
Hartige bodding 
 

Ingrediënten 

• oud brood 

• fijngesneden zongedroogde tomaatjes 

• mozzarella of andere kaasrestjes  

• restjes charcuterie (salami, kippenwit, …) in 
blokjes 

• melk 

• eieren 

• verse kruiden (peterselie, bieslook, dragon, …) 

• Peper en zout 

 

Bereiding 

• Snijd het brood in blokjes. Week het oud brood 
in wat gekookte melk. 

• Voeg er de restjes gekookte pasta, de 
zongedroogde tomaatjes, charcuterie, eieren, 
verse kruiden en peper en zout toe. 

• Doe het mengsel in kleine vormpjes en bak ze 
een kleine 10 min in een oven van 190°C. 



Appelschil-chips 
 

Ingrediënten 

• appels 

• kaneel 

• Bloemsuiker 

 

Bereiding 

• Meng poedersuiker en kaneel. Schil de 
appelen niet te dun! Wentel de 
schillen in de kaneel-suikermengeling.  

• Bedek ovenplaat met bakpapier.  

• Verdeel de schillen en bak 45 min. in 
een voorverwarmde oven van 150°C 
tot knapperig.  

• Laat afkoelen en breek in stukjes 

 



Viskoekje 
Ingrediënten 

• restjes diepgevroren vis  

• aardappelen 

• verse kruiden (peterselie, dille, koriander of 
bieslook)  

• broodkruim 

Bereiding 

• Stoom of pocheer de restjes diepgevroren vis 
gaar  

• meng met een portie gekookte en geplette 
aardappelen.  

• Kruid met wat verse kruiden  

• Vorm met uw handen tot balletjes en duw tot 
platte koekjes. 

• Voor een krokant korstje kan je de koekjes 
paneren.  

• Haal de koekjes door broodkruim.  

• Bak goudbruin aan beide kanten in een pan 
met flink wat olie. 



Dipsaus 
 

Ingrediënten 

• 2 el kruidenkaas 

• 3 el yoghurt 

• 1 el mayonaise 

• Verse kruiden peterselie, bieslook, dragon, … 

• Peper en zout 

 

Bereiding 

• Snijd de kruiden fijn 

• Meng alles onder elkaar 

• Heerlijk te serveren bij viskoekjes 



Appelsoep 
Met overschot van appelen uit de fruitschaal 

 

Ingrediënten 

• 1 liter groente- of kippenbouillon 

• 1 soeplepel olijfolie 

• 300 gr appelen 

• 300 gr gesnipperde ui 

• 1 theelepel currypoeder 

 

Bereiding 

• Fruit de ui in olijfolie tot glazig 

• Was de appelen en snijd in blokjes  

• Voeg bij de ui en giet er de bouillon bij 

• Laat garen 

• Mix 

• Voeg currypoeder toe 

• Kruid naar believen (zout-peper) 

 

Voeg fijngesnipperde ham toe bij het opdienen voor 
een feestelijke toets. 

 



Vegetarische broodburgers 
Ingrediënten 

• oud brood 

• 3 eieren 

• 1 kopje melk 

• ui 

• peper, zout, nootmuskaat , peterselie 

• 1 eetlepel neutrale olie 

 

Bereiding 

• Maak paneermeel: snij de korstjes van het oud brood 
en leg deze op bakpapier op een bakplaat in een oven 
van 150°C. Laat het brood minimum een half uur 
drogen tot het hard en crispy is. 

• Vermaal de korstjes tot paneermeel (in de vijzel, 
keukenmachine of onder de deegroller) 

• Klop 2 eieren, één dooier op met peper, zout, 
nootmuskaat , peterselie en versnipperde ui. 

• Week oud brood in de melk en meng met het 
eiermengsel. 

• Rol er balletjes van, druk plat en haal ze door het 
eiwit en paneermeel. 

• Bak de broodburgers in een beetje neutrale olie 
lichtbruin. 



Pesto van erwtjes 
 

Ingrediënten 

• 150 gram groene erwtjes (gekookt of gestoomd, 
vers, uit blik, diepvries of van het bord) 

• 20 g versgeraspte Parmezaanse kaas 

• 2 el pijnboompitten 

• 1 teentje look, ca. 5 el olijfolie en peper & zout 

• oud brood 

 

Bereiding 

• Doe de erwtjes, de look, de pijnboompitten en de 
kaas in een blender en mix fijn. 

• Voeg dan beetje bij beetje de olijfolie toe tot je een 
smeuïg mengsel hebt. 

• Kruid met peper en zout. 

• Rooster het oud brood, snij in driehoekige toastjes 
en besmeer met de pesto. 



Rode bietensmeersel 
 

Ingrediënten 

• 1 middelgrote ui 

• 1 teentje knoflook 

• 2el olijfolie 

• 1el bloem 

• 400 g rode biet 

• Zout en gemalen chili of cayennepeper 

 

Bereiding 

• Snijd alles fijn  

• Laat garen op een zacht vuurtje (beetgaar) 

• Mix fijn in de blender of keukenrobot 


