
ONGELOOFLIJK LEKKERE TOMATENSALADE 
|bereidingstijd 10 minuten + 15 minuten wachten|recept voor 4 personen |bijgerecht| 
 
Ingrediënten 

 1 kg rijpe gemengde tomaten 
 zeezout en peper 
 snuf oregano (liefst zelf gedroogd) 
 teentje knoflook, geraspt 
 1 rode peper, zaden verwijderd en in stukjes 
 olijfolie 
 balsamicoazijn 
 2 bollen buffelmozzarella 
 verse basilicumblaadjes 

 
Bereiden 
Snijd de tomaten in stukken. Doe de tomaten in een vergiet en bestrooi ze met ruim 
zeezout. Hussel de tomaten en bestrooi met nog meer zeezout. Laat de tomaten 15 minuten 
uitlekken. 
Doe de tomaten in een kom en bestrooi met wat zwarte peper en een flinke snuf oregano. 
Maak een dressing van 1 ½  el azijn en 4 ½  el olijfolie, de knoflook en rode peper. 
Meng de tomaten met de dressing. Verdeel de tomaten over 4 bordjes. Scheur de bollen 
mozzarella in grove stukken en verdeel over de bordjes met tomatensalade. Schep nog wat 
achtergebleven dressing over de mozzarella. Bestrooi met wat blaadjes basilicum. Lekker 
met knapperig brood. 
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AARDAPPELTJES UIT DE OVEN 
|bereidingstijd 15 minuten + 30 minuten wachten|recept voor 4 personen |bijgerecht| 
 
Ingrediënten 

 500 g aardappelen iets kruimig 
 1 ui, in partjes 
 1 teen knoflook,in grove stukken 
 3 el olijfolie 
 paar takjes rozemarijn  

 
Bereiden 
Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de aardappelen en snijd in blokjes van ca. 2 cm. 
Meng met de ui en champignons en schep in de ovenschaal. 2. Meng de knoflook met de 
olie. Steek de takjes rozemarijn tussen de aardappelen. Besprenkel met de knoflookolie. 
Bestrooi met peper en zout naar smaak. Schep om en bak de aardappelen in ca. 30 min. 
goudbruin en gaar. Schep halverwege nog een keer om. Lekker bij  vis met bieslook. 
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KLEURIGE GROENTESCHOTEL 
|bereidingstijd 10 minuten + 50 minuten wachten|bijgerecht| 
 
Ingrediënten 

 courgette 
 aubergine 
 rode uien 
 tomaten 
 rode paprika 

( al deze groenten schoongemaakt en 
 in de lengte in plakken van ongeveer 5 mm ) 

 een paar tenen knoflook 
 olijfolie van topkwaliteit 
 gedroogde oregano 
 paar takjes verse tijm 
 peper en zout 

 
Bereiden 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet de schaal in met olijfolie en verdeel de groenten 
in de schaal totdat deze helemaal vol is (zoals op de foto).  
Snijd de knoflook in flinterdunne plakjes en duw deze tussen de groenten. Pluk de 
tijmblaadjes van de steeltjes en strooi over het geheel. Bestrooi de schotel met zout en 
peper en besprenkel royaal met olijfolie.  
Bak een klein uurtje in de oven. Laat voor het serveren even flink afkoelen, het smaakt het 
lekkerst lauwwarm. 
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EENVOUDIGE COURGETTESOEP 
|bereidingstijd 30 minuten|recept voor 4 personen |voorgerecht| 
 
Ingrediënten 

 2 courgettes 
 1 kleine ui 
 2 teentjes knoflook 
 2 el boter of margarine 
 2 groentebouillontabletten 
 100 g verse roomkaas met kruiden 
 8 soepstengels met sesamzaad  
 

Bereiden 
Courgettes schoonmaken en in blokjes snijden. Ui en knoflook pellen en snipperen.               
In soeppan boter verhitten. Ui en knoflook ongeveer 2 minuten fruiten. Courgette 
toevoegen en ongeveer 8 minuten zacht bakken. Bouillontabletten erboven verkruimelen en 
700 ml water toevoegen. Soep aan de kook brengen en ongeveer 5 minuten zachtjes 
doorkoken. Met staafmixer soep pureren en roomkaas toevoegen. Soep nog ongeveer          
2 minuten door en door verwarmen. Serveren met soepstengels. 
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POMPOENSOEP MET GEITENKAAS 
|bereidingstijd 30 minuten + 30 minuten wachten|recept voor 4 personen|hoofdgerecht| 
 
 
Ingrediënten 

 1 pompoen, (ongeveer een 1,2 kg) 
 2 tenen knoflook, geperst 
 1 gedroogde chilipeper verkruimeld 
 3 el olijfolie 
 1 liter groentebouillon (van tablet) 
 150 g zachte geitenkaas,  

(bijv. Bettine Blanc), verkruimeld 
 2 takjes verse koriander 

 
 
Bereiden 
Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de pompoen in parten. Verwijder de zaden en de 
draderige binnenkant en snijd met een scherp mes de schil er af. Snijd het vruchtvlees in 
grove stukken en leg ze in de braadslee of ovenschaal. Meng de knoflook, chilipeper en 
komijn in een kommetje met de olie. Bestrijk de pompoen met het oliemengsel. Rooster de 
pompoen in 30 minuten gaar in de oven en pureer de stukken daarna met de staafmixer of 
in de keukenmachine. Verwarm de puree zachtjes in een ruime pan samen met de bouillon. 
Roer de soep door en breng het op smaak met (versgemalen) peper en zout. Schep de soep 
in 4 kommen en verdeel de geitenkaas en de takjes koriander erover. Lekker met brood. 
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GEPOFTE BIETJES MET KNOFLOOKROOMKAAS 

|bereidingstijd 25 minuten|recept voor 4 personen |bijgerecht| 
 
Ingrediënten 

 1 eetlepel bloemenhoning  
 2 eetlepels zonnebloemolie  
 zwarte peper 
 zout 
 4 gekookte bietjes 
 1 potje roomkaas met knoflook  

 
 

Bereiden 
Oven voorverwarmen op 200 graden. In kom marinade kloppen van honing, olie, peper en 
zout. Bieten door marinade wentelen en per stuk verpakken in vel aluminiumfolie.  
Bietjes in 10-15 minuten in de oven warm laten worden. Pakketjes 5 minuten voor het einde 
van de baktijd openen en roomkaas over bietjes verdelen. De opengevouwen pakketjes nog 
5 minuten in de oven plaatsen. 
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GEGRILDE AUBERGINE 
|bereidingstijd 10 minuten|recept voor 4 personen|bijgerecht| 
 
 
Ingrediënten 

 2 aubergines 
 1 citroen, geperst 
 4 el olijfolie 
 1 el gedroogde oregano 
 4 takjes platte peterselie 

 
 
Bereiden 
Verwijder de kroon van de aubergines en snijd de aubergines in de lengte in 8-10 dunne 
plakken. Meng het citroensap met 3 el olie. Voeg de gedroogde oregano toe. Bestrijk de 
aubergineplakken aan beide kanten met dit mengsel. Gril de aubergine op een grilpan 
ongeveer 3 minuten. Keer halverwege. Leg op een schaal. Pluk de blaadjes van de peterselie 
en snijd fijn. Strooi over de aubergine. Besprenkel deze met de rest van de olie en breng op 
smaak met peper en zout.U kunt de aubergineplakken enkele uren van tevoren met de olie 
bestrijken. Bewaar afgedekt tot gebruik. 

U kunt ook 2 courgettes gebruiken. Gril de courgettes 3 minuten. Keer regelmatig. 
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KOMKOMMER MET MASCARPONE, KNOFLOOK EN MUNT 
|bereidingstijd 20 minuten|recept voor 4 personen|bijgrecht| 
 
 
Ingrediënten 

 2 komkommers 
 1 bakje mascarpone (roomkaas, 250 g) 
 2 el citroensap  
 1/2 teen knoflook 
 3 takjes verse munt, blaadjes in reepjes 

 
 
Bereiden 
Rasp de komkommers grof en laat ze 10 min. uitlekken in een zeef. Roer de mascarpone los 
met het citroensap. Pers de knoflook erboven uit. Meng de munt en de komkommer door de 
mascarpone. Breng op smaak met peper en zout.  
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GEROERBAKTE SPINAZIE MET RODE UI & KNOFLOOK 
|bereidingstijd 15 minuten|recept voor 4 personen |bijgerecht| 
 
 
Ingrediënten 

 2 el olijfolie 
 1 rode ui, in halve ringen 
 1 teen knoflook, in plakjes 
 20 cherry tomaatjes, gehalveerd 
 600 g  vers geplukte spinazie   
 gedroogd chilipepertje 

 
 
Bereiden 
Verhit de olie in een grote koekenpan en fruit de ui 3 minuten. Voeg de knoflook en de 
tomaten toe en bak 2 minuten mee. Voeg een handvol gewassen spinazie toe en roerbak op 
hoog vuur tot de spinazie geslonken is. Voeg een volgende portie toe en ga door tot alle 
spinazie geslonken is. Breng op smaak met chilipeper, peper en zout. 
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TUINBONEN MET SPEKJES EN TIJM 
|bereidingstijd 25 minuten|recept voor 4 personen |bijgerecht| 
 
Ingrediënten 

 450 g tuinbonen 
 2 takjes tijm 
 2 sjalotten 
 1/2 duopakje magere spekreepjes (a 250 g) 
 1 eetlepel boter 
 
 

Bereiden 
Tuinbonen in een laagje kokend water met zout en takjes tijm in 10 minuten bijna gaar 
koken. Sjalotten pellen en zeer fijn snipperen. In droge koekenpan spekreepjes in 2 minuten 
bruinbakken. Boter en sjalot toevoegen en nog 3 minuten zachtjes bakken tot sjalot glazig is. 
Tuinbonen afgieten; deel van kookvocht opvangen. Tuinbonen door spek-sjalotmengsel 
scheppen en scheut kookvocht toevoegen. Tuinbonen in nog 2-3 min. gaar smoren.  
Op smaak brengen met zout en peper. Lekker bij gebraden kip of gegrild lamsvlees. 
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BRUSCHETTA MET TOMAAT EN BASILICUM 
|bereidingstijd 10 minuten|12 stuks|voorgerecht| 
 

Ingrediënten 
 6 trostomaten 
 4 teentjes knoflook 
 olijfolie van goede kwaliteit 
 1 ciabatta 
 2 takjes basilicum 

 
 
Bereiden 
Tomaten in parten snijden en pitjes verwijderen. Vruchtvlees in kleine vierkantjes snijden. 
Basilicum in stukje snijden. Zout en basilicum over tomatenstukjes strooien en omscheppen. 
Ciabatta in 12 plakjes snijden en roosteren op de grill. Knoflook over de geroosterde 
ciabatta’s raspen, hierna beleggen met het tomaatstukjes en besprenkelen met olijfolie. 

TIP 

Ook lekker als borrelhapje. 
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SPERZIEBONEN MET KNOFLOOK 
|bereidingstijd 20 minuten|4 personen|bijgerecht| 
 
Ingrediënten 

 ½  citroen 
 25 g boter 
 2 tenen knoflook 
 1 theelepel gedroogde tijm 
 600 g sperziebonen 

 
 
Bereiden 
Rasp de schil dun van ½  schoongeboende citroen en pers de vrucht uit. Smelt 25 g boter in 
een hapjespan en fruit 2 tenen knoflook in plakjes en 1 tl gedroogde tijm 1 minuut.  
Schep er 600 g schoongemaakte sperziebonen met 75 ml water en zout door en smoor 
afgedekt in 12 minuten zachtjes gaar. Breng op smaak met citroenrasp, citroensap en zwarte 
peper. 
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