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courgettepizza’s

Ingrediënten voor 4 personen:

Ingrediënten voor 4 personen:

• 2 wortels
• Een halve witte kool
• 2 stevige tomaten
• 1 komkommer
• 1 ui
• 2 eetlepels yoghurt
• 2 eetlepels mayonaise
• 1 teentje look fijn gesneden
• Koriander
• Zout en peper
• 4 voorgemaakte wraps

• 1 courgette (voor ongeveer
20 pizza’s)
• 100 g geraspte kaas
• Groene en rode pesto
• Tomatensaus
• Pijnboompitten (4-5 per pizza)
• Italiaanse kruiden

 nijd de tomaten, de komkommer, de halve witte kool en de ui
S
in kleine stukjes. Rasp de wortels.
 aak een saus op basis van mayonaise, yoghurt, koriander,
M
look, peper en zout.

Snijd de courgette in schijfjes van ongeveer 1 cm dik.
 arneer elk schijfje met tomatensaus en geraspte kaas en
G
voeg naar wens nog pesto en pijnboompitten toe.
Zet de « mini-pizza’s » gedurende 10-15 minuten in de oven.

Verwarm de wraps in de oven, de microgolf of onder de grill.
Beleg de wraps met de groenten en werk af met wat saus.
Sluit de wrap door hem toe te rollen.
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Luikse
salade

Groentetaart

Ingrediënten voor 4 personen:

Ingrediënten voor 4 personen:

• 1 kg vastkokende aardappelen
• 800 g verse of diepgevroren
prinsessenboontjes
• 100 g gerookt spek
• 200 g uien (komt overeen met
2-3 uien)
• 2 teentjes look
• 50 ml azijn
• 50 ml water
• Fijngehakte peterselie
• Zout, peper, nootmuskaat

• 1 rol bladerdeeg
• 100 g fetakaas
• 1 aubergine
• 2 jonge courgettes
• 1 rode paprika
• 2 uien
• 3 teentjes look
• 1 eetlepel suiker
• 5 eetlepels olijfolie
• Verse of diepgevroren basilicum
• Zout en peper

 ook de aardappelen en de boontjes in lichtjes gezouten water.
K
Hak de uien en de look fijn.
Bak het spek in een grote pot zonder vetstof.
Voeg de uien en de look bij het spek en laat bruinen.
Voeg op het einde de azijn en het water toe, laat het vocht
voor de helft verdampen.
Voeg de boontjes en de aardappelen toe aan de gebakken uien
en het spek.
Werk af met fijngesneden peterselie, peper en nootmuskaat.
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 chil en snijd de uien en bak ze ongeveer 20 minuten in 2
S
eetlepels olijfolie. Voeg na 10 minuten 1 eetlepel suiker toe en
laat ze verder bakken tot ze goudgeel zien.
Snijd de courgettes en de aubergine in schijfjes en de paprika
in reepjes.
Bak de groenten in een pan met olijfolie tot ze gaar zijn. Doe dit
in verschillende keren, zodat de groenten niet op elkaar liggen
in de pan.
Bak het deeg voor gedurende 15 minuten.
Bedek het deeg eerst met de uien en pers hierover 2 teentjes look.
Leg vervolgens de schijfjes courgette en aubergine op de uien
en pers het derde teentje look hierover. Eindig met de reepjes
paprika, de blokjes feta en de fijngesneden basilicum.
Bak de taart gedurende 30 minuten in de oven.
viasano.be

