
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 tuinbonen en munt 

 15 minuten 

 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 sneetjes boerenbrood, 1 cm dik 
▪ 250 g gedopte tuinbonen (liefst vers) 
▪ 1 klein teentje knoflook 
▪ 1 theelepel citroensap 
▪ 2½ eetlepel extra vergine olijfolie 
▪ 2-3 blaadjes munt, fijngesneden 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Het is van belang dat de sneetjes brood een licht rooksmaakje krijgen, dus rooster ze op de grill of houd ze 

na het roosteren in de toaster even boven de gasvlam van het fornuis.  
2. Je kunt ze ook roosteren aan een speciale toastvork bij de open haard.  
3. Wrijf de donkerste kant van de sneetjes toast in met de gepelde teen knoflook.  
4. Besprenkel ze met wat olijfolie en bestrooi ze met zeezout en versgemalen zwarte peper. 
TUINBONEN EN MUNT 
5. Doe voor het tuinbonenbeleg de tuinbonen met het teentje knoflook in een pan met kokend water, breng 

dit opnieuw aan de kook en kook de bonen in ca. 5 minuten gaar.  
6. Giet ze af (bewaar een deel van het kookvocht), spoel ze af onder de koude kraan en laat ze afkoelen.  
7. Druk de bonen uit hun vliesje en doe ze samen met de gekookte knoflook en het citroensap in een 

keukenmachine.  
8. Pureer ze en voeg daarbij in een dun straaltje de olijfolie toe.  
9. Voeg als het mengsel te dik is een scheutje van het kookvocht toe.  
10. De puree moet ongeveer de textuur van dikke hummus krijgen.  
11. Voeg zout en peper naar smaak toe en bestrijk het brood met de puree.  
12. Verdeel er nog wat olijfolie en een beetje munt over. 
 


