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Portugees menu 
2 personen 
De Portugese keuken werd voor het eerst vastgelegd in de zeventiende eeuw, met regionale recepten die zich in de negentiende eeuw 
vestigden. Culinária Portuguesa, door António-Maria De Oliveira Bello, beter bekend als Olleboma; was het eerste 'alleen Portugees' 
receptenboek dat in 1936 werd gepubliceerd. 
 

Bolos de salmão portugueses 
Zalmkoekjes 
Voorgerecht 

 30 + 90 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 200 g kruimige aardappels (ongeschild) 
 200 g zalmfilets 
 250 ml visbouillon van tablet 
 ½ tl citroenrasp 
 ½ rode peper, fijngehakt, zonder zaadjes 
 ½ bosje platte peterselie, fijngehakt 
 1 ei, losgeklopt 
 50 g paneermeel 
 100 ml zonnebloemolie 

 

Materiaal: keukenpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Kook de aardappels in water met zout gaar.  
2. Laat afkoelen tot lauwwarm en pel ze. 
3. Pocheer de zalm circa 5 minuten in de bouillon.  
4. Neem uit de bouillon en laat afkoelen. 
5. Stamp de aardappels grof.  
6. Prak de zalm met een vork en meng door het aardappelkruim. 
7. Schep er de citroenrasp, rode peper, ui, knoflook en peterselie door en breng het geheel op smaak met 

zout.  
8. Verdeel in 4 gelijke porties en laat afgedekt in de koelkast circa 1 uur opstijven. 
9. Haal de koekjes eerst door het ei en dan door het paneermeel.  
10. Laat nogmaals minimaal 30 minuten opstijven in de koelkast. 
11. Verhit de olie en bak hierin de zalmkoekjes om en om goudbruin.  
12. Laat uitlekken op keukenpapier en houd eventueel warm in de oven op 75°C. 
 

Salada de feijão portuguesa 
Bonensalade  
Tussengerecht 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 3 el olijfolie 
 1½ el witte wijnazijn 
 ½ bosje peterselie, fijngehakt 
 1 teentje knoflook, geperst 
 2 eieren 
 ½ ui, gesnipperd 
 1 stengel bleekselderij, in boogjes 
 ½ blikje witte bonen, afgespoeld, ca. 100 g 
 ½ blikje zwarte bonen, afgespoeld, ca. 100 g 
 100 g diepvries tuinbonen, dubbel gedopt 
 80 g olijven 
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 75 g zongedroogde tomaatjes 
 ½ rode peper, fijngehakt 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Klop de olie met de azijn, de helft van de peterselie en de knoflook tot een dressing. 
2. Kook de eieren circa 6 minuten.  
3. Meng de ui met de bleekselderij, alle bonen, olijven, zongedroogde tomaten en rode peper.  
4. Giet de dressing erover en meng goed. 
5. Verdeel de salade over een schaal.  
6. Halveer de eieren en leg ze erop.  
7. Bestrooi de salade met de rest van de peterselie. 
 
 

Ensopado do Alentejo 
Stoofpotje uit Alentejo 
Hoofdgerecht 

 30 + 30 minuten + 5 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 250 ml droge witte wijn 
 ½ el paprikapoeder 
 ½ tl komijnpoeder (djinten) 
 1 laurierblaadje 
 3 teentjes knoflook, gepeld 
 500 g varkensfricandeau, in blokjes 
 2 el olijfolie 
 1 ui, in smalle ringen 
 ½ winterwortel, geschrapt, in plakjes 
 2 tomaten, gepeld, in blokjes 
 ½ tl chilipoeder of 
 ½ bosje verse peterselie, fijngehakt 
 ½ citroen, in partjes 
 stokbrood 

 

Materiaal:  
 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Meng de wijn met de paprikapoeder, komijn, laurierblaadjes, 1½ gehalveerd teentje knoflook, ½ eetlepel 
zout en ¼ theelepel versgemalen peper.  

2. Voeg de varkensfricandeau toe en laat het vlees circa 5 uur marineren (dit kan ook een dag van tevoren). 
3. Roer af en toe om. 

BEREIDEN 
4. Schep het vlees uit de marinade, bewaar de marinade en dep het vlees droog.  
5. Verwijder de laurierblaadjes en de knoflook. 
6. Verhit de helft van de olijfolie in een braadpan.  
7. Bak het vlees hierin goudbruin en schep het uit de pan. 
8. Giet de marinade in de pan en kook deze in tot er circa ¾ van over is.  
9. Schenk dit vocht over het vlees. 
10. Hak de rest van de knoflook fijn.  
11. Verhit de rest van de olijfolie in de braadpan en fruit hierin de ui en knoflook circa 3 minuten. 
12. Voeg de wortel, tomaten, chilipoeder en het vlees met het vocht toe en stoof zachtjes 25-30 minuten. 
13. Bestrooi het gerecht met peterselie en garneer met citroen.  
14. Serveer het stokbrood erbij. 
 

TIP: Gebruik voor dit gerecht een typisch Portugese witte wijn, bijvoorbeeld Vinho Verde, om het vlees in te 
marineren en te stoven. 
 

TIP: Typisch Portugees: stoof de laatste 5 minuten mosselen in de schelp mee. 
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Pastel de nata met sinaasappel en 
gember 
Nagerecht 

 20 + 20 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 3 plakjes diepvries bladerdeeg, ontdooid 
 100 ml melk 
 mespuntje gemberpoeder (djahé) 
 ½ zakje vanillesuiker 
 1 eidooier 
 25 g fijne tafelsuiker 
 ½ el bloem 
 ¼ sinaasappel, rasp en sap 
 8 g stemgember, fijngehakt 
 1 sinaasappel 
 ½ el gembersiroop* 
 ¼ bosje verse munt, fijngehakt 
 slagroom 

 

Materiaal: vershoudfolie, muffinbakblik (ingevet) 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Leg 3 plakjes bladerdeeg naast elkaar op het werkvlak en bestrijk 2 plakjes licht met een kwastje water.  
2. Stapelde plakjes op elkaar, de bovenste is zonder water. 
3. Rol op tot een stevig rolletje.  
4. Dek af met folie en laat circa 30 minuten rusten in de koelkast. 
5. Ga verder met de vulling en verwarm de melk met de gemberpoeder en vanillesuiker. 
6. Klop de eidooier met de suiker romig.  
7. Klop de bloem erdoorheen tot een glad mengsel.  
8. Giet hier al kloppend een paar eetlepels warme melk bij en roer glad. 
9. Giet dit mengsel bij de rest van de warme melk en blijf doorroeren tot een glad mengsel ontstaat. 
10. Verwarm een paar minuten al roerend tot een dikke vla. 
11. Neem de pan van de warmtebron en klop er met een garde sinaasappelrasp, -sap en stemgember door. 
12. Giet de vla op een platte schaal of bord en laat afkoelen. 
13. Verwarm de oven voor op 220ᵒC.  
14. Snijd de deegrolletjes beide in vieren zodat je 4 gelijke plakjes hebt.  
15. Druk de stukjes deeg aan de platte kant met de duimen tot een rond, hol bakje en druk in de holtes van de 

muffinvorm. 
16. Vul de vormpjes tot net onder de rand met vla.  
17. Bak circa 20 minuten in het midden van de oven tot de vulling donkerbruine vlekken krijgt.  
18. Laat de taartjes afkoelen tot lauwwarm. 
19. Schil intussen de sinaasappel dik en snijd de partjes tussen de vliesjes uit.  
20. Meng de sinaasappelpartjes met de gembersiroop en munt. 
21. Serveer per persoon 2 taartjes met de sinaasappelsalade en een toef slagroom. 
 

TIP: *Je kunt hier ook de siroop van de stemgember gebruiken. 
 
 
 

 


