
Stap 1
Stoof de aardappel met de ui, de look en de prei aan in de boter op een laag vuur.
Stap 2
Voeg het water en de bouillon toe, breng aan de kook en laat 20 minuten sudderen.
Stap 3 
Voeg op het einde de sla toe, kruid met peper en zout en laat 5 minuutjes garen.
Stap 4
Pureer de soep met een staafmixer en voeg dan een flinke lepel Boursin toe.

Werk de borden af met gehakte peterselie voor een feestelijk gevoel.

Fijne slasoep

een klontje boter
1 kleine geschilde aardappel, fijngesneden
1/2 ui, schillen en fijnsnijden
1/2 teentje look, geperst
1/2 prei, fijngesneden
1 krop sla 
1 liter water
1 groentenbouillonblokje
peper, zout naar smaak 
1 flinke lepel Boursin Cuisine 
1 koffielepel gehakte peterselie per bord

Ingrediënten

Bereiding

10 min voorbereiding
20 min koken

Pasoepje
Soep is hét gezondste gerecht om groenterestjes 
in te verwerken. Maar hoe meer groentensoorten 
je in de soep verwerkt, hoe minder de soep een 
uitgesproken smaak krijgt. 
En hoe meer groentenkleuren, hoe minder 
appetijtelijke kleur ze krijgt.



Stap 1
Kook de broccoliroosjes 5 à 10 minuten in licht gezouten water. 
Giet af en laat uitlekken. 
Stap 2
Meng de broccoli, de rode ui en de augurken met de mixer of in de keukenrobot. 
Stap 3
Voeg het komijnpoeder, de mayonaise en de magere yoghurt toe en roer. 
Kruid met peper en zout.

Werk de toastjes af met een uienringetje of geraspte parmezaan.

Tapenade van Broccoli

1/2 broccoli, in kleine roosjes
1/4 rode ui, snipperen
2 augurken, fijn hakken
1/4 koffiel. komijnpoeder
1 eetlepel mayonaise
1 eetlepel magere natuuryoghurt
peper, zout naar smaak

Dit is voldoende voor 8 toastjes.

Ingrediënten

Bereiding

10 min voorbereiding
10 min koken

Tip
Deze tapenade is ook erg lekker als broodbeleg.
Denk ook eens aan pompoenmousse. Dit maak 
je door pompoenblokjes en een gesnipperd uitje 
gaar te koken in groentenbouillon. Giet af en mix 
het met een aantal lepels ricotta en een scheut 
olijolie. Kruid met peper en zout en serveer met 
een krul parmezaan in een glaasje.



Stap 1
Laat de tomaten uitlekken maar vang de olie op.
Stap 2
Meng in de blender de tomaten,olijven, kappertjes, basilicum en uitgeperste 
knoflook fijn.
Stap 3
Giet er zoveel opgevangen olie bij zodat er een smeuïge massa ontstaat.
Laat de tapenade liefst enige uren intrekken.

Werk de toastjes af met een klein blaadje basilicum.

Tapenade van zon-   

50 gram zongedroogde tomaten in olie (potje)
25 gram groene olijven
1 eetlepel uitgelekte kappertjes
1/2 teentje knoflook, uitgeperst
1 theel. fijngehakte basilicum

Dit is voldoende voor 8 toastjes.

Ingrediënten

Bereiding

5 min voorbereiding
5 min koken

Bewaartip
In de koelkast is de tapenade enkele dagen houd-
baar.

gedroogde tomaten



Stap 1
Snij de vis in stukken en hak ze fijn met de mixer of in de keukenrobot. 
Stap 2
Doe de room en de dille bij de vis en mix nog even door. 
Stap 3
Druppel het citroensap en breng op smaak met peper.
Stap 4
Zet de mousse een uurtje in de koelkast. Gebruik een spuitzak of een decoratiespuit 
om de toastjes mee te versieren. Denk ook eens aan een plakje komkommer om 
vismousse te presenteren.

Werk de toastjes af met een takje dille, bieslook of viseitjes.

Mousse van vis

50 gram vis (gerookte zalm, gerookte forel, gerookte haring, ...)
1 dl light room
enkele druppels citroensap
1 eetlepel verse dille, gesnipperd
peper naar smaak

Dit is voldoende voor 10 toastjes.

Ingrediënten

Bereiding

5 min voorbereiding
5 min koken

Tips
Deze mousse kan je met verschillende soorten vis 
maken maar ook met gerookte hesp. En dan is een 
stukje verse vijg als afwerking erg lekker.



Stap 1
Doe het brood, de rozijntjes en de sneetjes peperkoek in een kom.
Stap 2
Strooi de suiker, de kaneel en het puddingpoeder in de kom. Giet de melk in kom en 
laat weken tot het brood de melk volledig heeft opgeslorpt.
Stap 3
Kluts de eieren en giet ze bij het brood. 
Stap 4
Kneed het mengsel met de vingertoppen tot een gladde brij en doe de bodding in 
een goed ingeboterde ovenschaal (Ø ± 20 cm).
Stap 5 
Zet de ovenschotel in een grotere schotel met water (au bain-marie) en schuif ge-
durende 45 à 55 minuten in een op 180 °C voorverwarmde oven. De bodding is klaar 
als u er een mes insteekt en het er droog uitkomt.

Werk de bodding af met een laag donkere chocolade
en snippers witte chocolade of met poedersuiker.

Bodding

250 gram oud brood, in stukken
200 gram rozijnen
3 sneetjes peperkoek
3 eieren
5 dl melk
120 gram donkerbruine suiker
2 eetlepels boter
2 eetlepels puddingpoeder vanille
1/2 koffielepels kaneelpoeder

Ingrediënten

Bereiding

10 min voorbereiding
45 min in de oven

Bodding, broodpudding, beut, bokeskoek



Stap 1
Verwarm de oven voor op 180°C. Vet een hoge, ronde bakvorm in (20cm). Bekleed 
de bodem met bakpapier.
Stap 2
Klop in een kom de boter, de essence, de suiker en het ei met een mixer tot een 
luchtige massa in 5 à 10 minuten. De kleur wordt lichter.
Stap 3 
Schep er met een houten lepel het bakmeel en de melk doorheen. Spreid het beslag 
uit in de vorm.
Stap 4
Zet de taart 30 minuten in de oven. Stort de cake op een rooster en draai de goede 
kant naar boven. Bestrooi de cake met kaneel en poedersuiker.

Kaneelcake

60 gram zachte boter
1 theelepel vanille-essence
125 gram rietsuiker
1 ei
150 gram zelfrijzend bakmeel, gezeefd
80 ml melk
1 koffielepel kaneelpoeder
1 eetlepel poedersuiker

Ingrediënten

Bereiding

10 min voorbereiding
30 min in de oven

Bewaartips
Niet alle cakes kan je lang bewaren. Cakes sluit je 
meestal best luchtdicht af. Dan kan je de levens-
duur verlengen tot 1 à 3 dagen. Als je goesting niet 
groter is natuurlijk...



Stap 1
Stoof de schorseneren gedurende 3 min. Haal uit de pan met een schuimspaan en 
laat goed uitlekken.
Stap 2
Stoof de spinazie tot het kookvocht verdampt is. Smelt de Crème de Camembert in 
de bereiding. Kruid met nootmuskaat en peper.
Stap 3
Leg het bladerdeeg met het bakpapier in een taartvorm (Ø 28 à 30 cm, ± 4 cm hoog) 
en prik er enkele keren in met een vork. Strooi er het paneermeel over.
Stap 4
Schik de schorseneren en de spinazie met kaas op het bladerdeeg.
Stap 5
Klop de eieren los met de room. Kruid met peper en zout. Giet over de groenten. 

Quiche met schorseneren

300 gram diepvries bladspinazie
200 gram diepvries schorseneren, ontdooien en uitlekken
1 rol bladerdeeg
200 gram Vieux Pané (romige kaas), in sneetjes van 1/2 cm
60 gram crème de camembert (of Crème de brie)
3 eieren
2,5 dl light room
3 eetlepels pijnboompitten
3 eetlepels paneermeel
nootmuskaat, peper en zout

Ingrediënten

Bereiding

15 min voorbereiding
40 min in de oven

Verdeel er de sneetjes Vieux Pané over en bestrooi 
met de pijnboompitten. Bak op 200 °C in de oven 
gedurende 30 min. 
Stap 6
Verlaag de temperatuur tot 160 °C en laat nog 10 
min. bakken. 

Veggie-gerecht



Stap 1
Laat de zalm goed uitlekken. Maak de zalm met een vork los.
Stap 2
Stoof de broccoli tot het kookvocht verdampt is. Kruid met nootmuskaat en peper.
Stap 3
Leg het bladerdeeg met het bakpapier in een taartvorm (Ø 28 à 30 cm, ± 4 cm hoog) 
en prik er enkele keren in met een vork. Strooi er het paneermeel over.
Stap 4
Schik de zalm, de broccoli en de gekruimelde fétakaas op het bladerdeeg.
Stap 5
Klop de eieren los met de room. Kruid met peper en zout. Giet in de bakvorm. Be-
strooi met de Parmigiano reggiano-kaas. Bak op 200 °C in de oven gedurende 30 
min. 

Quiche met zalm en féta

1 blik zalm zonder vel of graten (180 gram)
200 gram diepvries broccoliroosjes, ontdooien en uitlekken
1 rol bladerdeeg
200 gram Fétakaas, gekruimeld
3 eieren
2,5 dl light room
3 eetlepels paneermeel
nootmuskaat, peper en zout
Parmigiano reggiano, zeer fijn geraspte kaas

Ingrediënten

Bereiding

15 min voorbereiding
40 min in de oven

Stap 6
Verlaag de temperatuur tot 160 °C en laat nog 10 
min. bakken. 



Stap 1
Smeer op elke plak een dunne laag kruidenkaas.
Stap 2
Rol de plak ham op, met de kruidenkaas aan de binnenkant.
Stap 3
Wikkel de hamrol in een huishoudfolie en laat ze een uurtje opstijven in de koelkast.
Stap 4
Snij de hamrol in 5 stukjes. Werk af met een schijfje radijs en een prikkertje.

Hesperolletje met kruidenkaas

3 vellen lekkere beenham
kruidenkaas van Philadelphia of Boursin (verschillende smaken)
3 radijsjes, in schijfjes

Dit is voldoende voor 15 hapjes.

Ingrediënten

Bereiding

10 min voorbereiding

Tip
Je kan de kruidenkaas ook mengen met 
fijngesneden ham, fijngesneden prei (blancheren) 
en een lepel mayonaise. Dit is weer heerlijk als 
beleg op je dagelijkse boterham of toast.



Stap 1
Laat de boter op kamertemperatuur komen, voeg er de suiker, honing en vanille-
zaadjes aan toe en meng met een klopper op lage snelheid tot een romige massa.
Stap 2
Voeg er één voor één de eieren bij en blijf mengen.
Stap 3
Voeg de gezeefde zelfrijzende bloem, bakpoeder, zout en wat kaneelpoeder toe en 
meng tot een deeg: dit kan op hoge snelheid, maar niet langer dan 2 minuten.
Stap 4
Spatel de appelstukjes doorheen het cakebeslag.
Stap 5
Stort het beslag in  een bebloemde cakevorm en laat 60 minuten bakken in de voor-
verwarmde oven van 180 °C. Bestrooi de afgekoelde cake met bloemsuiker.

Appelcake

250 gram hoeveboter
100 gram rietsuiker
100 gram honing
zaadjes van 1 vanillestokje of een zakje vanille suiker
5 eieren
300 gram gezeefde, zelfrijzende bloem
1 koffielepel bakpoeder
2 appels in kleine stukjes
1 snuifje zout

Ingrediënten

Bereiding

10 min voorbereiding
60 min in de oven

Tip
Deze cake kan je ook met peer of ananas maken. 
Een prikkertje met partje ananas of een druifje op 
een blokje jonge kaas is een makkelijke manier om 
fruitrestjes op te maken. 


