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Deze week in het kratje: 
bladkool - boerenkool - gele biet – munt - pastinaak - spinazie – ui - wortel - walnoot 
Met een groentebouillon 
 
Onze suggesties, tips en recepten: 
 
Gele biet met risotto (evt van de bouillon) en verse geitenkaas met een takje munt 
Fruit twee uitjes en een teen knoflook in een braadpan. Doe daar twee kopjes risotto rijst bij. Verwarm 
deze tot de rijst glazig is. Blus dit af met een scheutje wijn. Laat de wijn verdampen. Schil en snijd de 
biet in blokjes, voeg deze toe aan de pan. Voeg dan steeds een kopje water met wat zout, of bouillon toe 
zodat de rijst en bietjes onder water staan, blijf ondertussen roeren. Als de rijst het vocht heeft 
opgenomen voeg je een nieuw kopje toe, totdat de rijst gaar is. Op het einde roer je de verse geitenkaas 
en fijngehakte munt door de risotto.  
 
Groentebouillon met wortel en bladkool 
Schil de wortels en snijd deze fijn. Rits de bladkool van de stengel, snijd deze ook in stukken. Laat deze 
5 minuten garen in de bouillon terwijl deze zacht pruttelt. 
 
Stamp van pastinaak met aardappel en walnoten 
Schil de aardappel en pastinaak, snijd in ze in stukken. Kook ze in ongeveer 15-20 minuten met wat 
zout. Prik er dan met een vork in om te controleren of de aardappelen gaar zijn. Stamp de aardappelen 
en pastinaak, voeg op het einde nog een scheutje melk en klontje boter toe om de stamp smeuïg te 
maken. Eventueel nog wat nootmuskaat en peper naar smaak. De walnoten strooi je over de stamp. 
 
Frittata met spinazie 
Was de spinazie en scheur de grote bladeren in stukken. Doe olie in een pan, fruit een uitje en twee 
teentjes knoflook. Doe daar de spinazie bij. Smoor de spinazie tot deze is geslonken. Leg de warme 
spinazie in een zeef, zodat het vocht eruit kan lekken. Druk dit aan met een lepel, zodat het meeste 
vocht eruit is. Doe 200 ml melk of room in een kom, 200 gram geraspte kaas en 4 eieren. Voeg een 
beetje zout, peper of nootmuskaat toe. Opnieuw een beetje olie in de pan en de uitgelekte spinazie. 
Giet het roommengsel eroverheen. En schuif de pan in de oven, ongeveer 20 minuten op 180 graden 
tot deze lichtbruin kleurt en gaar is vanbinnen. 
 
Boerenkool chips  
Verwarm de oven voor op 180 °C. Haal de harde nerf uit de boerenkoolbladeren. Was de bladeren 
schoon en dep ze droog. Scheur de bladeren in grote stukken en doe ze in een kom. Doe er een eetlepel 
olie, een beetje sojasaus en wat sesamzaad bij. De bladeren moeten een beetje glinsteren, maar gebruik 
niet te veel olie. Hussel alles door elkaar en leg de bladeren op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak 
de boerenkoolchips 6 a 10 minuten. Houd ze goed in de gaten, want ze kunnen redelijk snel zwart 
blakeren. Haal de chips uit de oven als ze lekker crispy zijn.  
         Smakelijk! 


