Werkblad 5f
Recepten met snijbiet
Snijbietsalade
Ingrediënten (voor 2 personen)
• 200 gram snijbiet
• 4 eetlepels olijfolie
• 1 eetlepel citroensap
• 1/2 theelepel mosterd
• 1 theelepel honing
• zout en peper
• halve appel
• halve sinaasappel

Materialen
• snijplankjes
• mesjes
• eetlepel
• slaschaal
• klein schaaltje
• garde

Aan de slag
1. Snijd het blad van de snijbiet in kleine reepjes.
 oe de olijfolie, het citroensap, de mosterd en de honing
2. D
in een schaaltje. Meng dit met de garde goed door elkaar.
Voeg wat peper en zout toe.
3. Doe de dressing over de snijbietsalade en mix goed door
elkaar.
4. Pel de sinaasappel en snijd deze in kleine stukjes.
5. S chil de appel en snijd deze in kleine blokjes. Voeg het
fruit toe aan de salade en schep alles nog een keer goed
door elkaar.

Snijbietomelet

Ingrediënten (voor 4 personen)
• 4 eieren
• bosje snijbiet
• teentje knoflook
• scheutje melk
• geraspte kaas
• peper en zout
• olijfolie

Materialen
• snijplankjes
• snijmesje
• knoflookpers
• 2 schalen
• garde
• koekenpan
• kookplaat

Aan de slag
1. Snijd het blad van de snijbiet in kleine reepjes en
doe dit in een schaal.
2. Pers de knoflook met de knoflookpers en doe dit bij
de snijbiet. Voeg nog
wat zout en peper toe.
3. Breek de vier eieren in een andere schaal. Klop ze
goed door met een
garde. Voeg eventueel een scheutje melk toe.
4. Meng de eieren en de snijbiet door elkaar en stroo
i er wat geraspte kaas
doorheen.
5. Zet een koekenpan op het vuur en doe er een scheu
tje olijfolie in. Giet het
eiermengsel in de pan en bak de omelet zachtjes gaar.
Dit gaat het beste
met een deksel op de pan.
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