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Deze Argentijnse saus steunt op drie ingrediënten, chilipeper, oregano en een neutrale azijn, en is
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Argentijnse groene chilisaus (originale)

daardoor behoudens zijn groene kleur onvergelijkbaar met de Peruaanse ají verde of de Italiaanse
pesto.
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Waar Peruanen hun groene saus bij practisch elk gerecht serveren, zal de Argentijn vaker variëren, en meer
waarde hechten aan verse ingrediënten en frisse kleuren, dan aan de samenstelling van dit, origineel recept.

Argentijnse groene
chilisaus
(originale)
In dit recept worden
twee jalapeño's gebruikt,
die gesneden en ontzaad worden, Houd je van een spicy saus,
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laat de zaden van de pepers er dan in, of neem een pittiger chilisoort. Dat kan ook een rode zijn.

Gebruikelijke toevoegingen zijn snufjes laurier en basilicum en stukjes paprika. De chimichurri 'verde' in dit
recept wordt in Argentinië vooral geserveerd bij gegrilld (rund)vlees of gebruikt als marinade.
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CHIMICHURRI (SALSA VERDE)
Deze Argentijnse saus steunt op drie ingrediënten, chilipeper, oregano en een neutrale azijn, en is
daardoor behoudens zijn groene kleur onvergelijkbaar met de Peruaanse ají verde of de Italiaanse
pesto. GEBRUIKSVOORWAARDEN
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waarde hechten aan verse ingrediënten en frisse kleuren, dan aan de samenstelling van dit, origineel recept.
In dit recept worden twee jalapeño's gebruikt, die gesneden en ontzaad worden, Houd je van een spicy saus,

