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HAPJES OPENKEUKENDAG 2018 
 
 

TORTILLA 
 
12 eieren, 1 middelgrote aardappel, 50 g erwtjes (diepvries), 1 lookteentje, 2 uien, 1 groene paprika, 2 
kl harissa, 2 el ras-el-hanout, pezo, 4 takjes platte peterselie, boterpapier, olijfolie 
 
WERKWIJZE 
 

1. Schil de aardappel, pel de look en ui, verwijder de zaadlijsten uit de paprika.  Snijd de 
aardappel, de ui, en de paprika in blokjes van ½ cm., versnipper de lookteen.  Stoof de 
groenten en de erwtjes aan in olijfolie tot ze halfgaar zijn en kruid met pezo, 1 el ras-el-hanout 
en 1 kl harissa.  Roer er fijngehakte platte peterselie door. 

2. Breek de eieren en meng ze in een kom met pezo, 1 el ras-el-hanout en 1 kl harissa.  Bedek 
een pyrex schaal met boterpapier en verdeel de gegaarde groenten gelijkmatig.  Giet de 
eimengeling erover en bak het geheel 15 min. in een voorverwarmde oven van 180° c.  Het 
geheel moet stevig aanvoelen. 

3. Laat afkoelen en snijd in vormpjes naar wens.  Serveer met een prikker. 
 

WRAP MET GEROOKTE ZALM EN KRUIDENKAAS 
 
6 tortilla wraps, 200 g kruidenkaas, 150 g gerookte zalm, 100 g fijngesneden groentjes, een handvol 
rucola, pezo, wereldkruiden (curry, paprika, koriander,…). 
 
WERKWIJZE 
 

1. Leg de wraps open op het aanrecht en smeer ze in met een dun laagje kruidenkaas.  Schik de 
plakjes zalm op de kruidenkaas en verdeel de groentjes en de rucola er bovenop.  Kruid met 
pezo en wereldkruiden 

2. Rol de tortilla’s zeer strak op en draai ze in een plastiekfolie.  Bewaar enkele uren in de koelkast.  
Verwijder de folie en snijd de uiteinden van de wraps.  Verdeel het rolletje in 2 en snij ze 
nogmaals in 2 maar schuin nu.  Plaats de wraps met het snijvlak gelijk op een porseleinen 
schaal. 

 

TABOULE MET GEROOKTE KIP 
 
500 g cous cous, 7,5 dl groentebouillon, ½ komkommer zonder zaadlijsten, 100 g zongedroogde 
tomaten, ½ rode parika, ½ gele paprika, 1 rode ui, ½ gerookte kippenfilet, 100 g rozijnen, zestes van 
½ citroen, sap van ½ citroen, 1 dl olijfolie, 1 dl koude groentebouillon, 3 el fijngehakte bladpeterselie, 2 
el fijngehakte muntblaadjes, 2 el tandoori, 2 el ras-el-hanout, 1 el kippenkruiden, 1 el curry, een 
mespunt kaneel, 2 el Marokkaanse kruiden, 1 el cajun 
 
WERKWIJZE 
 

1. Doe de cous cous in een schaal en giet er kokende groentebouillon over.  Laat een 5-tal 
minuten wellen.  Roer de cous cous los tot er geen klonters meer in zitten. 

2. Snijd de komkommer, de tomaten, de paprika en de kippenfilet in zeer fijne brunoise. 
3. Meng alle ingrediënten door elkaar, breng op smaak en verdeel ze in kleine glaasjes. 
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MINI PIZZA’S 

 
1 grote pizzabodem, ½ blikje tomatenpulp met kruiden, 1 tomaat, ½ paprika, 5 bospaddenstoelen, 2 
sneetjes prosciutto, 1 mozzarellabol, oregano, 1 lookteentje, parmezaankaas, olijfolie, cuvetjes. 
 
WERKWIJZE 
 

1. Rol de pizzabodem open op bakpapier op een bakplaat.  Smeer de bodem in met een dun 
laagje tomatenpulp.  Kruid met pezo. 

2. Snijd de tomaat in plakjes en verdeel ze op de pizza.  Snijd de paprika, de paddenstoelen, de 
prosciuttoham en de mozzarella in kleine blokjes en verdeel op de pizza. 

3. Werk af met oregano, een versnipperd lookteentje en geraspte parmezaankaas.  Druppel een 
beetje olijfolie over de pizza en bak de pizza 8 min. in een voorverwarmde oven van 230° C. 

4. Laat afkoelen en verdeel de pizza in stukjes van 4 x 4 cm.  Serveer ze in kleine cuvetjes. 
 

 

NOTENBROOD MET GEITENKAAS, GEROOKT SPEK EN APPEL 
 
2 Turkse broden, 200 g smeerbare geitenkaas, 2 jonagold appelen, 12 gerookte speksneetjes, boter,  
4 el vloeibare honing, 4 el geroosterde pijnboompitten, verse tijm. 
 
WERKWIJZE 
 

1. Snijd de broden horizontaal in 2 en wrijf de beide helften in met geitenkaas. 
2. Schil en snijd de appelen in fijne brunoise.  Snijd ook het spek in fijne reepjes.  Bak de 

appelbrunoise en de spekreepjes apart mooi bruin in een tefalpan. 
3. Laat de appel en spek volledig afkoelen en verdeel ze over de geitenkaas.  Knijp er vloeibare 

honing over uit en strooi er pijnboompitten over.  Rits tenslotte een beetje verse tijmtakjes 
over de geitenkaas en druk de 2 broodhelften tegen elkaar.  Leg ze op boterpapier en bak ze 
5 min. in een voorverwarmde oven van 180° C.  Verdeel in punten en serveer lauw. 


