
Recept afkomstig van www.anjasfoodblog.nl  
 

 

        SALADE MET VELDSLA, FETA,  
       RADIJS EN HAZELNOTEN  

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 een zakje veldsla 
 enkele radijsjes 
 enkele snoeptomaatjes 
 groene olijven en zwarte olijven 
 kappertjes 
 1 lente-uitje 
 feta 
 hazelnoten 
 ½ gele paprika 
 100 g couscous 
 handje gemengde tuinkruiden 

Voor de dressing 

 2 el olijfolie 
 ½-1 el citroensap (en rasp) 
 1 tl honing 
 peper en zout 
 balsamicosiroop 

En verder 

 een kom voor het mengen van de 
salade 

 een kom (of pan) met deksel 
 een mandoline, fijne keukenschaaf 

(kaasschaaf werkt ook wel) 
 een grote schaal of 2 borden 

 

 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 30 minuten 
Bereiden: 5 minuten  

Weeg de couscous af in een kom, voeg wat zout toe en 
eventueel wat gedroogde oregano. Breng water aan de kook en 
giet dit op de couscous, tot deze een halve centimeter onder 
water staat. Roer snel door met een vork en dek af met het 
deksel. Laat ca. 4 minuten wellen. Dit kun je eventueel ook al 
een dag eerder doen.  

Rooster de hazelnoten eventueel nog in een droge koekenpan. 
Laat afkoelen. 

Was de sla als dat nodig is en droog deze. Halveer de tomaatjes, 
snijd de lente-ui in ringetjes. Laat de olijven uitlekken. Spoel de 
kappertjes af en laat uitlekken.  
Schaaf de radijsjes en paprika op de mandoline in flinterdunne 
plakjes.  
Maak de tuinkruiden schoon en pluk de blaadjes van de takjes.  

Meng voor de dressing de honing met een halve el citroensap, 
peper en zout en de olijfolie. Proef op smaak en voeg eventueel 
nog wat citroensap toe. Schep een eetlepel hiervan in de schaal. 
Meng alles behalve sla, kruiden, kaas en noten door de dressing. 
Leg de sla er bovenop.  

Roer de couscous goed los met een vork en laat helemaal 
afkoelen. Verdeel eventueel al over een grote schaal of twee 
borden. 

Meng alles vlak voordat je aan tafel gaat de salade en verdeel 
deze over de couscous. Garneer tenslotte met de kaas, 
hazelnoten, tuinkruiden en wat rasp van de citroen. Schenk er 
nog een sliertje balsamico siroop over. 

 

 

 


