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INGREDIËNTEN VOOR 
2 PERSONEN: 

ü 200 gram Schotse zalm 
ü 100 gram soja scheuten 
ü ½ komkommer 
ü 150 gram Rucolasalade  
ü 10 stengels bieslook 
ü 3 et. mayonaise 
ü 2 et. yoghurt 
ü ½ citroen 
ü Zwarte peper 

 
 
 

 
 
 
 
INGREDIËNTEN VOOR 
ZELFGEMAAKTE MAYONAISE: 
 

ü 2 grote eieren 
(kamertemperatuur) 

ü Citroensap 
ü 250 ml. neutrale olie  
ü Peper en zout 
ü 1 et. mosterd  

 

 
 
 

Voorbereiding 20 minuten  
 
1. Snijd de komkommer in julienne reepjes. Leg een 

sneetje zalm op een plank. Leg een paar reepjes 
komkommer en wat soja scheuten. Rol de zalm op en 
knoop dicht met een sprietje bieslook. 
 

2. Dresseer een bord met Rucolasalade 
 
3. Meng de mayonaise en yoghurt door elkaar. Verfris met 

wat citroensap. Schep een beetje saus op elke 
zalmrolletjes en garneer met een snufje zwarte peper 
en citroenrasp. Serveer de overgebleven saus er apart 
bij. 

 
4. Eventueel een sneetje Ciabatta  

 
ü Open de eieren en scheid het eigeel van het eiwit. 

Doe het eigeel in de kom, het eiwit heb je niet nodig.  
ü Doe de citroensap of azijn in de kom en meng deze 

goed met de eieren. Het eigeel zorgt ervoor dat alle 
ingrediënten goed binden. 

ü Giet de olie traag in de kom terwijl je goed roert. Het 
is belangrijk dat alle olie goed opgenomen is voor je 
meer olie toevoegt. Doe dit tot je de gewenste dikte 
hebt. De olie traag toevoegen en goed mengen is 
het meest cruciale deel van mayonaise maken, 
wanneer je dit te snel doet kan je mayonaise 
mislukken (geen zorgen, kijk verder in dit artikel om 
je mayonaise toch nog te redden) 

ü Wanneer de olie verwerkt is zal je merken dat de 
mayonaise goed dik is geworden. Indien de 
mayonaise te dik is kan je een klein beetje water 
mengen in het mengsel. 

ü Voeg tenslotte het zout toe om de mayonaise af te 
werken. 

 


