
KARBONADE MET MUNTDRESSING EN 

BLOEMKOOL 

 
 I  

Ingrediënten:       * bewaren in koelkast 
 

4 personen 

4 karbonades*   1 citroen* 

150 gram spekreepjes*   40 gram pijnboompitten 

800 gram aardappelen   40 gram kappertjes* 

1 bloemkool*   2 tl. mosterd* 

1 rode peper*   2 eetl. honing 

2 takjes munt* 
 

Uit eigen keukenkastje: olijfolie, olijfolie extra Vierge, peper en zout 
 

Bereidingstijd: ca. 30 minuten 
 

Bereiding: 

• Verwarm de oven voor op 200 graden. 
• Was en boen de aardappelen schoon. Snijd de aardappelen in gelijke dunne partjes. 
• Verdeel de aardappelpartjes en de spekjes over een met bakpapier beklede bakplaat. 

Roer door elkaar, bestrooi met een beetje versgemalen peper en zout en bak de 
aardappelpartjes in de oven in circa 25 minuten goudbruin. 

• Schud de aardappelpartjes halverwege om. 
• Verwarm ondertussen een grillpan of koekenpan voor. 
• Dep de karbonades droog met keukenpapier en bestrijk ze met een beetje olijfolie. 

Bestrooi met een beetje versgemalen peper en zout. 
• Gril de karbonades om en om in circa 12 minuten gaar. 
• Breng ondertussen een pan met water en een beetje zout aan de kook. 
• Snijd de bloemkool in kleine roosjes en kook in de pan met water in circa 6 minuten 

beetgaar. 
• Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan in circa 3 minuten goudbruin. 
• Rasp de citroen en doe dit in een kom.  
• Pers de citroen uit en voeg dit toe aan de rasp van de citroen. 
• Voeg de mosterd en honing toe. 
• Snijd de blaadjes van de munt fijn en voeg deze ook toe. Roer goed door. 
• Breng op smaak met versgemalen peper en zout. 
• Voeg een flinke scheut olijfolie extra Vierge toe en roer nogmaals door. 
• Giet de bloemkool af. 
• Halveer de peper in de lengte, verwijder de zaadlijsten en snijd de peper in dunne halve 

ringen.  
• Meng de rode peper naar smaak, de uitgelekte kappertjes en de pijnboompitten door de 

bloemkool. 
• Verdeel de aardappelpartjes, de bloemkool en de karbonades over de borden en lepel de 

muntdressing over de karbonades.  


