
Auberginerolletjes
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WERKWIJZE
Zet de kikkererwten een nacht in de week of kook ze 30 minuten in driedubbel zoveel gezouten water. Het is de 
bedoeling dat ze een beetje zachter worden zodat we ze kunnen malen, maar ze mogen niet echt gaar worden, 
want anders wordt de structuur van de vulling te papperig.
Snijd de aubergine in de lengte in dunne repen die, met wat fantasie, lijken op schoenzolen. De repen mogen niet te 
dik zijn: normaal kunnen we uit 1 aubergine 8 tot 10 dergelijke repen snijden.
Pel en snipper de knoflook.
Giet 1 dl olijfolie in een kommetje en kruid die met peper en zout en Provençaalse kruiden.
Haal de auberginerepen even door de olijfolie, leg ze op een bord en zet ze 5 minuten in de microgolfoven.
Schep de kikkererwten uit het water, maal ze fijn en vermeng ze met de geconcentreerde tomatenpuree, knoflook, 
peper en zout en nog een druppeltje olijfolie.
Leg de auberginerepen op het werkblad en vul elke reep met een worstje van het kikkererwtenmengsel. 
Schik de rolletjes op een ingevet bakblik.
Bak ze een halfuurtje in een voorverwarmde oven van 180 °C. Kijk af en toe om aanbranden te voorkomen!

INGREDIËNTEN voor 4 personen
150 g gedroogde kikkererwten 
(zeker geen voorgekookte!)
1 aubergine
1 teentje knoflook
1,5 dl olijfolie
peper en zout
1 koffielepel Provençaalse kruiden
1 eetlepel geconcentreerde tomatenpuree



Puree van witte bonen 
en olijfolie
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WERKWIJZE
Kook de bonen gaar en laat ze uitlekken. 
Overgiet ze met olijfolie, citroensap, peper en zout 
en mix alles fijn. 
Serveer de puree warm of koud.

INGREDIËNTEN voor 4 personen
100 g gedroogde witte bonen 
1 dl olijfolie 
sap van 1 citroen 
peper en zout

Dat eenvoudige witte bonen zo lekker kunnen zijn!
Zet je vooroordelen opzij en probeer het.

De puree kun je zelfs als broodbeleg gebruiken,
met daarop een sneetje tomaat, verse kruiden en
zwarte peper uit de molen.

Als je een dag voor je dit gerecht klaarmaakt de
bonen in de week zet, zal de kooktijd aanzienlijk
korter zijn. Anders moet je ze 2 à 3 uur laten koken



Turkse tabouleh, 
gemaakt van bulgur
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WERKWIJZE
Pel en snipper de ui en de knoflook en stoof ze in de olie. Voeg de tomaten toe en laat alles stoven met zout, 
paprikapoeder en cayennepeper of harissa.
Roer de bulgurkorrels door de saus en laat ze nog 5 minuten meekoken.
Neem de pan van het vuur maar laat het deksel erop. Wacht tot de korreltjes alle vocht opgeslorpt hebben.
Neem het deksel van de pan en laat alles afkoelen.
Snijd intussen de sla fijn. Snijd de komkommer, de tomaten en de lente-uitjes in stukjes. Vermeng de komkommer, de 
tomaten en de lente-uitjes door het citroensap.
Roer alle rauwe groenten, dus ook de sla, door de bulgurkorreltjes.

INGREDIËNTEN voor 4 personen
300 g ui
2 teentjes knoflook
olie
8 dl tomaten in stukjes
zout
1 koffielepel paprikapoeder
cayennepeper  
naar keuze
350 g fijne bulgur
200 g sla
1 komkommer
2 tomaten
1 bosje lente-uitjes
sap van 1/2 citroen

Bulgur wordt gemaakt van voorgekookte tarwe-
korrels en is dus snel klaar. 
De Turkse winkels verkopen fijn- of grofgemalen 
witte bulgur en in natuurvoedingswinkels kun je de 
volkorensoorten vinden. Fijngemalen bulgur
hoeft niet noodzakelijk gekookt te worden. 
Hij absorbeert vocht of olie en wordt
vanzelf zacht. Daardoor leent hij zich uitstekend 
voor salades zoals tabouleh.
Turken bieden hun bezoek vaak dit gezonde 
tussendoortje aan. 
Er wordt thee bij gedronken.



Groenekruidenvinaigrette
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We maken een originele vinaigrette door een deel van de olie te vervangen door gemixte groenten. 

WERKWIJZE
Snijd de komkommer of courgette in stukken. Hak de kruiden grof. Voeg alle ingrediënten samen en mix.

INGREDIËNTEN voor 4 personen
1/4 komkommer of 1/2 courgette  
1 bosje groene tuinkruiden 
(dragon, dille, basilicum, koriander, kervel, peterselie…
of een mengeling ervan) 
1 dl zonnebloemolie 
een scheutje wijnazijn 
peper en zout


