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Brisket, Texaanse 
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RECEPT

POTATO HASH 

   ELLE Eten 1716 ELLE Eten  

POTATO HASH 
MET SPIEGELEI
makkelijk | ontbijt | vega 

2-3 personen | 20-25 min 

bereidingstijd

olijfolie een scheutje 

vastkokende aardappels 400 g, 

schoongeboend en in blokjes

kleine ui 1, gesnipperd

rode paprika 1, steel en zaadjes 

verwijderd en in blokjes

maiskorrels 100 g (diepvries, vers 

of blikje)

peterselieblaadjes handje, grof 

gehakt

eieren 2-3

Verhit een scheutje olie in een 
koekenpan en bak de aardappel-
blokjes al omscheppend ca 6 min 
op matig vuur tot goudbruin. 
 Voeg de ui toe en bak 1 min 
mee. Meng er de paprika door 
en bak alles al omscheppend 
enkele min tot de aardappels 
gaar zijn. Meng er de mais- 
korrels door en bak nog 1-2  
min mee. Breng op smaak met 
zout en peper en bestrooi met 
peterselie.
 Verhit een beetje olie in een 
ruime koekenpan en bak hierin 
op matig vuur 2-3 spiegeleitjes. 
Bestrooi met zout en peper en 
leg op de potato hash. 

Hash is een typisch Amerikaans stevig 
ontbijtgerecht op basis van in blokjes 
gesneden of geraspte aardappel. Er 
kan van alles aan worden toegevoegd: 
vlees, groenten, eitjes. Hash komt van 
het Franse hacher, dat fijnhakken 
betekent. 
TM
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TIP
KOM-
KOMMER-
SLIERTEN
Komkommerslierten 
lijken niet meer weg 
te denken uit de 
betere gin-tonic en 
waterkan. Het ziet er 
mooi uit en geeft ver-
rassend veel smaak. 
Met een goede dun-
schiller maak je met 
enige oefening mooie, 
lange slierten. 
IV 
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DOE HET ZELF

ZELF-
GEPLUKT
Op het platteland zag je 
het altijd al: boerderijen 
waar je zelf je appels of 
peren uit de boomgaard 
mocht halen. Gelukkig 
hoeven we voor die  
charmante ervaring niet  
langer de stad uit, want de 
pluktuin rukt op! Bij 
Kweekland in Arnhem 
haal je verse groenten, 
fruit, kruiden en bloemen 
uit een prachtige tuin en 
pluk je je verse eitjes zó 
onder de kip vandaan. 
Voor verse kruiden neem 
je je snijmesje mee naar 
Rotterdamse Munt, een 
ecologische kruidentuin 
met wel honderd verschil-
lende kruiden, in hartje 
Rotterdam-Zuid. 

dynamicfoodshowroom.com,  
rotterdamsemunt.nl 
EG
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TOOL
LA’ MAAR LEKKER 
DRAAIEN
Vingertoppen aan flarden? 
Ideaal voor de iets te enthou- 
siaste kaasraspers – zoals art- 
director Rachel Wols – is het 
kaasmolentje van Zyliss, dat 
zelfs kleine restjes parmezaan 
aan flinters raspt. Met roestvrij-
stalen trommelrasp, voor alle 
harde kazen. En als je dan toch 
aan het draaien bent: de rol-
lende knoflookrasp Chef’n 
Garlic Zoom hakt zo twee 
tenen knoflook aan gort, zon-
der onwelriekende vingers.
Respectievelijk € 14,50 en € 9,90 
onder andere via kookshop.nlTA
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