
Recept en wandelroute Dit heb je nodig (voor 4 personen)

KERNHEMSE 
SALADE MET 
BRANDROODKAAS

Op het landgoed Kernhem en het naastgelegen 
Doesburger Eng is het heerlijk wandelen, fietsen en 
wildplukken. Hier op de grens van de Veluwe en de 
Gelderse Vallei verandert het landschap bij bijna elke 
bocht. En wat het eten betreft vind je hier de hoogste 
concentratie van streekproducenten van de hele 
gemeente Ede. Neem een grote rugzak mee, want het 
zou jammer zijn als je al dat heerlijks wat je tegenkomt 
niet mee naar huis kunt nemen.

1.   Was de aardappelen en snijd ze in blokjes 
van 1 bij 1cm

2.   Pel de ui en hak hem zeer fijn
3.   Pel de knoflook 
4.   Snijd de tomaatjes in kleine stukjes
5.   Was de rucola en de peterselie en snijd 

ze fijn 
6.   Rasp de kaas en hak de worst in kleine 

blokjes 
7.   Breng een pan met water en een  

snufje zout aan de kook en kook de 
aardappelblokjes in ongeveer 10 minuten 
gaar. Kook de laatste 2 minuten de  
teentjes knoflook mee

 Giet de aardappelen af, vis de  
knoflook eruit en laat de aardappels 
afkoelen
Hak de knoflook fijn en meng deze 
met de crème fraîche, mosterd, 
peterselie en rucola en breng het 
op smaak met zout en peper
Meng alles door elkaar en verdeel 
het over vier borden 

Serveer deze salade met 
desembrood van Joris Brood 
(verkrijgbaar bij Brandrood), 
zoute haring, makreel of 
gebakken vis.

•  800g aardappels (Makandra)

• 1 ui (Makandra)

•  2 teentjes knoflook (Makandra)

•  200g trostomaatjes (of andere tomaat) (Makandra)

• 50g rucola (Makandra)

•  bosje peterselie (Makandra)

•  150g droge worst  

(Landwinkel ’t Doesburger Erf)

•  100g brandroodkaas (Brandrood)

•  125ml crème fraîche

• 1 el mosterd (rustpunt In Goede Aarde)

•  peper en zout

En zó maak je dit heerlijke streekgerecht!

Aantal personen: 2 volwassenen en 2 kinderen
Bereidingstijd: 20 minuten
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Beleef de streek en wandel je ingrediënten bij elkaar

Stippel je route uit met de minimap van Ede. 
Hier staan ook de adressen van de streek- 
producenten op. 

Openingstijden zorgboerderij Makandra:
• maandag t/m zaterdag > 10:00 - 12:15 uur
• woensdag > 13:30 - 14:45 uur  

Openingstijden Landwinkel ’t Doesburger Erf:
•  dinsdag > 9:00 - 17:00 uur  

(alleen van juni t/m augustus)
• woensdag > 13:30 - 17:00 uur
• donderdag en vrijdag > 9:30 - 17:00 uur
• zaterdag > 9:30 - 16:00 uur

Openingstijden Brandrood:
•  zaterdag > 10:00 - 16:00 uur 

Op andere dagen kun je altijd bellen om  
kaas af te halen.

Openingstijden rustpunt In Goede Aarde:
•  dagelijks > 9:00 - 17:00 uur

Voor meer info over streekproducten in Ede kijk je op 
foodenveluwe.nl of download gratis de FoodMap app.

Dit recept kun je bij elkaar wandelen via het 
Doesburgermolenpad

Het Doesburgermolenpad is één van de vele klompenpaden 
die je in de gemeente Ede kunt lopen. Het pad begint op het 
Parkeerterrein van Huize Kernhem aan de Kernhemseweg 3 in 
Ede. Je volgt het via de speciale klompenpad bordjes. Makandra, 
Brandrood, In Goede Aarde en Landwinkel ’t Doesburger Erf 
liggen allemaal aan de route.
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#foodenveluwe  #visitveluwe  

CITYMARKETING GEMEENTE EDE IN 
SAMENWERKING MET VISITVELUWE

TEKST EN FOTOGRAFIE: CHRISTIAN WEIJ 


