
Croque Madame  
Lunchgerecht 1 persoon 

 
In Frankrijk en België kun je er niet omheen: de croque monsieur of madame. Deze tosti wordt 
standaard gevuld met ham en kaas, en getopt met béchamelsaus of een spiegeleitje bovenop, maar 
wat is nu welke? En: hoe maak je ze het lekkerst? 
 
Eigenlijk is het heel simpel: de croque monsieur wordt getopt met een laag béchamelsaus en soms 
nog gegratineerd met een extra laagje geraspte kaas. 
De vrouwelijke variant, de croque madame, lijkt veel op de monsieur maar bevat over het algemeen 
geen béchamelsaus en wordt vergezeld door een perfect gebakken spiegeleitje. 
 

 20 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 dikke plakken wit (brioche)brood  
▪ 2 plakken ham naar smaak 
▪ 40-50 gram geraspte Gruyère of Emmenthaler kaas (of een andere pittige, smeltende kaas) 
▪ 1 kakelvers groot ei 
▪ Mosterd naar smaak 
▪ Klontje roomboter 
 
MATERIAAL:  
koekenpan  
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Smeer de plakken brood aan één kant in met roomboter.  
2. Verwarm een koekenpan op middelhoog vuur. 
3. Smelt hierin ook een beetje roomboter en besmeer een sneetje aan de ‘droge’ kant met de 

mosterd, beleg met de geraspte Gruyère of Emmenthaler en ham.  
4. Top met het andere sneetje en bak in de pan totdat de kaas gesmolten is en de buitenkant 

goudbruin en krokant. 
5. Bak ondertussen het ei sunny side up. 
6. Leg het eitje op de croque, breng op smaak met zout en peper en serveer direct. 
 
 



Croque Monsieur 
Lunchgerecht 1 persoon 

 
In Frankrijk en België kun je er niet omheen: de croque madame of monsieur. Deze tosti wordt 
standaard gevuld met ham en kaas, en getopt met béchamelsaus of een spiegeleitje bovenop, maar 
wat is nu welke? En: hoe maak je ze het lekkerst? 
 
De vrouwelijke variant, de croque madame, lijkt veel op de monsieur maar bevat over het algemeen 
geen béchamelsaus en wordt vergezeld door een perfect gebakken spiegeleitje. 
Eigenlijk is het heel simpel: de croque monsieur wordt getopt met een laag béchamelsaus en soms 
nog gegratineerd met een extra laagje geraspte kaas. 

 20 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 dikke plakken wit brood (het liefst van een dag oud) 
▪ 2 plakken ham naar smaak 
▪ 40-50 gram geraspte Gruyère of Emmenthaler kaas (of een andere pittige, smeltende kaas) 
▪ 3-4 eetlepels béchamelsaus 
▪ Mosterd naar smaak 
▪ Een handje Parmezaan 
▪ Klontje roomboter 
 
MATERIAAL:  
koekenpan  
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Smeer de broodjes aan één kant in met roomboter en verwarm een koekenpan op middelhoog 

vuur.  
2. Smelt hierin ook een beetje roomboter en besmeer een sneetje aan de ‘droge’ kant met de 

mosterd, beleg met de geraspte Gruyère of Emmenthaler en ham.  
3. Top met het andere sneetje en bak in de pan totdat de kaas gesmolten is en de buitenkant 

goudbruin en krokant. 
4. Haal vervolgens de croque uit de pan en leg in een ovenbestendige schaal of op een bord.  
5. Leg hierop een paar lepels béchamelsaus en top met de Parmezaan en een flinke snuf zwarte 

peper.  
6. Gratineer nog een paar minuutjes in de oven en serveer gelijk. 



Gegrilde focaccia met Taleggio en spinazie 
Lunchgerecht 2 personen 

 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 focaccia 
▪ 100 gr Taleggio 
▪ 125 gr champignons 
▪ 150 gr spinazie 
▪ rode ui 
▪ plukje basilicum 
▪ peper 
▪ olijfolie 
▪ zout 
 
MATERIAAL:  
tosti-ijzer, contactgrill of grill/oven 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Zet de contactgrill of het tosti-ijzer aan.  
2. Of verwarm de oven voor op 200 graden. 
3. Snijd de champignons in plakjes en de ui in dunne ringen.  
4. Snijd de Taleggio in plakjes. 
5. Verhit een koekenpan met wat olie en bak eerst in 3 minuten de champignons lichtbruin. 
6. Voeg vervolgens, hand voor hand, de verse spinazie toe.  
7. Laat de spinazie slinken, voordat de volgende hand erbij gaat.  
8. Breng op smaak met peper & zout. 
9. Snijd de focaccia open en schep de champignons en de spinazie op het brood.  
10. Leg er vervolgens wat uienringen en basilicumblaadjes op.  
11. En verdeel als laatste de Taleggio over de focaccia. 
12. Grill de focaccia totdat de buitenkant knapperig en de Taleggio gesmolten is.  
13. Snijd de focaccia eerst doormidden en vervolgens in vier schuine stukken. 
  



Grilled Cheese à la Chef 
Lunchgerecht 1 persoon 

 
Met dit recept maak je een echte Grilled Cheese à la Chef. Een soort tosti, maar net toch echt nét 
eventjes anders. Het is namelijk een 'tosti' waarvoor je drie verschillende soorten kaas gebruikt. Een 
heel lekkere combinatie. Smeer de korstjes in met wat extra gezouten boter en je hebt een echte 
Grilled Cheese. 

 10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
2 sneetjes wit casinobrood 
3 verschillende soorten kaas, zoals emmentaler, mosterdkaas, extra belegen kaas of cheddar (harde 
variant, geen smeltkaas!) 
gezouten roomboter 
olijfolie 
 
MATERIAAL:  
Koekenpan 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Besmeer de sneetjes brood aan één kant in met een laagje gezouten roomboter. 
2. Schaaf de drie kazen in plakjes. 
3. Verhit de olijfolie in een koekenpan en leg de twee sneetjes brood met de beboterde kant naar 

beneden in de koekenpan.  
4. Schuif de boterhammen even door de pan om het vet goed te verdelen. 
5. Leg op één sneetje brood twee soorten kaas en op het andere sneetje de derde soort kaas.  
6. Draai het vuur halfhoog en laat de kaas langzaam op de broodjes smelten. 
7. Wanneer de boterhammen aan de onderkant goed bruin zijn leg je met behulp van een spatel 

het ene sneetje brood op de kop op de andere (de kazen komen dus vanzelfsprekend aan de 
binnenkant). 

8. Smeer de korstjes van de Grilled Cheese in met nog een klein beetje extra gezouten boter. 



Kruidige tosti met mozzarella 
Lunchgerecht 1 persoon 

 

 20 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ boter op kamertemperatuur 
▪ 2 dikke sneeën stoer brood (bijvoorbeeld zuurdesem) 
▪ 1 eetlepel pesto 
▪ 1 bol mozzarella in dunne plakjes 
▪ 1 tomaat in dunne plakjes 
▪ 6 basilicumblaadjes 
▪ optioneel: tomatenketchup 
 
MATERIAAL:  
koekenpan (bij voorkeur eentje waar een deksel op past) 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Zet de smeersel(s) klaar en snijd de benodigdheden voor de tosti naar keuze. 
2. Besmeer de beiden sneetjes brood aan de buitenkant met wat boter 
3. Besmeer een sneetje (niet aan de boterkant) met de pesto 
4. Leg de plakjes mozzarella hierboven op 
5. Leg vervolgens de overige ingrediënten, tomaat en basilicum, boven op de kaas en leg het andere 

sneetje broodje erboven op (met de boterkant naar buiten). 
6. Smelt wat boter in de pan en zet het vuur laag, bak de tosti’s in zo’n 10 minuten met de deksel 

op de pan en keer regelmatig om.  
7. Zodra de kaas is gesmolten en de buitenkant knapperig is, is de tosti klaar.  
8. Serveer de tosti eventueel met wat ketchup. 
 
TIP: Wil je de tosti sneller klaar hebben? Dan kun je ook voor het tosti apparaat kiezen, de boter kun 
je dan achterwege laten. 



Philly Cheese Steak Tosti 
Lunchgerecht 1 persoon 

 

 15 minuten  
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 handvol geraspte kaas 
▪ 1 ui 
▪ 1 groene paprika 
▪ 2 sneetjes brood 
▪ 100 gram rosbief 
▪ Roomboter  
 
MATERIAAL:  
Koekenpan  
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de ui in halve ringen en de paprika in dunne reepjes.  
2. Bak deze in een beetje olie tot ze wat zachter zijn. 
3. Smeer een kant van de sneetjes brood in met de roomboter. 
4. Verdeel de rosbief, ui, paprika en geraspte kaas over de niet-ingesmeerde kant van een sneetje 

brood.  
5. Leg het andere sneetje brood met de beboterde kant naar boven op het andere sneetje. 
6. Bak de tosti in een droge koekenpan rondom goudbruin tot de kaas gesmolten is. 
 



Pittige tosti met kaas 
Lunchgerecht 1 persoon 

 

 20 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ boter op kamertemperatuur 
▪ 2 dikke sneeën stoer brood (bijvoorbeeld zuurdesem) 
▪ 1 eetlepel Harissa  
▪ 1 gerookte paprika uitgelekt en in plakjes (uit pot) 
▪ 3 dunne plakjes jalapeño peper 
▪ 6 plakjes belegen kaas 
 
MATERIAAL:  
koekenpan (bij voorkeur eentje waar een deksel op past) 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Zet de smeersel(s) klaar en snijd de benodigdheden voor de tosti naar keuze. 
2. Besmeer de beiden sneetjes brood aan de buitenkant met wat boter 
3. Besmeer een sneetje (niet aan de boterkant) met de harissa 
4. Leg de plakjes belegen kaas hierboven op  
5. Leg vervolgens de gerookte paprika en jalapeño peper boven op de kaas en leg het andere 

sneetje broodje erboven op (met de boterkant naar buiten). 
6. Smelt wat boter in de pan en zet het vuur laag, bak de tosti’s in zo’n 10 minuten met de deksel 

op de pan en keer regelmatig om.  
7. Zodra de kaas is gesmolten en de buitenkant knapperig is, is de tosti klaar.  
8. Serveer de tosti eventueel met wat ketchup. 
 
TIP: Wil je de tosti sneller klaar hebben? Dan kun je ook voor het tosti apparaat kiezen, de boter kun 
je dan achterwege laten. 



Regenboog Tosti 
Lunchgerecht 2 personen 

 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 150 g geraspte mozzarella 
▪ 100 g geraspte gruyère 
▪ natuurlijke kleurstoffen (4 verschillende kleuren) 
▪ 8 sneetjes witbrood 
▪ 20 g boter 
▪ 120 g mortadella 
 
MATERIAAL:  
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de kazen en verdeel ze over 4 kommen.  
2. Voeg aan elke kom een paar druppels kleurstof toe en meng tot de kaas gelijkmatig gekleurd is. 
3. Smeer de sneetjes witbrood aan beide kanten in met boter. 
4. Neem 4 sneetjes brood en verdeel over elk sneetje de 4 kleuren kaas in banen strak naast elkaar. 
5. Leg er een plak mortadella op, bedek weer met banen gekleurde kaas en sluit af met de 

resterende sneetjes brood. 
6. Rooster de regenboog-tosti's in de oven (5 minuten op 200 °C) of onder de grill (5 minuten op 

180 °C). 
 
TIP: Voor kleurrijk én gezond regenboog-voedsel kun je het best natuurlijke kleurstoffen gebruiken. 
Als je geen tijd of zin hebt om de kleurstof zelf te maken, kun je ook natuurlijke kleurstoffen in 
poedervorm kopen bij taartdecoratiewinkels of via internet. 



Tosti ananas kipfilet 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
2 schijven ananas 
4 sneetjes witbrood 
2 el currysaus 
plakjes gerookte kipfilet  
4 plakjes kruidenroomkaas 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Laat de ananas goed uitlekken. 
2. Besmeer de sneetjes brood met currysaus. 
3. Leg op één sneetje de plakjes kipfilet met daarop de ananas. 
4. Verdeel daarover de kruidenroomkaas. 
5. Dek af met het tweede sneetje brood. 
6. Druk de tosti iets platter maar zorg ervoor dat de vulling er goed tussen blijft zitten. 
7. Rooster de tosti in een tostiapparaat of contactgrill totdat hij goudbruin is. 
8. Snijd de tosti in driehoeken en steek er eventueel een prikker in.  



Tosti appel en geitenkaas 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 1 persoon 
 

 10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 sneeën wit brood of maisbrood 
▪ 1 eetl. honing 
▪ 2 plakken geitenkaas 
▪ ½ rode appel, in dunne plakken, met schil 
▪ 1 theel. verse tijm, gehakt 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Bestrijk het witbrood of maisbrood met honing.  
2. Leg op een sneetje een dunne plak geitenkaas en daarop dunne appelplakken met rode schil. 
3. Strooi gehakte tijm over de appel.  
4. Leg nog een dunne plak geitenkaas op de appel en dek af met het tweede sneetje met de 

honingzijde op de kaas. 
5. Rooster in het tosti-apparaat, de contactgrill of een droge koekepan. 



Tosti boerenkaas en rauwe 
ham  
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 1 persoon 
 

 10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 sneeën grof bruinbrood 
▪ 1 eetl. mosterd 
▪ 2 plakken belegen boerenkaas 
▪ 1 plak rauwe ham 
▪ 1 augurk, in plakjes 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Bestrijk het brood met mosterd en beleg ze met de boerenkaas. 
2. Leg op één sneetje op de kaas wat rauwe ham en plakken augurk.  
3. Dek af met de andere snee met kaas. 
4. Rooster de tosti in een tosti-apparaat, grillpan of oven aan beide kante lichtbruin. 



Tosti brie en bosvruchten 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 pistoletjes of 4 sneeën wit casinobrood 
▪ 6 eetl. bosvruchtenjam 
▪ 60 g brie, in plakjes 
▪ peper 
 
▪ Optioneel: 2 theel. pijnboompitten, geroosterd 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Halveer de pistoletjes horizontaal of gebruik het casinobrood. 
2. Bestrijk het brood royaal met bosvruchtenjam en maal er peper over. 
3. Beleg één helft met de plakjes brie, bestrooi eventueel met pijnboompitjes en dek af met de 

andere broodhelft. 
4. Rooster de tosti in een tosti-apparaat, grillpan of oven aan beide kanten lichtbruin. 



Tosti Espagna 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 persoon 
 

 10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 sneeën bruin casinobrood 
▪ 2 eetl. tomatenketchup 
▪ 1 mespunt paprikapoeder 
▪ 2 plakken jonge kaas 
▪ 3 plakjes chorizo of 
▪ eventueel 3 olijven, in plakjes 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Bestrijk de sneetjes brood met tomatenketchup waaraan de paprikapoeder is toegevoegd. 
2. Beleg de sneetjes met plakjes jonge kaas. 
3. Leg op één sneetje plakjes chorizo en eventueel in plakjes gesneden olijven en dek af met het 

tweede sneetje. 
4. Bak de tosti in een tosti-apparaat, contactgrill of koekenpan met antiaanbaklaag aan beide 

kanten lichtbruin. 
 
 
TIP 1: Houd jij van pittig? Vervang dan de paprikapoeder met 1 mespunt cayennepeper 
 
TIP 2: Minder een liefhebber van chorizo? Vervang deze dan door salami. 
 
 
  



Tosti funghi met ei  
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 30 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 el boter 
▪ 100 g champignons, gehalveerd, schoongeveegd 
▪ 1 teentje knoflook, geperst 
▪ 2 el peterselie, fijngehakt 
▪ 4 sneeën volkorenbrood 
▪ 40 g feta 
▪ 75 g belegen boerenkaas, in plakken 
▪ 2 eieren 
▪ 75 ml pesto 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit 2 eetlepels boter en bak de champignons in circa 10 minuten goudbruin.  
2. Voeg de knoflook en peterselie toe en bak nog 1 minuut. 
3. Verdeel de champignons over 2 sneetjes brood, verkruimel de feta erover en beleg met de 

plakken kaas.  
4. Steek met een steker of glas een gat uit de overige 2 boterhammen. 
5. Verhit een klontje boter in een koekenpan op een lage stand, leg 1 boterham in de pan en breek 

1 ei in het gat.  
6. Bak circa 3 minuten tot het eiwit gestold en de eidooier nog zacht is. 
7. Herhaal dit met de andere uitgestoken boterham.  
8. Leg de boterhammen met gebakken ei op de boterhammen met champignons en rooster de 

tosti's circa 7 minuten in de oven (180°C).  
9. Serveer met de pesto. 



Tosti gehaktballen en 
Reblochon 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 1 persoon 
 

 20 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 sneetjes desembrood 
▪ 25 g paneermeel 
▪ 1 theelepel Italiaanse kruiden 
▪ 1 ei, losgeklopt 
▪ 200 g half-om-halfgehakt 
▪ zout en cayennepeper 
▪ roomboter, om in te bakken 
▪ 1 theelepel tomatentapenade 
▪ 3 plakken Reblochon 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng paneermeel, Italiaanse kruiden, ei en gehakt goed.  
2. Voeg naar smaak zout en cayennepeper toe.  
3. Draai balletjes van ongeveer 4 cm. 
4. Bak de gehaktballetjes 10 minuten in een koekenpan gaar.  
5. Neem de gehaktballetjes uit de pan en snijd ze in plakken.  
6. Laat ze ongeveer 10 minuten afkoelen. 
7. Bestrijk een snee desembrood met de tomatentapenade.  
8. Verdeel de plakjes gehakt over het desembrood. 
9. Beleg het gehakt met de Reblochon en top af met de andere snee desembrood. 
10. Gril de tosti 5 minuten in een contactgrill tot de Reblochon gesmolten is.  
11. Snijd de tosti diagonaal doormidden en geniet ervan. 



Tosti Italiano 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 1 persoon 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 ciabattabroodje 
▪ pesto 
▪ 1 tomaat 
▪ 2 bollen mozzarella 
▪ 4 plakken salami 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd het ciabattabroodje overlangs door en druk het iets platter. 
2. Besmeer de beide helften met de pesto. 
3. Snijd de tomaat in dunne plakken. 
4. Doe dit ook met de bolletjes mozzarella. 
5. Leg op één broodhelft of sneetje brood plakjes mozzarella. 
6. Stapel daarop 2 plakjes salami, plakjes tomaat, weer salami en als laatste weer plakjes 

mozzarella. 
7. Dek de tosti af met de bovenste broodhelft. 
8. Druk de tosti iets plat, maar zó dat de vulling ertussen blijft. 
9. Rooster de tosti goudbruin in een tostiapparaat of contactgrill en snijd hem schuin door zodat er 

twee driehoeken ontstaan. 
 
TIP: Houd je niet van salami neem dat (wijn)cervelaat. 



Tosti kaas en salami 
Lunchgerecht 1 persoon 

 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 

▪ boter op kamertemperatuur 
▪ 2 dikke sneeën stoer brood (bijvoorbeeld zuurdesem) 
▪ belegen kaas 
▪ salami, bijv. spiannata romana 
▪ 1 tl sambal 
▪ paar blaadjes basilicum 
▪ ketchup naar wens 

MATERIAAL:  
koekenpan (bij voorkeur eentje waar een deksel op past) 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Beleg 1 boterham met de belegen kaas, leg daar de plakken salami op.  
2. Smeer wat sambal en druppels ketchup over de salami.  
3. Leg de verse basilicum bovenop en doe de 2e boterham erop.  
4. Besmeer de bovenkant van de tosti met een dun laagje boter, draai het hele pakket om en 

besmeer nu ook de andere kant. 
 
TIP: Wil je de tosti sneller klaar hebben? Dan kun je ook voor het tosti apparaat kiezen, de boter kun 
je dan achterwege laten. 



Tosti Kip-komijnekaas 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 1 persoon 
 

 10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 sneeën wit brood 
▪ 3 eetl. abrikozenjam of mangochutney 
▪ 2 plakken komijnekaas 
▪ 2 plakken gerookte kipfilet  
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Bestrijk de sneetjes brood royaal met abrikozenjam of mangochutney. 
2. Leg de komijnekaas op de sneetjes brood. 
3. Verdeel over één kaassneetje de gerookte kipfilet en dek af met het andere sneetje met 

komijnekaas. 
4. Rooster de tosti in een tosti-apparaat of contactgrill lichtbruin.  
5. Laat de tosti iets afkoelen want de jam of chutney wordt heel erg heet! 

 



Tosti met avocado en 
parmaham  
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 20 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
4 bruine boterhammen 
50 ml olijfolie 
2 kleine avocado's 
peper en zout 
½ tl gerookt paprikapoeder 
50 g parmaham 
½ teen knoflook 
½ bakje tuinkers 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Besprenkel de boterhammen aan beide kanten met olijfolie. 
2. Halveer en haal de avocado’s uit de schil. 
3. Verwijder de pitten. 
4. Doe de avocado’s in een kom en strooi er wat peper, wat zout en ½ tl (gerookte) paprikapoeder 

over. 
5. Prak de avocado’s grof. 
6. Verdeel over 2 sneetjes brood. 
7. Leg de parmaham erop. 
8. Bedek met de andere 2 sneetjes brood. 
9. Bak ze in het tosti apparaat of contactgrill tot ze bruin en krokant zijn, of bak ze in een droge 

koekenpan. 
10. Wrijf de halve knoflook teen over de toastkant van de tosti. 
11. Leg de tosti op de borden en bestrooi met tuinkers. 
 
TIP: Je kunt er ook nog een gebakken ei op leggen. 



Tosti met avocado, 
mangochutney en  
oude kaas  
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 10 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 sneeën wit of bruin brood 
▪ 4 plakken oude kaas 
▪ 1 tomaat, in dunne plakjes 
▪ ½ avocado, zonder pit, in schijfjes 
▪ 2 eetl. mangochutney of abrikozenjam 
▪ 2 eetl. boter 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Beleg de boterhammen met een plak kaas en daarop een paar schijfjes avocado. 
2. Schep hier de mangochutney (of abrikozenjam) op en een paar plakjes tomaat. 
3. Dek af met nog een plak oude kaas en de andere boterhammen. 
4. Bestrijk de buitenkanten van het brood licht met wat boter en bak ze in de grillpan of contactgrill 

aan beide kanten bruin. 



Tosti met blauwe bessen 
en geitenkaas 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 sneeën wit brood of mueslibrood  
▪ 2 eetl. honing 
▪ 6 dunne plakjes zachte geitenkaas 
▪ 100 g blauwe bessen 
▪ 1 theel. munt of, gehakt 
▪ 1 theel. basilicum, gehakt 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Besmeer de sneetjes brood met de honing.  
2. Verdeel 4 dunne plakjes zachte geitenkaas over 2 sneetjes brood. 
3. Schep daarop de blauwe bessen, munt of basilicum en per sneetje opnieuw 2 dunne plakjes 

geitenkaas.  
4. Dek af met de laatste sneetjes brood en druk licht aan. 
5. Rooster de tosti's in een contactgrill, onder de ovengrill of in een koekenpan krokant.  
6. Snijd schuin door en steek eventueel vast met een prikker. 



Tosti met gemarineerde groenten en halloumi 
Lunch of hoofdgerecht 2 personen 

 
Tosti’s zijn booming! En ze zijn niet alleen voor tussen de middag, maar ook voor avondeten. Zoals 
deze een maaltijd tosti met lekker veel groenten en halloumi. 
 

 15 – 30 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
¼ courgette, in halve plakjes 
½ rode ui, in halve ringen 
125 g kerstomaatjes, gehalveerd 
½ teen knoflook, geperst 
5 el olijfolie 
½ tl gedroogde oregano 
4 dikke sneden brood 
2 el rode pesto 
200 g halloumi 
basilicumblaadjes, om te bestrooien 
 
MATERIAAL: tosti apparaat 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Schep de courgette, ui en tomaatjes om met de knoflook, 4 el olijfolie en de oregano.  
2. Marineer de groenten afgedekt 30 minuten.  
3. Schep de groenten met de marinade in een droge voorverwarmde koekenpan en bak op hoog 

vuur in 4 minuten knapperig gaar.  
4. Bestrijk 2 sneden brood met de pesto.  
5. Schep de groenten op het pestobrood. 
6. Veeg de pan schoon.  
7. Snijd de halloumi in 4 plakken.  
8. Verhit 2 el olijfolie in de pan.  
9. Bak de halloumi in 1-2 minuten op half tot hoog vuur mooi bruin.  
10. Leg de halloumi op de groenten en bestrooi met basilicum en peper.  
11. Dek af met de laatste 2 sneden brood en druk licht aan. 
12. Bak de sandwiches in een tosti apparaat, contactgrill of koekenpan aan beide kanten goudbruin 

en knapperig.  
13. Snijd de tosti’s schuin door en leg op 2 borden.  
14. Bestrooi met wat extra basilicumblad. 



Tosti met kaas en snijbiet 
Lunchgerecht 2 personen 

Ook dol op de zinderende smaken van het Midden-Oosten? Dan zijn deze tosti’s in Midden-Oosterse 
stijl met kaas en snijbiet iets voor jou. Geef je lunch een upgrade met deze twist op de ‘gewone tosti’. 
 

 45 – 60 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ ½ prei, alleen het wit, fijngesneden 
▪ ± 125 g snijbiet, alleen het groen, fijngesneden 
▪ ½ el dille, fijngesneden 
▪ 1 ei 
▪ 100 g feta, verkruimeld 
▪ 120 g verse ricotta 
▪ ¼ tl geraspte nootmuskaat 
▪ 4 sneetjes witbrood 
▪ 50 g zachte boter 
▪ 25 g wit sesamzaad 
▪ 6 plakjes Provolone kaas  
▪ dukkah 
▪ citroenpartjes en zoetzuur, bijv. augurken (pot) voor erbij 
 
MATERIAAL: Tost apparaat of contact grill 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Stoom de prei in 8-10 minuten gaar of bereid in een magnetronschaal 4 minuten op vol 

vermogen in de magnetron.  
2. Laat afkoelen en meng met de snijbiet, dille, eieren, feta, ricotta, nootmuskaat en wat zout en 

peper.  
3. Verhit een tosti-apparaat of contact grill. 
4. Leg de 4 sneetjes brood op je werkvlak en besmeer ze aan één kant met boter.  
5. Bestrooi 2 sneetjes met sesamzaad en druk aan.  
6. Draai  de andere 2 sneetjes brood om en beleg elk met een plakje kaas.  
7. Verdeel de helft van de vulling hierover en leg de rest van de kaas erop.  
8. Dek af met het brood, met de sesamkant boven.  
9. Bak de tosti’s in ± 8 minuten goudbruin.  
10. Bestrooi met dukkah.  
11. Serveer met citroenpartjes en zoetzuur. 



Tosti met kaas, avocado en rode ui 
Lunchgerecht 1 persoon 

 

 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 sneetjes stoer desembrood 
▪ oude kaas 
▪ ½ avocado, in plakken 
▪ ½ rode ui, in dunne ringen 
▪ 1 el mangochutney 
▪ boter 
 
MATERIAAL:  
koekenpan (bij voorkeur eentje waar een deksel op past) 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Beleg 1 boterham met de oude kaas, en smeer hier de mangochutney over uit.  
2. Heb je geen chutney in huis, dan werkt een beetje abrikozenjam ook prima!  
3. Leg daarna de ui ringen en plakken avocado er boven op.  
4. Besmeer de bovenkant van de tosti met een dun laagje boter, draai het hele pakket om en 

besmeer nu ook de andere kant. 
 
TIP: Wil je de tosti sneller klaar hebben? Dan kun je ook voor het tosti apparaat kiezen, de boter kun 
je dan achterwege laten. 



Tosti met mozzarella, pesto en rauwe ham 
Lunchgerecht 1 persoon 

 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 sneetjes stoer desembrood 
▪ ½ bol mozzarella, uitgelekt in plakken  
▪ 2 plakken rauwe ham 
▪ 1 el groene pesto 
▪ ½ tomaat, zonder zaadjes, in blokjes 
▪ Boter 
 
MATERIAAL:  
koekenpan (bij voorkeur eentje waar een deksel op past) 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Besmeer 1 boterham met de groene pesto. 
2. Leg daar vervolgens de tomatenblokjes, mozzarella en de rauwe ham op.  
3. Besmeer de bovenkant van de tosti met een dun laagje boter, draai het hele pakket om en 

besmeer nu ook de andere kant. 
 
TIP: Wil je de tosti sneller klaar hebben? Dan kun je ook voor het tosti apparaat kiezen, de boter kun 
je dan achterwege laten. 



Tosti met pompoen, ricotta, Parmezaan en salieboter 
Lunchgerecht 2 personen 

 

 40 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 250 g stukjes pompoen, vers of uit de diepvries 
▪ 1 eetlepel plantaardige olie 
▪ 4 sneden witbrood of zuurdesembrood 
▪ ongezouten, zachte boter 
▪ 4 eetlepels ricotta 
▪ 2 dunne plakken milde kaas, bijvoorbeeld Goudse kaas of fontina 
▪ 2-3 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas 
 
voor de salieboter 
▪ 50 g ongezouten boter 
▪ de blaadjes van een paar takjes verse salie 
▪ versgeperst sap van een ½ citroen 
 
MATERIAAL:  
Oven + koekenpan 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor tot 200 °C. 
2. Bestrijk met een kwastje de stukjes pompoen met de olie en leg ze in één laag op een bakplaat. 
3. Bestrooi ze met zout en peper.  
4. Zet de bakplaat in de oven en laat de pompoen in 20-30 minuten gaar en goudbruin roosteren. 
5. Haal de bakplaat uit de oven en plet de stukjes pompoen enigszins. Zet apart.  
6. Laat intussen voor het maken van de salieboter in een kleine steelpan de boter smelten totdat deze 

zachtjes aan het sissen is en een donkerder kleur aanneemt.  
7. Voeg de salieblaadjes toe en haal de pan van het vuur zodra de blaadjes omkrullen.  
8. Voeg het citroensap toe en laat staan totdat je de salieboter nodig hebt. 
9. Besmeer elk van de sneden brood aan één kant met de zachte boter en verdeel de ricotta gelijkmatig over 

twee sneden, aan de niet beboterde kant. 
10. Neem een grote koekenpan met dikke bodem en met antiaanbaklaag.  
11. Leg de twee sneden brood zonder ricotta in de pan, met de beboterde kant onder. (Als je pan niet groot 

genoeg is voor twee sneden, bak je één tosti per keer.)  
12. Leg op elke snee een plak Goudse kaas of fontina en verspreid wat geplette stukjes pompoen gelijkmatig 

tot aan de randen.  
13. Druppel hier royaal wat salieboter overheen, maar niet meer dan de helft ervan per snee. 
14. Verdeel de helft van de Parmezaanse kaas over elke snee en leg de beide resterende sneden brood hierop, 

met de ricottakant onder en druk licht aan. 
15. Zet het vuur op matig en laat de eerste kant van de tosti's gedurende 3-5 minuten bakken totdat deze 

goudbruin zijn geworden, waarbij je met een spatel lichte druk uitoefent.  
16. Keer de tosti's met de spatel voorzichtig om en laat de andere kant gedurende 2-3 minuten bakken. 
17. Haal de tosti's uit de pan, leg ze op een bord en snijd elke tosti diagonaal in tweeën.  
18. Laat ze een paar minuten afkoelen voordat je de tosti's serveert.  
19. Herhaal deze handelingen, zo nodig, voor de tweede tosti. 



Tosti met rookvlees en banaan  
Lunchgerecht 1 persoon 
 

 8 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 sneetjes volkorenbrood 
▪ boter 
▪ 1 plak gesneden jonge kaas 
▪ 2 plakjes rookvlees 
▪ ½ banaan in plakjes 
▪ 1 eetlepel kerriesaus, optioneel 

 
ZO MAAK JE HET: 
1. Bestrijk de sneetjes brood dun met boter.  
2. Snijd de korstjes van de kaas.  
3. Leg het plakje kaas op de niet besmeerde kant van  

een sneetje brood.  
4. Strijk er eventueel wat kerriesaus over uit en leg de  
5. plakjes rookvlees en banaan erop.  
6. Dek het geheel af met het andere sneetje brood met de besmeerde kant naar buiten.  
7. Bak de tosti in een tostiapparaat of contactgrill in enkele minuten goudbruin. 
 
TIP: 
Deze tosti is ook lekker met ham, rauwe ham of gebraden kipfilet in plaats van rookvlees. 



Tosti met salami, zuurkool 
en feta  
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 sneeën volkorenbrood 
▪ 2 el mosterd 
▪ 50 g salami, in plakken 
▪ 75 g zuurkool 
▪ 50 g feta, verkruimeld 
▪ 60 g jong belegen kaas, geraspt 
▪ 2 grote augurken 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Besmeer de sneetjes brood met de mosterd.  
2. Beleg de helft met de salami, zuurkool, feta en geraspte kaas en dek af. 
3. Rooster de tosti's in een tostiapparaat of contactgrill goudbruin en serveer met een augurk. 



Tosti met spicy garnalen en 
zoetzure wortel 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 30 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 100 ml blanke azijn 
▪ 25 g suiker 
▪ 1 grote wortel, grof geraspt 
▪ 1 el zonnebloemolie 
▪ 50 g grote garnalen, in de lengte gehalveerd 
▪ ½ rode peper, fijngehakt 
▪ ½ teentje knoflook, geperst 
▪ 1 medium stokbrood, opengesneden 
▪ 2 el mayonaise 
▪ ¼ bosje koriander, fijngehakt 
▪ ¼ bosje munt, fijngehakt 
▪ 75 g jonge kaas, in plakken 
▪ 100 ml zoete chilisaus 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Kook de azijn met de suiker tot de suiker is opgelost en leg de geraspte wortel hierin.  
2. Laat volledig afkoelen. 
3. Verwarm de oven voor op 180ºC.  
4. Verhit intussen de olie en bak hierin de garnalen met de rode peper en knoflook circa 3 minuten. 
5. Besmeer de snijkanten van het stokbrood met de mayonaise en bak in de oven in circa 6 minuten 

goudbruin.  
6. Beleg een kant van het stokbrood met de garnalen, groene kruiden en ingelegde wortel. 
7. Dek af met de kaas.  
8. Rooster de belegde kant van het stokbrood nog circa 5 minuten in de oven tot de kaas gesmolten 

is. 
9. Leg de andere kant van het stokbrood erop, snijd in stukken en serveer met de chilisaus. 



Tosti met tonijn en kaas  
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 25 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ circa 180 g tonijn, uitgelekt, blikje 
▪ 4 sneeën bruinbrood 
▪ 2 eetlepels mayonaise 
▪ ½ eetlepel verse Italiaanse kruiden of, gehakt ½ theelepel 

gedroogde Italiaanse kruiden 
▪ 2 augurken 
▪ 2 plakken belegen kaas 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Leg de sneetjes brood naast elkaar op een plank.  
2. Snijd de stukjes tonijn iets kleiner en meng er in een kom de mayonaise, Italiaanse kruiden en 

peper en zout naar smaak door. 
3. Verdeel dit tonijnmengsel over 2 sneetjes brood.  
4. Snijd de augurken in de lengte in dunne plakjes.  
5. Verdeel ze over de tonijn en leg daarop de plakken kaas.  
6. Leg daarop de 2 sneetjes brood die niet belegd zijn. 
7. Rooster de tosti's goudbruin in een tostiapparaat of rooster ze in een anti-aanbakkoekenpan. 
8. Gebruik je een pan, keer ze dan halverwege even om en leg er, als ze lichtbruin zijn, even een 

deksel op zodat de kaas goed smelt. 



Tosti met tonijn en 
roomkaas  
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 sneeën wit brood of maisbrood 
▪ 50 g roomkaas naturel 
▪ 160 g tonijn, uitgelekt, blikje 
▪ 1 tomaat, in blokjes 
▪ 1 theel. Balsamico azijn 
▪ 2 takjes basilicum, alleen de blaadjes 
▪ 4 cherry-/kerstomaatjes 
▪ peper 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Besmeer de sneetjes brood met de roomkaas.  
2. Maal er een beetje peper over. 
3. Meng de tonijn, de tomaat en de balsamicoazijn. 
4. Verdeel de blaadjes basilicum over de kaas met daarop het tonijnmengsel. 
5. Leg de andere sneetjes brood erop, druk ze een beetje aan en rooster de tosti's goudbruin. 
6. Snijd ze diagonaal door en zet er een prikker met een kerstomaat in. 



Tosti met witte chocolade, 
amandelen en banaan  
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
4 sneeën bruin boerenbrood  
25 g witte chocolade, geraspt 
1 banaan, in plakjes 
1½ eetl. amandelschaafsel, geroosterd 
2 eetl. boter 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Beleg 2 sneeën brood met een laag geraspte chocolade, plakjes banaan en wat geroosterd 

amandelschaafsel. 
2. Dek af met de andere sneeën brood. 
3. Bestrijk de buitenkanten van het brood licht met wat boter en strooi wat amandelschaafsel aan 

één kant erover hen.  
4. Bak ze in het tosti-apparaat of contactgrill aan beide kanten bruin.  



Tosti Monte Cristo  
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 grote eieren 
▪ 4 eetlepels melk 
▪ 4 sneden witbrood 
▪ 4 plakken of 250 g geraspte emmentaler 
▪ 2 plakken ham, eventueel gerookt 
▪ ongezouten, zachte boter 
▪ poedersuiker, om te bestuiven 
▪ aardbeienjam, om te serveren 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Klop in een ondiepe kom met een garde de eieren en de melk los. Zet apart. 
2. Leg twee sneden brood op een schoon werkvlak of een snijplank en beleg deze elk met een plak 

kaas, en daarop een plak ham, en eindig met wederom een plak kaas.  
3. Leg op elke snee een andere snee brood en druk licht aan. 
4. Laat een grote klont boter zachtjes in een koekenpan met antiaanbaklaag smelten. 
5. Dompel de tosti’s één voor één voorzichtig in het losgeklopte eiermengsel, waarbij je ervoor 

zorgt dat beide kanten met ei bedekt worden. 
6. Leg de tosti's in de hete koekenpan en laat de eerste kant van de tosti's gedurende 3-5 minuten 

bakken totdat deze goudbruin zijn geworden.  
7. Afhankelijk van de grootte van je pan kan het nodig zijn één tosti tegelijk te bakken.  
8. Keer de tosti's met een grote spatel voorzichtig om en laat de andere kant gedurende 2-3 

minuten bakken of totdat de tosti's goudbruin zijn. 
9. Haal de tosti’s uit de pan en leg ze op een bord.  
10. Laat ze een paar minuten afkoelen.  
11. Bestrooi ze met de poedersuiker, snijd ze in tweeën en serveer ze met een beetje aardbeienjam. 
 
Opmerking: Dit is een klassieke Amerikaanse versie van de Franse croque-monsieur. Je maakt hem 
met ham en druipende, gesmolten kaas, en hij wordt geserveerd met jam om er op te smeren of in te 
dopen. In sommige versies worden ook wel plakjes kalkoen gebruikt. Deze op het oog curieuze 
combinatie van zoet en hartig is absoluut heerlijk. Probeer hem eens en je bent verkocht. 



Tosti mozzarella puttanesca 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 grote, ronde of vierkante focaccia,  
▪ olijfolie, extra vergine 
▪ 4 el tapenade van zwarte olijven 
▪ 2 el tapenade van zongedroogde tomaten 
▪ 4-6 el passata (gezeefde tomaten) 
▪ 2 bollen mozzarella, uitgelekt en in dunne plakken 
▪ 2 tl gedroogde oregano 
▪ 2 el geraspte Parmezaanse kaas 
▪ 2-3 el kappertjes, uitgelekt 
▪ snufje chilivlokken 
▪ verse basilicumblaadjes, in stukjes gescheurd 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Bestrijk de buitenkanten van de focaccia met olijfolie en leg ze op een schoon werkvlak of een 

snijplank, met de beoliede kant onder. 
2. Smeer de olijven tapenade royaal op twee van de kanten die niet met olie zijn bestreken.  
3. Verdeel de tomaten tapenade over de andere twee kanten die niet met olie zijn bestreken, en 

verspreid daar de passata over.  
4. Leg de plakken mozzarella op de met tomaten bestreken vlakken.  
5. Strooi de oregano, de Parmezaanse kaas, de kappertjes en de chilivlokken hier overheen.  
6. Maak af met een paar blaadjes basilicum.  
7. eg hier de stukken focaccia met de olijventapenade op, met de beoliede kant boven. 
8. Leg zonder het vuur aan te doen de twee tosti's in een grote koekenpan met antiaanbaklaag.  
9. Als je pan niet groot genoeg is voor twee stukken focaccia, bak je één tosti per keer. 
10. Zet het vuur op matig en laat de eerste kant van de tosti's gedurende 4-5 minuten bakken.  
11. Keer de tosti's met een grote spatel voorzichtig om en laat de andere kant gedurende 2-3 

minuten bakken, waarbij je de tosti's met de spatel zachtjes tegen de bodem van de pan drukt, 
totdat ze goudbruin zijn geworden. 

12. Haal de tosti's uit de pan, leg ze op een houten snijplank of een bord en snijd ze doormidden. 
13. Laat ze een paar minuten afkoelen voordat je ze serveert. 



Tosti pitabrood met kaas, 
parmaham en geroosterde 
paprika 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 grote pitabroodjes 
▪ 4 plakken jong belegen kaas 
▪ 4 plakken parmaham 
▪ 1 geroosterde paprika, in repen, pot 
▪ 3 takjes basilicum, alleen de blaadjes 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de pitabroodjes open en beleg ze met de kaas, de parmaham en een paar repen 

geroosterde paprika. 
2. Verdeel er wat blaadjes basilicum over en dek af met de andere helft van het pitabroodje. 
3. Bak ze in de grillpan of contactgrill aan beide kanten bruin. 



Tosti pitabrood met 
makreel 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 1 persoon 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 pitabroodje 
▪ 40 g gerookte makreelfilets, in stukjes 
▪ 1 theel. Provençaalse kruiden 
▪ 1 eetl. mayonaise of 
▪ 1 eetl. halvanaise 
▪ 4 eetl. jongbelegen kaas, geraspt 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd het pitabroodje horizontaal open. 
2. Meng de makreelfilet met Provençaalse kruiden en mayonaise of halvanaise. 
3. Bestrooi een helft van het broodje met geraspte jongbelegen kaas. 
4. Verdeel de makreel erover, strooi er weer geraspte kaas over en dek af met de andere 

broodhelft. 
5. Bak het broodje in een contactgrill, grillpan of koekenpan aan beide kanten lichtbruin.  



Tosti roomkaas-rookvlees  
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 1 persoon 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 panini of bruine pistolet 
▪ 40 g roomkaas naturel 
▪ 1 eetl. schenkstroop 
▪ 1 plak rookvlees 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Halveer het brood horizontaal en bestrijk beide helften met de roomkaas. 
2. Druppel er wat schenkstroop over en leg op één helft rookvlees. 
3. Dek af met de tweede helft en druk iets plat. 
4. Rooster het broodje in een tosti-apparaat, contactgrill of in een grillpan aan beide kanten bruin. 



Tosti van beschuitbol met appel 
Lunchgerecht 1 persoon 
 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 beschuitbol 
▪ 1-2 eetlepels abrikozenjam 
▪ 25 g jonge Hollandse geitenkaas, in dunne plakjes 
▪ 1/4 appel, in dunne plakjes 
▪ boter 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de beschuitbol open en bestrijk de snijvlakken  

dun met abrikozenjam.  
2. Beleg een kant met geitenkaas en een kwart appel in  

dunne plakjes.  
3. Leg de andere kant van de beschuitbol met de jam  

naar beneden erop.  
4. Bestrijk de buitenkant van de beschuitbol dun met boter en bak de bol in een tosti-apparaat, 

contactgrill of in de koekenpan knapperig bruin. 



Tosti van krentenbol 
Lunchgerecht 1 persoon 
 

 5 – 8 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 krentenbol 
▪ 3-4 plakjes Hollandse geitenkaas, dun geschaafd 
▪ enkele partjes sinaasappel 
▪ verse koriander 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de krentenbol open en beleg de onderkant  

met 2 plakjes geitenkaas.  
2. Leg hierop partjes sinaasappel en als je dat lekker 

 vindt een paar blaadjes verse koriander en dek dit  
weer af met 1-2 plakjes geitenkaas.  

3. Leg de bovenkant van de krentenbol erop en bak  
de krentenbol in een contactgrill of tostiapparaat  
knapperig bruin. 

 
TIP: 
Dit is natuurlijk ook verschrikkelijk lekker met gewone kaas en plakjes appel of een schijf ananas. 



Tosti van krentenbrood met 
appel en geitenkaas 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 2 personen 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 sneeën krentenbrood  
▪ 75 g zachte geitenkaas, in plakken 
▪ 25 g walnoten, grof gehakt 
▪ ½  groene appel, in partjes 
▪ 1 el olijfolie 
▪ 75 g roomkaas 
▪ ½ el honing 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Beleg het krentenbrood met de geitenkaas, walnoten en appel.  
2. Verhit de olie in een koekenpan en bak de tosti's aan beide kanten goudbruin. 
3. Meng intussen de roomkaas met de honing, zout en peper.  
4. Serveer de warme tosti's met de roomkaasdip. 
 
TIP 1: Vervang het krentenbrood door rozijnenbrood als je een iets zoetere smaak wilt hebben. 
 
TIP 2: Wil je minder olie gebruiken, rooster dan je tosti in een contactgrill 



Tosti van paasbrood met amandelspijs 
Lunchgerecht 1 persoon 
 

 6 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 sneetjes paasbrood 
▪ ½  kleine appel of banaan 
▪ boter of margarine 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Neem het amandelspijs uit de sneetjes paasbrood  

en strijk het over de sneetjes uit.  
2. Snijd de appel of banaan in dunne plakjes en leg ze  

op 1 sneetje.  
3. Leg het andere sneetje er met de spijskant op.  
4. Bestrijk de buitenkant dun met boter.  
5. Bak de tosti in een tosti-apparaat of in een tosti-ijzer  

goudbruin. 



Tosti van panini met Hollandse geitenkaas 
Lunchgerecht 1 persoon 
 

 5 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 panini broodje 
▪ 1 courgette 
▪ 2 plakken gesneden Hollandse geitenkaas 
▪ 2 eetlepels (verse) groene pesto 
▪ 1 bosuitje, in ringetjes 
▪ 3 zwarte olijven zonder pit, in plakjes 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Schaaf met een kaasschaaf in de lengte 3 dunne plakken  

van de courgette.  
2. Snijd de korstjes van de plakken kaas.  
3. Snijd de panini overlangs open en bestrijk de helften met  
4. pesto.  
5. Beleg 1 helft met 1 plak courgette en 1 plak kaas. 
6. Verdeel hierover de helft van de ui-ringetjes en olijven.  
7. Leg hierop weer een plak courgette en de tweede plak kaas.  
8. Verdeel de rest van de bosui en olijven erover en dek af met de laatste plak courgette en de 

andere helft van de panini.  
9. Rooster de panini in een contactgrill of in een tostiapparaat goudbruin. 



Tosti van panini met portabella  
Lunchgerecht 2 personen 
 

 3 uur 15 minuten voorbereiding  
        + 20 minuten bereiding 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 eetl. balsamico azijn 
▪ 2 eetl. extra vergine olijfolie 
▪ zout en peper naar smaak 
▪ 2 grote portabella paddenstoelen, gewassen met  

een vochtige doek 
▪ ½ kopje gemarineerde artisjokharten 
▪ 2 eetl. Zongedroogde tomaten, in stukjes 
▪ ¼ kopje geroosterde rode paprika 
▪ ¼ kopje kalamata olijven zonder pit 
▪ 4 dikke sneden brood of een panini 
▪ ½ kopje rucola, gewassen en gedroogd 
▪ olijfolie 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Roer de balsamico azijn, olijfolie, zout en peper in een grote, ondiepe schaal door elkaar.  
2. Zet de paddenstoelen op deze schaal en zet deze afgedekt drie uur in de koelkast.  
3. Draai de portabella’s na anderhalf uur om.  
4. Na deze drie uur verwarm je de grill voor tot 175 °C.  
5. Plaats de paddenstoelen op de grill tot ze gaar zijn, zo'n acht minuten.  
6. Veeg de grill daarna schoon.  
7. Doe de artisjokharten, tomaten, rode paprika en olijven in een keukenmachine en pureer dit tot 

een tapenade.  
8. Smeer het mengsel op twee sneetjes brood.  
9. Plaats vervolgens de gegrilde portabella’s op het brood en daarboven op de rucola en de rest van 

het brood.  
10. Smeer de grill in met olijfolie en leg het brood op de grill, ongeveer 10 tot twaalf minuten.  
11. Heb je geen dubbele grill, maar een enkele? Keer je sandwich halverwege. 



Tosti van panini met salami en geitenkaas 
Lunchgerecht 1 persoon 
 

 5 – 8 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 panini 
▪ 75 g zachte geitenkaas 
▪ 3 plakjes salami 
▪ 1 vleestomaat, in plakken 
▪ 1 theelepel gedroogde oregano of rozemarijn 
▪ ½ eetlepel olijfolie 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de geitenkaas met een vochtig mes in twee of  

drie plakken.  
2. Snijd de panini open en beleg de onderkant met de  

salami, tomaat en geitenkaas.  
3. Strooi er wat oregano of rozemarijn over en leg de  
4. andere helft van de panini erop.  
5. Bestrijk de buitenkant dun met olijfolie en rooster de panini tussen een contactgrill of in een 

tosti-apparaat goudbruin. 



Tosti van pitabrood met chorizo en courgette 
Lunchgerecht 1 persoon 
 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 pitabroodje 
▪ 2 eetlepels zongedroogde tomatensaus of tomaten 

ketchup 
▪ 3 plakje chorizo 
▪ 3 dunne plakjes courgette 
▪ ringetjes bosui 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd het pitabroodje open en besmeer de snijvlakken  

dun met de zongedroogde tomatensaus of tomaten 
ketchup .  

2. Beleg de onderste helft met chorizo en courgette.  
3. Strooi er wat ringetjes bosui over en leg de boven- 

kant van het broodje met de besmeerde kant naar  
beneden erop.  

4. Rooster de pitatosti in een contactgrill, tostiapparaat of broodrooster goudbruin en knapperig. 



Tosti van rozijnenbrood met banaan 
Lunchgerecht 1 persoon 
 

 6 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
2 sneetjes rozijnenbrood 
2 eetlepels verse roomkaas (light) 
2 theelepels vloeibare honing 
½ banaan, in plakjes 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Bestrijk de sneetjes rozijnenbrood met verse room- 

kaas en druppel dan over elk sneetje 1 theelepel  
vloeibare honing.  

2. Verdeel de plakjes over 1 sneetje.  
3. Leg het andere sneetje er met de besmeerde kant  

naar beneden op.  
4. Bak de tosti in een tostiapparaat of contactgrill mooi  

bruin.  
5. Snijd de tosti schuin doormidden.  



Tosti van savooiekool 
Lunch en hoofdgerecht 2 personen 

 
Tosti, maar dan anders? Maak eens een tosti met koolbladeren. Gevulde koolbladeren zijn lekker, 
supergezond en prachtig om te zien! 
 

 45 – 60 minuten 
 
Dit kun je ’s ochtends al voorbereiden en vlak voor het serveren in de oven zetten. 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 grote savooiekool, lelijke buitenste blad verwijderd 
▪ 3 kruidnagels 
▪ 2 zoete uien, geraspt 
▪ 2 teentjes knoflook, geperst 
▪ 100 ml olijfolie 
▪ 4 stevige zuurdesemboterhammen, in stukjes gescheurd 
▪ ½ bosje salie, blaadjes heel fijngesneden 
▪ 50 g gedroogde cranberry’s 
▪ rasp van 1 (bio)sinaasappel + sap van ½ sinaasappel 
▪ scheutje port 
▪ 150 g roquefort, grof verkruimeld  
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Haal 4 mooie middelgrote bladeren los van de kool.  
2. Blancheer ze 3-5 minuten in ruim kokend water met 1 el zout.  
3. Giet af, spoel koud en laat uitlekken. 
4. Stamp de kruidnagel fijn in een vijzel.  
5. Bak de uien en knoflook met de kruidnagel 10 minuten in wat olijfolie. 
6. Meng het brood in een grote kom met het uienmengsel, de salie, 75 ml olijfolie, de cranberry’s, 

sinaasappelrasp en -sap en een scheutje port en breng op smaak met zout en peper.  
7. Kneed het licht met je handen.  
8. Meng de roquefort er losjes doorheen. 
9. Verwarm de oven voor op 220°C. 
10. Verdeel 2 bladeren over een grote passende ovenschaal en schep op elk de helft van de vulling, 

dek ze af met de andere bladeren en druk licht aan, zodat je pakketjes hebt.  
11. Besprenkel ze met wat olijfolie. 
12. Bak de savooiekooltosti’s goudbruin en gaar in 20-25 minuten.  
13. Leg de tosti’s op een bord en geef er eventueel wat portsaus bij. 



Tosti van tonijn met 
antiboise 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 1 persoon 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 sneeën wit casinobrood 
▪ 3 plakjes verse tonijn 
voor de antiboise 
▪ 1 tomaat, in blokjes 
▪ ½ teentje knoflook, geperst 
▪ paar blaadjes basilicum, fijngesneden 
▪ 1 eetlepel olijfolie 
▪ 1 druppel balsamicoazijn 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de ingrediënten voor de antiboise.  
2. Smeer het brood in met de antiboise.  
3. Leg er de tonijn op.  
4. Bak de tosti in een tosti-apparaat of contactgrill goudbruin. 



Tosti walnoten 
groentespread 
Ontbijt / Lunch / Snackgerecht 1 persoon 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 aubergine 
▪ 10 cherrytomaatjes 
▪ olijfolie 
▪ 1 teentje knoflook 
▪ 25 g walnoten 
▪ 2 sneetjes volkorenbrood 
▪ ½ avocado 
▪ 1 handje rucola 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de aubergine in blokjes van 1-2 cm en halveer de cherrytomaatjes. 
2. Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en bak de aubergine op middelhoog vuur. 
3. Voeg na 2 minuten de cherrytomaatjes toe. 
4. Snijd een half teentje knoflook in plakjes en voeg toe. 
5. Nog 3 minuten bakken tot de aubergine een zachte structuur krijgt. 
6. Schep de inhoud van de pan samen met de walnoten in een kom en pureer met een staafmixer 

tot een spread. 
7. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 
8. Snijd de avocado in reepjes. 
9. Besmeer twee sneetjes volkorenbrood met de spread en beleg een van de sneetjes met een paar 

reepjes avocado en rucola. 
10. Gebruik het andere sneetje als deksel en bak de tosti in 3 minuten goudbruin en knapperig. 



Tuna melt panini 
Lunchgerecht 2 personen 

 
Een Tuna Melt Panini is eigenlijk een soort tosti met tonijn en gesmolten kaas. In Amerika zijn 
broodjes met tuna melt super hip. Het is een van de populairste broodjes daar aan de andere kant 
van de oceaan. We kennen de combinatie van tonijn met gesmolten kaas natuurlijk van de pizza. 
Deze ‘tosti’ is net zo, al dan niet lekkerder, dan de pizza. 
 

 15 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 sneden wit oerbrood 
▪ 1 blikje tonijn op olijfolie 
▪ 1 tomaat 
▪ een scheutje tabasco 
▪ handje verse basilicum 
▪ peper en zout 
▪ geraspte kaas 
▪ roomboter 
 
MATERIAAL:  
Grill of tostiapparaat  
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de grill of tostiapparaat voor.  
2. Snijd de tomaat in blokjes en snijd de basilicum fijn.  
3. Laat de tonijn uitlekken.  
4. Meng de tonijn met de tomaat, basilicum en tabasco.  
5. Breng op smaak met peper en zout.  
6. Besmeer van ieder snee brood een kant met roomboter.  
7. Beleg twee van de onbesmeerde kanten brood met een flink laag van het tonijnmengsel.  
8. Strooi hierover (royaal) geraspte kaas en leg de andere sneden brood met de niet besmeerde 

kant op de kaas.  
9. Bak de panini’s ongeveer 5 minuten tussen de grill zodat het kaas gesmolten is en de panini’s 

goudbruin zijn.  



Zoete tosti met brie 
Lunchgerecht 1 persoon 

 

 20 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ boter op kamertemperatuur 
▪ 2 dikke sneeën stoer brood (bijvoorbeeld zuurdesem) 
▪ 1 eetlepel honingmosterd (andere mosterd voldoet ook) 
▪ 6 plakjes brie 
▪ halve peer in plakjes 
 
MATERIAAL:  
koekenpan (bij voorkeur eentje waar een deksel op past) 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Zet de smeersel(s) klaar en snijd de benodigdheden voor de tosti naar keuze. 
2. Besmeer de beiden sneetjes brood aan de buitenkant met wat boter 
3. Besmeer een sneetje (niet aan de boterkant) met de mosterd 
4. Leg de plakjes brie hierboven op  
5. Leg vervolgens de plakjes peer boven op de kaas en leg het andere sneetje broodje erboven op 

(met de boterkant naar buiten). 
6. Smelt wat boter in de pan en zet het vuur laag, bak de tosti’s in zo’n 10 minuten met de deksel 

op de pan en keer regelmatig om.  
7. Zodra de kaas is gesmolten en de buitenkant knapperig is, is de tosti klaar.  
8. Serveer de tosti eventueel met wat ketchup. 
 
TIP: Wil je de tosti sneller klaar hebben? Dan kun je ook voor het tosti apparaat kiezen, de boter kun 
je dan achterwege laten. 


