
 

 

Salade met geroosterde biet, ei en za’atar 
Deze salade is zowel een afscheid van de winter als flirt met de lente. Veldsla. Een frisse 

sinaasappeldressing. Zoete winterbiet. En eitjes die floreren onder een briesje van geroosterd sesamzaad, 

sumak en een soort tijmachtige oregano. Ofwel: het Midden-Oosterse kruidenmengsel za'atar. 

 

Wat heb je nodig: 

- 500 gram rode bietjes   Voor de dressing: 

- 100 gram veldsla    - 3 el koolzaadolie of olijfolie 

- 4 eieren     - 3 el sinaasappelsap  

- za'atar (naar smaak)   - 1 tl sinaasappelrasp 

- koolzaadolie of olijfolie   - peper en zout 

 

Hoe maak je het: 

Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Verpak de ongeschilde, gewassen bietjes elk apart in aluminiumfolie (als een pakketje of snoepje met aan 

de bovenkant nog een kleine opening). Giet een scheutje olie in elk pakketje. Laat in de oven roosteren tot 

ze helemaal zacht zijn. Afhankelijk van de grootte duurt dit ongeveer 60 tot 75 minuten. 

 

Vul een steelpan met een royale laag water, leg de eieren erin en breng aan de kook. Laat 6 minuten 

koken (of korter als je liever een zachtere eidooier hebt). Spoel af met koud water en pel ze. Zet apart. 

 

Meng de ingrediënten voor de dressing en zet apart. 

 

Haal de bietjes uit de oven. Laat ze afkoelen tot ze op kamertemperatuur zijn. Schil ze en snijd ze in 

partjes. Doe in een kom meng met 2/3 van de dressing. Doe de veldsla in een andere kom en meng de rest 

van de dressing door de sla. 

 

Verdeel de veldsla over de borden. Leg de bietenpartjes op de sla. Snijd de eieren in partjes en verdeel 

alles over de borden. Bestrooi het geheel ten slotte met za'atar en eventueel nog wat zout en peper. 

 

 

 



 
 

In deze salade wordt sumak gebruikt. Sumak (spreek uit ‘Soemak’) is een gemalen besje met een 
diep rode kleur en met een beetje een zurige smaal. Je kunt het vervangen voor citroensap, maar 
dan mis je het pittige ervan. Sumak is een ingrediënt dat deel uitmaakt van za’atar. Sumak is te 
koop bij Turkse of Marokkaanse winkels. 

 


