
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 pompoen 

 20 + 25 minuten 

 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 ciabatta- of stokbrood 
▪ 400 g pompoenblokjes (kant-en-klaar) 
▪ 150 g zachte geitenkaas 
▪ handje rucola 
▪ 1 teen knoflook 
▪ snuf gedroogde salie 
▪ snuf peper en zout 
▪ 1 el honing 
▪ scheutje olie 
▪ 2 el walnoten, grof gehakt 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven op 200 graden.  
2. Snijd de blokjes eventueel nog iets kleiner en doe ze in een kom.  
3. Voeg een scheutje olie toe en breng op smaak met peper, zout en salie.  
4. Verdeel ze over de bakplaat met bakpapier (of een grote ovenschaal) en bak ze ca 25 minuten.  
5. Snijd het brood in sneetjes en bestrijk dun met een beetje olijfolie.  
6. Verhit een grillpan en bak de broodjes 3 minuten per kant tot ze bruin en krokant beginnen te worden.  
7. Je kunt ze ook even in de oven leggen.  
8. Wrijf de broodjes daarna lichtjes in met een teentje knoflook.  
9. Besmeer ze daarna met geitenkaas en verdeel er een beetje rucola over.  
10. Schep wat van de gebakken pompoen er over.  
11. Bestrooi met walnoten en druppel er een beetje honing over.  
 
TIP: In plaats van een zak met pompoenblokjes kun je ook een flespompoen nemen of een hokkaido pompoen. 
 


