Voorbeeld van andere hoedjes

Gezonde soep van pompoen, wortel en linzen met een Indiaas tintje. Ook leuk voor Koningsdag!
Ingrediënten
125 gr rode linzen (eventueel ook te vervangen door 2 aardappeltjes)
½ oranje pompoen
250 gr wortels
3 cm gemberwortel, geraspt
2 bouillonblokjes
1 uitje
2 teentjes knoflook
1 eetl kokosolie of olijfolie
200 ml kokosmelk
Klein bakje Griekse yoghurt
4 naanbroodjes
Eventueel wat koriander
Materialen
Staafmixer
Bereiding
Was de rode linzen en maak de pompoen schoon. Snijd de pompoen met een groot mes in vieren en
verwijder de zaden en de zaadlijsten. De pompoen schillen is niet noodzakelijk. Snij de helft van de
pompoen in blokjes. Rasp de wortels en hak ook in stukjes. Zet 1250 ml water op het vuur en voeg de
linzen, pompoenblokjes, wortels, bouillonblokjes en gemberwortel toe. Kook deze ongeveer 15 minuten
door zodat alles zacht is. Hak ondertussen de ui en knoflook fijn en fruit deze in een klein scheutje olie
lichtbruin. Pureer de soep en voeg daarna de ui, knoflook en kokosmelk toe en roer goed door. Voeg
eventueel nog een beetje peper en zout toe en verwarm zachtjes op laag vuur. Schep de soep in borden
of kommen en doe een eetlepel yoghurt er in. Koninginnedagtip: Je kunt ook de yoghurt losroeren met
een klein beetje water en met een theelepel een kroontje er op tekenen. Bestrooi de soep eventueel met
wat koriander. Serveer met naanbrood.

Leuk en lekker recept voor een oranje 'kroon' met mandarijn, yoghurt en lange vingers
Ingrediënten
6 blaadjes gelatine
2 blikken mandarijnpartjes a 310 gr
250 ml slagroom
3 eetl suiker
250 gr griekse yoghurt
2 pakjes lange vingers (a 175g)
Materialen
Lint
kookpan of charlottevorm van 14 cm doorsnede
Bereiding
Week de gelatine 5 minuten in koud water. Laat de mandarijntjes uitlekken en leg er een paar apart voor
garnering. Prak de rest van mandarijntjes fijn. Breng 2 eetlepels van de mandarijnenpuree in een steelpan
tegen de kook aan. Haal de pan van het vuur, knijp de gelatine uit en voeg toe aan de mandarijnenpuree
en roer totdat de gelatine is opgelost. Klop de slagroom stijf met de suiker. Spatel de yoghurt,
gelatinemengsel en de rest van de mandarijnenpuree erdoor. Giet het mengsel in een kookpan of vorm
van ca 14 cm doorsnee. Bedek de bovenzijde met lange vingers. Laat de charlotte minimaal 3 uur
opstijven in de koelkast. Snijd met een mes langs de rand zodat de charlotte los komt en/of houd de
onderzijde van de vorm even in een kom met warm water. Stort de charlotte op een bord. Plak de rest
van de lange vingers tegen de rand en strik het lint erom. Verdeel de rest van de mandarijnen over de
charlotte en versier eventueel met wat slagroom.

Oranje borrelsnack van snoeppaprika's gevuld met roomkaas en pijnboompitten
Ingredienten
1 bakje a 300 gr mini oranje paprika’s (snoeppaprika’s)
Paar takjes verse peterselie
Peper en zout
200 gr roomkaas naturel
2 eetl pijnboompitten
Bereiding
Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de paprika’s door de lengte doormidden en verwijder eventuele
zaadjes. Meng de roomkaas met een beetje peper en zout. Hak de peterselie fijn en meng door de
roomkaas. Vul de paprikahelften hiermee. Verdeel wat pijnboompitten er over en zet 15 min in de oven.
Je kunt deze oranje snacks ook koud eten.

De geitenkaas en mango op de sneetjes stokbrood combineren geweldig lekker met de
balsamico dressing
Ingredi ë nten
1 rijpe mango
4 eetl balsamico azijn
2 eetl honing
125 gr verse geitenkaas
1 stokbrood
Paar blaadjes verse basilicum
Bereiding
Snijd het stokbrood in sneetjes en toast deze 2 min in de oven of in een grillpan. Verwarm
de balsamicoazijn en de honing in een steelpannetje en laat zachtjes inkoken totdat hij
stroperig wordt. Schil ondertussen de mango en snijd de pit eruit. Hak het vruchtvlees in
kleine blokjes. besmeer met de geitenkaas. Verdeel de stukjes mango er over en besprenkel
met de balsamicosaus. Garneer met een blaadje basilicum.

Een heerlijk zomers hapje van gegrilde en gevulde abrikoosjes waarbij zoete en hartige smaken perfect
met elkaar combineren
Ingrediënten
5 verse abrikoosjes
10 theelepels mascarpone
Paar druppels honing
4 plakken parmaham
verse basilicum
1 eetlepel pecannoten
Bereiding
Halveer de abrikoosjes en verwijder de pit. Bestrijk de snijzijde met een beetje olie en grill ze in een
grillpan tot er mooie donkere strepen te zien zijn. Vul ze met een theelepel mascarpone
Scheur de parmaham in stukjes en rol op. Leg deze op de mascarpone samen met een blaadje basilicum.
Druppel er een paar druppels honing over en bestrooi met wat pecannoten.

Weet u het antwoord op deze kruiswoordpuzzel stuur het antwoord dan
naar dorpsbelangens@hotmail.com en wie weet wint u een leuke prijs.

