
HAPJES & VOORGERECHTEN 

 

Broccolihapjes  

 

 

 

 

Wortel-pastinaaksoep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei soufflé met ricotta en 

gedroogde ham  

Dit recept komt uit het boek  

Uit Nooit meer diëten 4 

van Sandra Bekkari 



Broccolihapjes       15 stuks  40 min 

 

Wat heb ik nodig? 

 

- 1 grote broccoli (500g) 

- 1 ei 

- 2/3 kopje paneermeel 

 

 

- 2 teentjes knoflook 

- Peper en zout 

- ¼ kopje versneden lente-uitjes 

- 2/3 kopje cheddarkaas 

 

Hoe maak ik het? 

Snijd de broccoli in roosjes.  

Kook de broccoliroosjes in licht gezouten water gedurende 2-3 minuten. 

Giet af en versnijd hem vervolgens zeer fijn. 

Meng in een kom de broccoli, het losgeklopt ei, het paneermeel, de lente-uitjes, de cheddar 

en de look.  

 

Kruid met een beetje peper en een beetje zout. 

Leg bakpapier op een bakplaat. Verwarm de oven voor op 200°C.  

Maak kroketjes en leg ze op het bakpapier.  

Zet ze 15 tot 20 minuten in de oven.  



Wortel-pastinaaksoep       2l soep 30 min 

 

Wat heb ik nodig? 

 

- 3 rode uien, in stukjes 

- 5 dikke wortelen, in stukjes 

- 2 pastinaken, in stukjes 

- 1,7 l groentebouillon 

- 1 steranijs 

- zwarte peper 

- 1 el fijngestampte komijnzaadjes 

- 1 takje tijm 

- 1 takje oregano 

- 1 el olijfolie 

 

Hoe maak ik het? 

Stoof de groenten en de steranijs in olijfolie, kruid met zwarte peper en de komijnzaadjes.  

Voeg de groentebouillon toe en laat een takje tijm en oregano meekoken onder deksel, tot 

de groenten gaar zijn. 

Verwijder de kruiden en de steranijs uit de soep en mix. 

Werk af met kleine blokjes en wortel die kort gebakken zijn in olijfolie met wat tijm en een 

klein scheutje magere room. 

  



Eisoufflé met ricotta en gedroogde ham   8 stuks 40min 

 

Wat heb ik nodig? 

 

 

- 6 eiwitten 

- 150g rauwe ham 

- 60g harde kaas zoals Parmezaan 

- 110g ricotta 

- 50g boter 

- Peper en zout  

- Enkele takjes tijm 

- enkele blaadjes basilicum 

 

Hoe maak ik het? 

Verwarm de oven voor op 135°C.  

Leg de plakken ham op bakpapier en droog ze in de oven tot ze krokant zijn. Dit kan je ook 

op voorhand doen en even bewaren op een droge plaats (bvb de avond ervoor). 

Rasp de harde kaas en snipper de kruiden. Meng met de ricotta en de losgeklopte eiwitten. 

Kruid met peper en zout.  

Neem 8 soufflépotjes en beboter deze. Verdeel hierin het eiermengsel en bak gedurende 

15min in een voorverwarmde oven van 180°C. 

Versier met de gedroogde ham en wat tijm. 

 

  



HOOFDGERECHTEN 

 

 

 

 

                         

 Vispannetje 
 

 

Gevulde kalkoenborst met dadels, hazelnoten, witloof, 

en boschampignons    

Beide recepten komen uit het boek  

Nooit meer diëten 4 

 van Sandra Bekkari 



 Vispannetje       2 personen 35 min 

 

 

Wat heb ik nodig?  

- 1 bloemkool, in roosjes 

- Scheutje olijfolie 

- 1 ui, fijn gehakt 

- 1 selder, in stukjes 

- 1 kleine venkel, fijn gesneden 

- 1 blaadje laurier 

- 1 takje verse tijm 

- Zwarte peper 

- Snufje nootmuskaat 

- 50g light gratinkaas 

- 300g vismengeling naar keuze: 

zalm, kabeljauw, wijting, koolvis,… 

 

Hoe maak ik het? 

Verwarm de oven voor op 200°C op de grillstand. 

Stoom de bloemkool goed gaar, houd wat van het stoomvocht opzij. 

Verhit wat olijfolie in een grote pan. Roerbak de ui, selder, venkel, laurier en tijm tot de 

groenten bijtgaar zijn. Kruid naar smaak met peper en zout.  

Mix de bloemkool in de blender met de rijstdrink en een scheutje olijfolie. Kruid af met 

nootmuskaat, zwarte peper en zout. Meng met de helft van de gratinkaas.  

Schik de groenten in de ovenschaal en leg de vis erop. Kruid met peper en enkele verse 

tijmblaadjes. Overgiet het geheel met de bloemkoolsaus. Strooi de rest van de gratinkaas 

erover en plaats 15min in de voorverwarmde oven tot er een goudbruin korstje ontstaat.  



Gevulde kalkoenborst met dadels, hazelnoten, witloof, en boschampignons  

2 personen  30 min 

Wat heb ik nodig? 

- 300g kalkoenborstfilet 

- Zwarte peper en een snufje zout 

- Enkele takjes bladpeterselie, fijn 

gehakt 

- 250g gemengde boschampignons 

- Olijfolie, 1 el boter 

- 5 (Mejdoul)dadels  

- 50g hazelnoten, fijn gehakt 

- 3 stronkjes witloof 

 

Hoe maak ik het? 

Verwarm de oven voor op 180°C.  

Snijd de kalkoenfilet horizontaal bijna middendoor, sla open en kruid de binnenkant met 

zwarte peper en zout.  

Snijd 70g boschampignons heel fijn en stoof kort in olijfolie.  

Meng de dadels en hazelnoten met de champignons. Vul hiermee de kalkoenfilet. Plooi dicht 

en steek goed vast met een paar prikkers. Bak ze gaar in olijfolie en kruid met zwarte peper 

en zout.  

Snijd de stronkjes witloof middendoor, verwijder de harde kern, smelt de helft boter, een 

scheut olijfolie en leg hier de stronkjes in, kruid met zwarte peper en zout. Voeg een 

scheutje water toe en laat 10 min garen onder deksel op zacht vuurtje.  

Bak de rest van de boschampignons in olijfolie, kruid met zwarte peper en voeg wat 

bladpeterselie toe. 



DESSERTS 

 

 

 

 

Chocomousse  

 

 

Tiramisu  

Dit recept komt uit het boek 

Nooit meer diëten 2  

van Sandra Bekkari 

Dit recept komt uit het boek 

Nooit meer diëten 4  

van Sandra Bekkari 



Chocomousse       2 personen  10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heb ik nodig? 

- Eiwit van 3 eieren 

- 80g pure chocolade 

- Verse bessen voor de afwerking: frambozen, aalbessen, blauwe bessen 

- 1 el amandelschilfers 

 

Hoe maak ik het? 

Klop de eiwitten op met een mixer.  

Smelt de chocolade au bain-marie: doe water in een kookpot, breng aan de kook en zet op 

een laag vuur.  

Doe de chocolade in een kleinere kom. Zet die kom in het warme water terwijl je blijft 

roeren in de chocolade. Zorg ervoor dat er geen water bij de chocolade komt.  

Laat de chocolade wat afkoelen.  

Voeg de chocolade toe aan het opgeklopte eiwit en roer voorzichtig! 

Schep in leuke kopjes en werk af met het fruit en de amandelschilfers. 

  



Tiramisu        2 personen  15 min 

 

Wat heb ik nodig? 

- 1 ei, het wit van het geel 

gescheiden 

- 1 el acaciahoning 

- 1 zakje vanillesuiker 

- 75g mascarpone 

- 100g platte kaas 

- 4 (volkoren) (speculaas)koekjes 

- 1 kopje afgekoelde koffie 

- 1 kl kaneel 

- Pure cacaopoeder of 

chocoladestukjes 

 

Hoe maak ik het? 

Meng de eidooier met de honing en de vanillesuiker.  

Voeg de mascarpone en de platte kaas toe. 

Klop het eiwit volledig op en spatel het onder het mengsel. 

Laat speculaas heel kort weken in de koffie. 

In een schaal of in aparte coupes maak je een laagje van de speculaas, voeg je wat kaneel 

toe, schep je er de crème bovenop en werk je af met het cacaopoeder of de 

chocoladestukjes.  


