
Zalm is een feestelijke kerstklassieker en deze friszure tartaar is een gegarandeerd succes! 
De vette vis vormt in combinatie met de romige crème fraîche een perfecte start van jouw 
kerstmenu: onze smaakpapillen zijn namelijk gek op vet. Je zult zien dat ze na afloop 
schreeuwen om meer: kom maar op met de rest van het feestmenu!

TARTAAR VAN GEROOKTE ZALM  
Met kruidenolie en crostini

De zalm in jouw Kerstbox heeft het 
ASC-keurmerk. Zo weet je zeker dat hij 

verantwoord gekweekt is met respect voor de 
natuur én de mens die erbij betrokken is.  

ZALM

Baguette

Rode basilicum fVerse bladpeterselie f

Rode ui Koudgerookte zalm f

Verse tijm fCitroen

Shiso cress  f

Crème fraîche f

Serveren: 
15 min.5

VoorgerechtG
Voorbereiden: 
10-15 min.8



2 – 8 PERSONEN

INGREDIËNTEN
BEGIN 
GOED

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? 
Stuur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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BENODIGDHEDEN
Kleine kom en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de tartaar van gerookte zalm.

VOORBEREIDEN
dag van tevoren of op de dag zelf

SNIJDEN
Snijd de koudgerookte zalm fijn. Snipper 

de rode ui heel fijn. Bewaar tot gebruik apart 
en afgedekt in de koelkast. 

SMAAKMAKERS VOORBEREIDEN
Rasp de schil van de benodigde citroen 

met een fijne rasp T. Pluk of ris de blaadjes 
van de peterselie, tijm en rode basilicum T 
en snijd fijn. 

KRUIDENOLIE MAKEN
Meng de kruiden in een kleine kom met 

1 tl citroenrasp per persoon en de extra vierge 
olijfolie. Breng op smaak met peper, zout en 
eventueel een beetje citroensap. Bewaar tot 
gebruik, afgedekt, in de koelkast. 

VLAK VOOR SERVEREN 

CROSTINI BAKKEN 
Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Snijd per persoon 2 sneetjes van de 
baguette T en leg op een bakplaat met 
bakpapier. Besprenkel de sneetjes met de 
olijfolie, peper en zout en bak in 6 – 8 minuten 
goudbruin en krokant in de oven. 
 

SERVEREN 
Meng ondertussen de zalm in een kom 

met de crème fraîche T en de rode ui. Breng 
op smaak met peper. Verdeel de zalm over 
kleine bordjes t. Garneer met de kruidenolie 
en een paar blaadjes shiso T. serveer met de 
crostini. 
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2P 4P 6P 8P
Koudgerookte zalm (g) 4) f 120    240    360    480    
Rode ui  (st)  1/8  1/4  1/3  1/2
Citroen (st)  1/2 1    11/2 2    
Verse tijm (takjes) 23) f 2    4    6    8    
Verse bladpeterselie (takjes) 
23) f

3    6    9    12    

Rode basilicum (blaadjes) 
23) f

6    12    18    24    

Baguette (st) 
1) 17) 20) 21) 22) 25) 27)  1/4  1/2  3/4 1    

Crème fraîche (el) 
7) 15) 20) f

2    4    6    8    

Shiso cress (bakje) f  1/4  1/2  3/4 1    
Zelf toevoegen

Extra vierge olijfolie (el) 3    6    9    12    
Olijfolie (el) 1    2    3    4    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1987 / 475 1352 / 323
Vetten (g) 37 25
 Waarvan verzadigd (g) 11,0 7,5
Koolhydraten (g) 29 20
 Waarvan suikers (g) 3,1 2,1
Vezels (g) 3 2
Eiwit (g) 6 4
Zout (g) 1,0 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 7) Melk/lactose 
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren  20) Soja 
21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine

tTIP: Iets meer werk maar extra mooi: schep 
de zalm in een kommetje en druk licht aan. Leg 
het bordje op de kom, keer samen om en til de 
kom voorzichtig op. Sprenkel de kruidolie om 
de zalm heen en leg een paar shiso blaadjes op 
de zalm.  
 

TTIP: Let op: een aantal ingrediënten 
gebruik je ook voor een van de andere gangen. 
Van het voorgerecht zijn dit de citroen, rode 
basilicum, baguette, crème fraîche en shiso 
cress. Kijk dus goed hoeveel je er nu van nodig 
hebt en bewaar de rest.


