
Verrassend broodbeleg waar 
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Wij kiezen voor GoodFood@School. 

Wij kiezen voor duurzaam en gezond eten 
op alle Vlaamse scholen. 

Ook Chefkok Seppe Nobels wil van gezonde en duurzame voeding op school de normaalste 
zaak van de wereld maken: “Op school moeten kinderen enorm veel leerstof verwerken, 

maar de voeding waarmee ze dat moeten doen volstaat niet. School is juist de plek waar je 
kinderen kan fascineren door ze terug de oorsprong te laten ontdekken. Hoe worden aard-
beien gekweekt? Hoe groeit een artisjok? Hangt dat in een struik of in een boom? Met der-
gelijke vragen over voeding kan je in alle lessen aan de slag, ook buiten de klas. Voeding 

speelt niet enkel een rol in de keuken, maar in alle aspecten van ons leven.”

Wat is dat dan, gezond en duurzaam eten? Met deze receptenbundel helpen we je graag al 
een eindje op weg. Je kan met deze receptjes thuis aan de slag. Of laat ze zien op school 

aan de kok of je leerkracht. 

“Ik wil groenten opnieuw hip en trendy te maken zo-
dat de jonge generatie eraan verslaafd raakt en elke 

dag weer smeekt om een nieuwe veggie shot.”

MEER WETEN?

                 www.goodfoodatschool.be          
 

           Mail ons op info@goodfoodatschool.be
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Pompoen-wortel
 ❙ 6 wortels

 ❙ 1 kleine pompoen

 ❙ 3 el amandelpasta

 ❙ Zout

 ❙ Couscouskruiden

 ❙ Olie

Was de pompoen en snijd hem in kleine blokjes van ongeveer 2 op 2 cm. Indien gewenst 
schil je de wortels waarna je deze ook versnijdt in blokjes. Verhit 2 el olie in een pot en 
stoof hierin de groenten op een laag vuurtje. Voeg voldoende kruiden toe. Wanneer de 
groenten zacht zijn, zet je het vuur af en laat je het geheel even afkoelen. Pureer alles tot 
een homogene massa en voeg de amandelpasta toe. Je kan eventueel versieren met peter-
selie of geroosterde pompoenpitten. 

 hokkaido



Champignon-
kruidensalade

 ❙ 400 g champignons

 ❙ 1 ui

 ❙ 60 g zongedroogde tomaten in olie

 ❙ 3 el olijfolie

 ❙ Zout

 ❙ Vers gemalen peper

 ❙ Enkele takjes tijm en rozemarijn

 ❙ 100 g magere kwark

 ❙ 50 g natuur yoghurt

 ❙ 100 g schapenkaas

Maak de champignons schoon, snijd ze in kleine stukjes. Pel de ui en snipper hem fi jn.
Laat de tomaten in een zeef uitlekken en snijd ze in kleine stukken. Verwarm de olijfolie 
in een koekenpan en bak hierin de stukjes ui tot deze een glazige schijn hebben. Voeg 
de champignons toe en bak dit mengsel al roerend nog ongeveer 10 minuten. Roer er de 
stukjes tomaat door. Laat het afkoelen. Spoel de takjes kruiden af, dep ze droog en trek de 
blaadjes of naalden van de steel. Hak de blaadjes of de naalden fi jn. Meng de kwark met 
de yoghurt. Verkruimel de schapenkaas, pureer dit met het champignonmengsel en roer dit 
door de kwarkmassa. Roer er de gehakte kruiden onder. Breng met zout en peper op smaak. 

Bereidingstijd: 30 minuten, zonder afkoeltijd.
Bewaring: ongeveer 5 dagen in de koelkast.



Geitenkaasbeleg
 ❙ 30 g zonnebloempitten

 ❙ 1 takje rozemarijn

 ❙ 1 takje tijm

 ❙ 300 g verse geitenkaas

 ❙ 2 el vloeibare honing 

 ❙ Versgemalen peper 

 ❙ Zout

Rooster de zonnebloempitten in een pan zonder vetstof tot ze goudbruin zijn en laat ze af-
koelen. Spoel de kruiden af en dep ze droog. Trek eerst de naalden en blaadjes van de tak-
jes en hak ze vervolgens fi jn. Meng de verse geitenkaas met honing en kruid dit met tijm, 
rozemarijn, peper en zout. Meng er de zonnebloempitten door en zet in de koelkast.

Bereidingstijd: 20 minuten
Houdbaarheid: ongeveer 4 dagen in de koelkast.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP

bv. zomerbloesemhoning



Plattekaas met 
hazelnootrozijnen-

pasta en honing
 ❙ 250 g platte kaas

 ❙ 2 à 3 el hazelnootrozijnenpasta

 ❙ Honing naar wens

Meng alles goed door elkaar en je krijgt een verrukkelijk zoet broodbeleg, voeg naar eigen 
smaak minder of meer hazelnootpasta toe.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Gepureerde 
rode bietjes

 ❙ 250 g gestoomde en gepelde rode 
bietjes

 ❙ 4 el gehakte walnoten

 ❙ 1 snede oud brood of een gekookte 
aardappel

 ❙ 1 teentje look

 ❙ 6 el zonnebloemolie 

 ❙ 2 el rode wijnazijn

 ❙ Kruidenzout naar smaak

Was de bietjes en stoom ze gaar in een stoommandje. Laat ze afkoelen en haal de schil er 
af. Mix de gestoomde bietjes samen met de walnoten, de olie, look, azijn en kruidenzout 
tot je een glad geheel krijgt. Je kan dit opdienen als onderdeel van een maaltijd, 
als borrelhapje of als broodbeleg.

Je kan eindeloos variëren: voeg wat ahornsiroop of honing toe, voeg wat komijn en koriander 
toe, voeg een toefje soja-room of mayonaise toe, dan wordt het beleg lichter van kleur.

TIP



Spinazie-
geitenkaasbeleg

 ❙ Geitenkaas, 100 gram

 ❙ Spinazie (geslonken 200 gram)

 ❙ Gedroogde tomaatjes (60 gram)

 ❙ Walnoten (20 gram)

 ❙ 2 grote tenen look (geperst)

 ❙ Peper

Alles mixen in een keukenrobot en opdienen. Opmerking: dit gerecht kan je best direct op-
eten want het bewaren van spinazie kan nitrietomzetting in de hand werken. 
Nitriet is schadelijk voor ons lichaam.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Koolrabisalade
 ❙ +/- 300 gram koolrabi

 ❙ 1 grote renet of andere appel

 ❙ 100 g verse (geiten)kaas natuur

 ❙ 50 g rozijnen

 ❙ 1 fi jngesnipperd teentje look

 ❙ Bieslook, platte peterselie

 ❙ Kervel tijdens seizoen

 ❙ Peper en zout

Schil de koolrabi en rasp hem fi jn in een schaal. Schil de appel en rasp deze ook fi jn bij de 
koolrabi. Voeg kaas, rozijnen, look en kruiden toe. Meng alles goed met een lepel. 
Dek af met een bord en plaats het koel tot gebruik. Roer de salade voor het opdienen nog 
even om. Versier met veldsla. 
Lekker als beleg op (zelfgebakken) vers of geroosterd volkorenbrood.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP

facultatief



Pompoen 
met adukibonen

 ❙ Pompoen

 ❙ Ajuin

 ❙ Olijfolie

 ❙ Adukibonen

 ❙ Tamari

Snijd een pompoen in schijfjes van een halve centimeter. Bak de pompoen in een pan, sa-
men met ajuin 
(met een beetje olijfolie). Voeg (gekookte) adukibonen toe. Voeg Tamari toe, redelijk ro-
yaal. Plet alles!

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP

gekookt



gekookt

Fris 
komkommerbeleg

 ❙ 1/4 komkommer 

 ❙ 2 eetlepels zilveruitjes

 ❙ 150 gr uitgelekte kwark

 ❙ 6 verse muntblaadjes

 ❙ Peper en zout

Rasp de komkommer en halveer de zilveruitjes. Doe de kwark in een kom en voeg de kom-
kommer en zilveruitjes toe. Scheur de muntblaadjes in stukjes en voeg toe aan de kwark. 
Zet alles onder elkaar en breng op smaak met peper en zout.  Lekker op een dikke snede 
volkorenbrood.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Wortelbeleg
 ❙ Wortelen

 ❙ Yoghurt

 ❙ Kruidenzout naar smaak

 ❙ Olijfolie

 ❙ Eventueel een geutje bio-perendiksap

Rasp de wortelen. Voeg yoghurt, kruidenzout en olijfolie toe. Eenvoudig en lekker!

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Ei-tomaten salade
 ❙ 4 eieren, hard gekookt 

 ❙ 2 à 3 biologisch gekweekte, rijpe, 
vlezige tomaten (afhankelijk van de 
grootte, volume moet ongeveer even 
groot zijn als de eieren) 

 ❙ Vegetarisch bouillonpoeder 

 ❙ Basilicum of peterselie, vers of 
gevriesdroogd 

 ❙ Enkele eetlepels magere kwark

 ❙ Ter garnering en beetje groen, 
bijv. veldsla, rucola, eikenbladsla, ...

Pel de hardgekookte eieren en maak ze fi jn met een vork. Snijd de tomaten in hele kleine 
stukjes en meng ze door het eiermengsel. Voeg bouillonpoeder toe en wat verse of gevries-
droogde basilicum of peterselie en wat zuivel naar keuze (zie hierboven.)

Laat het mengsel een nachtje in de koelkast staan, zodat de smaak zich ontwikkelen kan!  
Heerlijk op een vers biologisch volkorenbroodje. Garneer het broodje met wat sla, bijv. 
veldsla.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP

of crème fraîche of 
ayonaise uit olijfolie   



of crème fraîche of 
mayonaise uit olijfolie

Linzen 
met walnoten

 ❙ 1 soeplepel olijfolie

 ❙ 1 grote ui

 ❙ 1 teentje knofl ook

 ❙ 2 stelen bleekselder (of andere 
groenten naargelang het seizoen: wor-
tels, knolselder, ... )

 ❙ 175 gr rode linzen

 ❙ ½ liter water

 ❙ 125 gr gehakte walnoten

 ❙ 1 blokje groentebouillon

 ❙ 1 losgeklopt ei

 ❙ Peper

 ❙ Evt. zout

 ❙ 2 laurierblaadjes

 ❙ 1 takje tijm

 ❙ 50 g paneermeel

 ❙ Evt. bonenkruid, muskaatnoot, 
jeneverbesjes,…

De fi jngehakte ajuin in de olijfolie fruiten, voeg de geperste look en de gesneden selder 
toe. Even laten bakken. Voeg linzen, water, groentebouillon en kruiden toe. 20 tot 25 
minuten op een zacht vuurtje koken af en toe roeren. Als alles gaar is van het vuur 
nemen, de gehakte noten, paneermeel en ei er door roeren. 
Laurier en tijm verwijderen. Op smaak brengen met zout, peper en kruidenzout. 
Kleine cakevorm vullen en bakken in voorverwarmde oven op 180) ongeveer 30 
minuten. Controleren met priem of hij doorbakken is. 
Warm opdienen. Kan koud als beleg op de boterham gebruikt worden.Warm opdienen. Kan koud als beleg op de boterham gebruikt worden.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.
Warm opdienen. Kan koud als beleg op de boterham gebruikt worden.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.
Warm opdienen. Kan koud als beleg op de boterham gebruikt worden.

TIP



Beleg van avocado 
en kikkererwten

 ❙ 2 grote, rijpe avocado’s

 ❙ 225g kikkererwten, gekookt 
of uit blik

 ❙ 4 el yoghurt - 1 teentje look, geperst

 ❙ 1 el tahin

 ❙ Een handvol fi jngehakte peterselie

 ❙ Olie

 ❙ Sap van 1 citroen

 ❙ Peper en zout

Mix alle ingrediënten, behalve de peterselie, fi jn in een keukenrobot of foodprocessor. 
Voeg de olie toe om het geheel smeuïg te maken. Werk af met peterselie.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Pesto 
van rode biet

 ❙ 2 grote rode bieten, geschild en ge-
kookt

 ❙ 100 g Parmezaanse kaas

 ❙ 100 g pijnboompitten

 ❙ Olie

 ❙ Peper

 ❙ 1 teentje look

 ❙ Peterselie

Doe alle ingrediënten behalve olie, peper en zout, in een foodprocessor/mixer en meng al-
les fi jn. Voeg beetje bij beetje de olie toe totdat je een smeuïge emulsie krijgt. 
Werk af met peper en zout en peterselie.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP

afwerking



afwerking

Syrisch 
notensmeersel

 ❙ 75 g amandelen of okkernoten 

 ❙ 1 rode paprika

 ❙ 1 snede (oud)brood

 ❙ 1 teentje knofl ook

 ❙ 1 el olijfolie

 ❙ 2 el citroensap

 ❙ Cayennepeper 

 ❙ (kruiden)zout

 ❙ Paprikapoeder

 ❙ Komijn

Mix alle ingrediënten in een blender of keukenrobot en dien op.

Je kan de paprika op voorhand grillen in de oven en ontvellen, dit geeft een andere smaak 
aan het smeersel en geen velletjes.

TIP



Erwtenpesto
 ❙ 150 g (diepvries) erwten

 ❙ 100 g pijnboompitten

 ❙ 40 g Parmezaanse kaas

 ❙ 100 ml olijfolie, naargelang de 

gewenste consistentie

 ❙ 2 teentjes look

 ❙ Naar keuze: peper en zout

Ontdooi of blancheer de erwten. Doe alle ingrediënten in een blender of keukenrobot en 
mix. Als de pesto nog te vast is, voeg je eventueel wat extra olijfolie toe. Naargelang je 
persoonlijke voorkeur kun je extra kaas en erwten toevoegen. Breng eventueel op smaak 
met peper en zout.

Variatie: met pesto kun je experimenteren. Je kunt rucola, basilicum etc. toevoegen. 
In de plaats van diepvrieserwten kun je verse erwten gebruiken. 

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Preislaatje
 ❙ 2 eieren

 ❙ 1 prei

 ❙ 1 el mayonaise/yoghurt naar eigen 
smaak

 ❙ Kruidenzout

 ❙ 1 à 2 tl curry 

 ❙ Verse tuinkruiden

Kook de eieren en stoom de fi jngesneden prei. Prak de eieren en meng met prei, 
mayonaise/yoghurt en kruiden. Heel eenvoudig én erg lekker.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Baba ghanoush
 ❙ 2 kleine aubergines (460g)

 ❙ 80ml magere yoghurt

 ❙ 1 zoete aardappel

 ❙ 1 el citroensap

 ❙ 2 teentjes knofl ook, uitgeperst 

 ❙ 1 tl tahin

 ❙ 1 tl gemalen komijn

 ❙ 1/2 tl sesamolie

 ❙ 2 el fi jngehakte verse 
korianderblaadjes

Halveer de aubergines in de lengte en leg de helften op een bakplaat. Bak ze bij 200-
210°C (stand 5) ca. 35 minuten of tot ze zacht zijn. Kook ondertussen de aardappel, giet 
hem vervolgens af en laat samen met de aubergines afkoelen. Schil de aubergines en mix 
deze met de aardappel en de resterende ingrediënten glad in de keukenmachine. Dek het 
mengsel af en zet het ca. 30 minuten in de koelkast.

Bewaren: Baba ghanoush kan drie dagen afgedekt in de koelkast bewaard worden.

Variatie: in plaats van yoghurt kan je ook kruidenkaas gebruiken.
Voorbereiding: 10 minuten (plus tijd in de koelkast)
Bereiding: 35 minuten (plus afkoeltijd)
Voorbereiding: 10 minuten (plus tijd in de koelkast)
Bereiding: 35 minuten (plus afkoeltijd)As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.Bereiding: 35 minuten (plus afkoeltijd)As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.Bereiding: 35 minuten (plus afkoeltijd)

TIPVoorbereiding: 10 minuten (plus tijd in de koelkast)TIPVoorbereiding: 10 minuten (plus tijd in de koelkast)



Tempé slaatje
 ❙ 200 g tempé

 ❙ 1 witloof

 ❙ 1 wortel

 ❙ Een kopje rozijnen

 ❙ Een half kopje zonnebloempitten

 ❙ Yoghurt

 ❙ Mosterd

 ❙ Peper

Snij de tempé in heel kleine blokjes. Snipper het witloof en rasp de wortel. Meng tempé, 
witloof, wortel,
rozijnen en pitten in een kom. Voeg er yoghurt bij tot een smeuïge massa. Mosterd en/of 
peper toevoegen naar smaak.
Als er wat vocht wordt afgescheiden, roer dan alles nog eens op. De rozijnen zullen dat 
vocht opzuigen. 
Dit recept is zonder wortel ook lekker, maar minder mooi. Hou je niet van bitter, dan kan je 
de witloof weglaten. De zonnebloempitten kan je vervangen door een notenmengeling.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Linzen-
spinaziepate

 ❙ 300 g blonde linzen

 ❙ 150 g spinazie

 ❙ 1 kleine ui

 ❙ 1 koffi elepel komijn

 ❙ 100 g havermout 

 ❙ 2 eieren

 ❙ 50 g gemalen kaas

 ❙ Zout en peper

 ❙ 1 el olie

Roerbak de ui met de komijn enkele minuten in de olie. Meng in een kom de gare linzen 
met de spinazie, havermout, en het uienmengsel. Laat afkoelen. Voeg 2 eidooiers en de 
gemalen kaas bij en breng op smaak met peper en zout. Klop de 2 eiwitten stijf en spatel 
door het mengsel. Giet in een paté-vorm en bak circa 30 minuten in de oven.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Tartaar 
van wortelen

 ❙ 8 wortelen

 ❙ 1 rode paprika

 ❙ ½ gele paprika

 ❙ ½ groene paprika

 ❙ 3 el veganaise met kruiden, 
zonder eieren

 ❙ Provençaalse kruiden

 ❙ Peper

 ❙ Groentebouillon

 ❙ Vegetarische worchestersaus

 ❙ 2 tl grove mosterd

 ❙ 3 el Kappertjes

Snij de wortelen en paprika in kleine stukjes. Doe de gesneden groenten in een bodempje 
groentebouillon en kruid met Provençaalse kruiden en peper. Kook tot het kookvocht is 
verdampt. Mix grof met de kappertjes in een blender. Voeg er wat worchestersaus en mos-
terd bij en breng terug aan de kook. Doe er wat veganaise bij.  In een goed afgesloten 
potje is dit beleg verschillende weken houdbaar (dankzij de kruiden).

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Rode 
bietenkwark

 ❙ 1 potje volle of halfvolle kwark 
(250g)

 ❙ 1 mooie rauwe rode biet

 ❙ kruidenzout

 ❙ Peper

 ❙ Garam masala

 ❙ Komijn

 ❙ Een scheutje ahornsiroop

Rasp de biet fi jn met een hakmolentje. Meng met de kwark. Kruid met kruidenzout, peper, 
garam masala, 
komijn, en een scheutje ahornsiroop.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Bloemkool 
op een broodje

 ❙ ½ bloemkool

 ❙ Handvol tuinkers

 ❙ 3 el mayonaise

 ❙ 1 el kerriepoeder

 ❙ Peper en zout

Stoom de bloemkool beetgaar. Mix en laat afkoelen. Voeg mayonaise en kerrie toe. Halveer 
de tuinkers en meng die door het bloemkoolmengsel. Breng op smaak met peper en zout.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Broodbeleg van 
pastinaak, spruitjes 

en zure room
 ❙ 2 pastinaken

 ❙ 1 klein handvol spruiten

 ❙ 2 à 3 el mayonaise

 ❙ 1 potje zure room

 ❙ Peper en zout 

 ❙ Eventueel wat geroosterde 
pompoenpitten

Schil de pastinaken en snij ze in blokjes. Fruit op een zacht vuurtje in boter of olie. 
Na ongeveer 20 minuten zijn de blokjes zacht. Kook de spruitjes in licht gezouten water tot 
ze lekker zacht zijn en laat ze goed uitlekken. Dep eventueel droog met een handdoek of 
keukenpapier. Plet of mix de beide groenten en voeg de mayonaise en zure room toe. Breng 
op smaak met peper en zout. Je kunt dit afwerken door er wat geroosterde pompoenpitten 
door te mengen.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Champignons 
à la Grecque

 ❙ 300 g champignons

 ❙ 1 ui

 ❙ 200 g Provençaalse tomatensaus 
of tomatenpuree

 ❙ 2 el olijfolie

 ❙ ½ tl oregano

 ❙ Zout

Maak de champignons schoon. Snij de ui en de champignons. Verwarm de olijfolie. 
Fruit de ui en voeg na enkele minuten de champignons toe. 
Laat 4 minuten bakken op een vrij hoog vuur. 
Voeg van het vuur de tomatenpuree en de kruiden toe. Laat afkoelen.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Broodbeleg van 
gewokte groenten

 ❙ 1 dikke wortel

 ❙ 1 pastinaakwortel

 ❙ 1 broccoli

 ❙ 1 zakje sojascheuten

 ❙ Enkele el mayonaise

 ❙ Sesamolie, sojasaus of wasabi naar 
smaak

Rasp een dikke wortel, een pastinaakwortel en een broccoli fi jn zoals je dat zou doen wan-
neer je worteltjes raspt. Wok deze groenten samen met een zakje sojascheuten. Zet daarna 
de wok op een laag vuurtje en laat de groenten goed gaar worden. Door de groenten eerst 
te wokken krijg je een beetje kleur en ook extra smaak. Laat het geheel goed afkoelen in 
de koelkast. Knijp het overtollige vocht (olie of water) eruit en voeg daarna enkele eet-
lepels mayonaise toe. Geef aan het geheel een smaakje door sesamolie en sojasaus toe te 
voegen of door wat wasabi bij de mayonaise te doen.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Bloemkool-
pompoenbeleg

 ❙ Een halve bloemkool

 ❙ Een halve Hokkaïdopompoen

 ❙ Couscouskruiden

 ❙ Peper en zout

Stoom de bloemkool en de pompoen beetgaar. Voeg couscouskruiden en peper en zout toe. 
Mix tot een glad beleg. Je kunt er eventueel wat olie aan toevoegen.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Puree van geroosterde 
pompoen met zongedroogde 

tomaatjes en mascarpone
 ❙ Een kleine rode pompoen 

 ❙ Zongedroogde tomaatjes met olie

 ❙ Mascarpone

Snijd de pompoen in kleine blokjes en meng er fl ink wat olie door (liefst de olie van de 
zongedroogde tomaatjes). Schep deze mengeling op een bakplaat, zet ze in de oven, roer 
ze af en toe om en laat ze gedurende een twintigtal minuten mooi bruin kleuren. 

Even een kleine portie chemie: door pompoen te roosteren worden zetmeelkorrels (lan-
ge zetmeeldraden) omgezet in kortere ketens. Dat maakt de pompoen zachter, zoeter en 
smaakvoller. Snijd de zongedroogde tomaatjes (je neemt best half gedroogde op olie) in 
stukjes en pureer ze in de keukenrobot. Voeg de pompoen toe en mix tot je een fi jne puree 
krijgt. Meng deze puree met de mascarpone (niet in de keukenrobot want dan schift de 
mascarpone) tot je een smeuïge massa hebt. Extra kruiden kan, maar hoeft meestal 
niet als je een smaakvolle pompoen hebt genomen.
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Spread van 
cannellinibonen en 

pompoen
 ❙ 1 el plantaardige olie

 ❙ 3 teentjes knofl ook, fi jn geplet

 ❙ 1 ui, fi jngesneden - 1 el kerriepoeder

 ❙ 250 g witte bonen (geweekt en ge-
kookt) of 1 blik cannellinibonen, 
gespoeld en uitgelekt

 ❙ 500 g pompoen, gegaard

 ❙ 1 bosje peterselie

 ❙ Peper en zout

Verwarm de olie in een pan en laat er de ui en knofl ook in garen. Roer er het kerriepoeder 
door en laat het geheel nog een tweetal minuten zachtjes verder garen. Haal de pan van 
het vuur en laat afkoelen. 
Pureer de ui, knofl ook, cannellinibonen en pompoen samen met de peterselie in een food-
proccesor. Kruid met peper en zout. Cannellinibonen worden veel gebruikt in de Toscaanse 
keuken. We konden ze totnutoe in België enkel ingeblikt kopen. Je kan de cannellinibonen 
eventueel vervangen door gedroogde witte bonen.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP



Broodsmeersel 
van courgette, 

bieslook en fetakaas
 ❙ 3 kleine courgettes, in kleine blokjes 

gesneden 

 ❙ Enkele sjalotjes, fi jngesnipperd

 ❙ 200 g fetakaas 

 ❙ Een bussel bieslook, fi jngesneden

Neem bij voorkeur kleine courgettes. Ze bevatten stevig vruchtvlees en weinig sponsachtig 
weefsel. Bovendien hebben ze in verhouding veel schil, wat zowel de smaak als de kleur 
ten goede komt. Snijd steeds het binnenste pitweefsel weg. 

Fruit de sjalotjes en de courgette in een beetje olie (geen boter want het broodsmeersel 
wordt koud gegeten) en laat ze een lange tijd op een laag vuurtje inkoken. 
Zo kan het water verdampen. Het fruiten zorgt bovendien voor extra smaak.

Laat het courgettemengsel in de koelkast koud worden en voeg dan de bieslook en de fe-
takaas toe. Mix alles met een staafmixer of in de keukenrobot. Doordat de fetakaas zout 
is, hoef je normaal gezien geen extra zout meer 
te gebruiken om het beleg op smaak te brengen.

TIPtakaas toe. Mix alles met een staafmixer of in de keukenrobot. Doordat de fetakaas zout TIPtakaas toe. Mix alles met een staafmixer of in de keukenrobot. Doordat de fetakaas zout 



Humus
 ❙ 500 g gedroogde kikkererwten

 ❙ Een fl inke bos peterselie

 ❙ Knofl ooktenen naar believen

 ❙ Een grote kop of mok  sesamzaad of 
5 à 6 el 
tahin - een kop gebroken lijnzaad

 ❙ 3 citroenen

 ❙ Olijfolie en/of koolzaadolie of andere 
‘goede’ olie

 ❙ Eventueel een Spaans pepertje 

 ❙ Peper en zout

Laat de kikkererwten een nacht weken en spoel ze. Kook ze in een snelkookpan (zonder 
zout!) gedurende 40 minuten. Haal de erwten met een schuimspaan uit de pan en doe ze 
(met wat kookvocht) in een foodprocessor. Je doet dit best in vier keer. Rooster het sesam-
zaad droog. Pers de citroenen en doe er eventueel wat geraspte schil bij. Hak de knofl ook 
en het pepertje fi jn en de peterselie grof. Doe alle ingrediënten in de foodprocessor 
(telkens 1/4de van de ingrediënten), giet er een fl inke scheut olie op, wat peper en zout 
en mix tot je een smeuïg smeersel hebt. Je kunt de hummus invriezen. Het kookvocht kun 
je in een soep verwerken.

Ontelbare variaties zijn mogelijk: experimenteer met koriander, basilicum, ...

TIP

mogen er ook twee zijn



Vegetarische 
préparé

 ❙ 1 bol mozzarella

 ❙ 1 versnipperd teentje knofl ook

 ❙ 1 klein blikje tomatenpuree

 ❙ Een paar basilicumblaadjes

 ❙ Peper en zout

Meng of mix alle ingrediënten. Op smaak brengen met versnipperde augurken

Variant op basis van worteltjes: wortelen raspen en kort blancheren, goed laten uitlekken 
(eventueel uitpersen zodat de préparé niet te vochtig is). Mixen tot een homogene pasta 
met (volgens eigen smaak) augurken, zilveruitjes, tabasco, mayonaise of martinosaus, mos-
terd, ketchup, kappertjes ... Op smaak brengen met peper en zout, eventueel gesnipperde 
ui over strooien.

As je geen geitenkaas lust, kunt u deze door yoghurt (10% vet) vervangen.

TIP
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