
Koken
Lekker én gezond

GEZOND ZONDIGEN
Gedaan met calorieën tellen! Met brownies van rode biet en 

courgettepannenkoekjes zondig je net een tikkeltje gezonder. Hmm...
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Courgettepannenkoekjes 
met geroosterde radijzen

Zo maak je het
b Verwarm de oven voor tot 180 °C. 
b Rasp de courgette in grove slierten. Laat

vijf minuten staan en knijp dan pas het 
vocht uit de courgette. 

b Meng de bloem, melk en eieren samen
met de geraspte courgette tot een dik 
beslag. Voeg ook knoflook en oregano 
toe en breng op smaak met peper en 
zout. 

b Snij het groene loof van de radijzen. 
Plaats de radijzen met de snijkant naar 
beneden op een bakplaat en besprenkel
met olijfolie. Kruid af met peper en zout.
Gril de radijzen 15 minuten in de warme
oven. 

b Warm een scheut olie op in een hete 
koekenpan, schep hierin wat beslag en
bak het pannenkoekje in ongeveer drie
minuten aan beide kanten goudbruin. 

b Meng de yoghurt met de mierikswortel,
peper en zout. Serveer de radijzen samen
met de yoghurtdip bij de pannenkoekjes.

Ingrediënten
1 courgette • 50 g volkorenmeel • 100 ml 
melk • 3 eieren • 1 teentje knoflook • ¼ tl 
gedroogde oregano • 15 radijzen • 1 el 
mierikswortel • 200 ml magere Griekse 
yoghurt • 1 handvol verse kruiden (bv. munt, 
peterselie en basilicum) • zout en peper • 
olijfolie

Rodebietenbrownie

Ingrediënten
500 g gekookte rode biet • 100 g margarine • 200 g donkere 
chocolade (> 70%) • 220 g suiker • 3 eieren • 100 g 
volkorenbloem • 50 g cacaopoeder • 1 tl bakpoeder • 250 g 
yoghurt

Zo maak je het
b Verwarm de oven voor tot 185 °C. 
b Laat de gekookte rode bieten even uitlekken voor je ze

verder verwerkt. Mix de uitgelekte bieten in de blender
tot een gladde puree. 

b Schep 1 el puree uit de blender en zet apart. 
b Smelt de margarine samen met de chocolade op een 

gematigd vuur of in de microgolf. Let op dat je het niet te
veel verhit, want chocolade verbrandt al vanaf 60 °C en
zal dan brokjes geven. 

b Stort de bietenpuree in een ruime kom en roer er 
vervolgens de gesmolten chocolade, de suiker en de 
eieren door. Zeef nu de bloem, het bakpoeder en het 
cacaopoeder onder het beslag. 

b Stort je beslag in een met bakpapier beklede bakvorm.
Bak de brownie eerst 60 minuten zo in de oven. Dek nu
de bovenzijde van de cake af met een stukje aluminium-
folie en bak nog 20 minuten. Laat vervolgens afkoelen. 

b Meng het overgebleven deel rodebietenpuree met de 
yoghurt. Snij de afgekoelde brownie in stukken. Werk af
met een goede schep yoghurt.

DEZE WEEK:
Lekker lang leven
Michaël Sels, Van 
Halewyck, 24, 50 euro

Sjiek speurt elke week
tussen de nieuwste
kookboeken naar originele
en makkelijke recepten
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