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SALADE VAN KNOLSELDERIJ, PEER EN 
GORGONZOLA  

 
 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 ½ knolselderij 
 olijfolie 
 1 rijpe peer 
 100 g gorgonzola (of een andere 

blauwaderkaas) 
 handje walnoten 
 zout en peper 
 2 tl honing 
 2 tl olijfolie 
 1 kneepje citroensap 
 evt. selderijgroen voor de 

garnering 

 

 

 

 

 
 

 
 
Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 30 minuten 
 

Laat alle ingrediënten op kamertemperatuur komen.  

De knolselderij kun je schillen maar dat hoeft niet echt. Was hem dan 
wel goed en snijd in vingerdikke frieten. Kwast ze rondom in met wat 
olijfolie en strooi er een beetje zout en peper over. 
 
Verwarm een koekenpan op hoog vuur en bak de selderij rondom 
goed bruin tot het een knapperig korstje krijgt. Zet dan het vuur lager 
en laat zachtjes bakken tot de stukken gaar zijn. Prik er na 5 minuten 
in met een mesje, zijn ze nog niet zacht genoeg naar je zin, laat ze 
dan nog wat langer bakken.  
of 
Je kunt de selderij ook roosteren in de airfryer of oven. Zet de 
temperatuur op 200 oC en bak de frieten ca. 5 minuten tot ze bruin 
zijn. Controleer of ze gaar zijn door er met een mesje in te prikken. 
Hebben ze nog wat meer tijd nodig verlaag dan eventueel de 
temperatuur naar 160 om te voorkomen dat ze te donker kleuren.  
 
Laat op een rooster afkoelen.  
 
Was de peer en snijd deze in dunne plakjes. Dat gaat het beste met 
een mandoline. 
 
Meng 2 tl honing met 2 tl olijfolie en wat peper voor de dressing, 
breng op smaak met enkele druppels citroensap.  
 
Verdeel selderij, peer, walnoten en kaas over 2 borden, druppel er 
een beetje dressing over (of zet deze apart op tafel). Steek het 
selderijgroen ertussen.  
 
Lekker als voorgerecht of lunchsalade met stokbrood of desembrood. 

 


