
 

 
 

 

 
Spaanse tomatensoep 
2 personen 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 400 gr tomatenblokjes 
▪ 1 rode paprika 
▪ 1 gele paprika 
▪ 100 gram (runder) cervelaat (dikke plak) 
▪ 100 gr garnalen 
▪ 1 kleine rode ui 
▪ 500 ml runderbouillon 
▪ 1 tl oregano 
▪ peper 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Begin met het snipperen van het uitje en het snijden van de cervelaat en paprika.  
2. Bak vervolgens op niet al te hoog vuur en met een scheutje olijfolie de cervelaat en de ui aan.  
3. Na ongeveer 5 minuten voeg je de paprika toe. 
4. Bak de paprika ongeveer 2 minuutjes mee en voeg dan de tomatenblokjes en de bouillon toe. 
5. Breng aan de kook en laat 15 minuutjes zachtjes pruttelen.  
6. Dan kunnen de garnalen, peper en oregano erbij.  
7. Na vijf minuten is de soep klaar om te serveren! 
 

TIP: Meer groente toevoegen aan de Spaanse tomatensoep? Voeg bijvoorbeeld ook nog wat stukjes wortel of 
gesneden prei toe. Doe dit dan op het moment dat je de paprika even meebakt. 



 

 
 

 

 
Rösti-rondjes met rozemarijn 
2 personen 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4-5 (kruimige) aardappels 
▪ 1½ tl rozemarijn 
▪ zout  
▪ peper 
▪ 2 el bloem 
 

Materiaal: grove rasp, schone thee- of kaasdoek 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de aardappels en rasp de aardappels.  
2. Doe de geraspte aardappels in een schone theedoek en dep het geheel goed droog.  
3. Je kunt de geraspte aardappel ook even laten uitlekken in een zeef.  
4. Meng in een kom de geraspte aardappel, rozemarijn, snufje zout en peper en de bloem.  
5. Giet een scheutje olie in een pan en laat de olie warm worden.  
6. Schep met een lepel een paar bergjes geraspte aardappel in de pan.  
7. Duw de bergjes geraspte aardappel een beetje plat met een spatel.  
8. Bak de rösti-rondjes ongeveer 3 minuten per kant. 
 

TIP: Je kunt de rösti-rondjes van te voren bakken en later nog even opwarmen in de oven. 



 

 
 

 

 
Vispannetje met prei en wortel 
2 personen 

 15 + 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 moot zalm 
▪ 200 g garnalen 
▪ 200 g prei 
▪ 150 g wortels 
▪ 2 tl dille 
▪ 200 ml kookroom 
▪ 2-4 plakjes bladerdeeg (ontdooid) 
▪ zout   
▪ peper 
 

Materiaal: 2 kleine ovenschaaltjes 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden.  
2. Snijd de zalm, prei en wortels in stukjes.  
3. Giet een scheutje olie in een pan en bak de prei en de wortel ongeveer 5 minuten.  
4. Voeg dan de stukjes zalm, garnalen, kookroom en dille toe.  
5. Meng alles goed door elkaar en laat dit ongeveer 5-10 minuten zachtjes pruttelen.  
6. Verdeel het vispotje over twee kleine ovenschaaltjes. 
7. Leg het bladerdeeg over de bovenkant van het pannetje.  
8. Je hebt ongeveer 1½ plakje bladerdeeg nodig voor 1 pannetje.  
9. Uit het halve plakje bladerdeeg steek je twee sterretjes en plak die met wat melk of een losgeklopt ei op 

de deksel. 
10. Smeer de bovenkant in met een beetje ei of melk.  
11. Zet de vispannetjes vervolgens ongeveer 20 minuten in de oven totdat het bladerdeeg mooi bruin is. 
 

TIP: Je kunt het vispannetje prima van te voren maken. Op het moment suprême dek je de pannetjes af met 
bladerdeeg en bak je ze af in de oven. 



 

 
 

 

 
Hangop met aardbeien 
2 personen 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 150 ml hangop 
▪ 150 g aardbeien 
▪ 2 el aardbeienjam 
▪ 125 ml slagroom 
▪ ½ tl vanille extract 
▪ 1 tl suiker 
▪ 2 el aardbeiensaus (optioneel) 
 

Materiaal: 2 glazen of kommetjes 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de aardbeien in stukjes.  
2. Klop de slagroom op met de suiker.  
3. Als de slagroom stijf is, schep je de hangop door de slagroom.  
4. Doe dit ook met de aardbeienjam en het vanille extract.  
5. Schep 2 á 3 lepels van het hangop mengsel in een glas.  
6. Vervolgens doe je wat stukjes aardbei in het glas.  
7. Daarna weer 2 á 3 schepjes hangop mengsel.  
8. Eindig met wat aardbeien.  
9. Voor extra kleur én smaak schep je er nog 1 eetlepel aardbeiensaus boven op. 
 

TIP: Zelf hangop maken? Maak een schone theedoek nat en bekleed een zeef met deze theedoek. Hang de 
zeef boven een grote kom. Giet vervolgens een halve liter volle yoghurt in de theedoek (die in de zeef zit). Laat 
dit het liefst een nachtje zo hangen. Schep daarna de yoghurt (hangop) eruit. 


