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Overheerlijke salads 

A south of France classic: salade Niçoise 
  

5 tomatoes (or 500g cherry tomatoes)   
250 g cooked thin green beans (better fresh but can be a can) 

1 cucumber cut in small block     
1 shallot minced       
1 can of artichokes      
1 lettuce      
Some radishes      
5 large eggs      
2-3 cans of tuna packed in olive oil & drained  
Some anchovy fillets      
Some black olives      
Some basil leaves      

 

 

Chicken salad 
  

5 roasted breasts chicken (fresh or already cooked from the shop) 

5 potatoes (cooked)   
1 onion   
250 g cherry tomatoes   
1 can of corn   
1 lettuce    
1 apple   
Some cheddar cut in small block 

 

 

 

Denis' salad 

500g cherry tomatoes 

1 bell pepper 

Lettuce  

Some anchovy fillets 

Some cheddar cut in small block 

Some nuts (pecan …) 

Side dish 1: diced avocados with spices & chili 

Side dish 2: mozzarella with pepper and olive oil 

Side disk 3: can of spicy mackerel  
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Farfalle met worst, pecorino en munt 
 
 
20 minuten totale tijd 

1. Pel en snijd de ui in ringen. 

2. Snijd de braadworsten open en verwijder het velletje. 

3. Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en bak de uien 

en het vlees circa 6 minuten. Breng op smaak 

met een beetje versgemalen peper. 

4. Breng een pan water met het bouillonblokje aan de kook. 

5. Verwijder de uiteindes van de haricots verts en halveer de 

haricots verts. 

6. Kook de haricots verts circa 3 minuten in de bouillon. Schep 

ze met behulp van een draadspaan uit debouillon en voeg 

samen met de doperwten toe aan de koekenpan. 

7. Snijd de courgette in blokjes. 

8. Pel en snijd de knoflook fijn. 

9. Voeg de courgette en de knoflook toe aan de koekenpan. 

10. Kook de pasta beetgaar in de bouillon volgens de 

bereidingswijze op de verpakking. Voeg de pasta toe aan de 

koekenpan en warm nog even goed door. 

 

Serveren 

Verdeel de farfalle met worst over borden. Bestrooi met de munt en 

de pecorino. 

  



  

August 18  COOKING UNDER THE MAST 

5 

 

 

 

 

  



  

August 18  COOKING UNDER THE MAST 

6 

 

 

 

 

 

 


