
       BLT- salade- ingrediënten  2 personen                                             Uit: Tasty

8 plakjes spek.           1 krop romaine sla.                     1/2 komkommer      1 citroen

                                    of andere sla

                                                                   250 gram cherrytomaatjes

2 avocado’s.                      1 theelepel       4 theelepels        1 theelepel    2 theelepels 

                                            zout                 olijfolie.                mosterd.        Balsamico

                                                                                                                       azijn




Open deze link en bekĳk de video 
van het recept

           Video recept BLT- salade

https://tasty.co/recipe/bacon-
lettuce-tomato-and-avocado-
salad
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        BLT-salade-  recept                                                                        Uit: Tasty

Stap 1 
Spek uitbakken: 
Bak de spekjes in een koekenpan  

Stap 2 
Uitlekken: 
Leg de uitgebakken spekjes op een 
keukenrol zodat al het vet eruit kan lekken.



        BLT-salade- vervolg recept                                   Uit : Tasty

Sla: 
Was de sla

Snijd de sla in reepjes


         

Stap 3 

Doe de sla in een grote slakom



        BLT-salade-  recept                                                                        Uit: Tasty

Stap 4 
Cherrytomaatjes: 
Was de cherrytomaatjes 

Snijd de tomaatjes door de helft


Voeg de tomaatjes toe bij de sla




        BLT-salade-  recept                                                                        Uit: Tasty

Stap 5 
komkommer : 
Was de komkommer

Snijd de komkommer door de helft

Snijd de komkommer in plakjes


Voeg  de komkommer toe  bij de sla en de 
tomaatjes



        BLT-salade-  recept                                                                        Uit: Tasty

Stap 6 
Avocado: 
Snijd de avocado door de helft

Verwijder de pit

Haal de schil van de avocado

Snijd de avocado in stukjes


Voeg  de avocado toe  in de slakom




        BLT-salade-  recept                                                                        Uit: Tasty

Stap 7 
Spek snijden: 
Snijd de spek in stukjes


Voeg de spek toe 




        BLT-salade-  recept                                                                        Uit: Tasty

Stap 8 
Dressing: 
Voeg alle ingrediënten van de 
dressing in een schaaltje.

Olijfolie 
Sap van de Citroen 
Mosterd 
Balsamico azijn 
Zout 
Roeren


Verdeel de dressing over de 
salade

Goed mengen met een lepel


Klaar! Eet smakelijk
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