
Avocado-asperge salade met zalm vanaf fase 1 
 

Door asperge te combineren 

met ei, avocado of wilde zalm 

ontstaat er een mooie 

combinatie voor de lever om 

vrij radicalen onschadelijk te 

maken. In dit recept komen 

ze alle 4 voor! 

 

 

 

Ingrediënten 2 personen 

• 500 gram witte asperge 

• 1 avocado 

• 2 theelepels citroensap (of meer 
naar smaak) 

• 1 hardgekookt ei 

• Wat fijngesneden kervel 

• 100 gram gemende salade of 
ijsbergsla  

• Peper 

• Zout 

• 1 theelepel fijngehakte verse 
tijmblaadjes 

• 2 eetlepels olijfolie 

• 300 gram moten zalm 

 

Bereiding: 

• Kook de asperges tot ze zacht zijn en laat ze afkoelen. 

• Laat de zalm eerst op kamertemperatuur komen. Op deze manier zal de zalm 
gelijkmatig garen. 

• Snijdt de avocado in de lengte doormidden en lepel met een theelepel het vruchtvlees 
eruit. (Je kunt hem ook schillen en dan doormidden snijden en ontpitten.) 

• Doe het avocadovruchtvlees in de mixer met de helft van het citroensap, peper en het 
zout. Mix het. 

• Maak een sausje van het kookvocht van de asperges, citroensap, peper, zout, olie, ei 
en de kervel. (Dit doe je door ook dit te mixen.) 

• Verwarm de olie in een koekenpan op middelhoog vuur en voeg de zalmfilet toe met 
de huid naar beneden. Breng op smaak met zout en peper en bestrooi met de verse 
tijm en de andere helft citroensap. De baktijd is afhankelijk van de dikte van de filet 
(een dunne moot zalm bak je zo'n 5 minuten, dikke zalm 10 minuten). Bak eerst met 
de huid naar beneden, bruin daarna de zijkanten en bak tenslotte slechts twee 
minuten de bovenkant. De zalm is klaar als de filet gelijkmatig roze is van binnen en 
makkelijk uit elkaar valt als je er met een vork in prikt. 

• Haal de filet uit de pan en laat een paar minuten rusten op een warm bord  

• Marineer de asperges met het laatst gemaakte sausje. 

• Vermeng de avocado mousse met de asperges. 

• Dien het op een bedje van sla op naast de zalmfilet.  
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