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Tomatensoep met bruscetta van Noortje
Ingrediënten
Soep

• 1 rode paprika
• 5-6 tomaten. Voorkeur: romatomaten
• 3 uitjes
• 4 à 5 teentjes knoflook
• Paar takjes tijm voor smaak
• 500 milliliter groentebouillon
• Scheut balsamico
• Scheut olijfolie
• Scheutje kookroom voor garnering (optioneel)

Bruschetta

• Stokbrood/ciabatta
• 3 tomaten
• 3 teentjes knoflook
• Paar takjes basilicum 
• Olijfolie voor garnering
• Parmazaanse kaas voor garnering (optioneel)

Bereiding

Soep
1. Verwarm de oven voor op 200ºC
2. Snijd de tomaten, paprika en ui in kwarten of grote parten. Pel de teentjes knof-

look en stop alle ingrediënten in een ovenschaal. Leg er een paar takjes tijm 
bovenop en voeg een scheut balsamico en olijfolie toe naar smaak. Stop de oven-
schaal in de oven en rooster de groenten voor zo’n 45 minuten.

3. Haal de geroosterde groenten uit de oven en trek de blaadjes van de takjes tijm 
af. Giet vervolgens de gehele inhoud van de ovenschaal in een grote soeppan. 
Voeg 500 ml groentebouillon toe en breng aan de kook. Vind je de soep nog te 
dik? Voeg er dan nog wat extra bouillon aan toe. 

4. Neem de pan van het vuur en pureer met een staafmixer tot een gladde soep. 
Breng eventueel op smaak met wat peper en zout. Verdeel de soep over de kom-
men en serveer optioneel met een scheut kookroom.

Bruschetta
1. Verwarm de oven voor op 200ºC.
2. Snijd de tomaten in kleine blokjes en snijd de knoflook fijn. Trek de blaadjes van 

de takken basilicum af en snijd ook deze fijn. Stop de ingrediënten in een kom en 
meng het samen. Breng eventueel op smaak met wat peper en zout. 

3. Snijd het stokbrood in schuine plakken van zo’n 2 cm. Pak een teentje knoflook en 
wrijf het in op het stokbrood. Maak af met een scheutje olijfolie op iedere plak en 
rooster de plakjes voor zo’n 8 minuten.

4. Beleg de plakjes stokbrood met het tomatenmengel. Optioneel: besprenkel de 
bruscetta met wat Parmezaanse kaas.

Spaghetti in tomaten-wortelsaus van Aico
Ingrediënten

• 2 uien
• 1 grote winterwortel
• 2 eetlepel olijfolie
• 1 blik tomatenblokjes (400ml)
• 300 gram volkorenspaghetti
• 4 eetlepel (verse) groene pesto
• 100 gram feta

Bereiding

1. Snipper de uien.
2. Rasp de wortel grof.
3. Verwarm een hapjespan met de olie.
4. Fruit de ui en wortel ongeveer 5 minuten aan.
5. Voeg de tomatenblokjes toe en laat het geheel ongeveer 10 minuten sudderen. 

Breng op smaak met zout en peper.
6. Breng ondertussen in een grote pan ruim water met een beetje zout aan de kook 

en kook de spaghetti hierin in 10-12 minuten beetgaar. Giet de spaghetti af.
7. Meng de spaghetti met de pesto.
8. Maak op ieder bord een spiegel van de wortel-tomatensaus.
9. Leg de spaghetti er bovenop.
10. Verbrokkel wat feta over het gerecht.



Kliekjescurry van Madeleine
Ingrediënten

Curry

• 1x curry pasta
• 200 milliliter kokosmelk (Fairtrade)
• 1 ui
• 1 teen knoflook
• Groenten kliekjes / left overs (Denk aan en wortel, stuk knolselderij, (zoete)aardap-

pel stukje broccoli en/of bloemkool, pompoen, boontjes. Er kan eigenlijk allerlei 
groentes in.)

• Koriander of peterselie en noten (Optioneel voor de garnering)

Naanbrood

• 120 gram zelfrijzend bakmeel
• Zout
• 3 eetlepels (Griekse) yoghurt
• Olijfolie
• Knoflook (optioneel)

Bereiding

Curry
1. Doe een laagje olie in de pan. Bak het uitje, de knoflook en voeg de currypasta 

toe. 
2. Bak even mee. Voeg de kokosmelk toe.
3. Daarna kun je alle groentes er aan toevoegen. Laat alles zo’n 10 minuutjes prutte-

len totdat de groentes beetgaar zijn.
4. Garneer met Koriander of peterselie en noten.
5. Serveer met gekookte rijst en naanbrood.

Naanbrood
1. Doe alle ingrediënten in een kom. Meng deze. Rol stukjes deeg uit. Bak in een 

hete koekenpan.
2. Optioneel: strijk de knoflookolie, peper, zout mengsel op het Naanbrood.
 

Romige wortelsoep van Noa
Ingrediënten

• 600 gram wortel
• 1 theelepel komijn
• 2 Roma tomaten
• 1 liter groentebouillon (van tablet)
• 100 ml kookroom
• 2 kleine uitjes
• 3 tenen knoflook
• 4 eetlepels Griekse yoghurt
• Peterselie of koriander voor de garnering
• Olie om in te bakken

Bereiding

1. Snij alle groenten. Op de ui en knoflook na kan dit in grove stukken.
2. Verhit de olie in een pan op hoog vuur en fruit de gesnipperde ui en knoflook 

hierin. Voeg de rest van de groeten toe als de ui doorzichtiger is (ongeveer 5 mi-
nuten later).

3. Zet een pan met 1 liter warm of kokend water klaar en voeg het groentebouillon 
tablet toe. Roer tot het is opgelost.

4. Doe de liter groentebouillon bij de groentemix. Breng aan de kook en kook het 
voor circa 15 minuten tot de wortel goed gaar is. 

5. Pureer de soep met de staafmixer fijn. 
6. Voeg de room toe en roer het er door.
7. Serveer de soep in kommen en schep de Griekse yoghurt erin en garneer met 

peterselie of koriander.



Quinoasalade met mango, avocado 
en sojadressing van Nick

Ingrediënten

Salade

• 1 hand spinazie
• 100 gram quinoa
• 1 mango
• 1 avocado
• 1 theelepel sesamzaadjes
• 1 handje amandelen

Sojadressing

• 3 eetlepels sojasaus
• 1 centimeter verse gember (fijngehakt)
• Citroensap van ¼ citroen
• 1 theelepel agave

Bereiding

1. Kook de quinoa gaar volgens de bereidingswijze op de verpakking. Verdeel de 
spinazie over de schaal of borden en schep hier de quinoa over.

2. Snijd de avocado in reepjes en de mango in blokjes. Verdeel deze over de qui-
noa. Hak de amandelen grof en strooi deze over de salade.

3. Meng voor de dressing de sojasaus, gember, agave en citroensap in een komme-
tje. Besprenkel over de salade. Garneer de salade ten slotte met sesamzaadjes.

Salade met perzik, halloumi en 
haricots verts van Anne

Ingrediënten

Salade

• 250 gram haricot verts (schoongemaakt)
• 4 perziken (gehalveerd zonder pit)
• 2 eetlepels olijfolie
• 225 gram halloumi
• 2 handjes rucola
• ½ bosje munt (blaadjes geplukt)
• 50 gram hazelnoten (geroosterd en gehakt)

Dressing

• ½ gekonfijte citroen (in stukjes)
• 2 sjalotjes (gesnipperd)
• 1 theelepel mosterdpoeder
• Sap van 1 citroen
• 2 eetlepels witte wijnazijn
• 1 eetlepel olijfolie
• 2 eetlepels perzikjam
• Zout en peper

Bereiding

1. Klop alle ingrediënten voor de dressing door elkaar en breng op smaak met zout 
en peper. Verwarm de jam eventueel eerst als hij stevig is.

2. Blancheer de haricot verts 2-2,5 minuten in ruim kokend water met wat zout. Giet 
de boontjes af en spoel ze onder koud water. Laat ze goed uitlekken.

3. Verwarm een grillpan. Wrijf de perziken in met 1 eetlepel olijfolie. Gril de perziken 
op de snijkant tot ze mooi geblakerd en zacht zijn. Leg de perziken op een bord.

4. Snijd de halloumi in plakjes. Bestrijk de plakjes met de overige olie en gril ze in de 
grillpan tot ze goudbruin en krokant zijn.

5. Leg de kaas bij de perziken.
6. Verdeel de bonen, de rucola, munt en de hazelnoten er overheen. 
7. Besprenkel met de dressing en meng alles goed door elkaar.
8. Serveer de salade direct.

 

BONUS BONUS 


