
Koken met Kievit!  - 2017 – week 20 

Recepten voor 4 personen, tenzij anders vermeld. p&z = peper 

en zout, el = eetlepel, tl = theelepel, min.= minuten. 

Kooktijden bij benadering.  

Reacties en suggesties? Kievit,  Sandtlaan 36 C14, 2223 GG 

Katwijk info@kievitamines.nl  
 

Groentetips deze week:  
Bewaar de paprika buiten de koelkast!  

Radijsjes zijn echt zo’n fijn voorjaarsgewas. Ze geven ze ons 

die lekkere, frisse knapperigheid om de laatste restjes 

wintersloomheid uit je lijf te poetsen. In alle koolachtigen, 

waar de radijs ook bij hoort, zitten zgn. glucosinaten. Dat is 

eigenlijk een beetje giftig, maar gevaarlijk wordt het pas als je 

een hele krat radijs leeg eet. Juist dat hele kleine beetje gif 

prikkelt je systeem. Je lichaam gaat ter plekke een stof maken 

om het gif te elimineren. En nu komt het mooie: dat stofje dat 

je lichaam maakt beschermt je met de beste antioxidanten die 

er gemaakt kunnen worden. In Frankrijk  eten ze radijzen graag 

rauw met een toefje roomboter, of gestoofd, ook met boter. De 

Ijspegelradijzen uit het pakket zijn in Duitsland tamelijk 

gewoon. Lekker rauw in een salade of op een lekkere 

zuurdesemboterham met kaas!  
 

Quinoa salade met radijs 

200 gr quinoa; 400 ml water; 1 sjalot; scheutje olijfolie;150 

jonge (geiten)kaas, in blokjes; 1 bos witte radijs, gehalveerd of 

in kwarten; 100 gr spinazieblaadjes; 1 rode ui; dressing van: 3 

el olijfolie; 2 el appelazijn; 2 tl  honing; 1 tl mosterd; p&z. 

Extra: 50 gr pompoenpitten 

Pel de sjalot en snipper hem zo fijn als je kunt. Verwarm een 

scheutje olie in een pan en fruit de sjalot aan. Was de quinoa 

in een zeef. Neem voor quinoa 2 x het volumedeel vocht. (Dat 

is dus  2 kopjes water op 1 kopje quinoa, voor 200 g ongeveer 

400 ml water). Zelf kook ik vaak liever met een beetje krap 

water en kijk op het laatst of er nog wat water bij moet, zo 

kookt de quinoa mooi droog. Kook de quinoa in ongeveer 12 

min. gaar, op een lage vlam, met een deksel op de pan. Proef - 

als de kooktijd om is - of de quinoa gaar is, kook zo nodig nog 

wat langer. De quinoa is gaar als de kiempjes van de korreltjes 

los laten, het lijkt net of er een kleine, witte 'C' om de korreltjes 

zit.  Roer los met een vork en laat afkoelen.  Maak een dressing 

van de olie, azijn, honing, mosterd en p&z. Als je radijzen een 

beetje te pittig vindt, laat de plakjes dan een minuut of 20 in de 

dressing staan alvorens je de salade mengt! Maak de radijzen 

schoon en snijd in plakjes. Was de spinazie en maak droog met 

een slacentrifuge. Snijd kaas in blokjes, rooster de 

pompoenpitten in een droge koekenpan tot ze geuren. Meng de 

quinoa, radijs, spinazie en kaas en strooi er de pitten over.  
 

Radijs tzatziki 

1 flinke bos radijs; 6 el (Griekse) yoghurt; 1 teen knoflook, 

geperst en 2 el gehakte bieslook of probeer eens de 

tzatikikruiden; 2 el olijfolie; p&z 

Maak de radijsjes goed schoon en snijd ze in stukjes. Pers een 

teen knoflook in een kommetje, meng met zout en olie en 

daarna de yoghurt en roer hier de radijs en bieslook door. Proef 

voor p&z en druppel er wat olijfolie over en bestrooi met wat 

achtergehouden bieslook.  
 

Simpel: Gestoofde radijzen met aardappelen 

1 bos ijspegelradijzen, met loof; 1 kilo aardappels; 2 uien; 2 

teentjes knoflook; kokosolie en roomboter; p&z 

Aardappelen schillen, in kleine stukjes snijden en ruim water 

op het vuur zetten. Ui en knoflook pellen, beide fijn snipperen. 

De radijsjes goed wassen. Snijd het loof eraf, maar gooi het 

niet weg! Snijd de radijzen in fijne plakjes, of stukjes. Zwiep 

het vocht uit het radijsloof, snijd de onderkant (waar hij aan de 

radijs zat) eraf  (dit gaat weg) en hak het blad in reepjes. 

Verwarm wat kokosolie in een ruime pan en fruit ui en 

knoflook aan tot ze glazig worden. Voeg dan de schijfjes radijs 

toe en laat een paar min. stoven. Geef ze wat p&z en een flinke 

lepel boter. Ondertussen zijn vast de aardappels gaar, giet deze 

vast af.  Wanneer je de radijs zacht genoeg vindt, stoof je nog 

1 min. het loof mee. Het vuur uit en de aardappels er door heen 

mengen. Serveer meteen!  
 

Gebakken bloemkool uit de oven 
1 bloemkool; 150 gr (Griekse) yoghurt; 150 gr geraspte oude 

kaas; snufje paprikapoeder; p&z 

Breng een ketel met water aan de kook. Ontdoe de bloemkool 

van de bladeren en snijd de stam zo kort mogelijk af. Doe de 

bloemkool in een pan en giet het kokende water erbij. Breng 

het water weer aan de kook en kook de bloemkool 10 min. 

Verwarm de oven voor op 180°C. Giet de bloemkool af en laat 

hem 10 min. afkoelen. Dep hem vervolgens droog en leg de 

bloemkool in een ovenschaal. Meng de yoghurt met de kaas 

en breng op smaak met paprikapoeder en p&z. Smeer het 

yoghurtmengsel op de bloemkool en schuif de schaal in de 

oven. Laat zo'n 30 min. bakken tot de kaas goudbruin is. Pas 

de oventemperatuur aan als het te snel of niet snel genoeg gaat. 

Serveer hem in zijn geheel en snijd hem aan tafel aan. 
 

Snijbonen met eieren – een Spaans groentegerecht 

 600 g snijbonen; 2 eieren; 1 kleine ui; 1-2 teentjes knoflook;  

2 takjes peterselie; 2-3 el olijfolie, p&z; eventueel 1 el azijn 

Kook de eieren hard in 8 min. en laat ze schrikken in koud 

water. Pel de ui en knoflooktenen. Was de snijbonen, haal de 

steelaanzet en eventuele draad eraf en snijd ze in stukjes van 3 

à 4 cm. Kook ze gaar in water met een knoflookteentje, de ui 

en twee takjes peterselie. Pel de eieren en hak ze fiijn. Als de 

bonen gaar zijn (kook ze niet te lang!!) afgieten en de ui, 

knoflook en peterselie er uit vissen. Laat het tweede teentje in 

olijfolie fruiten tot het goudkleurig is en verwijder. Giet deze 

olie over de snijbonen. Voor de liefhebbers kan er ook een 

beetje azijn over. Schep de snijbonen op een schaal en leg de 

gehakte eieren rondom. 
 

Snel: Vegetarische pasta met spinazie 

350 gr pasta naar keuze; 2 uien; 2 tenen knoflook; olijfolie om 

te bakken; 900 gr spinazie; 250 gr cherrytomaten; 10 

zongedroogde tomaatjes;  200 gr tofu met een smaak (bv. de 

amandelsesam of olijventofu); 100 gr Pecorino; 2 el 

pijnboompitten; 4 el verse basilicum; 1 groentebouillonblokje 

of een laurierblad 

Was eerst de spinazie, dat is meteen het meeste werk aan dit 

eenvoudige gerecht! Week de zongedroogde tomaatjes in een 

kopje heet water. Breng voor de pasta een pan water aan de 

kook, ipv. het bouillonblokje kun je ook heel goed een 

laurierblaadje toevoegen aan het kookwater. Kook de pasta 

volgens de aanwijzing op de verpakking. Pel en snipper de ui 

en pel vast de knoflook. Rooster de pijnboompitten in een 

droge koekenpan en laat ze afkoelen op een bordje. Snijd de 

tofu in kleine blokjes. Was de tomaatjes en halveer ze, snijd 

de gedroogde tomaatjes in reepjes. Rasp de kaas grof. Verhit 

een scheutje olijfolie in een grote pan of wok en bak de tofu 

een beetje knapperig. Haal uit de pan en houdt even apart. 

Opnieuw wat olie in de pan en smoor dan de ui glazig en pers 

de knoflook erbij. Voeg beetje bij beetje de spinazie toe en laat 

slinken, probeer het vocht zoveel mogelijk te laten verdampen. 

Warm op het laatst ook de tomaatjes en gedroogde tomaatjes 

mee. Giet de pasta af  en meng met de spinazie. Maak op 

smaak met p&z en vers gesneden basilicum en strooi er op het 

bord de kaas en pitjes over.  


