
 
 
 
 

 
Griekse boerensalade met calamari 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Een salade is altijd makkelijk, lekker en snel te 
bereiden. Perfect om vanavond dus lekker deze 
heerlijke Griekse boerensalade met zout en peper 
calamari te eten. En nog een voordeel aan dit 
gerecht is dat je er echt vol van zit! Geniet vanavond 
van dit lekkere maal en wie weet bereid je hem wel 
nog eens! 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 250 g pijlinktvisjes (ca. 5 stuks van 20 cm) 
 ½ el grof gemalen zeezout 
 ½ el grof gemalen zwarte peper 
 175 g zelfrijzend bakmeel, gezeefd 
 175 ml pils 
 olie, om te frituren 
 ½ kropsla, gewassen en klein gescheurd 
 2 tomaten, in stukjes 
 ½ ui, in halve ringen 
 ½ rode puntpaprika, in reepjes 
 ½ komkommer, in plakjes 
 ½ bosje platte peterselie, grof gehakt 
 50 g Griekse olijven in olijfolie, ontpit 
 3 el olijfolie extra vierge 
 1 el rode wijnazijn 

 

MATERIAAL: - 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Maak de inktvisjes schoon: trek de kop met de tentakels voorzichtig van het lijf.  
2. Het inktzakje en de ingewanden komen vanzelf mee.  
3. Maak het lijfje van binnen schoon, verwijder ook de harde balein.  
4. Spoel de lijfjes onder stromend water schoon en laat uitlekken.  
5. Snijd tenslotte de tentakels van de kop; bewaar de tentakels en gooi de rest weg.  
6. Snijd de lijfjes in ringen van 1 cm. 
7. Meng het zeezout en de peper met 100 g bakmeel.  
8. Schenk langzaam en al kloppende met een garde de pils erbij.  
9. Klop tot een glad beslag. 
10. Verhit de olie om te frituren tot 180ᵒC.  
11. Meng de kropsla, de tomaten, de ui, de paprika, de komkommer, de peterselie en de olijven met de olijfolie en de wijnazijn. 
12. Breng de salade op smaak met zout en peper. 
13. Strooi de resterende 75 g bakmeel in een diep bord.  
14. Haal de inktvisringen en de tentakels eerst door het bakmeel en vervolgens door het beslag.  
15. Laat ze langzaam in de hete olie glijden en frituur in 1-2 minuten goudbruin en krokant.  
16. Frituur de inktvis in kleine porties. 
17. Verdeel de Griekse salade met de inktvisringen over de borden. 
 

TIP: Lekker met tzatziki en frites. 
 

 
De pijlinktvis is een imposante verschijning met zijn pijlvormige 
kop en 10 ledematen waarvan 2 langere voedingstentakels. Een 
pijlinktvis verschilt hiermee van de inktvis die slechts 8 ledematen 
heeft. Wel bezit ook de pijlinktvis een inktzak waarmee hij vijanden 
verblindt en snel kan wegkomen.  


