Een intieme Paasbrunch
Dit jaar zullen we Pasen op en heel andere manier beleven: in kleine familiekring, maar
niettemin kunnen we het ons toch gezellig maken. Laat je inspireren door deze lekkere
gerechten. De recepten komen uit Koken voor elk dag.

Het boek is nog steeds te verkrijgen via de Femma-boetiek.
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Groene smoothie met pompelmoes
Wat heb je nodig?
2 personen
1 handvol boerenkool
1 handvol spinazie
1 pompelmoes
1 kiwi of peer
1/2 banaan of 1/4 avocado
2 eetlepels fijngehakte peterselie
2 eetlepels fijngehakte munt
2,5 dl water
citroen- of limoensap

Zo maak je het
Reinig en was de groenten.
Pel de pompelmoes en verdeel in partjes.
Schil de kiwi en snijd in stukken.
Was de peer, verwijder het klokhuis en snijd in stukken.
Pel de banaan of schil en ontpit de avocado.
Pureer alle ingrediënten in een blender.

Courgette-wortelsoep
Wat heb je nodig?
800 g kleine courgettes
500 g wortelen
1 ui
2 teentjes knoflook
2 l groente- of kippenbouillon
20 g vetstof
korianderpoeder
1 eetlepel peterselie
4 eetlepels verse korianderblaadjes
2 rode pepertjes of pilipilipoeder
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peper en zout

Zo maak je het
Reinig en was courgettes en wortelen.
Snijd ze in grove stukken en kook ze gaar in de kippenbouillon.
Kruid met korianderpoeder, peper en zout. Pureer de soep.
Pel de ui en snipper fijn.
Fruit de ui glazig in de vetstof.
Pel de knoflook en hak fijn.
Hak de peterselie fijn.
Voeg knoflook en peterselie bij de ui en voeg toe aan de soep.
Snipper de verse koriander fijn. Snijd fijne ringetjes van de pepertjes.
Voeg de koriander en peperringetjes bij de soep. Breng op smaak.

Wrap met falafel en avocado
Wat heb je nodig?

2 tortilla’s
8 gebakken falafelballetjes (blz. xxx)
1 avocado in blokjes
1 fijngesnipperde rode ui
1 rijpe tomaat in blokjes
1/2 komkommer in blokjes
4 eetlepels yoghurt- of knoflooksaus

Falafel
250 g gedroogde kikkererwten
2 uien
2 teentjes knoflook
½ bosje peterselie
1 koffielepel komijnpoeder
½ koffielepel korianderpoeder
2 eetlepels bloem of ei
cayennepeper
zout
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Zo maak je het
Week de kikkererwten een dag op voorhand of gebruik kikkererwten uit blik.
Pel de uien en de knoflook en snipper fijn.
Hak de peterselie fijn.
Maal de kikkererwten in een keukenmachine fijn.
Voeg de ui, knoflook, peterselie, komijn en koriander toe en mix fijn.
Kneed de bloem of het ei erdoor om het mengsel te binden.
Vorm balletjes van het mengsel en frituur ze goudgeel op 180°C.
Verwarm de tortilla’s, verdeel de bereiding erover, vouw ze dicht en serveer warm.

Soesjes met een hartige vulling
Wat heb je nodig?
20 stuks
150 g bloem
1/2 koffielepel bakpoeder
1,5 dl water
60 g vetstof
3 eieren
snuifje zout

Zo maak je het
Breng het water met de vetstof en een snuifje zout aan de kook.
Voeg de bloem en het bakpoeder toe.
Blijf roeren tot het deeg loslaat van de bodem.
Laat even afkoelen en klop er één voor één de eieren onder.
Schep het deeg in een spuitzak met effen spuitmondje.
Spuit 20 hoopjes op een ingevette bakplaat en bak 15 minuten bruin in een voorverwarmde
oven van 200 °C.
Schakel de oven uit en laat de soesje nog 10 minuten drogen.
Vul op met een van de volgende vullingen.
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Vullingen voor soesjes
Kaassoesjes
Mix 125 g roquefort met 1/2 dl room tot een glad beslag.
Doe hetzelfde met 125 g ontkorste brie en 125 g zachte geitenkaas.
Breng op smaak met peper en zout.
Snijd de dekseltjes van de soesjes en spuit ze vol met de verschillende kaasmengsels. Garneer
de soesjes met bieslook, geroosterde pijnboompitten en frambozen en plaats het dekseltje er
halvelings terug op.
Garnaalsoesjes
Meng 200 g plattekaas met 100 g verse roomkaas, 2 eetlepels sherry en 3 eetlepels
tomatenketchup.
Voeg 100 g garnalen, sap van 1 citroen, 2 eetlepels fijngehakte bieslook, peper en zout toe.
Meng alles goed onder elkaar.
Knip de hoedjes van de soesjes af, vul met het garnalenmengsel en plaats er het hoedje terug
op.

Gevulde omelet met champignons
4 personen

Wat heb je nodig?

4 eieren
4 eetlepels melk
100 g champignons
2 uien
2 tomaten
40 g vetstof
peper en zout
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Zo maak je het
Pel de uien en snipper fijn.
Pel en ontpit de tomaten en snijd in blokjes.
Reinig de champignons en snijd in schijfjes.
Stoof de groenten aan in 20 g vetstof. Breng op smaak met peper en zout.
Bak vier omeletten volgens de basisbereiding. Schep de champignonvulling in het midden op
de omelet en vouw dicht.
Tip: Gebruik ook andere groenten om de omelet op te vullen: spinazie, asperges, erwtjes,
prinsessenboontjes, broccoli, paprika, gebakken aardappelen met tuinkruiden…

Kruidenpannenkoekjes
10 tot 15 stuks

Wat heb je nodig?
125 g boekweitmeel
125 g tarwebloem (of zelfrijzende bloem)
3 eieren
1/2 l melk
2 eetlepels olie
snuifje zout
100 g gehakte kruiden (peterselie, bieslook, kervel…) $ vetstof

Zo maak je het
Doe het boekweitmeel en de tarwebloem in een kom. Maak in het midden van de bloem een
kuiltje.
Klop de eieren los met een scheutje melk en giet dit in het kuiltje.
Strooi het zout rondom de bloem en meng het geheel langzaam onder elkaar.
Voeg de melk geleidelijk toe, samen met de olie.
Roer tot een glad beslag.
Hak de kruiden fijn en voeg ze aan het deeg toe.
Laat het deeg een 10-tal minuten rusten. Roer er nog eens door.
Smelt wat vetstof in een pan.
Schep er juist voldoende beslagdeeg in voor een mooie dunne pannenkoek.
Laat het deeg in de pan rondlopen tot de bodem bedekt is.
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Bak de pannenkoek goudgeel op een niet te hoog vuur en let er op dat de bovenkant van het
deeg wat opgedroogd is, draai dan de pannenkoek om en bak de andere zijde goudbruin.

Pastilla met spinazie en geitenkaas
4 personen

Wat heb je nodig?

1 pak filodeeg
500 g gehakte (diepvries)spinazie
350 g geitenkaas (feta…)
5 teentjes knoflook
1 pikant Spaans pepertje
4 eieren
2 dl room (optioneel)
4 eetlepels pijnboompitten
olijfolie
sumak (optioneel)
fijngehakte platte peterselie, koriander of
munt (optioneel)
peper en zout

Zo maak je het
Blancheer de verse spinazie en laat goed uitlekken. Of gebruik diepvriesspinazie, maar deze
ook goed uitlekken na het ontdooien.
Verbrokkel de kaas. Pel de knoflook en pers uit. Ontpit het pepertje en snipper fijn.
Klop 3 eieren los.
Meng de spinazie met de knoflook, de losgeklopte eieren, het pepertje, de kaas en eventueel
de room in een diepe mengkom.
Bestrijk een grote bakplaat met olijfolie.
Spreid hierop voorzichtig het filodeeg uit. Het deeg moet over de randen van de bakplaat
hangen.
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Verdeel het spinaziemengsel over de onderste helft van het deeg.
Bestrijk de randen filodeeg met losgeklopt ei.
Vouw de bovenste helft over de onderste helft en plak de randen toe.
Bestrijk de bovenkant met de rest van het ei.
Strooi er de pijnboompitten over en bak 20 minuten in een voorverwarmde oven van 180 °C.
Werk eventueel voor het opdienen af met sumak, koriander, peterselie of munt.
Lekker met een frisse tomaat-komkommersalade en volle yoghurt op smaak gebracht met
knoflook en grof gehakte walnoten.

Aardappelquiche met zalm
Wat heb je nodig?
200 g basisdeeg (quichedeeg of plattekaasdeeg)
Vulling:
700 g aardappelen
2 eieren
1 eierdooier
1 dl melk
1dl room
2 eetlepels fijngehakt bieslook
200 g gerookte zalm
peper en zout

Zo maak je het
Schil en was de aardappelen en kook ze gaar. Laat de aardappelen afkoelen en snijd ze in
schijfjes. Meng de room met de melk en het losgeklopte ei en eierdooier. Breng op smaak met
peper, zout en fijngehakt bieslook. Snijd de zalm in reepjes. Rol het deeg uit en bekleed er een
ingevette quichevorm van 24 cm doorsnee mee. Prik in het deeg. Verdeel de zalmsnippers
over de taartbodem en schik er de aardappelschijfjes dakpansgewijs op. Giet het roommengsel
erover. Bak de quiche 30 tot 45 minuten in een voorverwarmde oven van 200 °C.

Chocolade-mascarponeroom
8 personen

Wat heb je nodig?
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150 g pure chocolade (fondant)
1/2 kop sterke koffie
2 eetlepels amaretto of rum
250 g mascarpone
2 dl slagroom
2 eetlepels suiker
200 g boudoirkoekjes (lange vingers)
Afwerking: 2 eetlepels bloemsuiker - 2 eetlepels geroosterde amandelschilfers

Zo maak je het
Breek de chocolade in stukjes en laat smelten in een warmwaterbad.
Breek de koekjes in stukjes en besprenkel met koffie en amaretto of rum.
Klop de mascarpone luchtig.
Klop de slagroom stijf met de suiker.
Meng de chocolade onder de mascarpone en slagroom.
Voeg de koekjeskruimels toe. Meng zorgvuldig door elkaar.
Verdeel het mengsel in een ingeoliede cakevorm en strijk glad. Laat opstijven in de koelkast.
Garneer met bloemsuiker en geroosterde amandelen.

Yoghurtbavarois met munt
6 personen

Wat heb je nodig?
8 g gelatineblaadjes
250 g volle yoghurt
1 dl water
1 zakje Marokkaanse muntthee
150 g suiker
1,5 dl room
Afwerking: fruit naar keuze

Zo maak je het
Week de gelatineblaadjes in koud water.
Breng het water net onder het kookpunt en zet er
sterke muntthee mee.
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Breng de thee op smaak met de helft van de suiker. Knijp de gelatine goed uit en los op in de
thee.
Klop de room stijf en meng onder het min of meer afgekoelde theemengsel.
Roer er de yoghurt door.
Giet het beslag in een vorm en laat opstijven in de koelkast.
Was het fruit en snijd het in kleine blokjes. Breng op smaak met de rest van de suiker.
Ontvorm de bavarois en dien op met het fruit.
Tip: Voor een suikervrije variant gebruik je 75 g Tagatesse® of 15 druppels stevia.
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