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Komfort 
food
Voor wie écht even niet van de 
bank wil komen, is de bowl food 
trend een heel fijne. Kommetje 
in je hand en lepelen maar. 
Productie: Dieuwertje Rijlaarsdam. Fotografie Liselore 
Chevalier (portretfoto), recepten (Denise Kortlever).

Geroosterde zoete 
aardappel-wortelsoep 
met feta 
Voor 4 personen
10 min. bereiden + 30 min. in de oven

DIT HEB JE NODIG
• 2 zoete aardappels (ca. 450 g), 

geschild en in blokjes

• 400 g wortel, geschrapt en in 

stukjes

• 1 grote ui, gepeld en in vieren

• 2 teentjes knoflook, ongepeld

• 1 blik kikkererwten (à 400 g)

• 3 el olijfolie

• ½ tl komijn

• ½ tl gemberpoeder

• snufje chilivlokken

• 1 l groentebouillon

• 80 g feta, verkruimeld

• extra: bakplaat, bekleed met 

bakpapier + staafmixer

ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 200°C. Verdeel de 

aardappel, wortel, ui en knoflooktenen over 

de bakplaat. Laat de kikkererwten uitlekken, 

dep ze droog en leg ze naast de groenten op 

de bakplaat. Meng in een klein kommetje de 

olie, kruiden en wat peper en zout. Verdeel 

dit over de groente en kikkererwten en 

meng door elkaar, zodat alles met een laagje 

kruidenolie is bedekt. Rooster 30 minuten in 

de oven en schep halverwege even om. 

Pers nu de knoflook uit de schilletjes en doe 

met de ui, aardappel en wortel in een grote 

soeppan. Voeg de bouillon toe en pureer 

alles met een staafmixer. Voeg extra water 

toe als de soep te dik is. Verwarm de soep 

nog even door en schep dan in 4 kommen. 

Verdeel er de kikkererwten en feta over. 
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Broccolicouscous 
met ceviche van zalm 
Voor 4 personen • 15 min. bereiden

DIT HEB JE NODIG
• 2 verse zalmfilets

• sap van 1½ limoen 

• 2 stronken broccoli (ca. 450 g 

per stuk)

• 1 bos peterselie, fijngehakt

• rasp + sap van 2 citroenen

• 3 el olijfolie

• 4 el pistachenoten, grofgehakt

• 1 avocado, in plakjes

• extra: keukenmachine

ZO MAAK JE HET
Snijd de zalm in dunne plakjes en leg die in 

een diep bord. Bestrooi met wat zout en 

knijp er vervolgens de limoenen boven uit. 

Laat de zalm 10 tot 30 minuten in het sap 

liggen. De vis zal iets lichter van kleur 

worden. 

Vermaal intussen de broccoli kort in een 

keukenmachine, tot je fijne korrels met de 

structuur van couscous hebt. Doe de broccoli 

in een grote kom en meng er de peterselie, 

citroensap en -rasp, olijfolie en pistacheno-

ten door. Breng op smaak met flink peper en 

zout. 

Verdeel de broccolicouscous over 4 kommen 

en leg er de plakken zalm en avocado op. 

Frambozen-Eton 
Mess met 
rozenwatermeringues
Voor 4 personen
20 min. bereiden + 30 min. in de oven

DIT HEB JE NODIG
• 250 ml slagroom

• 250 g Griekse yoghurt of hangop

• 450 g frambozen

Voor de meringues

• 2 eiwitten

• 100 g suiker

• ½ tl azijn

• drupje rozenwater, verkrijgbaar 

bij de toko

• extra: mixer + spuitzak + bak-

plaat, bekleed met bakpapier

ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 120°C. Klop het 

eiwit met een mixer in een brandschone 

kom tot stijve pieken. Voeg dan in delen de 

suiker toe: zorg dat alle suiker is 

opgenomen voor je een volgende lepel 

toevoegt. Als het mengsel stijf, glanzend en 

wit is, voeg je de azijn en het rozenwater 

toe. Meng nog even door en doe het 

mengsel dan in een spuitzak. Spuit kleine 

rondjes meringue op de bakplaat. Bak ze 30 

minuten in de oven en laat ze daarna in de 

oven helemaal afkoelen. 

Klop de slagroom tot zachte pieken en 

spatel de yoghurt erdoor. Prak de helft van 

de frambozen fijn en meng ze door de 

yoghurtroom. Verkruimel de meeste 

meringues en schep ze met de 

overgebleven frambozen door de room. De 

rest van de meringues kun je er overheen 

strooien. ■

Superbowl
Deze verrassende gerechten in 
een kom komen uit het boek All-
day bowls van Denise Kortlever. 
Denise proefde overal ter wereld 
de heerlijkste gerechten in een 
kom en laat in dit boek zien hoe 
veelzijdig bowls kunnen zijn. Van 
smoothiebowl als ontbijt tot burri-
tobowl bij het diner en natuurlijk 
een zoete dessertbowl toe. 
All-day bowls, Denise Kortlever, 
€ 20, Spectrum.
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