
BOERENZUIVEL EN MEER...
Wist u dat?!Wist u dat?!Wist u dat?!

U met onze U met onze U met onze Brandnetel Brandnetel Brandnetel kruidenkaas kruidenkaas kruidenkaas 
heerlijke salade kunt maken?heerlijke salade kunt maken?heerlijke salade kunt maken?

RECEPT

Ingrediënten:       Ingrediënten garnering:
- 100gr Brandnetel kaas van de Johannahoeve  - 50gr (zonnebloem) -pitten
- 1 kropje romaine sla     - Cremaceto basalmico dressing
- 1/2 krop sla      - Honingdille dressing
- 200gr halfgedroogde tomaat
- 100gr snoeptomaat
- 4 gedroogde abrikozen, dadels en vijgen

Bereiden:
Was en snij de twee sla soorten en meng dit vervolgens in een kom. Snij de snoeptomaatjes 
doormidden, de vijgen en dadels in reepjes, de abrikozen in blokjes en de brandnetelkaas 
in blokjes van 1cm. Neem een bord waar u met de creamceto basalmico een mooi motief op 
spuit. Verdeel vervolgens de sla over het bord en verspreid de voorgesneden ingrediënten over 
de sla. Garneer de salade met de halfgedroogde tomaat, zonnebloempitten en wat honingdille 
dressing! 

                                         GENIETEN MAAR!
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