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Receptenboek
Smakelijk

Groen & Grijs
Recept voor: tonijnsalade op toast
Ingrediënten voor twee personen
- 3/4 blikje tonijn op olijfolie
- 1 eetlepel mayonaise
- halve theelepel grove, pikante mosterd
- 1 snufje paprika poeder
- 2 zoetzure augurken
- halve rode ui
- 8 kappertjes
- 7 zilveruitjes zoet zuur
- peper en zout
- 2 sneetjes casinobrood
- 6 mooie bladeren kropsla
- halve tomaat
- 1 gekookte ei
- 1/3 komkommer
- paar takjes peterselie

Bereiding
1| Laat de tonijn een beetje uitlekken en pluis hem vervolgens met een vork uit het
blikje in een apart kommetje. 2| Voeg hier de mayonaise en de mosterd aan toe en
schep het geheel even goed om tot het lekker smeuïg is geworden. 3| Hak de ui,
augurken, zilveruitjes en kappertjes in fijne blokjes en doe die bij de tonijn in het
schaaltje. Schep het geheel nog even goed door. 4| Breng de tonijnsalade op smaak
met peper en zout en het snufje paprikapoeder. 5| Kook het ei. 6| Rooster het
casinobrood en snij het schuin doormidden. 7| Maak de borden op. Leg de bladeren
kropsla in het midden, daarop de toast en doe er de tonijnsalade op. Maak het
geheel mooi op met tomaat, komkommer en gekookt ei. Beetje zout en peper
erover. Een takje peterselie maakt het nog mooier.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Recept voor: kip kerrie met rijst
en boontjes
Ingrediënten voor twee personen
- 1 kipfilets
- halve ui
- 1 knoflookteentje
- halve rode paprika
- 260 gram sperziebonen
- 2 eetlepels kerriepoeder
- snuf chilivlokken (niet teveel anders erg pittig)
- 1 theelepel kurkuma
- snuf korianderpoeder
- 200 milliliter kokosmelk
- 1 eetlepel bloem
- 1 grote eetlepel rozijnen en 1 schijf ananas in stukjes
- 1/4 pak rijst
- zout en peper
- takjes koriander om te garneren

Bereiding
1| Verwijder de uiteinden van de sperzieboontjes, snijd in stukken en kook ze
beetgaar. 2| Snipper de ui grof en bak dit even glazig in olijfolie een grote wok. Pers
de teentjes knoflook en bak die even met de ui mee. Snijd de kipfilet in blokjes en
kruid die met kip kruiden en voeg dit ook bij de ui. Bak het rondom mee zodat de
buitenkant van de kip alvast aangebakken is. 3| Snijd de paprika in blokjes en bak
die mee met de kip. Voeg de kruiden (kerriepoeder, chilivlokken, kurkuma,
kerriepoeder en korianderpoeder) samen met de bloem bij het kip mengsel. Roer dit
goed door en laat de bloem even meebakken. 4| Voeg de kokosmelk toe en verwarm
dit ongeveer 8 minuutjes mee. Proef de saus en voeg eventueel een beetje zout toe.
5| Voeg tot slot blokjes ananas en rozijntjes toe en roer de afgegoten sperziebonen
door de saus. Kook de rijst volgens de aanwijzing op de verpakking. 6| Maak mooie
torentjes van de rijst en daaromheen doe je de kip kerrie. Maak het extra mooi met
een paar takjes koriander.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Recept voor: oma’s toetje
Ingrediënten voor twee personen
- 200 milliliter yoghurt
- 200 milliliter gele vla
- beetje ranja
- 2 beschuiten
- aardbeienjam
- diepe borden
- 2 aardbeien
- 2 bramen
- 2 frambozen
- poedersuiker

Bereiding
1| Pak 2 diepe borden. Leg in elk bord een beschuit. 2| Besmeer de beschuiten
lekker dik met aardbeienjam. 3| Giet over de jam de yoghurt. 4| Giet over de
yoghurt de gele vla heen (doe dit in het midden van de yoghurt) 5| Garneer het
af met fruit en bestrooien met poedersuiker.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Herinnering aan het koken

Een omschrijving van ons,
samen aan het koken.

Groen & Grijs
Recept voor: salade met haring en bietjes
Ingrediënten voor twee personen
- 2 haringen
- 120 gram gekookte rode bieten
- 1 zure appels
- halve ui
- 1 augurk
- 1,5 eetlepel rode wijnazijn
- 1,5 eetlepel olie
- 1,5 eetlepel mayonaise
- zout, peper
- beetje suiker
- komkommer in hele dunne plakjes om te garneren(het gerecht mooi maken)
- paar blaadjes knapperige sla
- 1 eetlepel fijngeknipte bieslook
- 2 toefjes dille
- per persoon 2 stukjes roggebrood

Bereiding
Let op: salade moet minstens 1/2 uur intrekken! Dan komen alle smaken goed tot
hun recht.
1| Snijd de bietjes in kleine blokjes. Schil de appels en snijd in kleine blokjes. Pel de
ui en snijd die heel fijn. Snijd de augurken in kleine blokjes. Doe alles in een kom
en meng door elkaar. 2| Roer in een kommetje een sausje van de rode wijnazijn, de
olie, de mayonaise, wat peper en zout en een snufje suiker. 3| Meng het sausje met
de bieslook door de salade. 4| Laat de salade afgedekt in de koelkast minstens een
half uur intrekken. 5| Snijd de haringen in stukjes van 2 centimeter. 6| Maak op een
bord met een ring een mooie ronde van de bietensalade, leg daar de komkommer
omheen en een blaadje sla bovenop. Leg dan de stukjes haring er mooi omheen. 7|
Garneren met een toefje. Serveren met brood of roggebrood.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Recept voor: gevulde kipfilet met roomkaas
en spinazie
Ingrediënten voor twee personen
- 2 kipfilets
- 2 eetlepels pesto
- 65 gram roomkaas
- 30 gram spinazie (panklaar)
- 1 eetlepel olijfolie
- 1 eetlepel witte wijn
- 250 gram penne pasta
- basilicum
- 4 cherry tomaatjes

Bereiding
1| Snijd de kipfilets horizontaal in. Bestrijk de binnenkant van beide kipfilets met 1
eetlepel pesto. Verdeel de roomkaas en spinazieblaadjes erover. 2| Vouw de kipfilets
dicht en steek ze vast met een prikker. Bestrooi de kip met zout en peper. 3| Kook
de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Wanneer de pasta
gaar is afgieten. Een beetje olie door de pasta om plakken te voorkomen. 4| Verhit
de olijfolie in een pan en bak de kipfilets 7 minuten per kant. Blus het bakvet af met
een scheutje witte wijn. Houd warm. 5| Doe de pasta in een pan en voeg er 1
eetlepel pesto aantoe, meng het geheel door elkaar. Warm het op en verdeel over 2
borden. 6| Snijd de kipfilet in een waaier en leg over de pasta. Garneer met
basilicum en de tomaatjes.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Recept voor: bladerdeeg appeltaartjes
Ingrediënten voor twee personen
- 2 plakjes bladerdeeg (ontdooid)
- halve appel
- citroensap
- 1,5 eetlepel suiker
- halve theelepel kaneel
- vanille ijs
- opgeslagen slagroom

Bereiding
1| Verwarm de oven voor op 200 graden en laat het bladerdeeg ontdooien. 2| Meng
in een bak de suiker met de kaneel. 3| Schil de appel en snijd er dunne plakjes van.
Doe in een bakje en gooi het citroensap erover. Hussel door elkaar. 4| Leg de
bladerdeeg velletjes op een bakplaat met bakpapier, prik er met een vork gaatjes in
en verdeel de plakjes appel over het bladerdeeg. 5| Verdeel het suiker-kaneel
mengsel over de appel en vouw de zijkanten van het bladerdeeg naar binnen. 6| Zet
de “appeltaartjes” circa 20 minuten in de oven. Zodra de taartjes lekker goudbruin
zijn geworden, zijn ze klaar. 7| Serveer het warm met een bolletje ijs en een toefje
slagroom.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Herinnering aan het koken

Een omschrijving van ons,
samen aan het koken.

Groen & Grijs
Recept voor: preisoep
Ingrediënten voor twee personen
- 20 gram roomboter
- halve grote ui fijngesnipperd
- 1,5 hele prei
- 1,5 groentebouillon blokje
- 650 milliliter water
- 15 gram bloem
- 2,5 eetlepel melk
- 1 theelepel citroensap
- 50 gram gekookte ham in reepjes
- peper en zout naar smaak
- 1 eetlepels geraspte oude kaas

Bereiding
1| Smelt de boter in de pan en bak hierin kort de fijngesnipperde ui. Laat de ui niet
kleuren. 2| Snijd het witte/lichtgroene deel van de prei, dit is het onderste gedeelte
van de prei in hele smalle reepjes en was dit heel goed (het groene deel is bitter,
dit is het uiteinde van de prei). 3| Voeg de prei toe aan de uien. Doe de deksel op de
pan en laat het 10 minuten smoren, voeg de bloem toe, roer een paar keer door en
giet 650 milliliter kokend water in de pan, wanneer het weer kookt dan voeg je de
bouillonblokjes toe. Laat het 10 minuten op laag vuur garen. 4| Voeg de melk en
daarna het citroensap toe aan de pan en roer door. Voeg de ham en zout en peper
toe. Proef of de soep lekker is of doe er nog een beetje zout en peper bij. 5| Serveer
de soep in soepkoppen en strooi de kaas er overheen.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Recept voor: pasta met tomaat
en gehaktsaus
Ingrediënten voor twee personen
- 260 gram pasta
- halve grote ui
- 1 knoflookteentje
- klontje boter
- 1 eetlepel olijfolie
- 1 eetlepel oregano
- 170 gram rundergehakt
- 250 gram gepelde tomaat uit blik
- 30 milliliter Italiaanse rode wijn
- zeezout
- versgemalen peper
- parmigiano Reggiano (Parmezaanse kaas)
- verse peterselie
- 1 eetlepel tomatenpuree
- paar blaadjes basilicum
Bereiding
1| Haal de schil van de ui en van de knoflook, snijd beide ingrediënten vervolgens in
kleine stukken. Snijd ook de verse peterselie fijn met een scherp mes en schaaf alvast
wat Parmigiano Reggiano. 2| Smelt de boter met een eetlepel olijfolie in een koekenpan.
Als de boter gloeiendheet is, doe je het gehakt in de pan. Bak het gehakt hard aan, zodat
dit lekkere knapperig wordt en een mooie bruine kleur krijgt. 3| Na een paar minuten
doe je ook de ui, knoflook en oregano in de pan. Na wederom een paar minuten blus je
het geheel af met de rode wijn. 4| Geef de rode wijn een paar minuten de tijd om het
gehakt maximaal smaak te geven. Als er nog een beetje wijn in de pan zit, doe je ook de
gepelde tomaten erbij samen met de eetlepel tomatenpuree. Breng de saus van tomaat
en gehakt gelijk op smaak met versgemalen peper en zeezout. Laat het geheel ongeveer
30 minuten pruttelen op laag vuur. 5| Voor het koken van de pasta zet je een pan met
ruim water op het vuur en die breng je aan de kook. Als het water kookt, dan doe je de
pasta in de pan samen met een eetlepel zeezout. Kook de pasta volgens de
bereidingswijze op de verpakking 'al dente'. 6| Giet de pasta af in een vergiet, doe die
terug in de pan en voeg er een heel klein beetje olie aan toe, zo gaat de pasta niet
plakken. 7| Serveer de pasta in diepe borden, verdeel over het midden de saus en
bestrooi het met de Parmezaanse kaas. Een blaadje basilicum maakt het extra mooi.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Recept voor: chocolademousse
Ingrediënten voor twee personen
- 100 gram pure chocolade (eventueel chocodrups)
- 25 gram geraspte chocolade
- 125 gram opgeklopte slagroom
- halve theelepel vanillesuiker
- halve theelepel fijne kristalsuiker
- 1 eiwit stijf opgeklopt met een snufje zout

Bereiding
1| Breek de chocola in stukjes en smelt die in een pannetje au bain-marie (dat wil
zeggen een pannetje met heet water en daar hang je het pannetje met chocolade
in). 2| Ondertussen doe je de slagroom in een grote kom met een theelepeltje
vanillesuiker. Als de chocola is gesmolten, laat je die ongeveer 30 seconden
afkoelen. Voeg vervolgens de chocola toe aan de slagroom. 3| Klop het eiwit heel
stijf met een klein snufje zout. 4| Spatel de chocolade door de slagroom en spatel
daarna ook het opgeklopte eiwit er doorheen. Het moet een mooi romig geheel
worden. 5| Serveer het in een wijnglas met wat geraspte chocolade erover.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Herinnering aan het koken

Een omschrijving van ons,
samen aan het koken.

Groen & Grijs
Recept voor: pompoensoep
Ingrediënten voor twee personen
- pompoen (flespompoen of kleine pompoen)
- halve grote ui
- 1 kleine knoflookteen
- olijfolie
- peper, zout, kurkuma naar smaak
- halve theelepel kerrie
- halve theelepel komijn
- mespuntje chili
- halve liter water
- 2/3 blokje kippenbouillon
- 1 eetlepel crème fraiche
- 2 takjes koriander
- peper en zout

	
  	
  
Bereiding
1| De pompoen schillen en in kleine stukken snijden en de pitten eruit halen.
2| De ui snipperen (heel fijn snijden) en samen met de fijngehakte knoflook in een
grote pan met een beetje olijfolie aan bakken. 3| De stukken pompoen toevoegen
samen met: peper, zout, kurkuma, kerrie, chili en komijn. Alles kort omscheppen. 4|
Voeg ongeveer 300 milliliter water (zodat alles net onder water staat) en het
bouillonblokje toe. Het geheel zachtjes aan de kook brengen en laten koken totdat
de pompoen zacht (gaar) is. 5| Voeg het resterende water toe en laat alles nog eens
30 minuten zachtjes doorkoken. 6| Pureer het met een staafmixer tot een romige
massa. 7| Voor de crème: meng de crème fraiche met de koriander en peper en zout
en verdeel het over de koppen. 8| Schep de soep op de crème en serveer de
pompoensoep.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Recept voor: kabeljauw met
aardappelpuree
Ingrediënten voor twee personen
- halve kilogram stamppot- of puree
aardappelen
- 300 gram geschrapte worteltjes in plakjes
- 25 gram roomboter en wat olie
- 300 gram kabeljauwfilet
- zout
- 25 milliliter melk
- 1 kleine theelepel nootmuskaat poeder
- half bosje peterselie (fijngehakt)

Bereiding
1| Kook in een diepe pan de aardappelen in een laagje water, gedurende ongeveer
10 minuten. Vervolgens afgieten en fijnstampen. 2| Meng de gestampte
aardappelen met melk en nootmuskaat. 3| Breng in een andere pan de worteltjes
aan de kook in een laagje water. Kook het 10 minuten met de deksel op de pan.
Kook de worteltjes vervolgens (na de 10 minuten) zonder deksel tot bijna al het
vocht is verdampt. 4| Smelt ondertussen in een koekenpan de boter. 5| Dep de
kabeljauw goed droog en bak die 6-8 minuten aan weerszijden, tot het lichtbruin en
gaar is. 6| Bestrooi de kabeljauw met zout en de helft van de peterselie en keer het
nogmaals. Voeg naar smaak zout toe. 7| Verdeel de puree, worteltjes en kabeljauw
over 2 borden. Strooi de rest van de peterselie over de worteltjes.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Recept voor: Haagse bluf
Ingrediënten voor twee personen
- 1 eiwit
- 65 milliliter rode bessensap
- 75 gram suiker
- 2 lange vingers
- aalbessen
- suiker
- citroensap
- paar takjes munt
- champagnecoupes

Bereiding
1| Klop in een beslagkom het eiwit samen met het bessensap en de suiker heel stijf
met een mixer (minstens 5 minuten met een mixer). Blijf kloppen tot de suiker is
opgelost. 2| Verdeel dit (de Bluf) direct over de coupes. 3| Serveertip: garneer de
Haagse bluf met lange vingers en naar wens met een trosje gesuikerde aalbessen
(je besprenkelt de bessen met citroensap en doopt ze in de suiker) en een takje
verse munt.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Herinnering aan het koken

Een omschrijving van ons,
samen aan het koken.

Groen & Grijs
Recept voor: huzarensalade
Ingrediënten voor twee personen
- 150 gram vastkokende aardappelen
- 40 gram winterpeen
- 40 gram diepvries tuinerwten
- 1 middelgrote ei
- 35 gram augurken zoetzuur
- 50 gram schouderham
- 25 gram zilveruitjes
- halve Granny Smith appel
- 1 theelepel kappertjes
- 1,5 eetlepel mayonaise
- halve eetlepel witte wijnazijn
- 1 theelepel Franse mosterd
- krop sla
- 2 sneetjes geroosterd witbrood (zonder korst)

Bereiding
1| Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes van 1 centimeter. Kook ze 6 minuten
in water met zout. Laat afkoelen. 2| Snijd de winterpeen in blokjes van 1 centimeter
en kook ze 4 minuten in water met zout. Voeg de laatste 2 minuten de tuinerwten
toe. Giet alles af en laat afkoelen. 3| Kook het eitje 8 minuten in kokend water. Laat
het ei schrikken in koud water en pel het. 4| Snijd een augurk in plakjes, 1/3 van het
ei in partjes en de helft van de ham in dunne reepjes. Houd dit apart. 5| Snijd de
rest van de augurken, zilveruitjes en de rest van het ei in kleine stukjes. Snijd de
appel in kwarten, verwijder het klokhuis en snijd in partjes. 6| Meng het zilverui
mengsel met de aardappel, winterpeen, erwten, appel en kappertjes in een kom.
Meng de mayonaise met azijn en mosterd en schep het door de salade. Breng de
salade op smaak met peper en zout. 7| Laat de salade 60 minuten afgedekt in de
koelkast staan. 8| Garneer de salade met de overgebleven augurken, de partjes ei en
de ham. 9| Serveer deze huzarensalade op een bord op een groot blad kropsla en
serveer er geroosterd brood bij.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Recept voor: paprikataart met kaas
Een springvorm is te
Ingrediënten voor vier personen
groot voor een
- 8 plakjes diepvries bladerdeeg
tweepersoons taartje.
- 2 ui
Maak dus wat extra en
- 1 zak paprikamix (rood, groen, geel)
geniet er lekker twee
- 5 eetlepels olijfolie
dagen van!
- 200 g Roquefort kaas
- 3 middelgrote eieren
- 300 milliliter MonChou zacht & luchtig
- gemengde salade (frisée/ veldsla/eikenblad)
- 12 stukjes zongedroogde tomaten
- 1 komkommer in stukjes
- 1 rode ui in dunne ringen
- handje walnoten
- handje zaden en pitten
- voor de dressing: 2 eetlepel mayonaise, 1 eetlepel witte wijnazijn, nufje zout en
peper en eetlepel honing.

Bereiding
1| Verwarm de oven voor op 200 graden en laat het bladerdeeg ontdooien volgens
de aanwijzingen op de verpakking. 2| Snipper de ui, was de paprika's en snijd die in
kleine blokjes. 3| Verhit de olijfolie in een grote koekenpan. Bak hierin de ui en
paprika circa 3 minuten. Breng op smaak met peper en zout. 4| Verkruimel de
roquefort boven het paprikamengsel en vermeng. 5| Vet een kleine springvorm met
olie in en bekleed met bladerdeeg. Prik met een vork gaatjes in de bodem. 6|
Verdeel het paprikamengsel over de bodem. Klop de eieren los met de MonChou en
schenk over de vulling. Bak de taart in het midden van de oven in circa 40 minuten
goudbruin en gaar. 7| Serveer met een gemengde salade met tomaat en
komkommer en rode ui en de noten. 8| Voor de dressing: meng alle ingrediënten
voor de dressing bij elkaar in een kommetje en met een vork mengen. Met de
salade vermengen. De noten op het laatst eroverheen strooien. Serveer op een
groot bord de salade met een kwart van de warme hartige taart.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Recept voor: hangop met rood fruit
Ingrediënten voor twee personen
- halve liter volle yoghurt
- half vanillestokje
- 20 milliliter verse slagroom
- 2 eetlepels kristalsuiker
- 125 milliliter bramen op lichte siroop (pot)
- 50 gram blauwe bessen
- 1 theelepel maizena
- halve eetlepel kraanwater
- handje vol gesuikerde amandelen

Bereiding
1| Bekleed een zeef met een vochtige, schone theedoek en hang in een diepe kom.
Schenk de yoghurt in de theedoek en dek die af. Zet de kom 4 uur in de koelkast,
zodat het vocht uit de yoghurt kan lekken. 2| Halveer het vanillestokje in de lengte
en schraap met een mespunt het merg eruit. Klop de slagroom stijf met 2/3 van de
suiker. 3| Schep de hangop uit de theedoek in een kom en roer het los. Spatel het
vanillemerg en de slagroom door de hangop. 4| Doe de bramen met siroop, bessen
en de rest van de suiker in een steelpan en breng het aan de kook. 5| Roer de
maizena met het water tot een glad mengsel en voeg dit toe aan de bramen en
bessen. Laat het op hoog vuur al roerend binden, neem vervolgens van het vuur. 6|
Verdeel de hangop over de schaaltjes en schenk de warme saus erbij. Eventueel
bestrooien met gesuikerde amandelen.

Tip: bekijk de pagina cop smakelijk op www.brabantseproeftuindementie.nl
voor het vervolg van het kookevenement Groen & Grijs.

Groen & Grijs
Herinnering aan het koken

Een omschrijving van ons,
samen aan het koken.

