
zeewiersalade
met amandelroom

Like TerraSana op Facebook of volg ons 
op Instagram voor meer recepten en acties.     

 ✓ 300 g haricots verts
 ✓ 2 zakjes (20 g) gemengde 

zeewiersalade *
 ✓ 40 g amandelschaafsel *
 ✓ 1 komkommer
 ✓ 30 g sushi gember *
 ✓ 2 el geroosterde sesamolie *
 ✓ 3 el citroensap

voor de amandelroom:
 ✓ 4 el witte amandelpasta *
 ✓ 1 el citroensap
 ✓ 1 el mirin *

Wat heb je 
nodig?

bio•organic

vegan
en 

glutenvrij

* TerraSana producten

voor 4 personen
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Hoe maak je het?

1. Snijd de haricots verts in stukken van 4 cm. Breng een pan 
water aan de kook met een snufje zout. Voeg de harticots 
verts toe en kook 2-3 minuten. Spoel af met koud water.

2. Week de gemengde zeewiersalade 5 minuten in koud water.  
Giet af en knijp het overtollige water voorzichtig uit het 
zeewier. 

3. Rooster het amandelschaafsel in een droge koekenpan op 
middelhoog vuur in ca. 4 minuten goudbruin. 

4. Doe de ingrediënten voor de amandelroom in een kom en 
meng met een vork. Voeg eetlepel voor eetlepel water toe, 
totdat de consistentie op mayonaise lijkt.

5. Snijd de komkommer julienne en de sushi gember in reepjes.
6. Meng de haricots verts, de komkommer, het zeewier, 

de sushi gember, de sesamolie en het citroensap in een 
saladeschaal.

7. Besprenkel met het amandelschaafsel en serveer de 
amandelroom apart of giet deze over de salade.

gebruik in plaats van 
sushi gember eens takuan: 

gerfermenteerde radijs

zeewiersalade

Over Alexander
Alexander Gershberg (1984) is een vegan chef-kok, 
auteur en kookdocent. Hij is geboren in Rusland, geto-
gen in Israël en tegenwoordig woonachtig in Amster-
dam. Zijn kookstijl is beïnvloed door de Israëlische, 
Japanse en Nederlandse keuken. De afgelopen tien 
jaar heeft hij diverse creatieve en innovatieve culinai-
re projecten opgezet die internationaal lovend zijn 
ontvangen. Als leraar heeft hij wereldwijd lesgegeven 
in de gezonde plantaardige keuken aan duizenden 
studenten.
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check alexanders vegan recepten in zijn boek

Alexander Gershberg (1984) is een vegan chef-kok, 

check alexanders vegan recepten in zijn boek

@AGershberg

@alexander_gershberg

©Vera Bos


