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Balans menu 
2 personen 
Wel zin om een uitgebreid menu te koken, maar geen zin in zwaar tafelen na de feestdagen? Dit lichte winterse viergangenmenu 
zorgt voor balans. Calorieën tellen hoeft namelijk even niet, genieten is genoeg!  

Kruidige rucola-soep met tijm 
Voorgerecht 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ el olijfolie 
 1 sjalot (gesnipperd) 
 ½ teentje knoflook (gesnipperd) 
 ¼ bosje tijm 
 250 ml groentebouillon (van ½ tablet) 
 ½ zakje rucola (à 75 g) 
 2 lente-/bosuitjes (in dunne ringetjes) 
 1 el yoghurt 

 

Materiaal: staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit de olie in een kleine soeppan op een lage stand en fruit hierin de 

sjalot in circa 4 minuten zacht.  
2. Voeg de knoflook en tijmblaadjes toe en fruit nog 1 minuut.  
3. Giet de bouillon erbij en laat circa 5 minuten zachtjes koken. 
4. Voeg vlak voor het serveren de rucola toe en neem de pan van de warmtebron.  
5. Pureer de soep helemaal glad en breng op smaak met zout en peper. 
6. Serveer de soep in voorverwarmde kommen met een topping van bosui, een swirl yoghurt en een paar druppels olijfolie. 
 

TIP: Maak deze soep extra lekker met een kaaskrokantje. Neem 100 gram geraspte oude kaas, parmezaan of pecorino en 
verdeel in bergjes met voldoende tussenruimte over een met bakpapier beklede bakplaat. Bak de kaas circa 10 minuten in het 
midden van de oven op 200ᵒC. Laat afkoelen en trek de krokantjes voorzichtig van het papier. 
 

WIJNTIP: Schenk bij deze kruidige rucola-soep een alcoholvrije, fris en fruitige rosé. 
 

Salade van geschaafde bietjes met uiencompote 
Bijgerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 el pijnboompitten 
 1 tl olijfolie 
 1 rode ui (in dunne halve ringen) 
 50 ml rode port  
 ½ el balsamicoazijn 
 ½ tl honing 
 ½ tl sinaasappelrasp 
 1 biet (geschild, rauw) 
 50 g hüttenkäse 
 ¼ zakje veldsla 

voor de dressing 
 ½ tl mosterd 
 1 el rode wijnazijn 
 2 el olijfolie 

 

Materiaal: mandoline of keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Rooster de pijnboompitten licht in een droge, hete koekenpan en houd apart.  
2. Verhit de olie en fruit hierin de uienringen 8-10 minuten op een lage stand.  
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3. Voeg de port en azijn toe en laat afgedekt circa 15 minuten zachtjes stoven. 
4. Breng op smaak met zout en peper en voeg honing naar smaak toe.  
5. Schep in een kom en roer de sinaasappelrasp erdoor.  
6. Laat afkoelen.  
7. Klop de ingrediënten voor de dressing door elkaar. 
8. Schaaf de bietjes met een mandoline of keukenmachine in flinterdunne plakjes en meng met de dressing.  
9. Roer de hüttenkäse los met grof gemalen peper. 
10. Verdeel de veldsla over de borden.  
11. Verdeel de bietjes erover en garneer met een lepeltje uiencompote en hüttenkäse.  
12. Bestrooi met de pijnboompitten. 
 

WIJNTIP: Ga eens voor alcoholvrij en schenk een fris fruitige rosé bij deze salade 
 

Gegratineerde kipfilet met parmaham en ricotta 
Hoofdgerecht 

 45 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 kipfilets 
 ½ tl citroenrasp  
 1 klein takje rozemarijn (gerist) 
 2 plakken parmaham 
 50 g ricotta 
 ½ eidooier 
 ½ el gedroogde Italiaanse kruiden 
 ½ el Parmezaanse kaas (geraspt) 
 1 el olijfolie 
 2 el droge witte wijn 
 basilicumblaadjes 

 

Materiaal: ovengrill, ovenschaal 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de kipfilets horizontaal in, maar net niet helemaal door.  
2. Klap de filets open en bestrooi met peper en de helft van de citroenrasp en rozemarijn.  
3. Leg op elke kipfilet een plakje parmaham en klap de filets weer dicht. 
4. Klop de ricotta goed door met de helft van de eidooier, kruiden en Parmezaan.  
5. Verwarm de ovengrill voor.  
6. Verhit de olie in een koekenpan en bak hierin de kipfilets om en om bruin.  
7. Neem de filets uit de pan en leg ze in een ovenschaal. 
8. Blus het bakvet in de pan af met de wijn en laat op een hoge stand 2 minuten koken.  
9. Giet dit over de filets in de schaal.  
10. Verdeel de ricotta erover en gratineer hoog in de oven in een paar minuten goudbruin.  
11. Let goed op, het kan snel verbranden. 
12. Garneer de gegratineerde kip met een paar blaadjes basilicum.  
 

TIP: Lekker met een puree van zoete aardappel. 
 

WIJNTIP: Bij deze gegratineerde kipfilet met parmaham en ricotta smaakt een alcoholvrije Cabernet Sauvignon. 
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Bonbon van pure chocolade en granaatappel 
Nagerecht 

 20 + 60 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 25 g amandelschaafsel 
 150 g pure chocolade (grof gehakt) 
 snuf kaneelpoeder 
 100 g granaatappelpitjes 

 

Materiaal: bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Rooster het amandelschaafsel goudbruin in een droge, hete 

koekenpan.  
2. Houd apart.  
3. Verwarm de chocolade au bain-marie met een snuf kaneel, tot bijna 

alle klontjes zijn gesmolten.  
4. Neem de schaal van de pan en klop met een garde de laatste klontjes 

glad. 
5. Laat al roerend de chocolade iets afkoelen en schep dan het amandelschaafsel erdoor.  
6. Maak met 2 lepels 12 kleine bergjes op het bakpapier.  
7. Verdeel de granaatappelpitjes erover, druk ze een beetje aan en laat helemaal afkoelen.  
8. Minimaal 1 uur. 
 

TIP: Lekker met een espresso. 
 
 


