
INGREDIËNTEN BEREIDING
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DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES TER 
BEVORDERING VAN LANDBOUWPRODUCTEN VAN 

HOGE KWALITEIT.

CAMPAGNE GEFINANCIERD 
MET STEUN VAN DE 
EUROPESE UNIE.

De inhoud van deze promotiecampagne geeft alleen de mening van de auteur weer en is zijn/haar 
verantwoordelijkheid. De Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) 

aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in 
dit document.

WIJNARRANGEMENT

• 1 grote meloen

• 4 tot 5 middelgrote tomaten

• 6 blaadjes basilicum

• 4 plakjes Bayonneham

• Het sap van een citroen

• theelepel Baskische chilipeper

• 1 eetlepel olijfolie

• Zout, peper

01. Was de tomaten, verwijder de steeltjes en snijd ze in stukjes.

02. Snijd de meloen doormidden en verwijder de pitten. Snijd een klein 
plakje af en leg dat apart voor de garnering. Schep het vruchtvlees van 
de overgebleven meloen met een lepel uit de meloen en doe dit met de 
gehakte tomaten in de kom van een blender.

03. Giet het citroensap en de olijfolie erbij. Voeg basilicumblaadjes en 
Baskische chilipeper toe. Breng op smaak met zout en peper.

04. Mix tot een gladde massa.

05. Zet 30 minuten in de koelkast zodat het vers is wanneer je het serveert.

06. Verwarm ondertussen de oven voor op 180°C. Snijd de plakjes 
Bayonneham doormidden en leg ze op een ovenplaat met bakpapier. Zet 
7 minuten in de oven tot ze goudbruin zijn. Leg ze op absorberend papier 
en laat afkoelen, zodat ze knapperig worden.

07. Serveer de gazpacho in kommetjes, met een plakje krokante ham erop. 
Versier met een paar blokjes meloen (gemaakt met het plakje apart 
gehouden) en een blaadje basilicum. Voor een extra vleugje heerlijkheid, 
verkruimel een beetje feta over de kom.

52MIN GEMAKKELIJK

GAZPACHO VAN MELOEN EN TOMAAT 
MET BAYONNEHAM

voor 4 personen

Rosé
- IGP Côtes de Gascogne
- AOP Saint Mont


