
Witte asperges met boerenachterham,  
zacht gekookt ei en peterselie

INGrEDIËNTEN BOX 1p    2p    3p    4p

1. Kook 1 liter water per persoon voor de asperges in een 
aspergepan of pan met deksel. 

2. Was de aardappelen (alpha) grondig of schil deze en snijd 
doormidden. Snijd de onderste 2 cm van de asperges. Schil 
de asperges vanaf de kop naar beneden met de apergeschiller. 
De bovenkant (de kop) hoeft niet geschild te worden. Spoel de 
krulpeterselie af en hak fijn.

3. Zorg dat de aardappelen net onder water staan in een pan 
met deksel, breng afgedekt aan de kook en kook 15 – 20 
minuten. Giet daarna af.

4. Kook de asperges 15 minuten in de aspergepan of pan met 
deksel. Kook de laatste 7 minuten de eieren mee. Giet daarna 
af, laat de asperges uitstomen en de eieren schrikken onder 
koud water.

5. Smelt de roomboter in een steelpan op laag vuur. Pel de 
eieren voorzichtig.

6. Verdeel de asperges over de borden. Leg de plakken 
boerenachterham en gekookte aardappelen bij de asperges. 
Schenk de gesmolten roomboter erover. Garneer met de 
krulpeterselie en breng op smaak met peper en zout. Serveer 
het ei heel op het bord.

Per portie circa: 594 kcal • 24 g eiwit • 47 g koolhydraten •  
33 g vet (19 g verzadigd, 14 g onverzadigd) • 8 g vezels

vOEDINGSWAArDEN

BErEIDINGSWIJZE

20 - 25 minuten

Aspergepan of grote pan met deksel • pan met deksel • 
steelpan

BENODIGDHEDEN

Van de aspergeschil en het vocht waarin je de asperges hebt gekookt kun je een soep maken. Kook de schillen met het 
kookvocht tot een bouillon en voeg naar smaak peper en zout toe. Voeg eventueel ook de afgesneden kontjes en een scheutje 
room toe.

De eieren zijn na 7 minuten zachtgekookt. Wil je liever een hardgekookt ei? Kook deze dan 9 minuten mee.

Alpha aardappelen (g) 200 400 600 800

Witte asperges (g) 250 500 750 1000

Krulpeterselie (takjes) 2 4 6 8

Ei 1 2 3 4

Boerenachterham (g) 80 160 240 320

Aspergeschiller 1 1 1 1

ZELF TOEvOEGEN 1p    2p    3p    4p
Roomboter (el) 2 4 6 8

Peper & zout Naar smaak
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