
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 serranoham 

 10 + 10 minuten 

 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 afbak pistoletjes of 1 klein stokbrood 
▪ 1 stuk brie 
▪ pesto (kant-en-klaar of zelfgemaakt) 
▪ 6 plakjes serranoham 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 220 graden.  
2. Maak eventueel de pesto zelf*.  
3. Snijd de afbakbroodjes in plakjes van zo’n 2 centimeter.  
4. Besmeer de plakjes met een laagje pesto.  
5. Snijd ook de brie in plakken en leg ook deze op de broodjes.  
6. Laat de serranoham nog even achterwege.  
7. Bak de broodjes in de voorverwarmde oven in zo’n 10 minuten krokant. 
8. Snij ondertussen de plakjes serranoham in tweeën.  
9. Wanneer de broodjes mooi goudbruin uit de oven komen, mag ook de ham erop.  
10. Afmaken met een klein snufje zwarte peper en serveren maar! 
 

*Pesto 
▪ 30 gram verse basilicum 
▪ 2 el pijnboompitjes 
▪ scheut olijfolie 
▪ 1 teentje knoflook 
▪ 2 el Parmezaanse kaas (geraspt) 

 
1. Begin met het roosteren van ongeveer twee eetlepels pijnboompitjes.  
2. Doe dit in een koekenpan zonder boter of olie op een redelijk hoog vuurtje.  
3. Als de pijnboompitten mooi bruin zijn geworden, kun je het vuur uitzetten.  
4. Doe de basilicum, pijnboompitjes, scheut olijfolie, 1 teen knoflook (schoongemaakt) en 2 el Parmezaanse kaas in een 

keukenmachine of mengbeker.  
5. Hak alles goed fijn.  
6. Is het te droog, voeg er dan nog wat olijfolie aan toe. 
 

 


