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 Veggieballetjes met kikkererwten en wortel 
Nodig: voor 16 balletjes 
200 gr kikkererwten,4 jonge wortelen, 2 el olijfolie, teentje knoflook, 20 gr verse korinaderblaadjes, 
½ koffielepel kurkuma, ½ koffielepel komijnpoeder, ½ koffielepel karwijzaad, fijn gehakt rode 
pepertje, peper en zout. 
Dipsausje: 
3 el olijfolie, 10 gr korianderblaadjes, 10 gr bladpeterselie, 5 gr oregano  
Werkwijze: 
Snij de wortelen in brunoise en blancheer 10 in kokend gezouten water. 
Hak de korianderblaadjes grof en pers het teentje knoflook. Voeg er de kurkuma,komijn en 
karwijzaad bij, hak de rode peper fijn, kruid af met peper en zout. 
Giet de wortelen af en duw het meeste vocht eruit, doe bij de kikkererwten en mix tot een gladde 
massa. Laat 1u afkoelen in de koelkast. 
Maak met behulp van een lepel balletjes en rol in het sesamzaad. Duw ze een beetje plat. 
Voor de dipsaus: hak de verse kruiden fijn , voeg de olijfolie toe. Kruiden met peper en zout. 
Verhit de olijfolie in een pan en bak de balletjes enkele minuten gaar. Let op dat de sesamzaadjes 
niet verbranden. 
Dien op met het dipsausje. 
 

 Preisoep met spinazie en gerookte makreel 
Nodig: voor 4 personen 
100 gr gerookte makreelfilet, 2 preistengels, 100 gr verse spinazieblaadjes, 1 ui, 1 aardappel, 4 el zure 
room, 1,5l water, 2 groentenblokjes, 2 el olijfolie, 2 takjes tijm, 10 gr bieslook, 1 laurierblaadje 
Werkwijze: 
Snipper de ui fijn en fruit in olijfolie. 
Schil de aardappel en kuis de prei en snij in blokjes. Laat ze mee sudderen met de ui, blus met water, 
voeg bouillonblokjes toe, samen met tijm en laurierblad. Laat 15 minuten koken. Laat de spinazie nog 
5 minuten mee koken. Haal tijm en laurier uit de pot en mix toe een gladde soep. Afkruiden met 
peper en zout. 
Verdeel de soep, leg er een stuk makreel in en werk af met een lepeltje zure room en fijngehakte 
bieslook. 

 
 Kabeljauw in een hazelnoot-spekkorst met puree van courgette 

Nodig: voor 4 personen 
600 gr kabeljauwfilet, 2 eieren, 400 gr courgette, 800 aardappelen voor puree, 50 gr bloem, 1 dl + 1 
el olijfolie, 50 gr boter, peper en zout. 
Voor de hazelnoten -spekkorst: 100 gr gerookt spek in sneetjes, 50 gr hazelnoten, 50 gr panko, 1 
bussel bladpeterselie. 
 
Werkwijze: 
Verwarm de oven op 100°C, leg de spekreepjes op bakpapier en laat 30 minuten knapperig worden. 
Haal de reepjes eruit, leg ze op een keukenpapier en laat helemaal afkoelen en opdrogen. Mix ze met 
een hakmolen tot een poeder. 
Mix ook de hazelnoten en de bladpeterselie – hou blaadje apart  voor de afwerking. Voeg bij de 
panco en spekpoeder. 
Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. Pureer ze. 
Voeg 1 dl olijfolie toe en 50 gr boter, indien de puree te droog is voeg een beetje kookvocht toe. 
Kruid met peper en zout. 



Klop de eieren los en doe in een kommetje, ander kommetje voor de bloem. 
Paneer de vis, eerst door bloem- dan door het ei en als laatste door het pancomengsel. 
Bak de vis enkele minuten in olijfolie. 
Rasp de courgette grof en voeg op het laatste ogenblik rauw toe aan de puree. Meng de puree en 
dien samen op met de kabeljauw. Werk af met enkele fijngesneden blaadjes bladpeterselie, wat 
gehakte hazelnoten en partje citroen. 

 
 

 Warme amandeltaart met pruimen en tijm met een bolletje vanille-ijs  
Nodig: voor een taart van ongeveer 28 cm 
4 eieren , 300 gr amandelpoeder, 1 rol zanddeeg, 250 gr suiker, 220 gr boter in blokjes, takje tijm 
Extra: bakparels of droge linzen 
 
Werkwijze: 
Verwarm de oven op 180°C. 
Rol het zanddeeg met het bakpapier uit in een taartvorm. Leg er bakpapier over en vul met 
bakparels. Bak de bodem 10 min. Blind in de oven. 
 
Meng ondertussen de eieren, 250 gr suiker( min 1 eetlepel)  en 200 gr boterblokjes in de 
keukenrobot. Voeg er het amandelpoeder bij en meng goed tot je een smeuïge amandelcreme krijgt. 
 
Haal de taartbodem uit de oven en verlaag de temperatuur van de oven tot 170 °C. Verwijder de 
bakparels en verdeel de amandelcreme over de taartbodem. 
Snij de pruimen in 2 en haal de pit eruit. Leg de halve pruimen mooi op de amandelcreme. Bestrooi 
met een eetlepel suiker. Leg op elke halve pruim een klein blokje boter. Verdeel de tijm over de taart 
( zonder de steeltjes). 
Bak de taart 40 minuten in een oven van 170°C. Verlaag de temperatuur tot 150°C en bak nog eens 
35 min. 
Serveer met een bolletje vanille-ijs. 
 
 


