
196   DE GLUUT

Zo maak je het
1 Doe de salieblaadjes met het glutenvrije brood in de keukenmachine. 
Voeg naar smaak wat zout en peper toe en maal alles fijn. 
2 Leg een stuk folie op de schnitzel en sla de stukken vlees met een 
wijnfles of  deegroller een beetje plat. 
3 Vul dan drie diepe borden: de eerste met rijstebloem, de volgende 
met een geklopt ei en de laatste met het saliebroodkruim. 
4 Wentel de schnitzels eerst met mate door de bloem (klop het teveel 
eraf), dan door het geklopte ei en ten slotte door het broodkruim. 
5 Verhit wat olijfolie in de pan en bak de schnitzels aan beide kanten 
goudbruin (duurt ongeveer 3 minuten per kant).
6 Kook ondertussen de boontjes gaar in 4 minuten en maak een 
mayonaise (zie pag 177).
7 Knip de munt, snijd de dragon klein en meng die door de mayonaise. 
Hussel de boontjes voorzichtig door de dragonmayonaise; zorg dat ze 
niet breken.
8 Leg de kalfsschnitzel op een bordje met een schijfje citroen en wat 
dragonboontjes. Denk het wegrestaurant met de tl-lampen erbij.

KALFSSCHNITZEL MET DRAGONBOONTJES

Mijn ouders waren niet scheutig met uit eten gaan, dat 
vonden ze een overbodige luxe. Dus als wij in de zomer-
vakantie, tijdens de autorit naar Frankrijk, langs de kant 
van de weg een schnitzel gingen eten, was dat voor mij als 
kind één groot feest. Nu ik glutenvrij eet, kan ik überhaupt 
nooit meer iets bestellen bij een wegrestaurant. Maar een 
zelfgemaakte schnitzel is natuurlijk ook veel lekkerder. Mijn 
kinderen zijn er dol op. En samen met de dragonboontjes 
wordt het dan toch nog een gezonde maaltijd.

NODIG VOOR SCHNITZELS
1 bosje verse salie
3 sneden glutenvrij brood
zout en peper
4 kalfsschnitzels (als je liever 
geen kalfsvlees eet, neem dan 
biologische kipfilets)
150 g rijstebloem
1 ei
100 ml goede olijfolie
citroen

500 g haricots verts
mayonaise (naar smaak)
½ bosje verse munt
½ bosje verse dragon
zout en peper

zonder gluten, lactose & suiker

NODIG VOOR DE 
DRAGONBOONTJES

AVOND
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