
 

  



 

  



Vegetarische ovenschotel uit de voorraad 

Een gerecht dat snel klaar is met producten uit je voorraadkast en de vriezer. Weinig snijwerk op een 
uitje na.  

Wat heb je nodig?  

 1 ui, gesnipperd 
 1 grote knoflookteen, fijngehakt 
 1,5 eetlepel italiaanse kruiden 
 1 zak gegrilde groente (400 gram, diepvries) 
 300 gram pompoenstukjes (diepvries) 
 2 blikken tomatenstukjes 
 1 eetlepel balsamicoazijn 
 1 klein blikje linzen (optioneel) 
 2 bollen mozzarella* 
 Evt. wat chiliflakes (pas op die zijn heet) 
 Orzo (romige pastarijst) of pasta erbij. 

 

Hoe maak je het? 

1. Uitje fruiten 
2. Knoflook kort even meebakken 
3. Italiaanse kruiden erbij 
4. Zak gegrilde groente en de pompoenstukjes. Even kort meebakken. 
5. Tomatenstukjes erbij 
6. Balsamico azijn 
7. Voeg op het laatste de linzen toe. Die hoeven maar heel even warm te worden. 
8. Kook ondertussen de orzo of de pasta. Wij deden de orzo er los bij. Je kunt de orzo of pasta 

ook door het groentemengsel doen en mee in de oven zetten. Kook de pasta dan wel echt 
maar nét beetgaar. 

9. Doe alles in een ovenschaal en zet 15 minuten onder de grill (180 graden) tot de kaas 
gesmolten is. 

10. Garneer met wat verse basilicum als je hebt. En anders met wat oregano. 

Variatietip: 

 Ook lekker met spinazie.  
 Paprika is er ook lekker doorheen. 

*voor mozzarella in een salade gebruik ik het liefst buffelmozzarella, die is wel wat duurder. Maar 
voor een ovengerecht kun je de gewone variant gebruiken. Net zo lekker. 

  



Frittata van courgette en paprika              

Dit vind ik zo’n heerlijk makkelijk zondagavond gerecht. Met een soepje erbij, wat 
salade of rauwkost maak je er een supersnelle en gezonde maaltijd van. Lekker om 
te delen. En een restje smaakt heerlijk als lunch de dag erna. 

Wat heb je nodig? 

 Courgette, geraspt in hakmolentje 
 1 (punt)paprika, in blokjes 
 1 stengel bleekselderij, fijn gesneden 
 75 gram spekblokjes (zonder kan ook) 
 1,5 theelepel tijm 
 6 eieren 
 Snufje chilipoeder (of chiliflakes) 
 50-75 gram feta (of parmezaan) 

 

Hoe maak je het? 

1. Bestrooi de courgette met peper en zout en laat kort uitlekken in een zeef. Knijp deze na 10 
minuten uit met je handen.  

2. Bak de spekblokjes in een droge hapjespan of koekenpan met de bleekselderij en de tijm. LET 
OP: PAN MOET IN OVEN KUNNEN 

3. Voeg de paprika toe en bak even mee 
4. Klop de eieren los met een beetje chilipoeder 
5. Giet de eieren over het spek-groente-mengsel en wacht 1 minuutje. 
6. Zet de pan nu zonder deksel in de oven. 180 graden, 10 minuten, totdat het ei gestold is. 

 

Schuif de frittata uit de pan op een plank en bestrooi met feta. 

Lekker met soep en een salade. 

Variatietips: 

- Ook lekker met zongedroogde tomaatjes 
- Bosuitje over? Ook lekker om eroverheen te strooien. 
- Je kunt variëren met bijv. italiaanse kruiden 
- Spinazie kan ook ipv courgette, wel goed uit laten lekken. 

  



Lekker weekend gerechtje: Broodpizza met makreel 

Gezellige borrelmaaltijd is dit brood. Makkelijk te maken. Je kunt de pesto zelf maken, maar uit een 
potje kan ook. 

Wat heb je nodig?  

 Pak passata tomatensaus (500 gram) 
 Rode pesto (ca. 3 eetlepels) 
 Gegrilde groente (zak diepvries) 
 Paprika, tomaat, courgette, wat je hebt 
 Gerookte makreel 
 Foccacia afbakbrood 

 
 

Hoe maak je het? 

1. Brood in de lengte doormidden snijden 
2. Passata erop smeren met een lepel. Mag best een 

laagje op zitten, maar het pak gaat niet op. 
3. Rode pesto erover smeren 
4. Strooi uit de zak de gegrilde groente erop 
5. Leg de stukken makreel erop 
6. Garneer met tomaat, paprika of wat je hebt 
 

12 minuten in de oven op 200 graden. Smullen maar! 

Tip: 

 Je kunt er bijvoorbeeld nog wat rauwkost met dip bij maken of een soepje of salade. Dan 
krijg je nog wat extra groente binnen. 

 Ook lekker als borrelhapje 
 Restje passata is basis voor tomatensoep of tomatensaus. Blijft wel 3-4 dagen goed in de 

koelkast, dus je hoeft die soep of saus niet meteen te maken. 

  



Chili sin carne  (vega dus) 

Het is lekker veel. Wij konden er 2 keer van eten. Makkelijk in te vriezen.  

Rijst over? Ook invriezen in een apart bakje! 

Het lijkt misschien een hele ingrediëntenlijst, maar het zijn mijn typische voorraadproducten uit de 
checklists. Kopen dus als je ze nog niet in huis hebt. 

Wat heb je nodig? 

 2 kleine rode uien, fijngesnipperd 
 2 teentjes knoflook, fijngesneden 
 1 paprika, in blokjes 
 2 kleine winterwortels, in blokjes 
 3 tomaten, in stukjes 
 1 groot blik mais 
 1 blik gepelde tomaten 
 1 klein blikje kidneybonen 
 1 blik (400g) zwarte bonen 
 1 pakje (500g) gezeefde tomaten 

 
 1,5 theelepel gerookt paprikapoeder 
 2 theelepels komijn 
 1 theelepel oregano 
 0,5 theelepel kaneel 
 0,5 theelepel chilipoeder 

 

 Zilvervliesrijst 
 

 Tortilla chips (klein zakje) 
 Volle yoghurt/ kwark/ crème fraîche 
 Peterselie, knoflookpoeder 

Hoe maak je het? 

11. Ui bakken in olie. 
12. Specerijen even meebakken, dan heel kort de knoflook 
13. Wortel erbij, even meebakken 
14. Paprika en tomaten erbij 
15. Tomatenblik en de gezeefde tomaten erbij 
16. Versgemalen peper en beetje zout erbij 
17. Ondertussen rijst koken. 
18. Ca. 15 minuten laten pruttelen. 
19. Mais, bonen in een vergiet afspoelen. 
20. In de pan doen en nog 10 minuten mee laten pruttelen. 

 

  



Sausje:  

Zuivelsoort die je hebt mengen met beetje knoflookpoeder, versgemalen zwarte 
peper en peterselie. Kan ook met munt. Die kruiden kun je ook invriezen. 

Ik heb het zelf gemaakt met halfvolle yoghurt en zuivelspread. Ook lekker! 

Serveren met een paar tortillachipjes erbij. 

Tip: 

 Ook lekker met wat blokjes avocado erbij of wat komkommer 
 Je kunt er evt. ook nog wat geraspte kaas overheen doen, maar is niet per sé nodig. 

  



Recept Quesidilla’s 

Je kunt dit recept ook terugkijken in een kookvideo op Instagram die ik samen met 
mijn oudste maakte. HIER 

Mexicaans is een kidsfavoriet in huize Plien’s, maar quesidilla’s aten we nog niet zo 
vaak. Ik vond een handige manier om de wraps te vouwen, het lijkt wel origami, maar is echt 
supersimpel. En we maakten er ook holy guacemoly bij! Yummy! 

Wat heb je nodig? 

 1 rode ui 
 1,5 eetlepel tomatenpuree 
 1 eetlepel gerookt paprikapoeder 
 1 eetlepel komijn 
 1 theelepel oregano 
 Beetje chilipoeder naar smaak 
 250 gram rundergehakt 
 1 paprika 
 1 groot blik mais 
 1 groot blik kidneybonen 
 1 tomaat 
 Volkoren wraps 
 1 klein bekertje zure room/ creme fraiche 
 Geraspte kaas 
 Pot tacosaus 

Guacemole: 

 2 kleine avocado’s 
 Knoflookpoeder 
 Sap van halve limoen 
 1 tomaat zonder zaadjes 
 Chilipoeder en zout naar smaak 

Hoe maak je het? 

1. Ui fruiten met tomatenpuree en kruiden 
2. Gehakt erbij, bakken tot het gaar is 
3. Paprika en tomaat erbij, paar minuten meebakken 
4. Mais en kidneybonen afspoelen en toevoegen aan gehaktmengsel 
5. Kwartiertje met deksel op de pan laten pruttelen. Af en toe omroeren. 
6. Ondertussen maak je de guacemole. Alles in de keukenmachine. Maal het zo fijn als je lekker 

vindt. Met de hand prakken kan ook. 
7. Wraps voor een kwart insnijden tot het midden. Dan vul je elk kwart op, zie filmpje. Zo vouw 

je hem helemaal op. 
8. Bakken in een droge koekenpan tot ze een beetje bruin zijn 
9. Serveren met tacosaus op een groot bord met wat komkommerlinten, tomaatjes en partjes 

limoen. De rest van het gehaktmengsel kun je er zo bij eten, of je maakt gewoon nog extra 
quesidilla’s. Restje van het gehaktmengsel over? Hup de vriezer in! 


