el crème fraîche 
▪ 15 gr verse dille 
▪ peper  
▪ zout  
▪ ½ el citroensap 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Mix voor de dressing de mayonaise met de crème fraîche, citroensap, knip de dille in kleinere takjes en meng deze 

door de dressing. 
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Granaatappel dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ ½ rode ui 
▪ 15 g platte peterselie 
▪ 15 g verse basilicum 
▪ 2 El olijfolie 
▪ 1½ el granaatappelmelasse 
▪ ½ citroen, rasp 
▪ peper  
▪ zout 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de rode ui in fijne ringen 
2. Hak de verse kruiden fijn en voeg toe 
3. Bereid de olijfolie te mengen met de granaatappelmelasse. 
4. Voeg de citroenrasp toe. 
5. Breng op smaak met peper en zout toe en meng alles voorzichtig door elkaar 
 

 

Green Goddess dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 limoen (schoongeboend), rasp en sap 
▪ 1 eetrijpe avocado 
▪ 2 el extra vergine olijfolie 
▪ 1 tl vloeibare honing of agavesiroop 
▪ 1 tl mayonaise 
▪ 2 tl Japanse sojasaus 
▪ 15 g koriander, alleen de blaadjes 
▪ 2 el (zwart of gemixt) sesamzaad 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Rasp de groene schil van de limoen en pers de vrucht uit.  
2. Pureer het vruchtvlees van de avocado met de helft van het limoensap, rasp, olijfolie, honing, mayonaise, sojasaus en 

2 eetlepels water met de staafmixer tot een gladde dressing.  
3. Breng op smaak met zout en peper en extra limoensap. 
 

 

Gremolata dressing  

150 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 6 el extra vergine olijfolie 
▪ 1 bosje platte peterselie, fijngehakt 
▪ 2 elcitroensap 
▪ 2 tl Dijon mosterd 
▪ 1 tl kappertjes, afgespoeld en uitgelekt 
▪ 1 citroen, rasp en sap 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de olie, peterselie, het citroensap, de mosterd, kappertjes en citroenrasp met een blender of staafmixer goed 

door elkaar tot het een gladde massa is geworden. 
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Griekse tzatziki dressing  

250 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 kopje Griekse yoghurt (naturel) 
▪ 1 el citroensap 
▪ 1 el vers gehakte dille 
▪ 1 teentje knoflook, fijn gehakt 
▪ ½ theelepel zout 
▪ ½ kopje komkommer, zonder zaadjes en in hele dunne plakjes 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Hoe makkelijk kan het zijn! Doe de ingrediënten in de blender en meng op een niet te hoge stand door elkaar. 
Het lekkerst als je het nog even wegzet in de koelkast voor serveren. 
 

 

Honing – frambozen – port dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
2 el frambozenazijn of rode vruchtenazijn 
1 el honing 
2 tl fijne mosterd 
2 el walnootolie 
4 el arachide- of zonnebloemolie 
2 el rode port 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de frambozen- of rode vruchtenazijn met de honing, mosterd en peper.  

2. Klop er de walnootolie, arachide- of zonnebloemolie en rode port door. 
Lekker bij meloen, kaas en rosbief. 
 
TIP: Vervang in dit recept de port eventueel door bosvruchtensiroop en laat de honing weg. 
 

 
Honing – mosterd dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 tl honing 
▪ 2 tl mosterd 
▪ 2 el olijfolie 
▪ 1½ tl mayonaise 
▪ snufje peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng alle ingrediënten in een bakje en klaar is je honing-mosterd dressing.  
Serveer de honing-mosterd dressing bijvoorbeeld op een broodje beenham of in een salade. 
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Italiaanse dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
2 el balsamicoazijn 
1 teentje knoflook, fijngehakt 
1 tl honing 
6 el olijfolie extra vergine 
2 el verse Italiaanse kruiden, gehakt 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de balsamicoazijn met de knoflook, de honing en zout en peper. 
2. Voeg al kloppend de olijfolie extra vergine toe en meng de gehakte Italiaanse kruiden erdoor. 
Lekker bij geroosterde groenten, pasta's en aardappels. 
 
TIP: Gebruik voor deze dressing verse kruiden als basilicum, oregano, rozemarijn of tijm. 
 

 

Knoflook – ansjovis dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 ansjovisfilets, afgespoeld en drooggedept 
▪ 1 teentje knoflook, fijngehakt 
▪ 3 el extra vergine olijfolie 
▪ 1 el azijn 
▪ zout  
▪ peper  
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Smoor de knoflook, azijn en ansjovis in de pan, totdat de ansjovis opgelost is.  
2. Laat afkoelen en doe het mengsel over in de blender, voeg langzaam de olie toe totdat je een mooie dressing hebt.  
3. Zet de blender op de laagste stand en schenk voorzichtig de olijfolie erbij.  
4. Breng op smaak met zout en peper. 
 

 

Kokos dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 teentje knoflook, geperst 
▪ 1 el sambal badjak 
▪ 1 el geraspte gember 
▪ 1 el honing 
▪ 25 g kokosrasp 
▪ 75 ml kokosmelk 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de knoflook, sambal, gember en honing in een vijzel of blender.  
2. Voeg hier de kokosrasp en kokosmelk bij en meng het tot een gladde dressing. 
 

 

Komkommer dressing  

400 ml   10 minuten 
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DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 komkommer, zaadlijsten 
▪ 1 sjalot  
▪ 1 teentje knoflook 
▪ 1 el mosterd 
▪ 6 el witte wijnazijn 
▪ 10 el zonnebloemolie 
▪ 10 el extra vierge olijfolie 
▪ zout 
▪ peper 

 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de uiteindes van de komkommer.  
2. Halveer de komkommer en lepel de zaadlijsten eruit.  
3. Schep de zaadlijsten in een kom.  
4. Pel en snipper de sjalot.  
5. Pel en hak de knoflook. 
6. Pureer de sjalot, knoflook, mosterd, azijn, de olie en de zaadlijsten met een staafmixer tot een gladde dressing.  
7. Breng op smaak met een beetje zout en versgemalen peper. 
 

 

Limoen dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 3 el crème fraîche 
▪ 1 el mayonaise 
▪ ½ limoen, sap 
▪ zout  
▪ peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Mix de ingrediënten door elkaar en breng indien nodig op smaak met zout en peper. 
 

 
Mandarijn – gember dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 3 el olijfolie extra vierge 
▪ 2 mandarijnen 
▪ 1 stukje verse gember (á 1 cm dik en 3 cm lang) 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Rasp de helft van de mandarijnen en pers beide mandarijnen uit.  
2. Meng dit met de olijfolie.  
3. Verwijder de schil van de gember en snipper deze heel fijn.  
4. Voeg dit toe aan de dressing en laat even staan. 
 
TIP: Ook te gebruiken als marinade. 
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Mango – limoen dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 mango 
▪ 1 limoen (sap en rasp) 
▪ 1 tl fijne mosterd 
▪ zout 
▪ 2 tl (rijst) azijn 
▪ 2 el zonnebloemolie 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de mango en pureer deze met de mosterd, limoensap, azijn en olie in de blender.  
2. Breng op smaak met de rasp van limoen en zout.  
Een topper in Aziatische salades. 
 

 

Marokkaanse dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 5 draadjes saffraan 
▪ 4 el olijfolie 
▪ 1 el citroensap 
▪ 1 teentje knoflook, geperst 
▪ 1 tl honing 
▪ 1 gesnipperde sjalot 
▪ 15 gr fijngehakte koriander 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Week de draadjes saffraan in 1,5 el heet water, ongeveer een uurtje. 
2. Klop het saffraan water met olijfolie, citroensap, honing, knoflook en gesnipperde sjalot tot een dressing. 
3. Meng voor het serveren de fijngehakte koriander door de dressing. 
 

 
Mosterd – dille dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 5 gr verse dille 
▪ 1 el grove mosterd 
▪ 1 el ciderazijn 
▪ 4 el olijfolie extra vergine 
▪ 2 el water 
▪ 1 tl citroensap 
▪ zeezout 
▪ zwarte peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Hak de dille helemaal fijn.  
2. Meng het in een kommetje met de mosterd en ciderazijn.  
3. Klop in een dun straaltje de olijfolie erdoor met een garde en verdun met 1 tot 2 eetlepels water.  
4. Proef en breng eventueel extra op smaak met een drupje citroensap, snufje zout en zwarte peper. 
 

 



 
10 

 
Paprika dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 40 gram rode paprika 
▪ 30 gram groene paprika 
▪ ½ ui 
▪ 7 el appelazijn  
▪ 3 el olijfolie 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Was en snij eerst alle vaste ingrediënten fijn. 
2. Meng daarna de ingrediënten in een kom en bedek het met de olie en azijn. 
3. Laat het vervolgens twee uur in de koelkast marineren. 
 

 

Pikante dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 teentje knoflook, uitgeperst 
▪ ½ rode peper, fijngesneden, zonder zaadjes en zaadlijsten 
▪ 1 el verse koriander of verse peterselie, fijngehakt 
▪ 2 el witte wijnazijn 
▪ 4 el zonnebloemolie of olijfolie 
▪ zout  
▪ versgemalen peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Roer het knoflookteentje los met de fijngesneden rode peper, koriander of peterselie en de witte wijnazijn. 
2. Klop er geleidelijk de zonnebloem- of olijfolie door heen tot je een gladde dressing hebt. 
3. Breng op smaak met zout en versgemalen peper. 

 
Pinda dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 3 el pindakaas 
▪ 2 el limoensap 
▪ 1 tl honing 
▪ 1 el rijstazijn 
▪ 1 el sojasaus 
▪ 1 tl geraspte gember 
▪ 1 el water 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de ingrediënten voor de dressing door elkaar in een blender tot het een romig geheel wordt. 
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Ranch dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ ½ sjalot 
▪ 1 klein teentje knoflook 
▪ 5 g verse bieslook 
▪ 5 g verse platte peterselie 
▪ 1 tl gedroogde majoraan (of gedroogde oregano) 
▪ 1 tl paprikapoeder 
▪ 50 ml melk 
▪ 50 g Griekse yoghurt 
▪ 1 tl scherpe mosterd 
▪ zout 
▪ peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng alle ingrediënten in een hakmolen of blender.  
2. Maal circa 3 minuten tot je een romige dressing hebt.  
3. Voeg eventueel een scheutje extra melk toe als je de dressing dunner wilt maken. 
 

 

Red Velvet dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 75 g rood fruit (bevroren) 
▪ 1 el honing 
▪ 1 el olijfolie 
▪ verse peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Breng in een steelpan het rode fruit aan de kook samen met 3 eetlepels water.  
2. Laat zo’n 5 minuten sudderen.  
3. Haal van het vuur, laat even afkoelen en voeg de honing en olijfolie toe.  
4. Maak met een blender een egale saus van de dressing en breng op smaak met wat verse peper uit de molen.  
 

 
Soja dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 3 el sojasaus 
▪ 1 el Thaise vissaus 
▪ 1 el rietsuiker 
▪ 1 rode peper, fijngehakt 
▪ 1 teentje knoflook, geperst 
▪ 1 limoen, sap 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de sojasaus met de vissaus, rietsuiker, rode peper, knoflook en het limoensap. 
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Soja – gember dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 3 el olijfolie 
▪ 1 el soja saus 
▪ 2 el honing 
▪ verse chilipeper 
▪ 2 el rijstazijn 
▪ 1 el vers geraspte gember 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de ingrediënten voor de dressing door elkaar. 
 
TIP: Ook lekker als marinade. 
 

 

Soja – honing dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 el Japanse sojasaus 
▪ 1 el vers limoensap 
▪ 1 tl vloeibare honing of gembersiroop 
▪ 1 rood pepertje fijngehakt 
▪ 1 teentje knoflook, geperst 
▪ 1 tl sesamolie 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng alle ingrediënten tot een dressing.  
Deze dressing is lekker in combinatie met verse koriander, gekneusde pinda's en/of ringetjes van lente-ui. 
 

 

Tahini – citroen dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 125 ml yoghurt 
▪ 3 el tahini 
▪ sap van 1 citroen (naar smaak) 
▪ zout 
 
ZO MAAK JE HET: 
Meng ingrediënten voor de dressing. 
 

 

Thaise dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 chilipeper 
▪ 2 cm gember 
▪ 2 teentjes knoflook 
▪ 1 limoen 
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▪ 2 el plantaardige olie 
▪ 1 el vissaus 
▪ 2 el honing 
▪ zout  
▪ peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Haal de zaadjes uit de chilipeper, schil de gember, pel de knoflook en rasp de limoen.  
2. Doe de chilipepers, gember, knoflook, rasp van de limoen, limoensap en overige dressing ingrediënten in een blender 

en hak het helemaal fijn. 
 

 

Tomaten dressing  

200 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 15 zoete kerstomaatjes  
▪ 10 el extra vergine olijfolie 
▪ 10 blaadjes basilicum 
▪ 3 el rode wijnazijn 
▪ 1 sjalot, fijn gesnipperd 
▪ peper  
▪ zout 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Neem een klein steelpannetje en zet de tomaatjes met de olijfolie op een laag vuur.  
2. Laat het 5 minuten zachtjes pruttelen en haal het van het vuur.  
3. Laat afkoelen.  
4. Voeg de azijn, basilicum en wat peper en zout toe.  
5. Mix het met de staafmixer en zeef het geheel.  
6. Meng het met sjalotje.  
7. Voeg eventueel nog wat peper en zout toe naar smaak.  
Deze dressing is geschikt voor salades georiënteerd op de Italiaanse of Spaanse keuken. 
 

 

Yoghurt – Indiase dressing  

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 el Griekse yoghurt 
▪ 2 el extra vierge olijfolie 
▪ ½ citroen, sap 
▪ ½ tl komijn 
▪ ½ tl ketoembar (koriander zaad) 
▪ 1 el verse koriander, grof gehakt 
▪ zout  
▪ peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Voeg alle ingrediënten bij elkaar en klop tot een glad mengsel.  
Je kunt deze dressing aan iedere salade toevoegen, waarmee je direct een Indiaas tintje aan het geheel geeft. 
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Yoghurt – mosterd dressing  

250 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 200 ml yoghurt 
▪ 1 el grove mosterd 
▪ 2 el bieslook of lente-/bosuitjes, gehakt 
▪ 1 scheutje melk of olijfolie (optioneel) 
▪ 2 el sinaasappelsap (optioneel) 
▪ 1 tl sinaasappelrasp (optioneel) 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de yoghurt met de mosterd, gehakte bieslook of bosui, zout en peper.  
2. Voeg als de dressing te dik is een scheutje melk of olijfolie toe. 
3. Schep er eventueel het sinaasappelsap en de sinaasappelrasp door.  
Lekker bij groene salades, kip en aardappels. 
 
TIP: Vervang, voor meer pit, in dit recept de sinaasappelrasp door geraspte mierikswortel. 
 

 

Yoghurt – tuinkruiden dressing  

150 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 5 g verse bieslook 
▪ 5 g verse dille 
▪ 100 g Griekse yoghurt 
▪ 1 el olijfolie extra vergine 
▪ 2 el water 
▪ 1 tl citroensap 
▪ zeezout 
▪ zwarte peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Hak de bieslook en dille helemaal fijn.  
2. Meng het in een kommetje met de Griekse yoghurt.  
3. Klop de olijfolie erdoor en verdun met 1 tot 2 eetlepels water.  
4. Breng op smaak met citroensap, snufje zout en zwarte peper. 

 

 


