
Caesar salad

Voorgerecht

salade

4 personen

Land: Amerika

Bereidingstijd: 15 minuten

Seizoen: hele jaar door

Ingrediënten

• 2 krop bindsla (ook bekend als Romeinse sla)

• 8-10 druppels Worcestershire sauce

• sap van 2 verse middelgrote citroenen

• 1/2 theelepel versgemalen zwarte peper + 1/2 theelepel zout

• 2 zachtgekookte eieren*

• 6-8 eetlepels versgeraspte Parmezaanse kaas

• 120 ml olijfolie met knoflookaroma**

• 165 gram croutons***

http://www.ah.nl/kookschrift/recept?id=205919
http://www.ah.nl/kookschrift/recept?id=205919


Bereidingswijze
1. Breek de bladeren van de krop. Houd ze heel. Giet de olie over de sla. Strooi de peper en 

zout over de sla. Schud de salade voorzichtig door elkaar. Breek de twee eieren over de sla, 

voeg de Worcestershire sauce en het citroensap toe en schud het geheel weer voorzichtig 

door elkaar. Strooi de Parmezaanse kaas over de salade. Voeg de croutons toe, schud het 

geheel nogmaals en serveer het op een gekoeld bord. De salade wordt met de hand 

gegeten, één blaadje per keer.

Tenslotte
De Caesar Salad vindt zijn oorsprong op 4 juli 1924, toen Amerika tijdens de viering van 

Onafhankelijkheidsdag was drooggelegd. Veel Amerikanen togen naar het net over de grens 

met Mexico gelegen Tijuana. Restauranthouder Caesar Cardini kreeg zoveel gasten dat hij door 

zijn voorraad heen raakte. Met de laatste ingrediënten die hij in huis had maakte hij een 

salade die hij omdoopte tot Caesar Salad. Cardini serveerde zijn gasten niet alleen een 

maaltijd, maar ook een spectaculaire voorstelling: middenin de eetzaal bereidde hij zijn salade, 

met veel flair en gevoel voor show. Van heinde en verre kwamen de mensen kijken naar 

Cardini en zijn salade. Er is veel discussie over wat nu het precieze recept van de originele 

Caesar Salad is. Dit komt doordat er door de jaren heen veel varianten zijn ontstaan. De 

salade die Cardini op 4 juli 1924 is bovenstaand recept. In 1948 besloot Cardini de dressing 

professioneel op de markt te brengen, en hij stichtte zijn eigen label ‘Caesar Cardini Foods’. 

Vandaag de dag zijn deze dressings nog steeds te koop ook in Nederland bijvoorbeeld oa bij 

AH, Dekamarkt, Dirk en Vomar.  Ik maak hem zelf iets anders: Caesar Salad van mij. Maak 

de slabladeren van 2 kropjes Romanasla (bindsla) eerst schoon, sla ze droog in de 

slacentrifuge en leg ze daarna in ijsblokjes, zodat ze echt knapperig worden. Maak een 

dressing van twee eieren, die je gedurende 1 minuut in een kom heet water hebt gelegd en 

daarna in een andere kom stukslaat, klop er 1 1/2 dl goede olijfolie, sap van een kleine 

citroen, 1 scheut rode Martini, 1/2 tl Worcestershiresaus, paar druppels Tabasco ietsje zout

3 geperste teentjes knoflook erdoor. Op het allerlaatste moment de dressing toevoegen, omdat 

het zuur de vezels van de sla aantast, waardoor ze slap wordt en iets krijgt van een vaatdoek. 

Met de onderkant van een lepel druk je hier en daar een accent dressing. Garneer daarna met 

8 ansjovisfilet uit blik, 50 gr geschaafde Parmezaanse kaas en 1 handje croûtons, zelfgemaakt 

of gekocht. 

*Zachtgekookte eieren: breng een kleine pan met water aan de kook. Haal de pan van het 

vuur en leg twee eieren in het water. Haal ze na 1 minuut weer uit de pan.

**Olijfolie met knoflookaroma: marineer 4 tot 5 grote knoflooktenen in 250-375 milliliter extra 

vergine olijfolie. Dek het af en laat het geheel 4-5 dagen staan. Verwijder de knoflooktenen.

***Croutons: Neem twee oude witte broden, verwijder de korst en snijd iedere snee in 

blokjes. Doe de blokjes in een grote ovenschaal, bedruip het met zo’n 200 milliliter 

knoflookolie. Draai de blokjes om zodat de olie aan alle zijden is. Doe de schaal 8-10 minuten 

in de oven (250 graden). Draai de croutons regelmatig om (iedere 4-5 minuten) om 

aanbranden te voorkomen.


