Workshop Zomers Koken
Met de Philips Airfryer XXL
De recepten van London en Hetty op een rijtje!

Maïskolf-ribbetjes
Ingrediënten (4 personen)
Voor de maïs-ribbetjes
3 maïskolven
3 el olijfolie
1 tl chilipoeder
1 tl paprikapoeder
½ tl knoflookpoeder
Voor de mayonaise
1 ei
1 el azijn of citroensap
½ el mosterd
Snufje zout
200 ml zonnebloemolie
1 chipotle peper / 1 limoen / koriander-bieslook-peterselie
Ter garnering
½ bosje koriander
2 stengels lente-ui
1 limoen

Bereiding
Leg de maïs op een snijplank en snijd ze in de lengte doormidden. Draai de
maïskolf om en snijd nog een keer doormidden, zodat je vier kwarten hebt.
Meng de olijfolie en specerijen in een kommetje tot een gladde massa. Bestrijk de
maïskolven met de marinade en leg ze in de airfryer. Bak ze in 10 minuten gaar,
draai ze halverwege een keertje om.
Doe alle ingrediënten voor de mayonaise, behalve de olie, in het bakje van de
staafmixer. Draai even door. Voeg dan een scheut olie toe, draai weer en herhaal
dit tot je ziet dat de olie gaat binden. Voeg nu een grotere hoeveelheid olie toe en
draai tot het de goede dikte heeft. Wil je het dikker? Voeg dan meer olie toe.
Leg de maïsribbetjes op een serveerschaal. Sprenkel de saus over de ribben en
vervolgens met de koriander en lente-ui.

Zalmspiesjes met krieltjes en venkel
Ingrediënten (4 personen)
Voor de krieltjes met venkel
1 kg krieltjes, gekookt
2 tenen knoflook, fijngehakt
1 venkel, geschaafd met een mandoline
1 bosje peterselie, fijngehakt
1 bosje bieslook, fijngehakt
½ citroen, het sap
3 el olijfolie
Voor de zalmspiesjes
400 g zalmfilet, in blokken gesneden
2 citroenen, in dunne plakjes
Voor de marinade
1 handje peterselie, grofgehakt
2 tenen knoflook, fijngehakt
½ el Dijon-mosterd
2 el olijfolie
½ citroen, het sap

Bereiding
Pak een grote bak en meng hierin de krieltjes met twee eetlepels olijfolie, knoflook,
peper en zout. Bak ze voor 10 minuten crispy in de airfryer. Terwijl de krieltjes in
de airfryer zitten, ga je verder met de dressing.
Meng 1 eetlepel olijfolie, met citroensap en de kruiden in een bakje. Roer goed
door en zet aan de kant.
Haal de krieltjes uit de airfryer en doe ze in een grote mengkom. Doe de venkel
erbij en giet de dressing erover. Meng door elkaar en serveer op een mooie
schaal. Decoreer eventueel met een handje peterselie en bieslook.
Doe de ingrediënten van de marinade in een kom en mix door elkaar. Rijg de
zalm aan een dubbel satéstokje. Wissel af met schijfjes citroen, die je kunt plooien
door ze dubbel te vouwen voor je ze spiest. Kwast de zalm in met de marinade en
bak ze in 7-8 minuten gaar in de airfryer. Serveer op de krieltjes met venkel.

Gekarameliseerde vijgensalade met
grapefruitdressing
Ingrediënten (4 personen)
Voor de gekarameliseerde vijgen
4 verse vijgen, in vieren gesneden
1 el suiker
½ tl kaneel
Voor de salade
1 krop little gem
75 g rucola
100 g geitenkaas
1 stronk roodlof
Bosje basilicum
4 plakken Parmaham
1 rode uit, in halve ringen
Voor de dressing
½ grapefruit, het sap
3 el olijfolie
1½ el appelazijn
1,5 tl zout
1 tl honing

Bereiding
Meng de kaneel en suiker in een kommetje. Dip de vijgen in de kaneelsuiker en leg
ze in de airfryer. Rooster ze 10 minuten tot ze sappig zijn.
Leg de rucola op een schaal en pluk de bladeren van de little gem, basilicum en
roodlof. Leg dit op het bedje van rucola. Verdeel de ui, geitenkaas, Parmaham en
geroosterde vijgen over de salade.
Meng alle ingrediënten voor de dressing goed door elkaar. Schenk voor het
serveren over de salade.
TIP: Voeg een beetje balsamico toe aan de vijgen. Hierdoor krijgen ze een diepe
smaak.

Hangop met gekarameliseerde
vijgen en pecannoten
Ingrediënten (4 personen)
Voor de gekarameliseerde vijgen
4 verse vijgen, in vieren gesneden
1 el suiker
½ tl kaneel
Voor de hangop
50 g pecannoten
500 g hangop of Griekse yoghurt
6 kletskoppen, in tweeën
1 limoen, zest

Bereiding
Meng de kaneel en suiker in een kommetje. Dip de vijgen in de kaneelsuiker en leg
ze in de airfryer. Rooster ze 10 minuten tot ze sappig zijn.
Rooster de pecannoten in een droge koekenpan tot ze goudbruin zijn, laat ze niet
aanbranden! Hak de pecannoten in grove stukken.
Zoek je vier mooiste glazen uit. Doe 8 partjes van de vijgen in een kom en prak tot
een pasta. Schep de glazen halfvol met hangop, doe er een laagje vijgenpasta
op, een laagje kletskop en vul verder aan tot de rand met hangop. Garneer met
de overgebleven partjes vijgen, het zest van de limoen en maak af met de
geroosterde pecannoten en een stuk kletskop.

Libanese limonade van citroen
Ingrediënten (4 personen)
3 citroenen
5 cm verse gember
3 el honing
3 takjes munt
1 liter bruisend water
Ijsblokjes

Bereiding
Rasp de schil van één van de citroenen. Schil de gember en rasp fijn. Pluk de
muntblaadjes en hak ze fijn. Pers de citroenen uit. Stamp in een vijzel de
citroensap, de fijngesneden munt en de gember zo fijn mogelijk. Doe het mengsel
in een grote kan met het citroensap en vul het aan met het koude bruiswater. Roer
alles een paar keer goed om en zet de Libanese limonade van citroen, gember en
munt in de koelkast om door en door koud te laten worden.
Serveer de limonade naar wens met ijsblokjes of crushed ijs.

