
Voor bruschetta wordt groot landbrood gebruikt. Het beleg bij 
bruschetta is dit vaak salade, tomaat, kruiden of groenten. 
Bruschetta dient vaak als lunch of "late night bite". De bruschetta 
wordt vooraf besprenkeld en gekruid en daarna gegrild.  
 

Crostini wordt van kleiner brood, bijvoorbeeld stokbrood 
gesneden. De topping van crostini is fijn en uitgesproken. Crostini 
is als snack bedoeld. Crostini worden vooraf aan beide zijden 
geroosterd en daarna ingesmeerd met kruiden en olie. 
 

Beide termen worden steeds meer door elkaar gebruikt. Beslis 
voor jezelf wat het wordt, een bruschetta of een crostini 
 
 
 

 
 

Met inktvis 

 20 minuten 

 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ landbrood 
▪ olijfolie 
▪ 200 g verse inktvis in lange repen 
▪ 2 takjes koriander 
▪ 1 teentje geperste knoflook 
▪ 3 el olijfolie 
▪ 150 ml mayonaise 
▪ sap van ½ limoen 
▪ rasp van ½ limoen 
▪ teentje knoflook 
▪ grof zeezout en peper uit de molen naar smaak 
▪ handje rucola en veldsla 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Zet de oven aan op 200ᵒC.  
2. Snijd het brood in grove plakken.  
3. Smeer de plakken in met olie en rooster aan beide kanten knapperig.  
4. Naar smaak kun je dan een gehalveerd teentje knoflook langs het knapperige brood wrijven voor extra pit. 
5. Hak de blaadjes van de koriander heel fijn, meng met de knoflook en olijfolie en gebruik dit als marinade 

voor de inktvis.  
6. Schep de mayonaise en de limoensap goed door elkaar.  
7. Rasp de schil van de limoen om later mee te garneren.  
8. Bak de inktvis op hoog vuur in een koekenpan.  
9. Beleg de sneetjes met de sla, een flinke schep limoenmayonaise en de stukken inktvis.  
10. Strooi er wat zeezout en limoenrasp over.  
11. Serveer de extra limoenmayonaise in een bakje voor de liefhebber en strooi ook hier wat limoenrasp over.  
 

 


