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HARTIGE BLINI'S met gerookte zalm, 
wortel of pastinaak 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR ca. 25 STUKS 

 150 g zelfrijzend bakmeel 
 1/2 el fijne kristalsuiker 
 1 ei 
 185 ml melk 
 snuf zout 
 evt. gesmolten boter, om 

de pan in te vetten 

Voor de topping: 

 2-3 plakjes gerookte 
zalm 

 1 klein bekertje crème 
fraîche 

 1/2 tl mierikswortel 
(geraspt, uit een potje) 

 enkele takjes dille of 
venkelgroen  

 2-3 zwarte olijven 

 1/2 pastinaak 
 1-2 radijsjes 
 ca. 4 el hummus (evt. 

met harissa)  
 2-3 el granaatappelpitjes 
 spruitgroenten 
 groter groen, 

bijvoorbeeld van 
bospeen, munt, 
peterselieblaadjes of 
bieslook  

 4-5 plakjes geitenkaas 
met honing 

 1 wortel 
 spruitgroenten 
 wat groter groen, 

bijvoorbeeld van 
bospeen, 
peterselieblaadjes of 
bieslook 

Begin met de blini's. 

Zeef het meel in een kom en voeg suiker en het zout toe. Klop het 
ei los het en voeg dit met de melk in delen toe en meng tot een 
glad beslag. Giet het beslag in een fles met spuitmondje als je dat 
hebt, dat werkt een stuk makkelijker. Heb je dat niet dan kun je ook 
een maatbeker met schenktuitje gebruiken.  

Verwarm een koekenpan met antiaanbaklaag. Je kunt eventueel 
een beetje gesmolten boter met een kwastje over de bodem 
aanbrengen, maar dat is niet persé nodig.  

Giet een beetje beslag in de pan ter grootte van een mandarijntje. 
Laat ongeveer 30 seconden bakken, tot zich belletjes beginnen te 
vormen en de bovenkant niet meer glanst. Draai de blini's om, laat 
ze nog even op het vuur staan en leg ze dan op een rooster om af te 
koelen. Bak de rest van de blini's op dezelfde manier.  

Voor de zalmblini's 
Roer de crème fraîche los en meng er de mierikswortel door. 
Geraspte mierikswortel is best pittig, dus begin voorzichtig. Snijd de 
gerookte zalm in 8 plakjes. Snijd de zwarte olijven in kleine blokjes. 
Verdeel over 8 blini's een lepel crème fraîche. Rol de zalmreepjes 
op en zet op de crème fraîche. Verdeel de blokjes olijf over de 
blini's en garneer met een takje venkel. 

Voor de pastinaakblini's  
Roer de hummus los. Schil de pastinaak en schaaf er in de lengte 
met een dunschiller of mandoline 8 mooie plakjes van.  
Schep op 8 blini's een eetlepel hummus. Rol een plakje pastinaak op 
en zet in het midden met ernaast 2 plakjes radijs. Strooi er een 
lepeltje granaatappelpitjes over en garneer met het groen. 

Voor de wortelblini's 
Roer de geitenkaas los met een lepeltje van de crème fraîche. Proef 
en voeg eventueel wat peper en zout toe. Schil de wortel en snijd er 
met een dunschiller of mandoline in de lengte 8 mooie dunne 
plakjes van. Snijd de olijven in plakjes. 
Schep op 8 blini's een lepel geitenkaas. Rol een wortelplakje op en 
zet er een op elke blini. Garneer met een plakje zwarte olijf en wat 
spruitgroenten. Steek een takje groen in het rolletje. 

 

 


