
90

Culi

INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON
1 banaan • 2 el sinaasappelsap • 2 el kokosschilfers 
• 2 el gehakte hazelnoten • 1 el zadenmengeling 
(bv. maanzaad, pompoenpitten, lijnzaad...) • 
2 el havermout • 1 el arachideolie • 100 g magere 
plattekaas • 2 el honing • 5 frambozen

15-25 minuten 

ZO MAAK JE HET

1  De crunch in dit recept komt van de zelfgemaakte grano-
la. Verwarm hiervoor een pan op het vuur. Giet er voor-
zichtig de arachideolie in, zodat die niet gaat spatten, en 
voeg daarna de havermout, kokosschilfers, gehakte hazel-
noten en de zadenmengeling toe. Laat 4 tot 5 minuutjes 
bakken. Blijf goed roeren zodat de granola niet verbrandt.

2  Pel de banaan en snijd ze doormidden. Bak de banaan met 
de buitenkant naar boven even aan in de pan. Voeg na 2 
minuten het sinaasappelsap toe. Laat nog even bakken 
tot het sap is opgenomen en de banaan een mooie glans 
krijgt door de karamellisatie van deze natuurlijke suikers.

3  Meng alvast de plattekaas met de honing.

4  Was indien nodig de frambozen en laat ze uitlekken of dep 
ze voorzichtig droog met wat keukenpapier.

5  Schik de gebakken banaan samen met de granola en de 
plattekaas op je bord. Dat mag naar eigen keuze. Werk af 
met de frambozen.

‘Een ontbijt hoeft 
absoluut niet saai 
te zijn. Met deze 
variant op het klas-
sieke Amerikaanse 
ijsdessert start je 
de dag speels, met 
een glimlach en 
vol goede vibes.’

TIP
‘Ik bak de granola 

vaak in een wokpan. 
Zo kan ik makkelijk 
roeren zonder te 

morsen.’

Bananasplit als ontbijt

GOESTING IN GEZOND

(lang)
Lekker

leven
Weet je niet meer wat te geloven over gezonde voeding? Op 
de recepten van Michaël Sels - hoofddiëtist bij het UZA - kan 
je vertrouwen. Van ontbijt over lunch en diner tot dessert: bij 
zijn gerechten gaan smaak en lief zijn voor je lijf hand in hand. 
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INGREDIËNTEN 
VOOR 4 PERSONEN
125 ml lauw water • 500 g volkoren-
bloem • 150 g zachte geitenkaas • 
125 g magere yoghurt • 
1⁄2 rode ui • 4 el wittewijnazijn • 
200 g tuinbonen • 2 takjes verse 
rozemarijn • 1 el vloeibare honing • 
zout en peper • olijfolie

1  Snij de rode ui in dunne halve ringetjes. Zet 
ze opzij in een kommetje met de wittewijn-
azijn, zo kunnen ze wat garen in het zuur.

2  Hak de takjes rozemarijn fi jn en doe ze 
samen met de volkorenbloem in een kom.

3  Voeg een snui� e zout toe, 2 el olijfolie en 
het lauwwarme water. Kneed alle ingredi-
enten tot een stevig en elastisch deeg. Maak 
een schone handdoek vochtig en bedek 
hiermee de kom. Laat 30 minuten rusten.

4  Verdeel het deeg in kleine porties ter 
grootte van een ei. Kneed kort en rol met de 
deegroller uit tot cirkels van ongeveer 4 mm 
dik. Prik met een vork gaatjes in je deeg.

5  Bak de platbroodjes in een hete droge anti-
aanbakpan (zonder olie) aan beide kanten 2 
tot 3 minuten op een hoog vuur.

6 Meng de yoghurt en de geitenkaas tot een 
gladde crème. Breng op smaak met peper 
en zout.

7  Kook de tuinbonen zo’n 2 minuten in licht-
gezouten water en koel ze nadien weer af 
onder koud stromend kraanwater.

8  Beleg elk platbroodje met de geitenkaas-
crème, tuinbonen en de gemarineerde 
uienringetjes. Druppel er wat olijfolie en 
honing over als fi nishing touch.

45-60 minuten

Flatbread met 
geitenkaas, rozemarijn 

en tuinbonen

‘Flatbread of platbrood bestaat in 
vele soorten en maten. Zo heb je 
Italiaanse piadina of Spaanse coca. 
Noem dit recept gerust een Belgisch 
platbrood. Het mag een klassieker 
worden wat mij betreft, dit superge-
makkelijke én overheerlijke recept.’

ZO MAAK JE HET
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Culi

INGREDIËNTEN VOOR 1 PIZZA (2 PERSONEN)
400 g zoete aardappelen • 70 g bloem • 2 el 
sesamzaadjes • 1 ei • 4 el cottagecheese • 
3 plakjes Italiaanse ham • 1 handvol rucola, 
gewassen • 1 el Parmezaanse kaas • zout en 
peper • olijfolie

1  Verwarm de oven voor tot 180 °C.

2  Schil de zoete aardappelen en snijd 
ze in blokjes. Kook in ongeveer 10 
minuten in ruim voldoende water 
gaar.

3  Giet de aardappelblokjes af en laat ze 
vervolgens droogstomen in het ver-
giet. Hoe droger de aardappelblokjes 
zijn, hoe beter je het pizzadeeg straks 
kunt bewerken.

4  Prak nu eerst de aardappelblokjes fi jn 
en voeg de bloem, het ei, de sesam-

zaadjes en peper en zout toe. Roer 
het geheel even goed door elkaar.

5  Bekleed een bakplaat met bakpapier 
en verdeel hierop het deeg. Strijk het 
deeg gelijkmatig glad met de achter-
kant van een lepel, zorg ervoor dat de 
bodem overal ongeveer 5 mm dik is.

6  Bak de bodem in 35 à 40 minuten    
 goudbruin.

7  Haal de krokant gebakken bodem uit 
de oven, garneer met de cottage-
cheese, Italiaanse ham en rucola. 
Werk af met de Parmezaanse kaas.

‘Deze pizzabodem op 
basis van groente is 
een goede manier om 
eens een minder vette, 
vezelrijke variant van 
het populaire fastfood 
op tafel te brengen. Je 
kunt de bodem gerust 
al op voorhand berei-
den, want in de koelkast 
bewaart hij gemakkelijk 
zo’n 2 tot 3 dagen.’

60-90 minuten 

ZO MAAK JE HET

Reese Witherspoon geniet samen 
met haar dochter Ava van een 
verkwikkende lunch. 

Zoeteaardappelpizza met Italiaanse ham
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INGREDIËNTEN VOOR 1 TAART 
(8 PERSONEN)
200 g fi jne volkorenbloem • 100 g suiker • 
400 g ricotta • 4 eieren • 125 g margarine  
• 200 g frambozen • 2 tl bakpoeder • 
1 tl vanille-extract • zout

1   Verwarm de oven voor tot 180 °C.

2  Meng alle droge ingrediënten – bloem, 
bakpoeder, suiker en zout – in een grote kom.

3  Roer de ricotta met de eieren en het vanille- 
extract tot een gladde massa en meng onder 
de droge ingrediënten.

4  Smelt de margarine en voeg die bij het beslag.

5  Voeg als laatste nog 3⁄4 van de frambozen toe 
aan het beslag.

6  Stort het beslag in een met bakpapier bekle-
de bakvorm en versier met de overgebleven 
frambozen.

7 Bak de taart 60 minuten of tot hij goudbruin 
ziet. Controleer met een prikker of de taart is 
uitgebakken. Als de prikker droog uit het beslag 
komt, is de taart klaar.

8  Laat 30 minuten afkoelen vooraleer je de taart 
ontvormt.

9  Snij in het gewenste aantal stukken en je kunt 
beginnen te smullen.

90-110 minuten 

Meer recepten vind je in 
‘Lekker lang leven’ van 
Michaël Sels. Uitgeverij 
Van Halewyck. € 24,50

Frambozen-ricottataart

‘Ricotta is de Italiaanse term voor ‘dub-
bel gekookt’. De kaas wordt dan ook 
gemaakt door het vocht dat overblijft 
na het maken van mozzarella opnieuw 
op te koken. De wrongel die hieruit ont-
staat, wordt vervolgens samengeperst 
tot de kaas die wij kennen als ricotta. 
Na het maken van mozzarella is er al 
enorm veel vet uit de melk verdwenen, 
vandaar dat ricotta erg mager is: deze 
kaas bevat slechts vijf procent vet.’

ZO MAAK JE HET

Sarah Michelle Gellar is 
dol op pizza. Doe ons toch 
maar de gezonde variant!
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