
Salade van witloof
en knolselder
Voor vier personen

1. Snijd en schil de knolselder in dobbelstenen.

 

2. Snijd het witloof in grove stukken. 

 

3. Kruid de knolselder met peper, zout en

nootmuskaat en laat het zachtjes aanbakken in en

pan met wat vetstof.

 

4. Stoof het witloof aan, kruid met peper & zout én

strooi er wat suiker over zodat het karamelliseert.

 

5. Bak ondertussen de spekblokjes aan. Haal ze uit

de pan en laat het vet afdruppelen op

keukenpapier.

 

6. Meng alles samen in een grote schaal, meng er

de veldsla door en snipper er verse bieslook over

 

BEREIDING

1/2 (grote) knolselder

500gr witloof

200gr spekbklokjes 

2 handen veldsla 

verse bieslook

peper, zout en nootmuskaat 

INGREDIËNTEN

Lekker met een stukje brood! Wil geen vlees, dan

laat je het spek weg en vervang je het door

gebakken shiitake.
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Pasta met
champignons 
en andijvie
Voor vier personen

1.  Was de andijvie, snijd de buitenste bladeren en

de stronk weg. Snijd de andijvie  in reepjes.

2. Snijd de champignons in fijne schijfjes. 

3. Snipper de ui.

4. Neem een grote pan, smelt vetstof, stoof de ui

even aan én voeg er de andijvie aan toe.

5. Kook intussen de pasta beetgaar.

6. Voeg de champignons toe aan de pan en laat ze

even mee stoven zodat alles zacht is.

7. Rooster de pijnboompitten

8. Laat de roomkaas in de pan bij de groenten

smelten en kruid bij.

9. Kieper de pasta (met een beetje kookvocht) bij

de saus, bestrooi met gesnipperde peterselie,

pijnboompitten en rasp er Parmezaan over.

 

 

BEREIDING

400 gr (volkoren) pasta

1 krop andijvie (niet te groot)

1 ajuin, fijngesnipperd    

250 gr (kastanje)champignons

240 gr verse (kruiden)roomkaas

bladpeterselie

pijnboompitten (+/- 120 gr)

Parmezaan naar keuze

peper & zout

INGREDIËNTEN

Slechts 16 % van de Belgen eet wekelijks volkoren

pasta, terwijl 70 % wel elke week witte pasta op

het menu zet. Een onlogische keuze, zeker als je

weet dat volkoren pasta niet alleen gezonder is,

maar ook beter scoort op smaaktests.
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Curry van 
zoete aardappel
en pompoen
Voor vier personen

1. Snipper de ui en de look.

2. Snijd de aardappelen en pompoen in gelijke

kleine stukken. 

3. Stoof de ui en de look aan in een pot.

4. Roer 1 tot 2 eetlepels (let op, kan pikant zijn!)

currypasta door de ui. 

5. Serveer je rijst bij de curry, zet dan nu het water

te koken.

6. Voeg het hele blik kokosmelk toe aan de pot en

voeg er een zelfde hoeveelheid water aan toe met

de bouillon.

7. Roer er op het einde de garnalen door. Kruid

indien nodig bij en snipper er verse koriander over.

 

BEREIDING

400 ml kokosmelk uit blik

1 teentje look

1 ui

1 tot 2 eetlepels rode currypasta

1 butternut pompoen

Evenveel zoete aardappelen als

pompoen

400 g gepelde, rauwe garnalen

(optioneel)

1 blokje groentebouillon

enkele takjes koriander

peper & zout

INGREDIËNTEN

Lekker met eventueel wat basmati rijst.

Wil je geen garnalen, dan laat je ze gewoon

weg. Deze curry is ook gewoon zo lekker!
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1. Was de kool en snijd in reepjes. 

2. Borstel de oesterzwammen en snij in reepjes. 

3. Snipper ui en look.

4. Laat de wokpan goed warm worden. Roerbak de

eieren in rijstolie of een andere hittebestendige

vetstof. 

5. Haal de eieren uit de wokpan en stoof

vervolgens de ui en look aan, met nieuwe vetstof.

6. Voeg daarna de oesterzwammen toe en de

kool. 

7. Kook de noedels volgens de instructies.

8. Voeg sojasaus (naar smaak) toe aan de wok en

kruid bij!

7. Meng de noedels met de wok en de eieren en

bestrooi met gesnipperde lente-ui.

 

Noedels met Chinese
kool, paddenstoelen
en een eitje
Voor vier personen

BEREIDING

1 Chinese kool

1 bakje oesterzwammen à 250gr +/-

250 gr udon noedels

4 eitjes

1/2 bussel lente-ui

1 ui en 1 teen look

sojasuis

peper & zout

INGREDIËNTEN

Bij deze noedels kan je gerust nog andere

groenten gebruiken zoals prei en wortelen! 

Het is ook best lekker om de noedels op het

einde te bestrooien met geroosterde sesam-

zaadjes.
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1. Was de kool en snijd in reepjes. 

2. Borstel de oesterzwammen en snij in reepjes. 

3. Snipper ui en look.

4. Laat de wokpan goed warm worden. Roerbak de

eieren in rijstolie of een andere hittebestendige

vetstof. 

5. Haal de eieren uit de wokpan en stoof

vervolgens de ui en look aan, met nieuwe vetstof.

6. Voeg daarna de oesterzwammen toe en de

kool. 

7. Kook de noedels volgens de instructies.

8. Voeg sojasaus (naar smaak) toe aan de wok en

kruid bij!

7. Meng de noedels met de wok en de eieren en

bestrooi met gesnipperde lente-ui.

 

Tajine van kip,
kikkererwten en
wortelen
Voor vier personen

BEREIDING

4 grote kippenbouten

4 grote wortelen

kikkererwten*

handvol rozijnen

ras-el-hanout

1 ui en 1 teen look

koriander naar smaak

INGREDIËNTEN

Lekker met een plat brood. 

Wil je geen vlees, kies voor extra groenten zoals

rapen en bestrooi met geroosterde amandelen.

W E E K M E N U  D E C E M B E R
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*Gedroogde kikkererwten bevatten meer smaak dan die uit blik.

JGedroogd moet je ze echter minimaal acht uur weken voordat

je ze kunt koken. Kikkererwten uit blik zijn al voorgekookt en

geweekt en kun je meteen gebruiken. Je hebt ongeveer 100

gram kikkererwten per persoon nodig - 50gr indien gedroogd.



1. Was en snijd de prei in dunne ringen. Stoof ze

aan (zonder te kleuren) in een pot. Kruid goed met

peper en zout

2. Klop de eieren los met de room en kruid goed.

3. Snij de vis in stukken.

4. Bekleed een taartvorm met het deeg en prik met

een vork gaatjes in het deeg.

5. Verdeel de prei over de bodem, leg er de stukjes

zalm op en giet er het eierenmengsel over.

6. Bestrooi rijkelijk met de geraspte kaas. 

7. Bak 40 minuten goudbruin in een oven van

180°C.

 

Quiche van prei en
zalmforel
Voor vier personen

BEREIDING

1 rol bladerdeeg 

4 preistengels

geraspte gratinkaas 

200 gr zalmforel-filets

3 eieren

250 ml lichte kookroom

peper & zout

INGREDIËNTEN

Lekker met een simpel slaatje van rauw witloof en

veldsla. Wil je geen zalm(forel),  vervang hem

door 200 gr geitenkaas.

W E E K M E N U  D E C E M B E R
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1.  Was en snijd alle groenten in gelijke plakjes.

2. Snipper de ui en de look, stoof aan in een grote pan.

4. Voeg alle groenten toe en zet onder water met tijm

& laurier.

5. Laat alles zacht worden.

6. Giet af en vis de tijm en laurier uit de pot. 

7. Klop de room samen met de melk en kruid goed met

peper, zout en nootmuskaat.

8. Als je een vuurvaste pan hebt gebruikt, laat je de

groenten in de pan (anders neem je een ingevette

ovenschaal) en overgiet je ze met het roommengsel

9. Bestrooi met geraspte kaas en zet onder de grill tot

het kleurt.

 

Gratin van groenten
Voor vier personen

BEREIDING

1 ui en  1 teen look

+/- 2 kg van alle wintergroenten die

je kan vinden (of nog in de koelkast

liggen): koolrabi, wortelen, pompoen,

rapen, aardpeer, knolselder, pastinaak

en gewone aardappelen.

250 ml lichte kookroom en evenveel

(Fairebel) melk. 

gratinkaas

tijm & laurier

peper, zout & nootmuskaat

INGREDIËNTEN

Lekker met brood en een simpel slaatje van

witloof en veldsla.

W E E K M E N U  D E C E M B E R
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1. Snipper de ui en de look

2. Was de selder en hak in grove stukken.

3. Snijd en schil de knolselder in grove stukken.

4. Neem een grote pot en stoof de ui en look.

5. Voeg de beide selders toe en laat even

meestoven.

6. Voeg net zoveel bouillon toe tot de groenten

onder staan. Groentebouillon ligt voor de hand,

maar ook runds- of kippenbouillon passen goed. 

7. Laat koken tot alles zacht is en zet de mixer erin.

Kruid bij met peper en zout. Heb je nog restjes van

de overige gerechten? Denk aan de lichte

kookroom of de ras-el-hanout voor extra smaak.

 

Seldersoep met
kaaskoekjes
Voor vier personen

BEREIDING

Halve (grote) knolselder

1 grote ui en 1 teen look

1 groene selder

Bouillon: groente, rund of kip

INGREDIËNTEN

Lekker met kaaskoekjes uit de oven als je nog een

restje kaas hebt liggen: Leg kleine hoopjes kaas

op bakpapier zo'n tien minuten in een oven

(180°C) tot ze lichtbruin kleuren.

S O E P  V A N  D E  W E E K
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