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180 p.,
24,50 euro

Gezonde combinatie
● De combinatie in dit

recept is op meerdere 
vlakken gezond. Door 
het weglaten van rood 
vlees verklein je voor 
jezelf het risico op 
bepaalde kankers. 
Eerdere studies hebben 
een duidelijke link 
blootgelegd tussen 
het eten van grote 
hoeveelheden ervan 
(meer dan 500 gram per 
week) en darmkanker 
in het bijzonder.

● De pompoen in de 
hoofdrol is veelzijdig. 
Het is een groente die 
rijk is van smaak, met 
een dosis koolhydraten 
in verwerkt. Dat zal 
ertoe leiden dat je 
verzadigd van tafel gaat. 
Je lichaam heeft in 
principe geen aan-
vullende koolhydraten 
nodig in de vorm van 
pasta, brood of 
aardappelen.

● De sesampasta geeft
een nootachtige toets 
aan het gerecht. Die 
pasta, ook bekend als 
tahin, is meer dan een 
gewone smaakmaker. 
Het middel om te 
bakken zit vol gezonde 
vetten.

Kan ook op de barbecue
Goed nieuws voor 

keukenprinsen en 
-prinsessen die het graag 
simpel houden en graag 
barbecueën: ter voor-
bereiding heb je niet 
veel nodig omdat je het 
naturel houdt. Het leuke 
aan de pompoen is dat die 
zich perfect leent om te 
roosteren. Draai hem in 
zilverpapier. Niet volledig, 
de bovenkant mag vrij 
blijven. Het is vooral 
belangrijk dat de groente 
niet verbrandt. Laat de 
pompoen zachtjes bruin-
bakken aan de rand van 
de barbecue. Respecteer 
dezelfde tijdsindicatie als 
in de oven. 

Vegan of niet 
Als de pompoen zacht 

is, kun je een eitje breken 
in het kuiltje van de 
pompoen. Laat het bakken 
tot je een spiegeleitje 
krijgt. 

Oefen je skills
Maak van het bereiden 

van de bijhorende salsa 
een oefening om je skills in 
de keuken aan te scherpen. 
Voor veel jonge chefs is de 
groentesaus met rauwe 
ingrediënten dé manier om
hun snijtechnieken te 
verbeteren.

Gegrilde butternutpompoen 
met sesam en tomatensalsa 

DOEN (60 à 80 minuten)
● Verwarm de oven voor tot 210 °C.
● Was de butternutpompoen en snijd hem overlangs 
in 2 stukken, je hoeft hem niet te schillen. Haal er 
met een lepel de pitjes uit.
● Meng 2 el olijfolie met de tahin, een snuif zout en 
wat peper. Smeer beide helften van de pompoen aan 
de snijzijde goed in met deze mengeling.
● Plaats de butternut op een bakplaat gedurende 
45 minuten in de oven.
● Nu is het tijd om je snijtechnieken aan te scher-
pen: we maken een salsa. Snijd hiervoor de tomaten 
in blokjes, snipper de sjalot fijn en hak het teentje 
look. Hak ook de koriander fijn. Meng alles in een 
kommetje en breng op smaak met een scheutje 
olijfolie, wat peper en een snuifje zout. Plaats de 
salsa in de koelkast tot je klaar bent om te serveren.
● Haal na 45 minuten de pompoen uit de oven. 
Breek voorzichtig een eitje open in het kuiltje waar de 
pompoenpitjes zaten. Zorg ervoor dat de dooier mooi 
heel blijft. Plaats nog 3 à 4 minuten terug in de oven. 
Na het afbakken van het ei moet de dooier nog heer-
lijk vloeibaar zijn.
● Serveer de gevulde butternut met de frisse toma-
tensalsa. Een zalige combinatie van warm en koud.

Nodig (voor 2 porties)
● 1 kleine

butternutpompoen
(+/- 800 g)
● 2 el tahin
● 2 eitjes

● 2 superrijpe tomaten
● 1 sjalot

● 1 teentje knoflook
● 10 blaadjes koriander

● zout en peper
● olijfolie

Michaël Sels,
UZA-hoofddiëtist,

kookt voor een
lekker lang leven

SOS     gezond

Iemand op zoek naar 
een instaprecept zonder 
vlees? Dan is deze 
vegetarische maaltijd 
een goede keuze. Want 
vegetarisch eten is meer 
dan de klassiekers sla, 
komkommers en tomaten 
en kan best verrassend 
zijn. En als je het eitje 
weglaat, is dit gerecht 
zelfs veganistisch. 

Instaprecept zonder vlees
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