
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 paddenstoelen-tapenade 

 30 minuten 

 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 125 g paddenstoelen, in stukjes 
▪ 10 groene olijven, zonder pit 
▪ 1 sjalotje 
▪ 2 teentjes knoflook 
▪ 8 sprietjes bieslook. 
▪ Peper en zout 
▪ 1 ciabatta brood 
▪ 3 el olijfolie 
▪ ½ el citroensap 
 

Materiaal: keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Hak het sjalotje en 1 teentje knoflook fijn.  
2. Bak deze in een klein beetje olijfolie in een koekenpan glazig.  
3. Voeg de paddenstoelen toe en bak een minuutje of 7 mee.  
4. Schep de paddenstoelen uit de pan in de keukenmachine.  
5. Voeg de bieslook (bewaar eventueel nog wat voor de garnering) en olijven toe en hak het mengsel fijn. 
6. Roer het citroensap er door en voeg een snufje peper en zout toe.  
7. Zet het mengsel apart en laat verder afkoelen. 
8. Snijd het brood in mooie sneetjes.  
9. Bestrijk de boven- en onderkant met olijfolie.  
10. Verhit een (grill)pan en rooster de sneetjes brood mooi bruin en krokant.  
11. Snijd een teentje knoflook doormidden en wrijf deze over het gegrilde brood zodat er een lekker knoflook 

smaakje aan zit.  
12. Voeg nog een klein scheutje olijfolie toe aan de paddenstoelen-tapenade zodat hij lekker smeuïg wordt. 
13. Verdeel de tapenade over de gegrilde bruschetta's. 
 


