
 

1 

 
 
 
 
 

 
Vinaigrette (basis) 

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 tl mosterd 
▪ 2 el witte wijnazijn of citroensap 
▪ 6 el olijf- of zonnebloemolie 
▪ peper 
▪ zout 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de mosterd met de witte wijnazijn of citroensap. 
2. Voeg in een straaltje de (olijf)olie toe en klop tot een vinaigrette.  
3. Breng op smaak met zout en peper.  
Lekker bij groene salades, vis en lichte vleessoorten. 
 
TIP: De verhouding olie + azijn bij een vinaigrette is 3:1. 
 

 

Aardbei vinaigrette 

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 100 gram verse aardbeien 
▪ 2 el extra vierge olijfolie  
▪ ½ tl versgemalen peper  
▪ 1 tl chia zaad 
▪ 1 tl bruine suiker 
▪ 5 ml appelazijn 
▪ zout, naar smaak 
 
Materiaal: blender 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd eerst de aardbeien. 
2. Voeg daarna de azijn en suiker toe. 
3. Laat het vervolgens minimaal 10 minuten marineren. 
4. Doe dit mengsel daarna samen met de rest van de ingrediënten in een blender. 
5. Meng het daarna goed en serveer. 
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Citroen vinaigrette 
100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 citroen, sap 
▪ 5 el extra vierge oliefolie 
▪ 2 tl fijne mosterd 
▪ zout 
▪ peper, versgemalen 
 
Materiaal: schone (jam)pot of dressingshaker 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Doe het citroensap, de olijfolie en mosterd in de schone (jam)pot of dressingshaker. 
2. Sluit de pot of shaker en schud tot een gladde vinaigrette. 
3. Voeg zout en versgemalen peper naar smaak toe 
 
TIP: Voeg voor een kruiden vinaigrette 2 eetlepels fijngehakte zachte kruiden toe, zoals peterselie, dille, bieslook, dragon, 
munt, basilicum of kervel. 

 
Frambozen – vanille vinaigrette 

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 vanillestokje (Bourbon) 
▪ 2 el frambozenazijn 
▪ 8 el extra vierge oliefolie 
▪ zout 
▪ peper, versgemalen 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd met een scherp mes het vanillestokje in de lengte open. 
2. Schraap het merg uit het stokje. 
3. Klop een vinaigrette van het vanillemerg, de frambozenazijn en de olie. 
4. Voeg zout en versgemalen peper naar smaak toe. 
 
TIP: Voeg voor een fris accent 1 eetlepel zeer fijn gehakte munt toe 
 

  

Franse vinaigrette 

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 el witte wijnazijn 
▪ 1 el zeer fijn gehakte sjalot 
▪ 1 snufje zeezout 
▪ 1 el Dijon mosterd 
▪ 3 el olijfolie 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de azijn met de fijngehakte sjalot.  
2. Laat deze een vijftal minuten marineren en zachter worden. 
3. Meng vervolgens het sjalotmengsel met de mosterd en schenk langzaam de olie erbij, blijf roeren voor een mooi glad 

mengsel. 
Als de vinaigrette klaar is, meng het goed door je salade, zodat de smaak van de vinaigrette goed verdeeld is over de 
slablaadjes en andere ingrediënten. 
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Honing vinaigrette 

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 3 el appelazijn  
▪ 1 el honing  
▪ 2 el extra vierge olijfolie  
▪ peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de appelazijn en honing goed door elkaar. 
2. Voeg in een straaltje de (olijf)olie toe en klop tot een vinaigrette.  
3. Breng op smaak met zout en peper. 
 

 

Kersenbier vinaigrette 

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 el kersenbier 
▪ 1 el frambozenazijn  
▪ 1 tl mosterd 
▪ ½ tl honing 
▪ 4 el walnootolie 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Roer het kersenbier met de azijn, mosterd en honing goed los. 
2. Klop de olie er geleidelijk door tot een gladde vinaigrette. Breng op smaak met zout en peper. 
 

 

Mango vinaigrette 

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 rijpe mango, geschild, in blokjes gesneden 
▪ 1 citroen, sap 
▪ 2 tl kerriepoeder  
▪ olie 
▪ peper en zout naar smaak 
 
Materiaal: blender 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de blokjes mango, het sap van 1 citroen, 2 tl kerriepoeder in een blender met elkaar. 
2. Voeg in een straaltje de (olijf)olie toe en klop tot een vinaigrette.  
3. Breng op smaak met zout en peper. 
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Noten vinaigrette 

150 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 el azijn  
▪ 5 el olijfolie  
▪ 2 el noten  
▪ 2 el amandelen  
▪ peper, versgemalen 
▪ zout  
 
Materiaal: vijzel en stamper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Plet eerst de noten en amandelen met een vijzel en stamper. 
2. Voeg daarna de olie, azijn, zout en peper naar smaak toe. 
 

 

Peterselie vinaigrette 

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 el sherry-azijn  
▪ 1 bosje peterselie 
▪ 4 el olijfolie  
▪ peper, versgemalen 
▪ zout  
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Was en snij eerst de peterselie bladeren heel fijn. 
2. Voeg daarna in een kom de olie, azijn, zout en peper toe. 
3. Meng vervolgens alle ingrediënten goed. 
 

 

Rode wijn – tijm vinaigrette 

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 el rode wijnazijn 
▪ 6 el extra vierge olijfolie 
▪ 1 á 2 takjes tijm 
▪ peper, versgemalen 
▪ zout  
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Klop in een schaaltje de rode wijnazijn en olijfolie door elkaar. 
2. Ris boven het schaaltje de blaadjes van de takjes. 
3. Klop ze door de vinaigrette. 
4. Breng op smaak met versgemalen peper en zout. 
 
TIP: Klop voor een meer gebonden vinaigrette 1 theelepel fijne mosterd met de azijn door de olijfolie. 
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Sinaasappel vinaigrette 

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 sinaasappels 
▪ 1 el honing 
▪ 4 el olijfolie 
▪ cayennepeper of versgemalen peper 
▪ 1 el platte peterselie, gehakt 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Schil 1 van de sinaasappels dik en snijd de partjes tussen de vliesjes uit. 
2. Boen de andere sinaasappel goed schoon.  
3. Rasp 1 theelepel van de sinaasappelschil en pers de vrucht uit. 
4. Roer een dressing van de sinaasappelrasp, -sap, honing, olijfolie en cayennepeper of versgemalen peper. 
5. Meng er de peterselie en de iets kleiner gesneden sinaasappelpartjes door. 
Lekker door witlof- of spinaziesalade.  
 

 

Soja vinaigrette 

150 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 3 el rijstazijn  
▪ 4 el extra vierge olijfolie  
▪ 3 el zoutarme sojasaus  
▪ ½ mango 
▪ ½ komkommer 
▪ 1 rode ui 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng eerst alle vloeibare ingrediënten goed. 
2. Voeg vervolgens de rest van de vaste ingrediënten toe. 
Daarna moet je het direct serveren. 
 

 

Thaise vinaigrette 

100 ml   10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 tl bruine suiker  
▪ 2 limoenen, sap 
▪ ½ teentje knoflook 
▪ 2 el vissaus  
▪ 1 Thaise chili peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Plet eerst het teentje knoflook. 
2. Meng vervolgens alle ingrediënten tot ze goed gemengd zijn. 
Voeg het daarna langzaam aan je salade toe en geniet ervan! 

 


