
pesto van
wortelloof

heerlijk als dipsaus

INGREDIËNTEN
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DE PESTO

* loof van 1 bos wortelen
* 35 gr geraspte

Parmezaanse kaas
* 2 eetlepels pijnboompitten, 

hazelnoten of walnoten
* 1 teentje look
* 6 eetlepels olijfolie
* snuifje peper en zou

Was het wortelloof en verwijder eventuele vergeelde blaadjes. 
Zwier het loof droog, of dep droog met keukenpapier. Pluk de 
blaadjes van de stelen, de stelen kunnen gebruikt worden voor 
soep. Snij de blaadjes met een mes al wat fijner. Doe het loof, de 
look, de pijnboompitten of noten en de kaas in een blender en 
mix fijn. Voeg beetje bij beetje de olijfolie toe tot je een smeuïg 
mengsel hebt. Kruid met peper en zout.



zoetzure hap van 
bloemkoolbladeren

INGREDIËNTEN DE ZOETZURE HAP

* bladeren van 1 
bloemkool

* 2 eetlepels olie
* 1 ui
* 1 bio appelsien
* 3 cm gember
* 30 gr suiker
* 2 eetlepels wijnazijn
* peper en zout

Haal de dikke nerf uit de bloemkoolbladeren (hou deze apart 
voor soep) en snij deze in fijne reepjes. Blancheer ze 5 min. in 
gezouten water. Neem ze met een schuimspaan uit het water 
(hou het kookvocht voor soep). Snipper de ui fijn. Rasp de zeste 
en pers de appelsien. Schil en rasp de gember. Fruit de ui in 
de olie, voeg de gember, zeste, sinaasappelsap, suiker en azijn 
toe en laat goed doorkoken. Zet het vuur zachter en laat even 
inkoken. Voeg als laatste de bloemkoolbladeren toe, laat nog 
1 min. meekoken en zet dan het vuur af. Laat nog minstens 1 uur 
trekken alvorens te serveren.

lekkere variatie van pickles
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restjessoep

INGREDIËNTEN DE SOEP

* dikke nerf van 
bloemkoolbladeren

* bloemkoolstammetjes
* wortelloofstelen
* loof van 1 bussel radijzen
* 1 ui
* 2 koffielepels olie
* 2 bouillonblokjes
* rest van 1 potje 

roomkaas
* kookvocht
* water
* 4 takjes peterselie
* 1 laurierblad
* 1 takje tijm
* peper
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Snij de bloemkoolnerven en -stammetjes in fijne stukjes. 
Snipper de wortelloofstelen. Snij het loof van de radijzen 
zeer fijn. Fruit de ui in olie in een kookpot en voeg de 
groenten toe. Blus met het kookvocht van de wortelen en de 
bloemkoolbladeren. Vul met extra water aan tot 1 liter. Voeg de 
bouillonblokjes toe.
Snipper de peterselieroosjes en hou apart voor de garnering. 
Gebruik de stelen voor je bouquet garni, samen met een 
laurierblad en een takje tijm en doe dit in de soep.
Laat alles 15 tot 20 min. koken. Voeg de roomkaas toe en mix de 
soep. Werk af met de peterselie en serveer.

Als je een hele bussel peterselie hebt gekocht kan je de rest van 
het loof dat je teveel hebt ook pesto van maken.



citruscake met 
wortelgroenten

heerlijk als dessert

INGREDIËNTEN DE CAKE

* 200 gr boter
* 140 gr rozijnen
* sap en zeste van 

2 sinaasappels of 
4 clementines

* 300 gr zelfrijzende bloem
* 300 gr lichtbruine suiker
* 2 theelepels 

speculaaskruiden
* 1 theelepel gemberpoeder
* 1 theelepel bicarbonaat
* 4 eieren
* 300 gr geraspte groenten 

(bv. wortel, pompoen, 
pastinaak,...)

* 200 gr poedersuiker
* snuifje zout

Verwarm de oven voor op 170 graden.
Vet een cakevorm licht in en bekleed met bakpapier.
Meng de rozijnen met het sap van 1 sinaasappel of 2 
clementines en verwarm 2 min. in de magnetron. Meng de 
bloem met de suiker, kruiden, bicarbonaat en het zout. Klop 
de eieren los met de gesmolten boter en meng er de rozijnen 
door. Meng het eimengsel met de droge ingrediënten en voeg 
de geraspte groenten toe. Doe het beslag in de cakevorm en bak 
tot een metalen spies die u in het midden van de cake steekt er 
droog uitkomt (ongeveer 35 à 40 min.).
Meng het poedersuiker met de rest van het citrussap en de 
zeste. Druppel de icing over de cake.

30PROCENTMINDER.BE


