
Larisse van der Haar-Buijze is culinair 

schrijver en tv-kok. Ze neemt ons mee naar 

haar favoriete markt, de vrijdagmarkt in haar 

woonplaats Geldermalsen: ‘Geen hele grote 

markt maar wel heel veelzijdig, met een 

prachtig assortiment culinaire producten dat 

de chef in mij naar boven brengt. Als mijn 

man op vrijdagmorgen zegt: “Ga je mee 

naar de markt?” weet ik dat hij in het 

weekend gewoon heerlijk wil eten.’

Larisse koopt vandaag de ingrediënten 

voor een driegangenmaaltijd: vooraf 

garnalencurry, als hoofdgerecht zalmforel 

‘en papillotte’ en als dessert een ananas- & 

mango-kruimeltoet.
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Foto linksboven:

Vishandel Henk de Graaf
‘Soms kan ik op vrijdagochtend niet naar 

de markt. Die week eten we dan geen vis. 

Waarom? Omdat geen visboer in de 

omgeving kan tippen aan de kwaliteit en 

service van Vishandel Henk de Graaf! 

Koopman Paul heeft echt passie voor het 

vak én kennis van de producten. Hij wil altijd 

weten welke recepten ik maak en adviseert 

dan welke vis, schaal- of schelpdieren 

daarbij het beste passen.’

Foto linksonder:

Roelofsen Reform
De kraam van Roelofsen Reform is een 

prachtig voorbeeld van de diversiteit van 

de markt. Een breed assortiment, van 

voedingssupplementen tot glutenvrije 

producten én heel veel kruiden. Bij deze ene 

kraam koop ik de producten waarvoor ik 

anders naar allerlei winkels in verschillende 

plaatsen zou moeten rijden. Marinus 

Roelofsen weet dat ik vaak op zoek ben 

naar iets bijzonders. Hij is altijd bereid om 

uit te zoeken of iets al leverbaar is in 

Nederland en zoekt en denkt met mij 

mee. En kan ik zelf op vrijdag niet naar de 

markt, dan brengt hij het gewoon langs!’

Foto rechtsonder:

Van Alphen Groenten en Fruit
‘Super trots ben ik dat “de beste (ambu-

lante) groenteman van Nederland” gewoon 

bij mij op de weekmarkt staat! Van Alphen 

Groenten en Fruit is een groentespecialist 

die echt dicht bij zijn vak is gebleven. 

Zijn assortiment groeit bijna wekelijks. 

Vraag Mark van Alphen bijvoorbeeld 

eens om hoe je een rijpe ananas herkent. 

Geloof me, je kijkt nooit meer hetzelfde 

naar een ananas.’

                  



Bereiding:
Zalmforel:
Verwarm de oven voor op 180°C. 

Leg vier stukken aluminiumfolie klaar, 

groot genoeg om elke zalmforel ruim 

in te pakken. Vul elke zalmforel met 

wat prei en kruiden, voeg peper en 

zout naar wens toe en besprenkel met 

citroensap. Vouw de folie om elke forel 

dicht: sluit de folie aan de bovenzijde 

en zo vouw dicht dat er nog ruimte 

tussen de sluiting en de vis zit. 

Knijp dan de uiteinden dicht en buig 

deze naar boven. Leg de zalmforellen 

op een bakplaat in de voorverwarmde 

oven en laat in 25 à 30 minuten 

gaar stomen.

Pasta:
Kook de pasta volgens aanwijzing op 

de verpakking. Giet af en besprenkel 

met wat olijfolie. Pureer de rucola met 

olijfolie, citroensap en eventueel grof 

zeezout in de keukenmachine tot een 

mooie pesto. Voeg zo veel olie toe tot 

je een egaal mengsel hebt dat nét 

enigszins vloeibaar is. Roer de pesto 

goed door de pasta.

Salade:
Verdeel de baby leaf salade over een 

grote schaal. Halveer de granaatappel 

en verwijder de rode pitjes, verspreid 

deze over de salade. Halveer de 

honingtomaatjes en verdeel deze over 

de salade. Meng voor de dressing alle 

ingrediënten in een schone jampot, 

sluit het deksel, schud goed, tot je een 

mooie egale dressing hebt. Verdeel 

met een lepel over de salade.
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[hoofdgerecht]

Zalmforel ‘en papillotte’ 
pasta met rucolapesto & marktsalade
Een zalmforel is een makkelijke en 

smaakvolle vis, waar je eigenlijk zo min 

mogelijk mee moet doen. ‘En papillotte’ 

betekent ‘verpakt gaar stomen’.

Ingrediënten:
Voor de zalmforel:
4 mooie zalmforellen, schoongemaakt 

maar met kop

1 prei, gewassen en in ringen gesneden

kruiden naar wens, bijvoorbeeld 

selderij en peterselie

sap van 1 citroen

peper en zout naar smaak 

Extra nodig: aluminiumfolie 

(of eventueel bakpapier)

Voor de pasta met rucolapesto:
200 gr pasta (ik kies een glutenvrije 

van Damhert)

zeezout

100 gr rucola

flinke scheut olijfolie 

sap van 1 citroen

Extra nodig: keukenmachine 

of staafmixer

Voor de marktsalade:

Voor deze salade laat ik mij altijd 
inspireren door wat de groente-
specialist eerder die ochtend vers 
heeft ingekocht. Ik vind het heerlijk 
om groenten en fruit te combineren.
100 gr baby leaf salade mix

1 granaatappel

100 gr honingtomaatjes

Voor de dressing:
sap van een halve sinaasappel

3 el olijfolie

2 el frambozenazijn

1 el honing

peper en zout naar smaak

Alle recepten zijn voor 4 personen

Receptuur door Larisse van der Haar-Buijze / www.larisse.nl 

Op deze receptuur & teksten berust Copyright © Larisse

Fotografie: Deiman Fotografie, Deil, www.deimanfotografie.nl

[vooraf]

Garnalen curry
met gekruide rijst & snelle zoetzuur 
van komkommer 
Een verrassend voorgerecht, ook lekker 

als lichte lunch. 

Ingrediënten:
Voor de zoetzuur van komkommer:
1 komkommer, geschild en in de lengte 

gehalveerd

1 rode peper, in ringetjes 

2 gedroogde piri piri pepertjes

50 gr suiker

50 gr (natuur) azijn

1cm verse gemberwortel, geschild 

en geraspt

optioneel: chili flakes

Voor de gekruide rijst:
water (hoeveelheid volgens aanwijzing 

verpakking basmati rijst)

2 gedroogde piri piri pepertjes

¼ tl zout

½ tl kurkuma

¼ tl kardemom 

200 gr basmati rijst (zo nodig 

gewassen, volg aanwijzingen 

verpakking)

Voor de curry:
2 à 3 el plantaardige olie 

1 teen knoflook, in plakjes 

½ tl kurkuma

3 gedroogde piri piri pepertjes

200 gr garnalen (ik gebruik Black Tiger 

garnalen, gepeld)

150 à 200 ml kokosmelk

eventueel zout naar smaak

Bereiding:
Zoetzuur van komkommer:
Verwijder met een lepeltje de zaadlijst 

en snijd de komkommer in dunne 

plakjes. Voeg ringetjes rode peper toe. 

Breng de suiker aan de kook met azijn, 

piri piri pepertjes en geraspte gember-

wortel en roer tot suiker is opgelost. 

Giet het zoetzuur mengsel over de 

komkommer en voeg naar wens chili 

flakes toe. Laat minimaal een kwartier 

marineren bij kamertemperatuur. 

Bereid intussen de gekruide rijst.

Gekruide rijst:
Breng het water met de pepertjes, zout 

en kruiden aan de kook. Voeg de rijst 

toe en breng weer aan de kook. Kook 

de rijst nu volgens de aanwijzingen op 

de verpakking gaar. Giet af en laat met 

deksel op de pan zeker 10 minuten 

rusten. Bereid intussen de curry.

Curry:
Verwarm de olie in een wok en voeg 

knoflook, kurkuma en piri piri pepertjes 

toe. Fruit 1 à 2 minuten onder voort-

durend roeren. Voeg de garnalen erbij 

en schep ze goed om zodat ze geheel 

met het mengsel bedekt zijn. Voeg, 

wanneer de garnalen roze kleuren, 

een scheut kokosmelk toe. Wacht tot 

het mengsel kookt, wok het dan nog 

2 minuten en voeg naar wens zou toe. 

Zet de kookplaat uit en laat de wok 

even rusten. Start ointussen vast met 

het samenstellen van je gerecht:

Serveren:
Plaats een kookring (of stukje pvc-buis) 

op het midden van het bord.

Schep als eerste een laagje gekruide 

rijst in de ring en druk dit voorzichtig 

aan.

Schep nu een laagje garnalen curry op 

de rijst en druk licht aan.

Dek het torentje af met wat plakjes 

uitgelekte komkommer en garneer met 

peperringetjes.

[nagerecht]

Ananas & Mango kruimeltoet
met gedroogde cranberry’s & 
havervlokken
Voor dit recept kun je vrijwel elke 

fruitsoort gebruiken. Laat je inspireren 

door je marktkraam!

Ingrediënten: 
Vulling:
1 sappige ananas

1 rijpe mango

100 gr gedroogde cranberry’s

zest (= geraspte schil) van 

1 sinaasappel 

sap van 1/2 citroen

geraspte gemberwortel (ca. 1 cm)

 ¼ tl kaneel

Voor het kruimeldeeg:
75 gr roomboter

90 gr rietsuiker

100 gr bloem

85 gr havervlokken

Extra nodig: bakvorm

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180°C. 

Snijd ananas en mango in blokjes en 

meng met cranberry’s, zest, citroensap 

en gemberwortel. Verdeel de vulling 

over de bodem van een bakvorm 

(eventueel ingevet met wat boter). 

Rasp de roomboter en meng met 

suiker, bloem en havervlokken. 

Wrijf met je vingers door elkaar tot 

er kruimels ontstaan (maar kneed 

niet tot een deeg). Verspreid het 

kruimeldeeg over de vulling en 

plaats de bakvorm in de oven. Bak in 

ca. 25 minuten goudbruin.

Deze reportage werd mede mogelijk gemaakt door:

Paul Verhoeven, Vishandel Henk de Graaf uit Spakenburg; Mark van Alphen, Van Alphen Groenten en Fruit uit Rumpt 

(www.groentenmanbertus.nl); Marinus Roelofsen, Natuurwinkel Roelofsen Reform uit Geldermalsen (www.roelvital.nl).


