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Quinoa salad with peanut dressing 

 

This salad with quinoa and peanut dressing is delicious and easy to make! You can eat it as a 
salad or as a side dish. 

 
 

QUINOA SALAD WITH PEANUT DRESSING 
 
Servings: 4 persons 
Preparation time: 20-25 minutes 
 
INGREDIENTS:  
 
75 grams of quinoa 
2 zucchini 
5 carrots 
1 red bell pepper 
2 cloves of garlic 
125 grams of peanuts 
4 tablespoons of soy sauce 
4 tablespoons of hot chili sauce 
1 teaspoon of ginger powder 
 
INSTRUCTIONS: 
 

1. Wash and strain the quinoa before cooking. Then put the washed quinoa in a pan and add 
2 dl of water. Cook for 8-10 minutes. 

2. Meanwhile, cut the zucchini, carrots and bell pepper into small strips or by using the food 
processor. Press the garlic and then put all the vegetables in a large bowl. 

3. Drain the cooked quinoa and let it cool.  
4. Put the peanuts in the food processor and mix until smooth. Then add the soy sauce, chili 

sauce and ginger powder and mix well. 
5. Add the cooked, cooled quinoa to the bowl with vegetables and mix well. Then pour the 

dressing over the salad and mix again. Sprinkle with some peanuts to garnish. 
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NOTES: 
 

 Can be served as a salad or as a side dish. 
 Can be stored in an air-tight container in the fridge for a day. 
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Salade met quinoa en pindadressing  

 

Deze salade met quinoa en pindadressing is overheerlijk en gemakkelijk te maken! Je kan het als 
salade eten of als bijgerecht. 

 
 

SALADE MET QUINOA EN PINDADRESSING  
 
Porties: 4 personen 
Bereidingstijd: 20-25 minuten 
 
INGREDIËNTEN:  
 
75 gram quinoa 
2 courgetten 
5 wortels 
1 rode paprika 
2 teentjes knoflook 
125 gram pindanoten 
4 eetlepels sojasaus 
4 eetlepels hot chilisaus 
1 theelepel gemberpoeder 
 
INSTRUCTIES: 
 

1. Was en zeef de quinoa even voordat je deze gaat koken. Doe dan de gewassen quinoa in 
een pan en voeg 2 dl water toe. Laat koken voor 8-10 minuten.  

2. Snijd ondertussen de courgette, wortels en paprika in kleine reepjes of met behulp van de 
keukenmachine. Pers de knoflook en doe dan alle groenten in een grote kom.  

3. Giet vervolgens de gekookte quinoa af en laat deze afkoelen.  
4. Doe daarna de pindanoten in de keukenmachine en mix deze tot een glad mengsel. Voeg 

daarna de sojasaus, chilisaus en gemberpoeder toe en meng deze goed.  
5. Voeg daarna de gekookte, afgekoelde quinoa aan de kom met groenten en meng deze 

goed. Giet daarna de dressing over de salade en meng deze goed, Strooi er nog enkele 
pindanoten over af te werken.  
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NOTA: 
 

 Kan geserveerd worden als maaltijdsalade of als bijgerecht.  
 Kan bewaard worden in een gesloten container in de koelkast voor een dag. 

 
 

 

 


