
 

SLAVINK MET GEROOSTERDE BLOEMKOOL, EI 

EN GELE PAPRIKA 

 
 

 

 

 

 

 

Ingrediënten:        *bewaren in koelkast 
 

4 personen 

4 slavinken*     1 citroen*   

1 kilo aardappelen    4 eieren 

1 bloemkool*     2 teentjes knoflook 

2 gele paprika's     10 gram bladpeterselie* 

 
Uit eigen keukenkastje: olijfolie, roomboter, 120 ml. melk, peper en zout 

 

Bereidingstijd: ca. 30 minuten  
 

Bereiding: 

• Verwarm de oven voor op 200 graden. 

• Breng een pan met water en iets zout aan de kook. 

• Schil de aardappelen, snijd ze in gelijke stukken. Kook de aardappelen in circa 20 minuten gaar. 

• Snijd de paprika’s in vier gelijke stukken en verwijder de zaadlijsten. 

• Leg de paprika stukken in een ovenschaal en bak ze circa 20 minuten in de oven tot ze zacht zijn. 

• Breng een pan met water en iets zout aan de kook. 

• Verdeel de bloemkool in roosjes en kook ze in circa 5 minuten gaar. Schep ze uit de pan en laat ze 
wat afkoelen. 

• Verhit ondertussen een koekenpan met een scheutje olijfolie. Bak hierin de slavinken in circa 15 

minuten goudbruin en gaar. 

• Zet de eieren op in een pan met koud water en kook ze in 7 á 8 minuten halfzacht. 

• Verwarm ondertussen een scheutje olijfolie in een hapjespan en bak de bloemkool, voorzichtig 

omscheppend, tot hij gaat kleuren en een fijne nootachtige smaak krijgt. Breng op smaak met 

zout en versgemalen peper. Bestrooi met de peterselie, knoflook en citroenrasp. 

• Hak de peterselie en knoflook fijn. Boen de citroen schoon en rasp de schil. Meng alle drie 

ingrediënten door elkaar. 

• Giet ondertussen de aardappelen af en stoom droog. 

• Verwarm de melk. 

• Stamp de aardappelen grof met een stamppotstamper en voeg de warme melk en een klontje 

roomboter toe.  

• Giet de eieren af en laat ze schrikken in koud water. 

• Pel de eieren en snijd ze in tweeën. 

• Verdeel de bloemkoolroosjes, gele paprika, slavink en de gekookte eieren over de borden en 

serveer de aardappelpuree erbij. 


