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ANANAS-HALLOUMISPIESJES
MET LIMOEN & VERSE MUNT

In De smaakbijbel van Niki Segnit staat dat je je niets moet
aantrekken van snobs die hun neus optrekken voor kaasananasspiesjes. Kaas en ananas hebben smaakbestanddelen die
niet alleen om nostalgische redenen, maar ook wetenschappelijk
gezien heel goed bij elkaar passen. Deze spiesjes zijn een
moderne, volwassen update van die smaakcombinatie en een
perfect voorgerecht voor een zomers feestje.

Voor: 5 spiesjes
Voorbereiding: 15 minuten
Bereiding: minder dan
15 minuten
1 middelgrote ananas, geschild,
hart verwijderd, in stukjes van
2,5 cm
225-250 g halloumi, in blokjes
van 2,5 cm
1 verse rode chilipeper, in
ringetjes
20 g verse munt, fijngesneden
sap van 1 biologische limoen
olijfolie, om te bestrijken
5 spiesjes, in water geweekt als
je houten gebruikt

Doe de ananas en halloumi in een grote kom.
Roer in een ander kommetje de chilipeper,
munt en het limoensap door elkaar, schenk
de helft van het mengsel over de ananas en
halloumi en schep om.
Laat de ananas en halloumi 15 minuten rusten
als je daar tijd voor hebt, of rijg het fruit en de
kaas direct al voorzichtig om en om aan de
spiesjes; zorg dat de kaas niet breekt.
Gril de spiesjes 5-7 minuten per kant op een
goed hete barbecue. Bestrijk de ananas met
wat olie als de stukjes uitdrogen. Keer de
spiesjes niet te snel om, want dan blijft de
halloumi aan de barbecue kleven.
Leg de spiesjes op een platte schaal als de
ananas en halloumi aan beide kanten mooie
grillstrepen hebben. Besprenkel ze met de
rest van de dressing en dien heet op
TIP: Snijd de halloumi in vrij grote stukken,
anders vallen ze uit elkaar als je ze aan de
spiesjes rijgt. Je kunt dit recept eenvoudig
verdubbelen of verdriedubbelen, maar je kunt
de hoeveelheid hierboven ook over 10 spiesjes
verdelen als je met meer mensen bent.
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GROENE ASPERGES, RADIJSJES & BURRATA
MET BASILICUM & CITROEN

Ik ben gek op deze combinatie van knapperige, gebarbecuede
radijsjes, gegrilde asperges, zachte burrata en krokante zeezout
vlokken. Voeg er een eenvoudige citroen-basilicumdressing aan
toe, en je hebt een verslavend lekker gerecht dat je met zijn allen
kunt delen.

Voor: 4
Voorbereiding: 10 minuten
Bereiding: minder dan
15 minuten
400 g groene asperges,
onderkant eraf
200 g radijsjes, de helft
gehalveerd, de rest in dunne
schijfjes (zie tip)
2 el olijfolie
snufje zeezoutvlokken
150 g burrata, op
kamertemperatuur
handvol verse basilicumblaadjes,
in stukjes gescheurd
DRESSING

3 el extra vergine olijfolie
sap van 1 biologische citroen
zeezoutvlokken en versgemalen
zwarte peper, naar smaak

Doe de asperges in een grote kom met de
gehalveerde radijsjes, olijfolie en de zeezout
vlokken en schep goed om.
Leg de schijfjes radijs in koud water, zodat
ze knapperig worden. Roer in een andere
kom de extra vergine olijfolie, het citroensap,
de zeezoutvlokken en zwarte peper voor de
dressing door elkaar. Proef en voeg eventueel
extra zout toe.
Gril de asperges en gehalveerde radijsjes op
een goed hete barbecue 6-8 minuten en keer
ze af en toe om, tot ze mooie grillstrepen
hebben.
Leg de gegrilde groenten op een platte schaal,
bestrooi met de plakjes radijs en besprenkel
met het grootste deel van de citroendressing.
Leg dan de burrata in het midden en schenk
de rest van de dressing over de kaas. Bestrooi
alles met de basilicumblaadjes en dien heet
op, of op kamertemperatuur.

TIP: Gebruik de grootste radijsjes voor het
halveren en de kleinere voor de schijfjes. Zo
voorkom je dat de gehalveerde radijsjes door
het rooster van de barbecue vallen.
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V E GAN

KRUIDIGE AARDAPPELS MET RODE UI,
KORIANDER & CASHEWNOTEN

Dit is een van mijn favoriete gerechten: heerlijk kruidige aard
appels met knapperige cashewnoten en een scherp randje van de
citroen. Maak een dubbele hoeveelheid als je aardappelliefhebbers
te eten krijgt, anders heb je vast niet genoeg. Schep er voor het
opdienen een klontje boter door en een handje geraspte kaas
(voor niet-vegans).

Voor: 4, als bijgerecht
Voorbereiding: 15 minuten
Bereiding: 1 uur
600 g kleine aardappels
(vastkokend), gehalveerd
5 el olijfolie of neutrale olie
2 tenen knoflook, geraspt
2,5 cm verse gemberwortel,
geraspt
½ tl venkelzaad, gekneusd
1 tl korianderzaad, gekneusd
1 tl zwarte peperkorrels,
gekneusd
1 tl komijnzaad, gekneusd
½ tl chilipoeder
1½ tl zeezoutvlokken
1 rode ui, in partjes
1 tl gemalen komijn
1 tl gemalen koriander
sap van 1 biologische citroen
1 verse rode chilipeper, in
ringetjes
grote handvol verse
korianderblaadjes
50 g cashewnoten, geroosterd
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Doe de aardappels in een grote kom met
3 eetlepels van de olie, de knoflook, gember,
gekneusde specerijen (je kunt ze in een vijzel
grof stampen), het chilipoeder en 1 theelepel
zeezoutvlokken. Schep alles goed om.
Meng in een andere kom de ui, gemalen
komijn, gemalen koriander, de rest van de
olie, het sap van ½ citroen en de rest van de
zeezoutvlokken. Schep het mengsel in het
midden van een groot stuk aluminiumfolie en
vouw er een goed afgesloten pakketje van
met de naad bovenop. Zet apart.
Leg de aardappels met de platte kant naar
onder op een goed hete barbecue, leg het
deksel erop (of een omgekeerde braadslede)
en gril ze 20-30 minuten. Keer ze dan om, leg
ook het pakketje op de grill en gril ze allebei
nog 20-30 minuten, tot de aardappels en uien
gaar zijn.
Schep in een schaal de aardappels om met
de uien en de kruidenolie uit het pakketje en
schep de chilipeper, de rest van het citroensap
en de korianderblaadjes erdoor. Proef en voeg
eventueel extra zout toe. Bestrooi met de
cashewnoten en dien heet op.
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V E GAN

WORTELTJES & FLESPOMPOEN
MET PISTACHE, KOMIJN & LIMOEN

Dit is een vullend gerecht waarvan je blijft eten. De natuurlijke
suikers in de flespompoen en wortels karamelliseren op de
barbecue en passen perfect bij de geurige limoen en specerijen.

Voor: 4
Voorbereiding: 15 minuten
Bereiding: 50 minuten
600 g flespompoen, ongeschild,
in plakken van 2,5 cm dik
150 g kleine worteltjes,
ongeschild (of 3 grotere
wortels, geschild, gehalveerd)
1 rode ui, in vieren
2 tl olijfolie
1 tl korianderzaad, gekneusd
1 tl gemalen komijn
1 tl zeezoutvlokken
50 g pistachenoten, grof gehakt

Schep de pompoen, wortels en rode ui om met
de olijfolie, specerijen en zeezoutvlokken.
Roer voor de dressing de extra vergine olijfolie,
limoenschil, het limoensap, korianderzaad,
de zwarte peper en zeezout
vlokken in een
kommetje door elkaar en zet apart.
Gril de plakken pompoen als de barbecue
goed heet is 25 minuten per kant met het
deksel erop (of een omgekeerde braadslede).
De wortels en partjes rode ui hebben per
kant maar zo’n 15 minuten nodig, dus leg die
10 minuten na de pompoen op het rooster en
verwijder ze 10 minuten voor de pompoen
klaar is.

DRESSING

2 el extra vergine olijfolie
geraspte schil en sap van
1 biologische limoen
2 tl korianderzaad, gekneusd
½ tl zwarte peperkorrels,
gekneusd
1 tl zeezoutvlokken
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Leg de groenten op een platte schaal en
schenk de dressing erover. Bestrooi met de
pistachenoten en dien heet of warm op.
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V E GAN

KNAPPERIGE SLASCHUITJES
MET TOFU, CASHEWNOTEN & NUOC CHAM

In Vietnam at ik dit voor het eerst. Nuoc cham is zo’n verslavend
lekker dipsausje dat je het bijna zou kunnen drinken.

Voor: 4
Voorbereiding: 15 minuten
Bereiding: 10 minuten
TOFU

280 g stevige tofu
geraspte schil en sap van
1 biologische limoen
1 el sojasaus
1 teentje knoflook, geraspt
1 el sesamolie
½ tl zeezoutvlokken
INGELEGDE WORTEL

1 middelgrote wortel, in
luciferreepjes
1 el rijstazijn
1 tl fijne kristalsuiker
½ tl zeezoutvlokken
NUOC CHAM

1 teentje knoflook, gepeld
1 verse rode chilipeper, in grove
stukken
2,5 cm verse gemberwortel
1-2 el sojasaus
50 ml water
geraspte schil en sap van
½ biologische limoen
OPDIENEN MET

blaadjes van 1 klein kropje
babyromainesla
handje geroosterde cashewnoten
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Snijd de tofu in blokjes van 3 centimeter
en doe ze in een kom met de limoenschil,
het limoensap, de sojasaus, knoflook en
sesamolie. Schep om tot de tofu rondom met
het mengsel bedekt is, dek af en zet apart.
Schep voor de ingelegde wortel de wortel
reepjes om met de rijstazijn, suiker en zeezout
vlokken. Dek af en zet apart.
Doe voor de nuoc cham de knoflook,
chilipeper en gemberwortel in de vijzel en
stamp en wrijf ze tot een pasta (of rasp alle
ingrediënten boven een kannetje). Roer de
sojasaus, het water, de limoenschil en het
limoensap erdoor en proef. Voeg eventueel
extra sojasaus, water en/of limoensap toe en
zet apart.
Gril de gemarineerde tofu 2-3 minuten per
kant op een goed hete barbecue, tot de
blokjes donkere grillstrepen hebben en
krokant zijn. Bestrooi ze met het zeezout.
Leg de slablaadjes op een platte schaal en
schep een lepeltje ingelegde wortel in elk
schuitje. Verdeel de krokante tofu erover,
bestrooi met de geroosterde cashewnoten en
wat nuoc cham en geef de rest van de saus
erbij.

GEKARAMELLISEERDE VENKEL
& PANEER MET CHILI-AMANDELEN & DILLE

Deze licht pittige paneer past goed bij de knapperige amandelen
en de zoete, goudbruine venkel. Een mooi en elegant gerecht.

Voor: 4
Voorbereiding: 20 minuten
Bereiding: 15 minuten
50 g blanke amandelen
1 tl roomboter
½ tl chilivlokken
snufje zeezoutvlokken
225 g paneer
1 bolle venkelknol
1 el olijfolie

Verwarm de oven voor tot 160 °C. Roer de
amandelen, boter, chilivlokken en zee
zout
vlokken in een kommetje door elkaar en laat
de noten op een kleine, met bakpapier beklede
bakplaat glijden. Rooster ze 10 minuten in de
oven, tot ze net goudbruin zijn.

SPECERIJENPASTA

Snijd intussen de paneer in vier rechthoeken.
Kneus voor de specerijenpasta de venkel- en
korianderzaadjes in de vijzel en roer dan de
olijfolie, zeezoutvlokken en tomatenpuree
erdoor. Wrijf de paneer in met de pasta en
laat minstens 10 minuten marineren.

1
1
1
1
1

Snijd intussen de onderkant van de venkelknol,
snijd de knol in vieren en trek de kwarten los,
tot je allemaal kleine kommetjes hebt. Schep
ze in een kom om met de olijfolie.

tl venkelzaad
tl korianderzaad
el olijfolie
el zeezoutvlokken
el tomatenpuree

DRESSING

sap van ½ biologische citroen
15 g verse dille, grof gesneden
2 el olijfolie
snufje zeezoutvlokken en
versgemalen zwarte peper

Roer voor de dressing het citroensap, de dille,
olijfolie, zeezoutvlokken en zwarte peper
door elkaar. Proef en voeg eventueel extra
citroensap en/of zout toe.
Gril de paneer en venkelkommetjes in delen
op een goed hete barbecue; de paneer
2-3 minuten per kant, tot deze net donker
wordt maar vanbinnen nog zacht is, en de
venkelkommetjes 3-4 minuten per kant, tot ze
donkere randjes krijgen.
Schep de venkel en paneer op een platte
schaal, schenk de dressing erover, bestrooi
met de chili-amandelen en dien heet op.
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V E GAN

PORTOBELLO’S & ZACHTE PREI
MET DRAGON-WALNOOTDRESSING

Dit is een stevig gerecht met flink wat smaak van de dragon en
walnoten. Lekker met wat goed brood erbij.

Voor: 4
Voorbereiding: 15 minuten
Bereiding: 20 minuten
4 middelgrote preien
600 g kleine portobello's of
grote kastanjechampignons
4 el olijfolie
1 tl zeezoutvlokken
DRESSING

3 el extra vergine olijfolie
geraspte schil en sap van
1 biologische citroen
blaadjes van 10 g verse dragon,
fijngesneden
50 g walnoten, grof gehakt
1 tl zeezoutvlokken

Laat de buitenste bladeren aan de preien
zitten, snijd het groene deel eraf en snijd de
stelen in stukken van 5 centimeter. Schep ze
in een grote kom om met de portobello’s,
olijfolie en zeezoutvlokken tot alles goed
vermengd is.
Roer voor de dressing de extra vergine olijf
olie, citroenschil, het citroensap, de dragon,
walnoten en zee
zout
vlokken door elkaar.
Proef, voeg eventueel extra zout en/of
citroensap toe en zet apart.
Gril de prei en portobello’s op een goed hete
barbecue 15-20 minuten, tot de paddenstoelen
gaar zijn en de prei rondom donker is en gaar
vanbinnen; keer alles elke 5 minuten om.
Verwijder eventueel de buitenste, zwart
geblakerde bladeren van de prei. Leg de
stukjes prei dan op een platte schaal met de
portobello’s, verdeel de dressing erover en
dien heet op.
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KOMIJN-AUBERGINE
MET FRISSE KOMKOMMER-WALNOTENMIX

Ik ben gek op dit gerecht. De hete, geblakerde aubergine, de
knapperige, koude komkommer en de smaakvolle walnoten en
komijn vormen samen een frisse combinatie die perfect is voor
op een warme dag. Aubergine is het lekkerst van de barbecue,
maar ik leg hieronder ook uit hoe je hem binnen kunt klaarmaken,
zodat je dit het hele jaar door kunt eten.

Voor: 4, als bijgerecht
Voorbereiding: 10 minuten
Bereiding: maximaal 20 minuten
2 aubergines, in schijven
van 1 cm dik
2 tl zeezoutvlokken
2 tl komijnzaad, grof gemalen
2 el olijfolie, plus extra om te
bestrijken
½ komkommer, in schijfjes
van 1 cm dik
2 el walnoten, grof gehakt
sap van ½ biologische citroen

Wrijf de aubergineschijven in met de helft
van de zeezoutvlokken en de helft van het
komijnzaad. Bestrijk ze als de barbecue goed
heet is met olijfolie en gril ze 4-5 minuten, tot
ze mooie donkere grillstrepen hebben. Keer
ze om en herhaal aan de andere kant, tot ze
gaar zijn.
Meng intussen de komkommer, de rest van het
komijnzaad en de zeezoutvlokken, olijfolie,
walnoten en het citroensap in een kom en laat
marineren.
Leg de aubergineschijven op een platte schaal,
verdeel het komkommermengsel erover en
schep goed om. Dien heet op, of op kamer
temperatuur.

BINNEN KOKEN: Gril de aubergines zoals
hier
boven beschreven, maar dan in delen
in een grillpan, of bak ze 25 minuten in een
enkele laag op een grote bakplaat in een op
220 °C voorverwarmde oven, tot ze goed
bruin en gaar zijn.

126

IETS VULLENDS | IN EEN HANDOMDRAAI

BLOEMKOOLSTEAKS MET KARDEMOM
& PITTIGE CITROENFETA

Hoewel ik gek ben op zo’n theatrale hele bloemkool die je aan
tafel in stukken snijdt, kun je de bereidingstijd flink verkorten
door de bloemkool in grote plakken te snijden, alsof het steaks
zijn. Deze versie, met kruidige boter en gemarineerde feta, is mijn
favoriet.

Voor: 4
Voorbereiding: 15 minuten
Bereiding: 25 minuten

Snijd een stukje van de onderkant van de
bloemkool en snijd de hele kool voorzichtig in
minstens vier plakken van 2,5 centimeter dik.

1 grote bloemkool, met bladeren
zaadjes uit 8 kardemompeulen
2 tl korianderzaad
2 el gesmolten boter
1 tl zeezoutvlokken
1 tl chilivlokken
1 el olijfolie

Kneus de kardemomzaadjes en het koriander
zaad in de vijzel en roer de gesmolten boter,
zeezoutvlokken en chilivlokken erdoor. Be
strijk de bloemkoolplakken rondom met dit
mengsel, schep de bloemkoolbladeren om
met de olijfolie en zet allebei apart.

GEMARINEERDE FETA

200 g feta, in kleine stukjes
3 el extra vergine olijfolie
sap van ½ biologische citroen
3 reepjes citroenschil
snufje chilivlokken
1 tl korianderzaad, gekneusd
handvol verse muntblaadjes,
grof gesneden

TIP: Bak alles wat je van de
bloemkool overhebt in een beetje
olie met zeezout en ge
rooktepaprikapoeder en je hebt een
lekker borrelhapje.
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Schep de feta voorzichtig om met de extra
vergine olijfolie, het citroensap, de citroenschil,
chilivlokken, korianderzaadjes en munt en zet
apart.
Gril de bloemkoolplakken op een goed hete
barbecue 10 minuten aan de ene kant en
5-8 minuten aan de andere kant, tot ze mooi
donker en net gaar zijn. Gril 10 minuten voor
tijd ook de bloemkoolbladeren 2-3 minuten
mee, tot ze knapperig zijn.
Leg de bloemkoolplakken en -bladeren op
een platte schaal en bestrooi ze met de
gemarineerde feta en de rest van de marinade.
Dien heet op.

V E GAN

ZWARTEBONENBURGERS
MET PINDA'S, LIMOEN & KORIANDER

Deze burgers zijn belachelijk lekker. Ik serveer ze altijd in broodjes,
met mayonaise en augurkjes. Maak het jezelf makkelijk en bak ze
eerst in de oven, dan kun je ze voor het eten snel op de barbecue
afbakken.

Voor: 4
Voorbereiding: 20 minuten
Bereiding: 25 minuten
50 g pindakaas zonder stukjes
noot
1 blik zwarte bonen (400 g),
uitgelekt maar niet afgespoeld
2 kleine tenen knoflook, gepeld
2 tl chipotle- of gewone
chilivlokken
1 tl gemalen komijn
1 el olijfolie
1 volle el roggemeel
geraspte schil van 1 biologische
limoen
1 tl zeezoutvlokken
250 g kastanjechampignons
OPDIENEN MET

1 limoen, in 4 partjes
handvol zoute pinda’s, grof
gehakt
handvol verse koriander, grof
gesneden
4 hamburgerbroodjes, licht
gegrild
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OM MEE TE NEMEN

Doe de pindakaas in de keukenmachine met
60 gram van de zwarte bonen, de knoflook,
chilivlokken, komijn, olijfolie, het roggemeel,
de limoenschil en zeezoutvlokken en pureer
tot een heel dikke pasta. Schep de pasta in
een grote kom en roer de rest van de zwarte
bonen erdoor. Hak dan in de keukenmachine
(tussendoor schoonmaken hoeft niet) met de
pulseerknop de champignons fijn en schep ze
door het zwartebonenmengsel.
Vorm met vochtige handen vier dikke burgers
van het bonenmengsel en leg ze op een
met bakpapier beklede bakplaat. Bak ze
25-30 minuten in een op 200 °C voorverwarmde oven en keer ze 10 minuten voor
tijd om, zodat ze aan beide kanten krokant
worden.
Eet de burgers meteen, of neem ze mee naar
een picknick. Laat ze in dat geval afkoelen,
doe ze in een doosje en warm ze ter plekke
op een hete, goed ingevette barbecue een
paar minuten per kant op, zodat ze een lekker
rooksmaakje krijgen. Knijp in beide gevallen
de limoen erboven uit en maak de burgers af
met een handje gehakte pinda’s en koriander.
Leg ze op de hamburgerbroodjes en dien op.

LAUWWARME PEREN & RABARBER
MET SAFFRAANSIROOP & RICOTTA

Dit gerecht maakte ik voor mijn Nederlandse uitgevers, die vlak
voor de lockdown in 2020 op bezoek kwamen. Daarna had ik
lange tijd geen eters meer over de vloer, dus het is een nostalgisch
gerecht voor me. Een lichte, elegante afsluiter van een etentje.

Voor: 4
Voorbereiding: 15 minuten
Bereiding: 10 minuten
ca. 20 saffraandraadjes van
goede kwaliteit
150 ml kokend water
150 g fijne kristalsuiker
3 stevige, ronde peren, rijp,
in plakken van 5 mm dik
olijfolie, om te bestrijken
12 stengels rabarber, geforceerde
als je die kunt krijgen
4 el ricotta
handvol hazelnoten, geroosterd
paar verse muntblaadjes

Week voor de saffraansiroop de saffraan
5 minuten in een paar eetlepels van het
kokende water. Plet de draadjes met de
achterkant van een lepel, zodat de kleur en
smaak vrijkomen. Giet het saffraanwater dan
in een pannetje met de rest van het water en
de suiker en verhit het langzaam, tot de suiker
oplost. Zet apart.
Duw de kooltjes van een goed hete barbecue
naar de zijkant, zodat één kant minder heet
wordt (zie blz. 11). Bestrijk de plakken peer
met wat olijfolie en gril ze op die minder hete
kant van de barbecue 5-6 minuten per kant,
tot ze net gaar zijn. Gril de rabarber 3 minuten
per kant. Leg het fruit als dat nodig is op de
hetere helft van de barbecue.
Leg de peren en rabarber in een ondiepe
braadslede en schenk de saffraansiroop er
over. Laat ze als je daar tijd voor hebt 10 tot
60 minuten rusten.
Schep het fruit in kommen, schep in elke kom
1 eetlepel van de ricotta, bestrooi met de
hazelnoten en munt en dien op.
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KANEELANANAS
MET MUNT, LIMOEN & KOKOS

In Dinner by Heston Blumenthal, een restaurant in Londen, garen
Heston Blumenthal en zijn team ananassen langzaam aan het
spit. Leuk om te zien, nog leuker om te eten – en het leukste is dat
je het thuis ook kunt proberen: leg een geschilde ananas in zijn
geheel op de barbecue en draai hem elke 5 minuten door hem
aan de bladeren vast te pakken. Je kunt ook voor mijn snellere
versie gaan: snijd de vrucht in stukken en bestrijk ze met dit
kaneel-suikerglazuur.

Voor: 4
Voorbereiding: 10 minuten
Bereiding: 15 minuten
2 el donkere basterdsuiker
2 el water
1 tl kaneel
1 grote ananas, geschild, hart
verwijderd, in 8 parten
sap van 1 biologische limoen
handvol kokosvlokken,
geroosterd, voor erbij
verse muntblaadjes, voor erbij
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Roer de basterdsuiker, het water en de kaneel
door elkaar en zet apart.
Gril de ananasparten op een matig hete
barbecue 3-4 minuten per kant, tot de parten
wat kleur krijgen. Bestrijk ze dan rondom
royaal met het kaneel-suikermengsel en
gril nog 2 minuten per kant, tot de ananas
karamelliseert.
Leg de ananas op een plat bord en knijp
de limoen erboven uit. Bestrooi met de ge
roosterde kokosvlokken en muntblaadjes en
dien heet op.

