HAPJES

TOMS
Thaise balletjes in
zelfgemaakte sweet
chilisaus

INGREDIENTEN

BEREIDING

Voor de balletjes:
- 1 kg gevogelte gehakt
(kan ook met falafel)
- 1 eetlepel rode Curry pasta
- 80 g geroosterde pindanoten
- 1 ei
- 100 gr looktoastjes
- 1 lente-uitje
- verse koriander (voor mij smaakt
dit naar zeep dus ik doe het zonder)

Kippenballetjes
Pindanoten en lente-uitje blenden. Looktoastjes verkruimelen tot broodkruim. Alles
mengen met het gehakt. Als het nog te plakkerig is, extra broodkruim toevoegen.
Balletjes rollen van ± 3 cm doorsnee, op een
zacht vuur bakken op de pan langs alle kanten
tot helemaal gaar. Tip: zacht bakken, neem je
tijd, mag niet bruingebakken zijn.
Je kan ook een vegetarische versie maken met
falafel !

Voor de saus:
- 3 tenen knoflook
- 3 stukken Spaanse peper
- 100 gr suiker
- 60 ml appel(cider)azijn
- Maïzena
- zout
- water

Sweet Chilisaus
Knoflook, Spaanse peper, suiker, appel(cider)
azijn in een blender mengen tot er nog hele
kleine stukjes peper zichtbaar zijn. Zet je
raam open (echt, doen). Verwarm alles in een
pan.
Laat 3 minuten zachtjes pruttelen. Meng 1
eetlepel maïzena en 2 eetlepels water en voeg
bij de saus. Laat nog een minuutje zachtjes
pruttelen en haal van het vuur. Laat de saus
een beetje afkoelen. Meng de saus onder de
balletjes (gewoon als laagje erover, niet laten
drijven in de saus) of serveer in apart potje als
dip.
Foto © Recepten.be

HAPJES

MIRANI’s
Aperitiefhapjes

Serveer een variëteit aan kleine
knabbels:
- Witloofbootjes met garnalen & mayonaise
- Gevulde halve eitjes met zalmmousse of
tonijnsalade
- Mini worstenbroodjes
- Spiesjes van kerstomaatjes, mozarellabolletjes
- Fruitspiesjes (druiven, aardbei, ananas,…)
- Oesters

Maak een heerlijke kerstman
van groentjes:
Wat heb je nodig:
- Kerstomaatjes voor het pak
- Bloemkoolroosjes voor de baard en muts
- Wortel of komkommer voor het gezicht
- Zwarte olijven voor de ogen
- Rode paprikareepjes voor de muts

HAPJES

ANNE-SOPHIE’s
Minimuffins met snijbiet
en brie

INGREDIENTEN

BEREIDING

- 25 gr gesmolten boter + extra voor
het insmeren van de bakvorm
- 190 gr zelfrijzend bakmeel
- 1,75 dl melk
- 75 gr brie of camembert in stukjes
- 150 gr snijbiet: blaadjes gewassen
en fijngehakt, steeltjes apart
- 1 klein, losgeklopt ei
- 2 eetlepels geraspte parmezaanse
kaas
- snuifje zout en mespunt
nootmuskaat
Foto © Libelle Lekker

Verwarm de oven voor op 190 °C. Vet een
normale muffinvorm voor 12 muffins of een
vorm voor 24 minimuffins in met wat boter,
of zet papieren bakjes in de vormen.
Snijd de steeltjes snijbiet in stukjes en stoom
ze 4 minuten. Voeg de blaadjes toe en laat
nog ongeveer 1 minuut verder garen. Schenk
het geheel in een schone theedoek om het
vocht eruit te halen.
Roer het meel, 1 eetl. Parmezaanse kaas, het
zout en de nootmuskaat in een kom door
elkaar. Klop in een andere kom de melk, de
gesmolten boter en het losgeklopte ei door
elkaar. Roer deze 2 mengsels dooreen. Voeg
dan de steeltjes en de blaadjes snijbiet toe en
de brie of camembert. Klop niet te stevig, anders worden de muffins niet lekker zacht (het
geeft niet als er wat klontjes in blijven zitten).
Verdeel het deeg over de vakjes van de muffinvorm. Bestrooi met de resterende Parmezaanse kaas en zet 15 min. in de oven, tot de
muffins rijzen en goudbruin worden. Laat op
een rooster afkoelen of eet ze direct als ze uit
de oven komen.
Deze hapjes krijgen body door de kaas.
Je kan de snijbiet ook vervangen door spinazie,
die stoom je dan op dezelfde manier gaar.

HAPJES

GEMMA’s
Gepofte aardappelen met
grijze garnalen vissausje
met tuinkruiden

INGREDIENTEN

BEREIDING

- middelgrote aardappelen
(bintje of bloemig)
- vissaus mix
- 200 gr grijze gepelde garnalen

Warm de oven voor op 160°. Schrob de
aardappelen goed schoon in water en dep ze
droog. Pak de aardappelen elk apart in een
stuk zilverpapier in en druk goed aan. Leg ze
op een ovenplaat in de oven gedurende 30 min.
Haal de aardappelen uit de oven, snijd er
een kapje vanaf en maak het aardappelkruim
bovenaan los met een lepeltje. Giet er de saus
over en werk af met de garnalen.

GEMMA’s
Avocadomousse met krab
en kokos

INGREDIENTEN

BEREIDING

- 150 gr krab
- limoensap
- 1 avocado
- 2 eetlepels kokosmelk
- verse koriander

Mix het avocado-vruchtvlees met de kokosmelk. Breng op smaak met limoensap. Kruid
met peper en zout. Verdeel over glaasjes en
schik er de krab op. Werk af met koriander.
Foto’s © Libelle Lekker

HAPJES

GEMMA’s
Scampi op een spiesje

INGREDIENTEN (4 pers.)

BEREIDING

- 12 scampi
(gepeld en zonder darmkanaal)
- 4 schijven ananas
- 2 el vloeibare margarine
- pimentpoeder
- 1 zakje Knorr droge currysaus
- 2,5 dl melk

Snijd de schijven ananas in 3 stukken en rijg
ze met de scampi op kleine brochettes.
Druppel er de vloeibare margarine over en
schik ze in een ovenschotel.
Kruid met het pimentpoeder en schuif ze
onder de grill.
Draai ze na 2 minuten om en laat nog 2
minuten garen.
Roer ondertussen de inhoud van het pakje
Knorr droge Currysaus met de 2,5 dl melk op
matig heet vuur tot een gladde saus.
Schik de brochettes op kleine bordjes en lepel
er een beetje saus over.
Tip: Presenteer de brochettes op kleine
bordjes met een beetje waterkers en een half
kerstomaatje als aperitiefhapje.
Foto © Colruyt

HAPJES

HADEWICHS
Carpaccio van
sint-jakobsvruchten,
limoen en zure appel

“Ontdekt in het Brusselse ‘Humphrey’s’, een trendy
sharing-resto waar vroeger PIAS (platenmaatschappij)
gevestigd was. Toen ik deze carpaccio van sintjakobsvrucht met limoen proefde wist ik dat dit
voortaan een vast recept werd om mezelf te
verwennen en gasten te imponeren.”
INGREDIENTEN

BEREIDING

- 12 sint-jakobsvruchten
- halve venkelknol
- 1 appel (Granny Smith)
- 2 lente-uien
- (sap van) 1 limoen
- zeste van diezelfde limoen
- ½ bosje dille (gehakt)
- 3 el olijfolie
- 1 el sojasaus
- peper uit de molen
- zout (bv zeezoutmix kokos,
citroen en koriander, van Oxfam)

Maak de venkel schoon (indien geen venkel-fan, even lekker zonder de venkel). Spoel
de appel, maar laat hem ongeschild. Snij ze
allebei in miniblokjes. Snipper de lente-ui.
Meng de olijfolie met het limoensap en de
sojasaus. Breng op smaak met peper en zout.
Schep er de appel, venkel, lente-ui en gehakte
dille door.
Snij de sintjakobsvruchten in heel fijne plakjes en schik ze op de borden. Kruid met peper
en zout. Lepel er de appelmix over en laat
30 minuten marineren in de koelkast. Werk
af met enkele plukjes dille en strooi er wat
limoenzeste over.
Foto © Libelle Lekker
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LINDA’s
Pigs in a blanket

“Een Britse kerstklassieker die op geen enkele Britse
feestdis mag ontbreken. De Britten eten ze bij hun
kalkoen, maar ze zijn bijzonder geschikt als
aperitiefhapje. Maak zeker voldoende, want ze
verdwijnen sneller dan je denkt!”

INGREDIENTEN (24 stuks)

BEREIDING

- 12 sneetjes gerookt spek
(dun gesneden)
- 24 mini-chipolata’s
(je kan ook een lange chipolata
nemen, reken 4 tot 5 cm per ‘pig’)

Snij het zwoerd van de sneetjes gerookt spek
en snij elk sneetje in 2.
Rol in elk sneetjes een worstje van 4 tot 5 cm
lang. Leg ze op een ovenplaat en bak ze in een
voorverwarmde oven van 180 graden gedurende een half uur. Draai de worstjes af en toe
even om.
Haal ze uit de oven als ze knapperig en goudbruin zijn.
Serveer ze heet met wat scherpe mosterd, een
pikante tomatensaus of een zoetzure saus.

