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Rode biet met Buffelmozzarella en witte kaas op olie . . .

O p de markt stond een kist rode bietjes met loof. Ze lachten me toe. Ik heb 
ze verpakt in aluminiumfolie en gepoft bij een oventemperatuur van 180 
graden. Zeg eens eerlijk, zinkt de moed je nu al in de koksschoenen? Geen 

nood, in de supermarkt liggen altijd rode bieten. Ingeseald, kant en klaar. Niets 
mis mee. Gemak dient de mens. Dit gerecht is echt een feestje, dus kies ook voor 
een feestelijke presentatie. Misschien heb je nog een mooie schaal staan uit de 
nalatenschap van een oudtante. Kijk maar eens achter in de kast.  
 
Nee? Loop dan een kringloopwinkel binnen, daar staat vaak vintage serviesgoed 
voor een spotprijs.

Buffel-

mozzarella

en

witte kaas



Snijd de koude bietjes in schijfjes en leg ze op de schaal. Bestrooi ze met peper 
en zout, blaadjes tijm en oregano. 

Neem een leeg, schoon jamglas. We beginnen met een halve eetlepel zoete 
mosterd en schenken er een scheutje aceto balsamico bij, vervolgens een scheut 
zonnebloemolie en een sliert olijfolie. Dekseltje op het glas en ritmisch schud-
den. Even proeven of het zoet en het zuur in balans zijn. De vinaigrette lepelen 
we uit over de schijfjes biet. Het restant kan in het jamglas worden bewaard. 
Heerlijk over sla. 

Snijd de Buffelmozzarella d’oro di Blariaco in schijfjes en leg ze bij de bietjes. 
Peper en zout uit de molen erover en gescheurde blaadjes basilicum erbij. 

De witte kaas uit de olie draperen we rond de bietjes en mozzarella.  

Zilveruitjes tussen duim en wijsvinger losknijpen. De losse vliesjes over de 
bieten strooien. Met een knuffel van de buffel!
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Buffel-mozzarella
en

witte kaas

4 rode bieten

2 bollen Tebben Buffelmozzarella

1 bakje Tebben witte kaas op olie en kruiden

6 zilveruitjes 

verse of gedroogde oregano en tijm

verse basilicum

peper en zout

voor de vinaigrette:

zoete mosterd 

aceto balsamico

zonnebloemolie

olijfolie


