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In het Groente & Soep Kratje van deze week vind je: 
 
bieten - courgette – komkommer - munt – uien – radicchio - spitskool - radijs – venkel  
en een bloemkoolsoep met fenegriek en munt. 
 
Hieronder vind je onze suggesties, tips en recepten: 
 

Pasta met spitskool (en evt spekjes en/of kaas)  
Let op; dit is de eerste keer wel een uitdaging, maar het is de moeite waard, zegt Joep! (en zijn zoons) 
Snipper een uitje en hak een teentje knoflook. Zet een bakpan op het vuur met een klont boter erin 
(ongeveer 50 gram). Fruit de ui en knoflook op laag vuur in 5 minuten. Als je wil, kan je ook wat 
fijngesneden gerookt ontbijtspek toevoegen. Ondertussen kook je de pasta in ruim kokend water met 
wat zout en snij je de spitskool in de lengte doormidden, de kern verwijder je, de rest snijd je in 
sliertjes. Voeg de sliertjes spitskool toe aan de pan, laat dit even kort smoren en schep dan ongeveer 
300 ml kokend water uit de pan waarin je de pasta aan het koken bent. Voeg dit water toe aan de 
spitskool en laat het geheel daarin garen. Giet de pasta af, voeg die heet toe aan de spitskool. 
Ondertussen scheid je twee eitjes. Het eigeel roer je los met een scheutje warm water, dat voeg je toe 
aan de pasta met de spitskool. Breng de pasta met spitskool zachtjes aan de kook terwijl je rustig blijft 
roeren. Dan gaat de saus langzaam binden en draai je het vuur uit. Laat de pan nog 2 a 3 minuutjes 
staan, terwijl je af en toe even roert. Eventueel nog kaas erover strooien. En smullen maar! 
 
Gekarameliseerde venkel, ui en biet uit de oven op dungesneden radicchio 
De bietjes kook je in ongeveer 20 minuten beetgaar. Dan spoel je ze af met koud water en pel je het 
schilletje eraf. Snijd deze in kwarten. De venkel snijd je in vieren en de uien laat je heel. Blancheer deze 
5 minuten. Giet ze af, snijd de uien doormidden en leg alle groenten samen in een ovenschaal. 
Besprenkel de groenten met twee eetlepels azijn en ruim olijfolie, strooi er een beetje zout overheen en 
vier a vijf eetlepels honing. Eventueel kan je er wat grof gehakte nootjes overheen strooien. Dan rooster 
je de groenten op 220 graden in de oven tot ze gaan karamelliseren, in ongeveer 15 a 20 min. 
Ondertussen snijd je de radicchio zo fijn mogelijk, verdeel het over een bord en serveer daar de 
gekaramelliseerde groenten op. Al het vocht uit de ovenschaal giet je over de groenten en de raddichio. 
 
Salade van rauwe courgette met komkommer, radijs en munt 
Rasp de courgette met een grove rasp. Knijp het vocht eruit. De radijs en komkommer snijd je in 
dunne plakjes. Munt hak je fijn. Meng de groenten in een kom, doe er een lepel crème fraiche bij en 
wat gebrokkelde feta of verse geitenkaas. Strooi er wat geroosterd sesamzaad of gehakte nootjes 
overheen.  
 
Als er nog vragen zijn, stuur ons gerust een bericht via Whatsapp.  
 

  


