
 
 

Rauwe groente met 
hummus van biet  
Hoofdgerecht 2 personen 
Het grote voordeel van het bereiden van een snijplank of schaal 
met rauwe groente, is dat we gebruik kunnen maken van alle 
groenten die in onze koelkast liggen, zolang ze maar vers en stevig 
zijn. Hoewel er bijna geen voorbereiding nodig is, is het belangrijk 
dat we de groente na het snijden in water met ijs laten staan om  
een knapperige textuur te bereiken. 
 
Asperges, suikererwten of bonen moeten worden 'geblancheerd'  
en daarna onmiddellijk in ijs worden gelegd. Met andere woorden,  
dompel de groenten gedurende 5 seconden onder in kokend water,  
haal ze eruit en leg ze in ijswater. De meest praktische manier om  
dit te doen is om de groenten in een vergiet te doen voordat ze in  
het kokende water worden ondergedompeld. 

 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 pak choi 
▪ 1 bosje witte asperges (bij voorkeur mini) 
▪ 1 bosje kleine groene asperges 
▪ 1 bosje prinsessenbonen 
▪ 1 komkommer 
▪ radijzen 
▪ paprika (maakt niet uit welke kleur) 
▪ courgette 
▪ crackers (optioneel) 
Voor de hummus 
▪ 150 g gekookte kikkererwten 
▪ 100 g gekookte biet 
▪ 1 teentje knoflook 
▪ citroensap 
▪ sesamolie 
▪ vers gesneden bieslook 
▪ zout naar smaak 
Voor het dipsausje 
▪ 1 rijpe avocado 
▪ 1 kopje roomkaas op kamertemperatuur 
▪ 6 gedroogde tomaten in olie 
▪ 1 bosje zeer verse koriander 
▪ zout en versgemalen zwarte peper  
▪ een paar druppels citroensap 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Zet een zeer koud waterbad met ijs klaar voor de groenten. 
2. Doe de asperges en de prinsessenbonen in een vergiet en blancheer ze.  
3. Dompel ze meteen onder in het ijsbad. 
4. Snijd de andere groenten in een formaat dat geschikt is om met uw handen te eten, en dompel ze ook onder in het 

ijskoude water gedurende één of twee uur.  
5. Maak in de tussentijd de hummus van biet.  
6. Klop alle ingrediënten behalve de bieslook tot we de gewenste textuur hebben.  
7. Voeg indien nodig zout toe.  
8. Doe het geheel in een kom en strooi de bieslook eroverheen.  
9. Voor het dipsausje van avocado.  
10. Snijd de zongedroogde tomaten in olie klein.  
11. Schil de avocado en giet er een scheutje citroen over, zodat deze niet kan oxideren.  
12. Hak de koriander.  
13. Klop de roomkaas, de avocado en de koriander en voeg zout en versgemalen zwarte peper toe.  
14. Voeg de gehakte zongedroogde tomaten toe aan dit mengsel. 
15. Leg alle goed uitgelekte groenten en de crackers in een kom of op een plank naast de twee dipsausjes. 
 



 


