
CAESARSALADEBoodschappen: 4 pers

2-3 krop romaine sla of little gem in smalle repen.

2-3 kleine kipfilets.

 enkele zwarte of groene olijven, ontpit in ringetjes.optioneel

7-8 plakken bak bacon 

3-4 tomaatjes in partjes.

1/2 komkommer in reepjes of plakjes.

Handje verse croutons (zie recept bij soepen)

40 g Parmezaanse kaas. ( geraspt)

1 avocado in reepjes

3-4 ansjovisfiletjes in hele kleien stukjes

Dressing:

5-6el mayonaise (Yoghonaise)

1 teen knoflook, geperst.

1-2 el verse limoensap

10 g Dijon mosterd.

2 tl Worcestershire saus.

40 g gemalen Parmezaanse kaas.

snufje zout en vers gemalen peper.

Bereiding:

Bestrooi de kipfilets met zout en peper en bak deze rondom mooi bruin, laat filets afkoelen 

en snijd in dunne plakken. Bak ook de plakken bacon mooi knapperig in een koekenpan.

Roer voor de dressing de knoflook, de limoensap, Dijon mosterd en de Worcestershiresaus en

de Parmezaanse kaas goed door de mayonaise en roer dit tot een homogene massa en breng op 

smaak met zout en peper. Leng zonodig iets aan met wat water zodat het mooi van dikte is.

Verdeel de kip plakjes over de schaal of kommen en smeer deze licht in met de dressing. 

Meng nu de kip en de reepjes ansjovis filet door de sla en meng er luchtig  een beetje van de 

dressing doorheen, niet teveel  anders wordt het kleffig . Houdt de rest van de dressing apart. 

Verdeel de sla luchtig over de borden en verdeel de plakjes komkommer, partjes tomaat, 

avocado en de croutons op of naast de sla.

Leg de plakjes bacon mooi bovenop de  sla en garneer af met wat olijfringetjes en nog wat 

Parmezaanse Kaassnippers.

Serveer er gebakken aardappeltjes of gewoon een lekker stuk 

stokbrood bij. Zet de rest van de dressing ook op tafel Inspiratiebron: recept van Stella
V+S restaurant Kefalonia 
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