
OUT OF THE BOX



Dip van hummus met rode biet

Ingrediënten (voor 2 personen)

 75 g kikkererwten (in bokaal of blik)
 150 g rode biet (voorgekookt)
 ½ teentje knoflook
 1 el verse plattekaas
 1 el sesampasta (natuurvoedingswinkel)
 1 el limoensap
 een snuif ras el hanout
 zwarte peper
 zeezout
 olijfolie

Bereiding

Spoel de kikkererwten onder stromend water en 
laat uitlekken.

Mix alle ingrediënten in een blender en voeg er 
een scheut olijfolie aan toe.
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Tabouleh van quinoa en bloemkool 
met mosselen en kokkels (4personen)
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WEETJE!
Piment d’espelette: een pepertje 

vernoemd naar een klein dorpje in Frans 
Baskenland. Piment d’Espelette wordt 

gekweekt in Espelette zelf en de 9 
omliggende dorpjes.
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Ingrediënten

 750 gram kokkels
 1kg Jumbomosselen
 250 gram witte quinoa
 Ras-el-hanout
 Piment d’espelette of cayennepeper
 1 bot koriander
 1 bot dille
 1/2 bloemkool
 1/2 romanesco
 1 bot pijpajuin
 Sushi-azijn
 Honing

Bereiding

Kook de quinoa zoals aangegeven op de 
verpakking.

Maak de mosselen schoon en spoel ze een 
aantal keer in koud water om al het zand te 
verwijderen.

Gaar de mosselen gedurende een viertal minuten 
samen met het groen van lente-ui, peper, zout en 
wat olijfolie.

Haal de mosselen uit de schelp en vergeet niet 
om ze ook te ontbaarden, zo worden ze lichter 
verteerbaar. De baard vormt een soort elastiek 
rond de mossel.

Gaar de kokkels een vijftal minuten in een diepe 
pan of pot met olijfolie, peper, zout en lente-ui.

Rasp de bloemkool en romanesco tot korreltjes.

Vermeng de quinoa met de korreltjes van 
bloemkool en romanesco. Kruid met Piment 
d’espelette.

Giet er sushiazijn bij en een vleugje honing.

Werk af met gehakte dille en koriander.

Voeg de mosselen en de kokkels toe.

Leg bovenaan enkele mosselen en kokkels terug 
in hun schelp ter decoratie.

WEETJE!
Kokkels week je best een nacht in 

water zodat ze al het zand verliezen.


