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        RODE KOOLSALADE   
       MET HALLOUMI 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 ¼ rode kool 
 100 g halloumi (ongeveer) 
 1 sinaasappel 
 ½ rode ui 
 1 el hazelnoten 
 1 lente-ui 
 ½ el kappertjes 
 ½ kropje baby-romaine sla 
 Snufje oregano 
 Peper en zout 

Voor de dressing: 

 ½ el sinaasappelsap (vang het sap op 
van de sinaasappel) 

 1 el rode wijn azijn (bijv. van Tromp 
en Rueb) 

 Peper en zout 
 1 tl honing 
 2 el olijfolie 

En verder: 

 Mandoline of (kaas)schaaf 
 Grillpan + spatel 

 
 

 

 

 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 30 minuten 
Bereiden: 10 minuten  

Snijd met een scherp mes de schil inclusief het witte vel van de 
sinaasappel, snijd de sinaasappel in kwarten en die weer in 
plakjes. Vang het sap op en gebruik dit in de dressing. Zet apart. 

Meng voor de dressing de honing met het sinaasappelsap en de 
azijn (begin eventueel met een halve eetlepel) en klop er dan de 
olijfolie door. Voeg een beetje peper en zout toe. Proef! Zuur 
genoeg? Zo niet, voeg dan nog wat extra azijn toe. Zet apart.  

Schaaf de rode kool. Dit gaat het makkelijkst op een mandoline, 
maar een fijne (kaas)schaaf kan ook. Hoe dunner geschaafd, hoe 
lekkerder. Meng de dressing goed door de rode kool, zet apart 
en laat 15-30 minuten de smaken goed intrekken. 

Snijd de halloumi in plakken van ongeveer ½ tot 1 cm dikte. 
Verdeel er wat olie over en bestrooi aan beide kanten met 
oregano. Zet apart.  
 
Schaaf de rode ui in dunne ringen. Snijd de lente-ui in ringetjes. 
Spoel de kappertjes eventueel even en laat uitlekken.  

Maak de salade op: 
Verdeel de slablaadjes over het bord. Meng rode ui, sinaasappel 
en kappertjes door de rode kool en schep dit op de sla. Verdeel 
er de lente-uitjes over. 

De halloumi wordt vlak voor het serveren gegrild. Laat je hem 
daarna te lang liggen, dan wordt hij zo taai als gummi (en dus 
minder lekker).  

Verwarm de grillpan tot hij echt heel heet is. Rooster er 
eventueel even de hazelnoten in. Schep op een bordje om af te 
koelen, hak ze grof en verdeel dan over de salade.  

Laat de halloumi eventueel een beetje uitlekken, zodat je niet 
teveel olie in de pan krijgt. Leg de plakken voorzichtig in de 
grillpan en grill gedurende enkele minuten. Ze hebben niet heel 
lang nodig, keer voorzichtig met een spatel. 
Schep de halloumi op de rode kool. 

Serveer meteen! 
 


