
INGREDIENTEN:
1 (of meer als je trek hebt) 
speltcracker
50-100 gram gerookte zalm
0.5 avocado in plakjes
Een takje Een takje verse basilicum, alleen de 
blaadjes
1⁄4 limoentje
Naar smaak wat vers gemalen peper 
uit de molen
Schijfjes komkommer
2 porties/stuks2 porties/stuks fruit zoals bramen en 
frambozen
Een handje ongebrande rauwe noten 
en zaden, zoals paranoten en 
walnoten

Bereiding:
Beleg de cracker met de zalm (als je het lekkerder vindt kun je Beleg de cracker met de zalm (als je het lekkerder vindt kun je 
wat biologische roomboter of zelfs biologische olijvonaise, 
mijn favoriet, op de cracker smeren) en daarop de avocado en 
de basilicum. Zelf ben ik gek op het aromatische fris zure van 
limoen, maar citroen werkt ook prima. Ik knijp er altijd veel 
limoensap over uit en vaak nog wat vers gemalen witte peper.

Soms heb ik meer zin in dille (al dan niet vers) over de zalm, Soms heb ik meer zin in dille (al dan niet vers) over de zalm, 
dat is natuurlijk ook prima. Bleekselderij is trouwens ook 
lekker, gewoon in wat fijne blokjes gesneden en over de 
crackers sprenkelen.

De komkommer geeft net een fris accentje bij de vettigheid De komkommer geeft net een fris accentje bij de vettigheid 
van de zalm en avocado. Heb je tijd en zin kun je ook een 
kleine salade maken van blokjes komkommer, blokjes radijs 
en kleine blokjes bleekselderij en eventueel wat venkel in fijne 
reepjes. Maar dat is meer iets dat ik in het weekend doe, 
doordeweeks heb ik geen tijd en zin.

Het fruit en de noten wijzen zich vanzelf natuurlijk. Ik kijk altijd Het fruit en de noten wijzen zich vanzelf natuurlijk. Ik kijk altijd 
wat er in de aanbieding is en wat er in het seizoen is en ik 
varieer zoveel mogelijk.

Ontbijt Cracker met
 Zalm & Avocado


