Khoken
met
Khotinsky

Verliefd
Ik werd slap in mijn benen, een gelukzalig gevoel nam
langzaam bezit van mij. “Wat is dit fijn”, dacht ik. Zijn
dat nou echte vlinders die in mijn buik aan het dansen
zijn? Ik voelde direct een bijzondere liefde opkomen.
Deze sensuele, bijzondere en aangename ervaring is er
een die je aan het wankelen brengt. Is dit echte liefde
of een tijdelijke bevlieging? Ik raakte verward en vertwijfeld. Het voelde zo goed en zo fijn dat ik me afvroeg
hoe perfectie er anders uit zou moeten zien. De mooie
ronding, de bijna fluwelen structuur, absoluut om te
kussen! Mijn fantasie neemt een loopje met me en er
dringen zich de wildste ideeën op! “Wat zouden wij
allemaal samen kunnen doen”, dacht ik. Hier stond ik
dan... Kaas proeven bij kaasboerderij Booij!
Ik zie het al helemaal voor me. Eerst spoel ik met beleid
diverse soorten sla in een verkoelend badje. Vervolgens
maak ik hier een mooi bedje van in een lekker ruim bord
en zorg ik dat het comfortabel ligt. Het lijkt mij een
goed idee om hier wat groenten aan toe te voegen:
haricot vert, groene asperge en peultjes. Geblancheerd
in licht zoutig water. Voor de boterachtige, romige
toevoeging doe ik er ook flinke stukken avocado bij.
De dressing lijkt me interessant met een handje geroosterde walnoten uit de oven. Ik hak ze fijn met een paar
takjes koriander en als pittige bite voor de dressing
voeg ik vlokken Parmezaanse kaas toe. Ik maak het
geheel lekker smeuïg met een flinke scheut olijfolie
van Liquido d’Oro (het vloeibare goud). Ik meng de sla,
groente en dressing en dan...dan kom mijn grote liefde.
De heerlijk daslookkaas verspreid ik in grote snippers
over het geheel. Het perfecte huwelijk, het perfecte
geluk! De groene salade is geboren.
Ik heb het geprobeerd maar ik kan het niet langer
ontkennen... Ik ben verliefd op KAAS! Kaas van
kaasboerderij Booij uit Streefkerk. Wat een mooie
producten! Ik moet het nu alleen mijn vrouw nog
vertellen. Ik ben immers net getrouwd.
Dimitri.

* Deze groene salade is natuurlijk bij Khotinsky te verkrijgen
(€ 8,50)
* Ook de olie van Liquido d’Oro (per 500 ml) en de daslookkaas
(per 500 gram) zijn los te verkrijgen.
* Heb je vragen mail me dan! Dimitrioverbeeke@khotinsky.com
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