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Voorwoord 
 
Op de tuin wordt niet gespoten met 

bestrijdingsmiddelen,  

we spuiten dus geen gif om kleine beestjes te doden. 

Er kan dus af en toe een beestje tussen je groenten 

zitten. 

Dat is niet vies. 

Je moet alleen je groenten voor gebruik goed wassen 

in een bak met water met wat zout erin. 

Als je de groenten dan een paar minuten laat staan, 

zakken de beestjes naar de bodem en kun je de 

schone groenten eruit halen. 
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Tuinkers op brood  
 
Besmeer een sneetje brood met boter. 

Je kunt er ook een plakje kaas op doen. 

Was de tuinkers en laat ze uitlekken. 

Beleg het sneetje brood met verse tuinkers en strooi 

er naar keuze suiker, citroensap of wat zout en peper 

op. 

 

Tuinkers kun je ook toevoegen aan soep of verwerken 

in een salade. 
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Radijs 

Radijs op brood 
                                                              
 Nodig: 

1 bosje radijs. 

Boterham of beschuitje 

Zout/ peper/ suiker 

De blaadjes van de radijzen halen, de radijzen goed wassen en het 

worteltje eraf halen. 

Je kunt ze dan zo opeten. 

Je kunt ze ook in dunne plakjes gesneden op de boterham of 

op een beschuitje doen met wat zout en peper of met suiker.   

 

Salade van radijzen 
 
Nodig: 

1 klein fijngesnipperd uitje 

1 theelepel mosterd 

Half theelepeltje honing 

2 eetlepels olie 

1 eetlepel azijn of citroensap 

zout en peper 

De blaadjes van de radijzen halen, de radijzen goed wassen 

en het worteltje eraf halen. 

De radijzen in dunne plakjes snijden. 

Meng de plakjes radijs door de slasaus. 

Laat het een uur staan, zodat de saus er goed in kan 

trekken en roer het af en toe nog even door. 

Slasaus: 

Roer zout, peper, mosterd en honing door elkaar in een 

grote kom. Klop hierbij de olie en azijn. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.yilmazradijs.nl/uploads/paginas/thumbs/mooie-radijs.jpg&imgrefurl=http://www.yilmazradijs.nl/recepten&h=188&w=282&tbnid=OwbyVWxU5bVBsM:&docid=yAivwxwverAAVM&ei=1mCrVo2VC4SnU77UoRg&tbm=isch&ved=0ahUKEwiN2PCyiM_KAhWE0xQKHT5qCAMQMwhXKBcwFw
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Snijsla 

 

Roergebakken snijsla met 

broodblokjes 
 
Nodig: 

Snijsla 

4 bruine boterhammen 

1 knoflookteentje en 1 ui 

100 gr. champignons 

olie 

kerrie, zout en peper. 

 

 

Was de snijsla schoon en laat het uitlekken. 

Snijd 4 boterhammen in stukjes. 

Fruit de gesnipperde teen knoflook en de gesnipperde ui. 

Doe dan de broodblokjes erbij en 1 theelepel kerrie. Haal 

de broodblokjes uit de pan. 

Bak in dezelfde pan de champignons en de snijsla. Roerbak 

het geheel ongeveer 4 minuten op een hoog vuur. 

Breng het geheel op smaak met zout en peper en strooi de 

broodblokjes erover. 

 

Tip: Strooi er op ’t eind wat geraspte oude kaas overheen. 

Tip: Vervang de broodblokjes door geroosterde 

pijnboompitten, hazelnoten of cashewnoten. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS7M-8gd7fAhVSjqQKHahhBwwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.moestuintips.nl/groenten/bladgroenten/sla/snijsla.php&psig=AOvVaw1OW0tTjaWDEZQDDh-oBipa&ust=1547030894227426
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Turkse pizza met spinazie, 

(snijbiet of raapsteeltjes 

kan ook). 

                                                                      
Nodig voor de pizza’s: 

350 gr. bloem 

1,5 theelepel gedroogde gist 

1.5 theelepel zout 

1 eetlepel olijfolie. 

Nodig voor de vulling:  
500 gr. Spinazie of iets minder. 

1 kleine ui 

1 eetlepel olijfolie 

2 teentjes knoflook 

125 gr. feta 

2 eetlepels geraspte parmezaanse kaas 

2 eetlepels mascarpone 

nootmuskaat en versgemalen zwarte peper 

 

Zeef de bloem en roer de gist en het zout erdoor. 

Voeg de olie en ongeveer 1,5 dl. warm water toe en meng dit 

alles tot een samenhangend deeg. 

Leg het op een met bloem bestoven werkvlak en kneed 

ongeveer 10 min. tot het zacht en veerkrachtig is. 

Laat het deeg afgedekt 45 min. rijzen tot het 2 keer 

zoveel lijkt. 

Kook de spinazieblaadjes ong. 3 min. in een klein beetje 

water. 
 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqsjyjc_KAhXIORQKHSEMA3wQjRwIBw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-foto-het-turks-hakt-en-spinazie-fijn-image50589915&psig=AFQjCNG3Tqr-Hz7I6188vakG-hg6O9D37A&ust=1454159873791275
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Spoel ze met koud water af, laat ze uitlekken en knijp er 

zoveel mogelijk water uit. 

Hak de spinazie fijn, snipper de ui, verwarm de olie en fruit 

hierin de ui samen met de knoflook, roer er dan de spinazie 

door, verbrokkel de feta erboven en voeg de parmezaanse 

kaas, de mascarpone en de nootmuskaat en peper naar 

smaak toe. 

Haal de pan van het vuur. 

 

Verwarm de oven met daarin de bakplaat 5 min. voor op de 

hoogste stand. 

Zet dan de oven op 175 graden. 

Kneed het deeg dan opnieuw, verdeel het in 4 stukken en rol 

ze elk uit tot een heel dunne lap. 

 

Verdeel dan een kwart van de vulling op 1 helft van de lap, 

vouw het dubbel en druk de randen op elkaar. 

Doe hetzelfde met de andere lappen. 

 

Bestrijk de bakplaat met olie, leg de pizza’s op de plaat en 

bak ze in ong. 10 min. tot ze goudbruin zijn.(na 5 min. 

keren). 

(Als je geen oven hebt, kan het ook in een grote 

koekenpan). 

 

Snijd de pizza en serveer hem heet. 
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Sla 

Sla met saus  
 
Nodig: 

1 krop sla 

saus 

1 appel, 2 tomaten 

2 hardgekookte eieren 

 

Verwijder de stugge bladeren, maak de overige bladeren los 

van de stronk en pluk ze zonodig in kleine stukjes. 

Was de sla heel goed en laat ze uitlekken in een vergiet. 

Meng de sla vlak voor gebruik met de slasaus. 

Het slasaus recept staat bij Radijs. 

Eventueel kun je de sla nog versieren en lekkerder maken met 

plakjes tomaat, stukjes appel en een paar hardgekookte 

eieren. 

 

Stamppot rauwe sla 
 
Nodig: 

Halve kilo sla 

1,5 kilo aardappelen 

1 kopje melk 

2 eetlepels boter 

zout 

 

Verwijder de stugge bladeren, maak de overige bladeren los 

van de stronk en pluk ze zonodig in kleine stukjes. 

Was de sla heel goed en laat ze goed uitlekken in een vergiet. 

De aardappelen koken, afgieten en fijnstampen met een 

stamper en de melk en boter toevoegen. Sla in fijne slierten 

snijden en door de aardappels heen mengen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0qMSWjc_KAhUHthQKHSbJDZ8QjRwIBw&url=http://www.boerdenhoedt.com/products/lollo-bionda/&psig=AFQjCNERRZvhxDkBuC3nYcznuGnGGf-z2w&ust=1454159699798654
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Maïs in blad op de 

barbecue. 
 

Zet de maïskolven met blad en kwast naar 

beneden 2 uur in een emmer water. 

Leg de kolven daarna op de barbecue. 

Door het opgezogen water koken de kolven gaar 

en verbranden de bladeren niet. 

Draai de kolven zodat ze overal gaar worden. 

Open na ongeveer 20 minuten een stukje en kijk 

of de maïs gaar is (donker gele korrels). 

Haal de bladeren weg, je kunt er nog wat boter op 

doen, en eet de maïs lekker op. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO3Y_hjM_KAhVJWhQKHYGHB0kQjRwIBw&url=http://www.oost-online.nl/index.php/eten-drinken/eten-drinken/meer-weten-over-eten/2233-meer-weten-over-eten-goudgele-mais&psig=AFQjCNGgMflbtaNRLh1hshttsxzyfrmyvg&ust=1454159586227149
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Paprika 

Baskische kabeljauw 

Probeer dit Mediterraanse recept met kabeljauw, 

tomaat, paprika en peterselie. Een lekkere manier 

om gezonde visvetzuren binnen te krijgen. 

Ingrediënten 

 1 rode paprika 

 1 gele paprika 

 3 tomaten 

 1 ui 

 2 tenen knoflook,3 eetlepels olie 

 1 eetlepel tomatenpuree 

 peper 

 1 bosje peterselie 

 500 gram kabeljauw 

Bereiding 

Snijd de paprika's in repen en de tomaten in 4 

partjes. Snijd de ui en knoflook fijn. Snijd de 

kabeljauw in 4 stukken. 

Verhit de olie in een braadpan en bak de ui 

zachtjes. Voeg de knoflook, tomaten en de 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.koolhydraatarmrecept.nl/wp-content/uploads/2015/10/paprika4-kleuren.png&imgrefurl=https://www.koolhydraatarmrecept.nl/ingredient/paprika/&docid=M0MVzd7nKPnRkM&tbnid=NTx-tQBAjSPH6M:&vet=10ahUKEwjnk-OH_d3fAhWN3KQKHV7GADMQMwisAShiMGI..i&w=1000&h=800&bih=906&biw=1280&q=paprika&ved=0ahUKEwjnk-OH_d3fAhWN3KQKHV7GADMQMwisAShiMGI&iact=mrc&uact=8
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paprika toe en bak die ongeveer 5 minuten. Voeg 

de tomatenpuree en peper toe. Laat het geheel 5 

minuten zachtjes koken. 

Voeg de stukken kabeljauw toe. Doe de deksel op 

de pan. Laat het gerecht in ongeveer 10 minuten 

gaar worden. Versier het gerecht met gehakte 

peterselie. 

Zelf chilisaus maken met 

pepers 

Voor 1 potje chilisaus 

Rode pepers, 2 teentjes knoflook 

1 cm verse gember, 150 ml water 

3 eetlepels honing, 1theelepel vissaus 

Olie om in te bakken, 2 theelepels maizena 

Nodig; steelpannetje, staafmixer, weckpotje 

Bereiden: Snij het steeltje van de rode peper af en halveer 

ze. Verwijder bij 2 van de 3 pepers de zaadjes en snij 

daarna in stukjes van ongeveer 1 cm.Ik hou wel van een 

pittige chilisaus! Ben jij daar niet zo dol op, verwijder dan 
alle zaadjes uit de pepers. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://images.vrt.be/dako2017_1600s_j75/2018/04/16/e8afe644-4179-11e8-abcc-02b7b76bf47f.jpg&imgrefurl=https://dagelijksekost.een.be/kookvragen/ik-heb-een-grote-oogst-spaanse-pepertjes-hoe-kan-ik-die-het-best-bewaren&docid=6CoA3Fm4JWSVKM&tbnid=RiQIyNmdS5vd6M:&vet=10ahUKEwif8qm9_t3fAhWuMewKHQPSACEQMwhqKCAwIA..i&w=1600&h=1067&bih=906&biw=1280&q=spaanse pepertjes&ved=0ahUKEwif8qm9_t3fAhWuMewKHQPSACEQMwhqKCAwIA&iact=mrc&uact=8
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Maak de knoflook en gember schoon en snij fijn. 

Zet een steelpannetje op het vuur en verwarm hier wat olie 
in. Bak de rode pepers, knoflook en gember hier in aan. 

Schenk de honing bij de rode pepers en blijf roeren. Als er 

mooie belletjes ontstaan, voeg je het water en de azijn toe. 

Laat zo’n 3 a 4 minuten zachtjes koken, zet dan het vuur 
uit. 

Gebruik de staafmixer om de pepers tot een chilisaus te 

maken. Er mogen best nog wat kleine stukjes in zitten, het 

hoeft geen gladde saus te zijn. Voeg nu de vissaus toe en 
proef even…. 

Nog niet zoet genoeg? Dan nog wat honing. Niet zout 
genoeg? Dan nog wat vissaus. 

Maak in een klein schaaltje of glas een glad papje van 2 tl 

maizena en een beetje water. Schenk dit in het 

steelpannetje en zet het vuur nog weer aan. Laat de 
chilisaus zachtjes koken tot deze de gewenste dikte heeft. 

Laat even afkoelen en schenk de chilisaus daarna in het 
weckpotje. Zie je, zelf chilisaus maken is super makkelijk!  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEnNGIgt7fAhWK6aQKHY_zC3YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mindyourfeed.nl/recepten/snacks/zelf-chilisaus-maken/&psig=AOvVaw1ncsnX-pmqEubSH6P0wfFm&ust=1547031093879619
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Macaroni met courgette en 

tonijn  

 
nodig: 

300g macaroni  

2 uien  

2 teentjes knoflook  

1 courgette  

olie  

2 blikjes tonijn  

1 eetlepel Italiaanse kruiden  

2 eetlepels bieslook  

200g Monchou (soort kaas)  

peper  

zout  

Bereidingswijze : 

 

Pel de uien en de knoflookteentjes en snipper deze fijn. 

Was de courgette en snijdt deze in blokjes. Kook de 

macaroni volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking en 

laat deze dan goed uitlekken. Verhit wat olie in een pan en 

fruit hierin eventjes de uien en knoflook. Voeg dan de 

courgette, Italiaanse kruiden en bieslook toe en bak dit een 

paar minuten mee. Roer dan de Monchou erbij en laat deze 

smelten, leeg de 2 blikjes tonijn en breng het op smaak met 

peper en zout. Schep dan de macaroni erdoor en laat het 

gerecht goed warm worden. 

 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztrmwjM_KAhXCSBQKHcMeCz8QjRwIBw&url=http://www.ingredienten.nl/courgette&psig=AFQjCNEkTAjG3Ov5_IHblFktm3Oa14YnKQ&ust=1454159485716688
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Gekookte sperziebonen  
 
Nodig: 

Sperziebonen 

Een beetje zout 

2 afgestreken eetlepels boter 

nootmuskaat 

 

Haal met een mes van beide kanten een klein stukje af, 

breek ze door en was ze. 

Zet ze met weinig water en wat zout op en kook ze in 

ongeveer 15 minuten gaar. 

Giet ze af en doe de boter erbij en schud de pan even op. 

Strooi er wat nootmuskaat over.  
 

Sperzieboontjes op z’n 

Italiaans 
 
Nodig: 

500 gr. schoongemaakte sperzieboontjes 

500 gr. ontvelde tomaten 

500 gr. in blokjes gesneden rauwe aardappelen 

125 gr. in blokjes gesneden spek 

1 beker bouillon 

een beetje zout, peper en fijngesnipperde peterselie 

 

Alles, behalve het spek, in een vuurvaste schaal doen en er 

een beker vleesbouillon bijgieten. 

In een warme oven in een half uur gaarstoven. 

Op smaak brengen met peper, zout en fijngesnipperde 

peterselie. 

Ondertussen de spekblokjes bakken en het spek over de 

ovenschotel doen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr_ZuAjM_KAhWCuRQKHZ0gBfcQjRwIBw&url=http://www.ingredienten.nl/sperziebonen&psig=AFQjCNG5crZ356x1APHbhQ9fDNkMGtlA9w&ust=1454159382541598
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDwYPYgN7fAhXDCOwKHREuCFwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.allesoveritaliaanseten.nl/recepten/sperziebonen-met-tomaat/&psig=AOvVaw3UOwfc9jxS4u6pBKbeQlcu&ust=1547030724874895
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr_ZuAjM_KAhWCuRQKHZ0gBfcQjRwIBw&url=http://www.ingredienten.nl/sperziebonen&psig=AFQjCNG5crZ356x1APHbhQ9fDNkMGtlA9w&ust=1454159382541598
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDwYPYgN7fAhXDCOwKHREuCFwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.allesoveritaliaanseten.nl/recepten/sperziebonen-met-tomaat/&psig=AOvVaw3UOwfc9jxS4u6pBKbeQlcu&ust=1547030724874895
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Wortelen 

Romige wortelen (parijse 

zomerwortel) 
 
Nodig:                                                               

Halve liter room 

Halve kg. Wortelen 

Zout 

Wat geroosterd amandelschaafsel 

 

De room vermengen met een beetje zout en tot stijve 

slagroom kloppen. 

De worteltjes schrappen, wassen en raspen. 

De geklopte room mengen met de geraspte wortelen. 

Hierover een beetje amandelschaafsel strooien.  

 

Winterpeen (gekookt) 
 
Nodig: 

1 kg. Winterwortelen              

zout, suiker  (of honing) 

2 eetlepels boter 

een paar takjes peterselie 

 

De winterpeen schrappen, wassen en in plakjes snijden. 

In een pan doen met wat zout en suiker en in 20 minuutjes 

gaar koken. 

Het vocht afgieten als de wortelen gaar zijn. 

De boter erbij doen en erdoorheen mengen. 

De peterselie fijnsnijden en erover strooien. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlh7GHis_KAhXJ7RQKHZE1CV8QjRwIBw&url=http://www.puurgezond.nl/vragen/durftevragen/durftevragen/article/hoe-kan-ik-aangesneden-groenten-het-beste-bewaren/&psig=AFQjCNH85gXjpmCFw-aBB5eRLqnggUa0bw&ust=1454158858888026
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.123zaden.nl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/488x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/a/parijse_wortelen_004-488.1_390a0003.jpg&imgrefurl=https://www.123zaden.nl/wortel-parijs-biologisch&docid=cUJZKlxgBUdwTM&tbnid=RUQ-y8uITV38WM:&vet=10ahUKEwi-q9y__93fAhXE2qQKHQAND5wQMwhuKCQwJA..i&w=488&h=488&bih=906&biw=1280&q=parijse worteltjes&ved=0ahUKEwi-q9y__93fAhXE2qQKHQAND5wQMwhuKCQwJA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlh7GHis_KAhXJ7RQKHZE1CV8QjRwIBw&url=http://www.puurgezond.nl/vragen/durftevragen/durftevragen/article/hoe-kan-ik-aangesneden-groenten-het-beste-bewaren/&psig=AFQjCNH85gXjpmCFw-aBB5eRLqnggUa0bw&ust=1454158858888026
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.123zaden.nl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/488x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/a/parijse_wortelen_004-488.1_390a0003.jpg&imgrefurl=https://www.123zaden.nl/wortel-parijs-biologisch&docid=cUJZKlxgBUdwTM&tbnid=RUQ-y8uITV38WM:&vet=10ahUKEwi-q9y__93fAhXE2qQKHQAND5wQMwhuKCQwJA..i&w=488&h=488&bih=906&biw=1280&q=parijse worteltjes&ved=0ahUKEwi-q9y__93fAhXE2qQKHQAND5wQMwhuKCQwJA&iact=mrc&uact=8
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Snijbiet met tomaten en 

kruiden 

voorbereiden: 15 minuten 

kooktijd: 45 minuten 

aantal personen: 6 

 

Ingrediënten 

 2 kilo snijbiet 

 3 eetlepels olijfolie 

 1 ui 

 1 kilo rijpe tomaten 

 1 theelepel suiker 

 snuf aromatische kruiden zoals tijm of oregano 

 2 tenen knoflook 

 zout en peper 

Snijbiet met tomaten en kruiden is een lekker en 

eenvoudig gerecht uit de Spaanse keuken.  

Hak de snijbiet fijn. Zet de snijbiet in een pan 

net onder water met een snufje zout en kook het 

in ongeveer 20 minuten gaar. Laat goed uitlekken. 

http://www.snijbiet.nl/afbeeldingen/snijbiet-tomaten-kruiden.jpg
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Was de tomaten en doe ze in de 

blender/keukenmachine. Hak alles fijn. Verwarm 

in een brede koekenpan de olie. Voeg de 

gesnipperde ui toe en bak het rustig totdat de uit 

glazig is. Voeg de gepureerde tomaten toe en 

gaar de saus zo’n 20 minuten. Roer de suiker door 

de saus samen met de uitgelekte snijbiet. Voeg nu 

ook de kruiden toe naar smaak. Warm het nog 

even goed op en breng het op smaak met peper en 

zout. 

Tips: 

Eet dit gerecht met lekker geroosterd brood. 

Bak er een stuk zeebaars bij en serveer het 

samen. 

Kun je niet aan goede tomaten komen kies dan 

goede tomaten uit blik. 

In het originele recept moeten de tomaten 

ontveld worden en de pitjes verwijderd worden. 

Dat kun je doen maar is wat mij betreft echt niet 

nodig voor een simpel en boers gerecht zoals dit. 

Ook heerlijk door de macaroni of spaghetti.  
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Ciabatta met kipfilet en 

radijs 
 
Nodig: 

1 ciabattabrood 

4 eetlepels mayonnaise 

200 gr. Gesneden kipfilet (vleeswaren)  

1 bosje radijs 

100 gr. snijsla 

 

Snijd het brood in de lengte doormidden. 

Besmeer de onderste helft met mayonaise. 

Leg hierop de plakjes kipfilet. 

Verdeel de in plakjes gesneden radijs over de kipfilet en dek 

deze toe met snijsla. 

Leg de bovenste helft van het brood op de sla. 

Snijd het brood in stukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.yilmazradijs.nl/uploads/paginas/thumbs/mooie-radijs.jpg&imgrefurl=http://www.yilmazradijs.nl/recepten&h=188&w=282&tbnid=OwbyVWxU5bVBsM:&docid=yAivwxwverAAVM&ei=1mCrVo2VC4SnU77UoRg&tbm=isch&ved=0ahUKEwiN2PCyiM_KAhWE0xQKHT5qCAMQMwhXKBcwFw
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Macaroni met raapstelen 
 
Nodig: 

1 of 2 bosjes raapstelen 

1 eetlepel olie 

basilicumblaadjes 

1 potje crème-fraiche 

macaroni 

1 teentje knoflook 

1 ui 

snufje peper en zout 

 

Kook de macaroni volgens de gebruiksaanwijzing op de 

verpakking. 

Wortelvoetjes van de raapstelen snijden, wassen en 

met een klein beetje water enkele minuten laten 

koken. 

Fijnhakken. 

Ui in dunne ringen snijden en met de knoflook fruiten 

in wat olie. 

Op smaak brengen met peper, zout en basilicum. 

De  crème-fraiche er doorheen roeren. 

Macaroni afgieten, een eetlepel olie erdoorheen 

scheppen (tegen het vastplakken) en serveren met de 

groentesaus eroverheen. 

Je kunt er ook nog wat geraspte kaas overdoen. 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC-NvOic_KAhXGNxQKHca2BfIQjRwIBw&url=http://www.smulweb.nl/recepten/1407606/Raapstelen-salade-met-appel-en-ei&psig=AFQjCNFmm2C_roAd2sIPvvBN1lw08hmOaA&ust=1454158732133252
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Raapstelen- stamppot 
 
Nodig:  

Raapstelen 

Aardappelen 

Klontje boter 

Eventueel een beetje melk 

Spekjes 

 
Snijd de worteltjes van de raapsteeltjes af. 

Dan snijd je de raapsteeltjes heel fijn. 

Wassen en uit laten lekken in een vergiet. 

Aardappels schillen en ongeveer 20 minuten koken tot ze 

gaar zijn. 

Aardappels afgieten en fijnstampen. 

Vervolgens de rauwe uitgelekte raapsteeltjes erdoor 

scheppen. 

Klontje boter erdoor en eventueel wat melk. 

Daarna de gebakken spekjes er door roeren. 

Smakelijk eten. 
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Schooltuin groentesoep 
 
Nodig voor 4 liter soep: 

3 liter water 

6 kruidenbouillonblokjes 

1 winterpeen, 2 aardappelen 

2 tomaten, 1 courgette 

10 sperziebonen, 1 maïskolf 

1 bosje peterselie, 1 bosje selderie 

2 blaadjes van de maggiplant 

1 ui, 1 prei 

1 blikje tomatenpuree 

Vermicelli 

Peper en zout  

 

Doe de bouillon en tomatenpuree in een grote pan met 3 

liter water. 

Breng het aan de kook. 

Als het water kookt doe je de groenten in de pan. 

Wanneer het weer borrelt, zet je het gas laag, doe er wat 

peper en zout in en een handje vermicelli. 

Na een half uurtje zachtjes koken is de soep klaar. 

 

(als je niet alle groenten hebt, geeft dat niet hoor, met 

minder soorten is het ook erg lekker, trouwens met meer 

ook! BV. Knoflook, paprika, stukjes bloemkool of 

zomerworteltjes). 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZx4XJh8_KAhVC6xQKHRLvBE4QjRwICTAA&url=http://www.deliciousmagazine.nl/2011/08/24/franse-groentesoep-met-pistou/&psig=AFQjCNGANwnfoorq5lbOJaxn-AxhZq3dVA&ust=1454158200311454
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Risotto met spinazie 

(Raapsteeltjes of snijbiet) 
 
Nodig: 

Voor ongeveer 4 personen. 

 

2 visbouillonblokjes 

1 liter water                    

1 gesnipperde ui                                 
olijfolie 

400 gr. Risottorijst 

600 gr. Verse spinazie 

200 gr. Gerookte zalm 

200 gr. Geitenkaas 

 
Bereiding: 

Laat de bouillonblokjes oplossen in het water en breng de 

bouillon aan de kook. 

Fruit de ui in wat olijfolie op laag vuur in een kookpan met 

dikke bodem. 

Voeg de rijst toe en roer tot alle korrels een glimmend 

laagje hebben. 

Voeg een deel van de hete bouillon toe en laat het 

pruttelen. 

Roer intussen goed door. 

Laat in een andere pan de goed gewassen spinazie slinken 

(zachtjes koken totdat het veel minder lijkt). 

Voeg telkens als de rijst droog begint te worden, weer een 

hoeveelheid bouillon toe. 

Voeg, als de rijst na ongeveer 20 minuten beetgaar is, de 

spinazie toe. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ6JDBhc_KAhXCLhoKHckGCD0QjRwIBw&url=https://www.dirk.nl/recepten/risotto-met-spinazie.htm&psig=AFQjCNGF7jlxOGm_cldkKyGNBFdGFgVgfg&ust=1454157633992904
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Snijd de gerookte zalm in reepjes en roer ze door de rijst. 

Roer dan de geitenkaas erdoor en laat de rijst nog even 

doorwarmen zodat de kaas de rijst extra romig maakt. 

Dit recept kan ook op andere manieren gemaakt worden. 

Bijvoorbeeld in plaats van spinazie, zalm en geitenkaas 

gebruik je doperwten, sperziebonen en spekjes en op het 

laatst wat Parmezaansse kaas. 

Of vegetarisch….met allerlei soorten paddenstoelen. 

 

Serveer bij dit recept een frisse gemengde salade. 
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Bieten koken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Borstel de bieten schoon en doe ze met schil in een pan met 

veel water. 

 

(niet snijden in de biet, zo behoud je meer smaak en kleur). 

Kook de bieten in 25 minuten gaar. 

 

Laat ze een beetje afkoelen en haal dan de schil eraf. 

Snijd de bieten in blokjes of schijfjes. 

 

Bereiden op de Hollandse manier: 

Pel een ui, snijd hem in grove stukken, beetje boter, suiker 

en azijn , peper en zout en de bieten in een pan doen en 20 

minuten zachtjes laten koken. 

Lekker met gekookte aardappelen en een stukje vlees of 

vis. 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlj-2-xLvYAhUR2qQKHeCWBfIQjRwIBw&url=https://groentegroente.nl/groentes/rode-biet-koken/&psig=AOvVaw2t4tcMeXv7e-KG72Cafc7f&ust=1515060008049235


 

 24 

 

 

Mijn eigen recept 
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