
Koken met restjes
Vandaag duiken we samen de keuken in en gaan we aan de slag met voedselresten. Er zijn
te vaak ingrediënten die we zomaar in de vuilbak gooien. Dikwijls denken we dat we ze niet
meer kunnen gebruiken omdat ze er niet meer perfect uitzien. Ik zal jullie laten zien dat je
met heel wat onverwachte ingrediënten lekkere, leuke en gezonde gerechten op tafel kan
toveren. Want gezond koken hoeft niet altijd saai te zijn.

Wat maken we:
- Hartig taartje met seizoensgroenten
- Soep met pesto van wortelloof
- Chocomousse op basis van het vocht van kikkererwten



Basisrecept groentetaart
Ingrediënten:
Basis:

- 1 bladerdeeg
- 1 el mosterd
- 2 el graanvlokken (wij gebruiken haver)
- 1 eigeel (losgeklopt)

Vulling:
- Groenteresten uit de koelkast
- Verse en gedroogde kruiden
- Kaas naar keuze

Bereiding:
1. Snij je groenten in gelijke stukken van +/-

2cm.
2. Rol het bladerdeeg uit.
3. Smeer de mosterd op het bladerdeeg en laat

voldoende ruimte aan de zijkanten. Zo kan je op het einde de randen nog omslaan.
4. Strooi de graanvlokken over de mosterd.
5. Leg hierop de gesneden groenten.
6. Kruid goed met peper en zout.
7. Werk af met kaas, gedroogde en verse kruiden.
8. Plooi de randen van het bladerdeeg om en bestrijk met het eigeel.
9. Bak +/- 20 minuten in een heteluchtoven op 210°C.

Tip:
Weet je niet welke kruiden bij welke groenten passen? Raadpleeg dokter Google. ;)



Zoete aardappel- wortelsoep
(met pesto van het loof van de wortelen)
Ingrediënten:
Soep:

- olijfolie
- 2 rode uien
- 4 kleine aardappelen
- 2 tenen look
- 1 l bouillon
- 1 grote zoete aardappel
- 1 bussel jonge wortelen
- 3 cm gember
- ½ tl chilivlokken

Pesto:
- Wortelloof (van de wortelen die je gebruikte voor de soep)
- 60 gr pecannoten
- 1 plantje verse basilicum
- 1 cm gember
- 30 gr sesamzaad
- 1 el honing
- ½ tl kardemompoeder
- 120 ml extra vierge olijfolie
- 1 el sojasaus

Bereiding:
Soep:

1. Was en schil de zoete aardappel en wortel en snij in stukken van 2 op 2 cm.
2. Hou het loof van de wortelen apart (niet weggooien dus).
3. Schil de aardappel, look, ui en gember en hak in grove stukken.
4. Fruit aan in een pot met de olijfolie.



5. Roer een drietal minuten om en voeg de zoete aardappel en wortel toe.
6. Stoof nog 2 minuten verder aan.
7. Blus met de bouillon.
8. Breng de soep tot het kookpunt en zet dan op een lager vuur.
9. Mix de soep wanneer de groenten volledig gaar zijn ( +/- 20 minuten).

Pesto:
1. Doe al de ingrediënten in een keukenrobot en mix tot een gladde massa.
2. Gebruik de pesto voor de afwerking van de soep of hou hem bij als broodbeleg.



Chocomousse (op basis van het vocht van
kikkererwten)

Ingrediënten:
- 150 gr pure chocolade
- 120 gr kikkererwtenvocht (hoeveelheid uit 1 blik/pot

kikkererwten)
- 250 ml plantaardige room
- enkele druppels citroensap
- 90 gr kristalsuiker
- 10 gr vanillesuiker

Bereiding:
- Klop de plantaardige room stijf met een mixer

(klopfunctie) gedurende 10 minuten.
- Zet in de koelkast.
- Smelt de chocolade au bain marie.
- Klop het vocht en het citroensap met de handmixer op

gedurende 10 minuten.
- Voeg beetje bij beetje de suiker en vanillesuiker toe en blijf mixen.
- Spatel de gesmolten chocolade voorzichtig onder het mengsel.
- Spatel de room onder het chocolademengsel.

Tip:
Wil je een extra kleurrijke en gezonde toets, werk dan af met frambozen.
Heb je eiwitten over van bijvoorbeeld de groentetaart, vervang dan de hoeveelheid
kikkererwtenvocht door 4 eiwitten.



Tips and tricks
1. Je kan zowat alle delen van groenten gebruiken. Maak bijvoorbeeld van het loof van

wortelen eens pesto.
2. Maak van je groenteresten een heerlijke ovenschotel. Voeg gewoon wat gedroogde

en verse kruiden toe, besprenkel met olijfolie en laat +/- een half uur garen in een
heteluchtoven op 210°C.

3. Of gebruik al je groenteresten om soep van te maken. Gebruik als basis look, ui en
aardappel. Voeg hier groentebouillon bij voor een volle smaak.

4. Maak je gerechten met groenten zo kleurrijk mogelijk. Zo zien ze er mooi uit, zijn ze
leuk om op te eten en ook nog eens heel gezond.

5. Heb je te veel groenten over? Kook ze dan een paar minuten in water en bewaar in
de diepvries voor later.

Ik hoop dat ik jullie hiermee heb kunnen inspireren om zelf te experimenteren in de
keuken. Want wat je zelf creëert, smaakt nog eens veel beter!

Elke - Kabinet van gezonde zaken


