
2 eieren
1 tl mosterd
2tl citroensap
1 tl witte wĳn azĳn
3,5 dl zonnebloemolie
handvol gehakte zeekraal
peper en zout

't Lokaal // de smaak van een pioniersplantje
't Lokaal experimenteert er graag op los om tot nieuwe
producten te komen. Zeekraal is één van hun favoriete zilte
groenten. Dit pioniersplantje is echter beschermd, dus
plukken mag niet. Maar creativiteit stroomt waar het niet
gaan kan, dus nam 't Lokaal samen met andere Terschellinger
ondernemers het initiatief om een Zilte Pluktuin te openen.
Van de zeekraal die daar groeit, maakt 't Lokaal heerlĳke
zeekraalmayonaise. En die zeekraalmayonaise kan je ook
gemakkelĳk thuis maken.
 
Wat heb je daarvoor nodig?

 
Dat is een overzichtelĳk lĳstje aan ingrediënten. Hoe
kunnen de mensen thuis het eilandgevoel op hun bord
krĳgen?
"Met het recept van de zeekraalmayonaise (met zelfgebakken
verse friet), haal je het eilandgevoel gemakkelĳk in huis. Koop
daar bĳvoorbeeld Wadden garnalen en een lekker biertje bĳ,
sluit je ogen en bedenk bĳ het horen van de snelweg aan het
ruisen van de zee. Maak bovendien gebruik van een
buitenruimte, op de stoep, in een park, geniet van het eten op
afstand, maar bĳ elkaar."
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Hoe maak je het?
Doe de eieren samen met de mosterd en azĳn in de
keukenmachine. Voeg peper en zout toe. Laat de
keukenmachine draaien. Doe intussen de olie in een
maatbeker. Om te zorgen dat het ei-mengsel zich goed mengt
met de olie, voeg de olie langzaam toe aan het ei-mengsel. Als
het mengsel dik begint te worden, kan je de olie in een dun
straaltje toevoegen. Hoe dikker het mengsel wordt, hoe
dikkere straal olie je kan toevoegen. Blĳf mengen totdat alle
olie is opgelost. Voeg, als er een mooie dikke saus is ontstaan,
het citroensap toe en breng de mayonaise op smaak met
peper en zout en gehakte zeekraal. 
 
Smullen maar!
 
 
 
 
 
 
PS. Wist je dat je de producten van 't Lokaal  in de Smaak van

het Eiland box kan vinden? Ria en Marit hebben er
eilandbonbons (duindoorn wit & roos en peper) en

brandaankoeken (koeken gemaakt van bierbostel, het
restproduct van een Terschellinger bierbrouwerĳ) aan

toegevoegd. Laat je verassen en geniet!
 

www.lokaal-terschelling.nl

Oerol x Slow Food Youth Network Nederland
www.sfyn.nl


