
Bereiding:
 
Kook de spaghetti al dente, dus niet te lang. Zet ondertussen een koekenpan met de olie op
het vuur. Als de olie ietwat verwarmd is, doe je er de klein gesneden knoflook in. Niet
bakken, maar lekker de knoflooksmaak in de olie laten trekken. Doe er na ongeveer tien
minuutjes de klein gesneden rode peper bij en laat nog een minuutje trekken. Giet de
spaghetti af. Voeg de spaghetti toe aan de koekenpan met olie en zet het vuur laag. Maak op
smaak met wat zout en peper. Roer er nu de klein gesneden peterselie aan toe en bestrooi
het met de Parmezaanse kaas voor het serveren.
 
Lekker met een frisse salade! Super simpel vegetarisch gerechtje.

Spaghetti aglio e olio
'Ik eet het 't liefst in de zomer, super makkelijk!'

500 g spaghetti
5 teentjes knoflook
1 rode peper of chilivlokken
handje verse peterselie
parmezaanse kaas
100 ml goede olijfolie 
zout en peper

Ingrediënten:
 

Jacqueline Treebusch

'Ik sta bekend in de wijk om mijn goedlachsheid, mijn luisterend oor, creativiteit en
een sociale instelling. Ik ben geen vegetariër, maar eet wel zó weinig mogelijk vlees.
Gewoon omdat ik het een akelig idee vind. Ik eet het 't liefst in de zomer, super
makkelijk en een smaakbommetje!'



Yayla Corbasi - Turkse 
yoghurtsoep
'van m'n moeder? Nee joh, die kon echt niet koken!'

1 kopje Turkse vermicelli
1 bouillonblokje (kip)
paar druppeltjes verse
citroen
zout en peper
1 glas volle yoghurt
1 eidooier
2 el bloem
1 tl chilipoeder
1 el roomboter
1 tl gedroogde munt
munt om te garneren

Ingrediënten:
 

'Ik geef naailes aan kinderen op de Horizon en hou van koken. Ik deel daarom graag
mijn recept voor een heerlijke yoghurtsoep. Of ik het recept van mijn moeder heb?
Nee joh, die kon echt niet lekker koken. Dit recept doet mij denken aan de tijd dat ik
ergens anders woonde en ik iedere week met vrouwen uit allerlei 
culturen kookte. Heerlijk gezellig eten met elkaar.' Nurhayat

Bereiding:
 
Kook een half glas rijst in twee liter water. Je kunt er ook een blokje kippenbouillon bij
doen. Als de rijst heeft gekookt, haal je er een glas (bouillon)water uit. Zet dat even apart en
laat het lauw worden. Doe twee eetlepels bloem in een kom, daarbij een glas volle yoghurt
en een ei. Goed roeren en je kunt er eventueel een paar druppeltjes citroen bij doen. Roer
daarna het glas lauwe (bouillon)water erdoor en zorg dat het niet klonterig wordt. Als
laatste voeg je het yoghurtmengsel in de grote pan met bouillon met rijst. Om het af te
maken warm je in een pan een beetje zonnebloemolie, een eetlepel roomboter en
gedroogde munt. Een heerlijke garnering voor de soep.


