
Flammkuchen met
groenten en ei
Ingrediënten voor één Flammkuche

1. Verwarm je oven op 180°C en laat een pot water

koken. Snij ondertussen je kastanjechampignons in

dikke schijfjes, blancheer je diepvrieserwtjes 3

minuten in het kokende water en neem alvast je

bladerdeeg uit de koelkast.

 

2. Schroei de champignons in een hete pan en kruid

met peper en zout. Draai ze na enkele minuten om,

laat nog even verde aanschroeien en blus met wat

citroen. Haal van het vuur en zet opzij. 

 

3. Rol het bladerdeeg met bakpapier uit op een 

 ovenplaat. Besmeer met de mascarpone, kruid met

peper en zout en rasp er royaal wat spruitjes over. Je

hoort het goed: raspen maar!

 

4.Rol de randjes van het bladerdeeg naar binnen en

doreer de randjes met het losgeklopte eigeel. Zet

ongeveer 25 minuten in de voorverwarmde oven.

 

5. Beleg met de champignons, erwtjes en één

eidooier per persoon. Zet nog 7 minuten in de oven, 

en rasp er nadien wat citroen over. Een beetje

parmezaan maakt dit gerecht helemaal af.

 

BEREIDING

1 bladerdeeg

3 eidooiers waarvan 1 losgeklopt

250 gr kastanjechampignons

8 spruitjes

75 gr diepvrieserwtjes

200 gr mascarpone

1 biologische citroen

Olijfolie

Peper en zout

Parmezaan

Een variant op de originele ‘witte pizza’ uit de

Elzas. Met groenten van hier die nu in het seizoen

zijn. Spruitjes en kastanjechampignons van telers

vlakbij. Aangevuld met diepvrieserwtjes. 

Heus geen schande, je kunt ze perfect doseren

en makkelijk opnieuw invriezen. 

INGREDIËNTEN
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Vegetarische lasagne
met knolselderkaassaus
Voor vier personen

1.  Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Kuis een halve knolselder snij in blokjes en kook 

gaar in 1 liter melk. 

3. Mix de knolselder met de melk tot een gladde saus

en kruid met peper, zout en nootmuskaat. Roer de

geraspte kaas onder de saus. Voeg extra parmezaan

toe voor een krachtigere kaassmaak.

4. Pel ondertussen de ui en de knoflook en snij in grote

stukken. Snij de poepjes af de wortel en snij in grote

stukken. Maak de wortel goed proper. Met schillen

verlies je enkel tijd en vitamines, sla deze stap dus

gerust over. Maak de stengels van de knolselder ook

proper en snij in grove stukken.

5. Mix de ingrediënten van stap 4 in een blender samen

met het paprikapoeder en de cayenne.

6. Stoof het mengsel in een middelwarme pan met wat

olijfolie aan. Voeg de tomatenpuree toe en stoof even

mee aan. Blus met de rode wijn, laat uitkoken en voeg

de tomatenblokjes en het blokje groentenbouillon toe.

Laat op een heel zacht vuur pruttelen. 

 

BEREIDING

1 grote knolselder met loof

1 liter melk

250 gr geraspte kaas

+/- 400gr spinazie

+/- 250 gr champignons 

400 gr volkoren lasagnevellen

nootmuskaat

parmezaan 

peper & zout

olijfolie

INGREDIËNTEN
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TOMATENSAUS:

2 wortels, 2 uien

2 el tomatenpuree

2 grote tenen knoflook

2 stengels v/e knolselder

400 gr linzen in blik

paprika- & cayennepoeder

400 gr tomatenblokjes

1 glas rode wijn

1 blokje groentebouillon



Vegetarische lasagne
met knolselderkaassaus
Vervolg

7. Voeg na ongeveer een half uur het blik uitgelekte linzen toe en meng

onder de saus. Nu heb je een saus met de structuur van een Bolognesesaus. Voeg

eventueel wat kristalsuiker, peper of zout toe naar smaak.

 

8. Stoof de champignons en spinazie ondertussen even aan

in een pan met wat olijfolie, knoflook, peper en zout. De champignons en

spnazie kunnen ook gewoon gegaard worden in de tomatensaus, maar ik hou ze

graag apart om een extra laagje mee te vormen. 

Nu staat alles klaar om de lasagne op te bouwen

 

9.Begin met een laagje van de knolselderkaassaus onderaan op de bodem van een grote ovenschaal.

Voeg een laagje lasagnevelllen toe. Lepel hierop de tomatensaus en wrijf mooi uit. Voeg opnieuw een

laag lasagnevellen toe. Schep hierop de champignons en spinazie. Voeg een laag lasagnevellen toe

en opnieuw tomatensaus die je lekker dik over het geheel uitsmeert. Herhaal deze handelingen een

tweede keer en eindig met lasagnevellen bovenaan. Doe hier de knolselderkaassaus op tot alles bedekt

is. Werk af met een dikke laag parmezaanse kaas. Schuif 20 minuten in een voorverwarmde oven en

laat hierna nog even grillen tot er een mooi korstje ontstaat

 

 

VERVOLG BEREIDING
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Nog knolselderkaassaus of tomatensaus over? 

Ze laten zich makkelijk invriezen. Gebruik de tomatensaus een

volgende keer bij een spaghetti en de knolselderkaassaus voor

‘bloemkool in bechamelsaus’. 



Kalkoenwraps met
knolselderremoulade
en appel
Voor vier personen

1. Maak een kwart van de knolselder schoon en

rasp in heel fijne slierten.

2. Verwijder het klokhuis van de appel en rasp

eveneens fijn. Snipper de 3 lente-uitjes fijn. 

3.Meng alles samen met de mayonaise,

graanmosterd, honing en stevig wat peper. 

3. Leg de tortilla’s open en verdeel de kalkoenfilet

over de 4 tortilla’s.

4. Beleg royaal met de appelknolselderremoulade.

5. Rol mooi toe en snij schuin in twee.

 

BEREIDING

4 volkoren tortilla's

1/4 knolselder 

1 appel

200gr kalkoenfilet sneetjes

1 tl graanmosterd

1 el yoghurt

1 el mayonaise

scheutje honing 

3 lente-uitjes

peper

 

Soms mag het al eens snel gaan. Maar daarom hoef

je nog niet in te boeten op smaak. Deze kalkoen-

wraps zijn in een handomdraai klaar en zijn de

gezonde variant op de dürüm. Bovendien is het

ideaal om andere restjes in te verwerken. Nog wat

wortel, raapjes, veldsla of een andere groente over?

Ze misstaan zeker niet in deze maaltijd. Bovendien is

dit iets dat je zowel ’s ochtends, ’s middagas, ’s

avonds als ’s nachts zou kunnen eten. Heerlijk toch?

INGREDIËNTEN
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1. Pel de ui en de knoflook en snij fijn. Verwarm een

flinke scheut olijfolie in een grote pot en stoof de ui

en knoflook aan.

2. Voeg de prei, in ringen, toe aan de pot. 

3. Snij de harde poep van de broccoli en

verwijder de schil met een dunschiller, snij de rest

van de stengel ook in stukjes en doe samen met de

roosjes in de pot.

4. Overgiet met groentenbouillon tot het geheel

onderstaat. Laat 30 minuten zachtjes pruttelen. 

5. Haal de eieren uit de wokpan en stoof

vervolgens de ui en look aan, met nieuwe vetstof.

6. Snij blokjes van de chorizo en laat ze kort maar

krachtig krokant worden in een hete pan. Je hoeft

geen vetstof toe te voegen. 

7. Mix de soep als alle groenten gaar zijn. Doe

peper, zout en enkele ‘chorizocroutons’ in de soep

en werk af met de olie die is vrijgekomen.

 

Broccolisoep
met chorizo
Voor vier personen

BEREIDING

2 uien

1 preiwit

2 stengels van de knolselder

1 teen knoflook

1 grote broccoli

olijfolie

groentebouillon

200 gr chorizo

peper & zout

INGREDIËNTEN

Soep is altijd een goed idee. Veel groenten, veel

smaak en een heerlijk hartverwarmend gevoel

tijdens koude dagen. Zorg voor wat

toppings in de vorm van chorizo, croutons, kaas,…

en je soep vormt meteen een volwaardige

maaltijd.

W E E K M E N U  F E B R U A R I

5



1. Snij de pastinaken, raapjes, aardappelen en

appelen gelijkmatig fijn met een mandoline. 

2. Stapel ze afwisselend in een ronde overschaal. 

3. Warm dan de room met een teentje knoflook,

rozemarijn, peper en zout op. Laat even infuseren,

zeef en giet room over de mooi gedrapeerde

schijfjes. Zet een overschotje saus opzij.

4. Doe er nog een flinke scheut olijfolie over en zet

ongeveer 40-45 minuten in de oven. Laat de

onderkant mooi garen en de bovenkant een beetje

crispy worden. 

5. Haal uit de oven, doe er nog wat grof zout over

en dresseer mooi op een bord. Vergeet niet om er

wat extra roomsaus bij te doen en klaar.

 

Rootatouille
Voor vier personen

BEREIDING

5 grote pastinaken 

6 gele raapjes

6 meiraapjes

5 aardappels 

3 appelen 

250 ml culinaire room

rozemarij

olijfolie

1 teen look

zout en peper

INGREDIËNTEN

Een winterse variant op de klassieke ratatouille.

Zoek de mooiste, grote knollen uit in de winkel,

snij fijn met een mandoline en al snel heb je een

winterse schotel die hartverwarmend is. En die er

bovendien nog eens mooi uitziet. 

Kleine disclaimer: om dit gerecht te maken, heb

je wel wat voorbereidingstijd nodig..

W E E K M E N U  F E B R U A R I
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Laat je niet beperken tot de ingrediënten in dit recept.

Kies voor wat er mooi uitziet en in het seizoen is. Een

paarse aardappel, peterseliewortel, koolrabi,…



1. Verwarm de oven op 180°C. Maak de wortelen en

de pastinaken proper, maar laat de schil eraan.

Snij in mooie frietjes. Meng ze op een bakplaat met

een scheut zonnebloemolie, peper en zout. Steek

ca. 35 minuten in de voorverwarmde oven.

2. Snij de vis in hapklare delen en blend samen met

de verse groene kruiden, de eiwitten, het paneer-

meel en wat peper en zout tot een homogene

massa. Voeg eventueel wat extra paneermeel toe

om tot een mooie massa te komen. Rol de massa

tot 4 balletjes en druk plat met je handpalmen tot

je mooie burgers krijgt.

3. Verhit een scheutje zonnebloemolie in een pan

en bak de visburger gaar aan beide kanten. 

 

Visburger met
pastinaakfrietjes
Voor vier personen

BEREIDING

400 gr witte vis

1 sjalot

2 eiwitten

4 grote pastinaken

4 grote wortelen

paneermeel

zonnebloemolie

peper en zout

versoe groene kruide (venkel, dille,

peterselie, koriander,...) 

2 el mayonaise

1 grote augurk

INGREDIËNTEN

Met vis kun je vele richtingen uit:

in papillot, gegrild, in een bouillabaise, gerookt,…

maar voor een makkelijk gerecht na een lange

werkdag is een visburger the way to go. Makkelijk

comfort food met gezonde frietjes en een snelle

tartaarsaus. Ideaal om de dag mee te eindigen.

W E E K M E N U  F E B R U A R I
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4. Meng ondertussen de mayonaise met een fijngesneden augurk, wat peterselie en zwarte

peper tot een soort tartaarsaus

5. Haal de frietjes uit de oven en leg ze op het bord (of vouw snel een frietzakje) samen

met de visburger en een lepel van de snelle tartaarsaus. Werk af met grof zout en wat

verse peterselie.

 

 

Visburger met
pastinaakfrietjes
Vervolg

VERVOLG BEREIDING

Wist je dat je online verschillende viswijzers vindt?

Deze wijzers vertellen je perfect welke vis in het

seizoen is en welke vis er nog niet overbevist is. Zo

maak je steeds een verantwoorde keuze.
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Groenten grillen in de oven maakt het leven een

pak makkelijker. Je kan zowat elke groente grillen.

Gewoon even snijden, de oven in en je hebt

heerlijke groenten die bij zowat elk gerecht

passen. Een overschotje van je gegrilde groenten?

Dan heb je meteen lunch voor de dag erna.



1.  Pel de sjalot en snipper fijn. Verhit de olijfolie in een

diepe pan en fruit de sjalot 1 minuut aan op middelhoog

vuur. Voeg de risottorijst toe en bak al roerend 1 minuut.

 

2. Voeg ⅓ van de bouillon toe en laat de rijstkorrels de

bouillon langzaam opnemen. Roer regelmatig door.

Voeg zodra de bouillon door de rijst opgenomen is

weer ⅓ van de bouillon toe en herhaal dit met de rest

van de bouillon. De risotto is gaar zodra de korrel van

buiten zacht is en nog een lichte bite heeft vanbinnen.

Dit duurt ongeveer 20 – 25 minuten. Voeg eventueel

extra bouillon toe om de korrel nog verder te garen.

 

3. Maak de champignons proper en snij in dunne

plakjes. 

 

Risotto met
champignons en
broccolipesto
Voor vier personen

BEREIDING

250 gr risotterijst

1 sjalot

750 ml groentebouillon

300 gr champignongs

100 gr vastgekookte broccoli

50 gr zonnebloempitten

1 citroen

parmezaan

peper en zout

oijfolie

INGREDIËNTEN

Wanneer het niet té feestelijk is maar het wel wat

meer mag zijn. Wanneer je wilt imponeren in de

keuken maar het voor jezelf haalbaar wilt

houden. Bovendien kun je ook zowat elk

ingrediënt verwerken in een risotto. Dat maakt

het een dankbaar gerecht om mee aan de slag

te gaan.
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4.  Verhit een eetlepel olijfolie in een andere pan en bak de champignons enkele minuten

op middelhoog vuur, of tot ze goudbruin zijn. Breng op smaak met citroen, peper en zout.

 

5. Mix de voorgekookte broccoli met een handvol parmezaan, 50 gr zonnebloempitten en

olijfolie tot een smeuïge massa. Kruid eventueel bij met peper en zout. Roer wanneer

de risotto gaar is royaal parmezaan en een scheutje citroen door de risotto. Breng op smaak

met peper en eventueel met zout.

 

6. Verdeel de risotto over de borden en garneer met de champignons en de broccolipesto.

Bestrooi met wat citroenrasp en wat zwarte peper.

Risotto met
champignons en
broccolipesto
Voor vier personen

VERVOLG BEREIDING

Wanneer het niet té feestelijk is maar het wel wat meer mag

zijn. Wanneer je wilt imponeren in de keuken maar het voor

jezelf haalbaar wilt houden. Bovendien kun je ook zowat elk

ingrediënt verwerken in een risotto. Dat maakt het een

dankbaar gerecht om mee aan de slag te gaan.
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