
Tomaat  

Mayonaise  

Verse dille   

Noordzeegarnalen  Citroen  

Voorraadkast items

 2 GANGEN  30 min. • Eet binnen 5 dagen

2 GANGEN 
Pak in december lekker uit met 
2 gangen en geniet samen van 
een restaurantwaardig diner.

Peper en zout

Garnalencocktail in een bakje van tomaat 
met dille en citroen



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Kleine kom.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Verse dille* (g) 21/2 5 71/2 10 121/2 15

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Noordzeegarnalen* 
(g) 2)

50 100 150 200 250 300

Mayonaise* (g) 3) 10) 
19) 22)

20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 874 / 209 457 /109
Vetten (g) 16 8
 Waarvan verzadigd (g) 1,9 0,9
Koolhydraten (g) 4 2
 Waarvan suikers (g) 3,5 1,9
Vezels (g) 1 1
Eiwit (g) 12 6
Zout (g) 1,1 0,6

Allergenen:
2) Schaaldieren 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/Lactose 
10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

WEEK 50 | 2019

1. Tomaat uithollen
Snijd het kroontje van de tomaat en hol per persoon 1 tomaat uit, 
zodat je deze straks kunt vullen. Bewaar de andere tomaten en het 
vruchtvlees: beide gebruik je later in het hoofdgerecht.

2. Garnering voorbereiden
Knip per persoon 2 cm dille af om later voor de garnering te gebruiken 
en snijd de rest van de dille fijn. Snijd van de citroen een half plakje per 
persoon om later voor de garnering te gebruiken. Pers de rest van de 
citroen uit en bewaar het sap.

3. Tomaat vullen
Meng in een kleine kom de noordzeegarnalen met de dille en 
mayonaise. Breng op smaak met 1/2 tl citroensap per persoon (de rest 
van het sap gebruik je in het hoofdgerecht) en peper en zout. Vul de 
uitgeholde tomaat met de garnaaltjes. Als je vulling overhoudt, kun je 
die ernaast serveren.

4. Serveren
Leg een klein beetje slamix van het hoofdgerecht op een klein bordje. 
Leg de gevulde tomaat hierop en garneer deze met de achtergehouden 
dille en het citroenplakje. Leg eventueel overige vulling langs 
de tomaat.


