
Wortel- en aardappelchips met pompoendip
Uit je herfstpakket:

● pompoen
● ui
● aardappelen
● wortelen (verschillende kleuren)

Zelf toevoegen:

● plantaardige olie
● peper, zout en paprikapoeder

Bereiding

● Verwarm de oven op 200°C.
● Snijd de pompoen in 2 en verwijder de pitten. Pel de uien en

snij in 4. Leg de pompoen (met schil) en de uien op een
bakplaat, wrijf in met plantaardige olie en zet 40 min. in de
oven.

● Schil intussen de wortelen en aardappelen, snij ze in
superdunne plakjes van 1 à 2 mm (eventueel met dunschiller,
mandoline, kaasschaaf). Spoel de aardappelplakjes in water
en droog ze af in een propere handdoek.

● Meng de fijngesneden wortelen en aardappelen met een
scheut plantaardige olie. Bekleed een bakplaat met
bakpapier en leg er de plakjes naast elkaar op. Kruid met
voldoende zout.

● Haal de pompoenen en ui uit na de 40 minuten uit de oven
en verlaag de temperatuur naar 180°C. Bak je wortel- en
aardappelchips gedurende 20 tot 40 minuten (afhankelijk
van hoe dik je plakjes zijn). De chips zijn klaar als ze lichtjes
gebruind zijn.

● Haal de schil van de pompoen en mix het vlees van de
pompoen samen met de ui. Kruid met peper, zout en
paprikapoeder.

SMAKELIJK !

TIP: Heb je nog pompoendip over? Ook lekker op je boterham of een
cracker. Of maak er soep van door aan te lengen met bouillon.



Klassieke pompoensoep:
Uit je herfstpakket:

● pompoen
● 2 wortelen
● 2 uien

Zelf toevoegen:
● 1 l kippenbouillon
● olijfolie
● nootmuskaat
● peper & zout

Voorbereiding:
● Schil de pompoen en de wortelen. Snij ze in

blokjes. Pel en snipper de ui

Bereiding:
● Verwarm boter/olijfolie in de kookpot en stoof de

uien glazig.
● Voeg de pompoen en de worteltjes toe, die je net

in blokjes hebt gesneden.
● Kruid met peper en zout
● Laat eventjes aanstoven
● Blus de groenten met de kippenbouillon en breng

aan de kook.
● Laat 20 minuten zachtjes sudderen.
● Mix en breng op smaak met peper, zout en

nootmuskaat.

Smakelijk!



Winterse wortelsalade met geitenkaas en sinaasappel
Wie zegt dat salades enkel voor de zomer zijn? Deze wintersalade met geroosterde worteltjes
bewijst het tegendeel. De zoete en aardse smaak van de wortelen vindt tegengewicht in de wat
zurige verse geitenkaas. Oude Geuze is het ideale drankje voor bij deze gezonde salade.

Uit je herfstpakket:

● wortelen (verschillende kleuren)

Uit je herfstpakket:

● geitenkaas
● ½ granaatappel
● tijm
● 1 sinaasappel
● 2 teentjesknoflook
● olijfolie, peper & zout

Bereiding:

● Verwarm de oven voor op 180°C. Leg de wortelen ongeschild in een ovenschaal en
besprenkel ze met een flinke scheut olijfolie, peper en zout.

● Kneus twee teentjes look en leg ze met enkele takjes tijm bij de wortelen. Snij de
sinaasappel doormidden en pers het sap van 1 helft over de wortelen. Snij de andere helft in
partjes en verdeel ze over de wortelen. Bak 45 minuten in de oven.

● Haal de teentjes look uit de ovenschaal. Werk af met granaatappelpitten en stukjes
geitenkaas. Serveer met een Oude Geuze Oud Beersel.

Recept en foto: Libelle Lekker

https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/73926/wortelsalade-met-geitenkaas-en-sinaasappel?fbclid=IwAR0Hmrzst_mp9lXtTnhFtUzfJ64dMGV8G7u-0Zotf5SSRTmqg30bM_JOH1w


Pompoensoep met geitenkaas (4 personen)
Uit je herfstpakket:

● 1 pompoen ( of 1/2 grote pompoen)
● 3 ajuinen
● 2 wortelen

Zelf toevoegen:

● 200 g verse, zachte geitenkaas
● 100 g gezouten ham
● 3 stengels selder
● 1 teen look
● bouillonblokjes (kippenbouillon of eventueel  groentenbouillon)
● enkele takjes tijm
● 4 blaadjes laurier
● peper & zout

Voorbereiding:

1. Schil de pompoen en verwijder de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees in blokjes. Snij de ui, de
selder en de wortelen fijn

2. Schil en snijd de ajuinen grof. Stoof ze aan in een grote pot met een klont boter.
3. Snijd het groene loof van de selder en spoel de stengels grondig onder koud stromend

water. Hak ze daarna in grove stukken en doe ze bij de ajuinen in de pot.
4. Snijd de wortels ook in grove stukken en laat meestoven.

Bereiding:

5. Smelt de boter met een scheutje olijfolie.
6. Stoof alle groenten samen
7. Pel en plet de tenen look. Ga er eens grof door met je mes en doe alles bij de rest van de

groenten.
8. Voeg de stukken pompoen toe en roer alles goed door elkaar.
9. Doe de kruiden erbij
10. Laat alles enkele minuten stoven, giet er de bouillon bij.
11. Laten sudderen voor een uurtje.
12. Geitenkaas toevoegen, en dan mixen.

(Je kan de soep eventueel zeven, dan heb je een hele fijne soep.)
13. Snij de ham in reepjes. Voeg ze toe in de kommetjes of in je bord.

Smakelijk!



Exotische pompoensoep met kokosmelk en kerrie
Uit je herfstpakket:

● 500 g pompoen

Zelf toevoegen:

● 1 preiwit (of 1 ui als je geen prei in huis hebt)
● 1 banaan
● 165 ml kokosmelk
● 2 cm verse gember
● 8 dl kippenbouillon (1,5 blokje bouillon ongeveer)
● 2 koffielepels kerriepoeder
● Peper & zout

Voorbereiding:
● Snijd het preiwit in stukjes
● Schil de pompoen, verwijder de zaadjes, snijd de pompoen in blokjes
● Snij de banaan in stukjes
● Schil en rasp het stukje gember

Bereiding:
● Verwarm boter/olijfolie in de kookpot en stoof de prei (of de ui) glazig.
● Voeg de blokjes pompoen, de banaan de gember en de kerrie toe en laat alles 5 minuten

stoven
● Overgiet met kippenbouillon en met kokosmelk, dek af en laat ca. 20 minuutjes sudderen

op een zacht vuurtje
● Mix de soep, je kan ze nog aanlengen met water als het nodig is.
● Breng op smaak met peper, zout en een mespunt kerriepoeder.

Optioneel:

Wil je het feestelijker maken, dan kan je eventueel wat room opkloppen die je verrijkt met peper,
zout en een mespunt kerriepoeder.

Als de soep volledig is bedekt met een laagje room, kan je ze eventueel nog kort kleuren onder de
grill. Dien nadien meteen op.

Smakelijk!



Geglaceerde wortelen met honing en tijm
Met de toevoeging van honing, tijm en een gekneusd teentje knoflook heb je binnen 15 minuten
een heerlijk bijgerecht.

Uit je herfstpakket:

● gekleurde wortelen

Zelf toevoegen:

● klontje boter
● 100ml groentebouillon of water
● flinke scheut honing
● 6 takjes tijm
● 2 teentjes knoflook, gekneusd
● peper & zout

Bereiding:

● Boen de wortelen schoon of rasp ze met een
dunschiller. Snijd ze in de lengte doormidden. Grote
exemplaren snijd je in vieren.

● Zet een grote hapjes- of koekenpan op het vuur en
smelt de boter op medium vuur. Schep de wortelen
door de boter en laat 1 minuut bakken.

● Schenk daarna de bouillon (of water) erbij samen
met een flinke scheut honing. Schep ook de tijm en
gekneusde knoflook erdoor. Laat circa 8 minuten op
laag vuur garen totdat de wortelen beetgaar zijn.

● Als er nog teveel vocht in de pan zit, kun je de
wortelen eruit scheppen en op hoog vuur laten
inkoken. Schep daarna de wortelen er weer door en
verwarm. Breng eventueel extra op smaak met
peper en zout.

● Serveer de geglaceerde wortelen op een grote
schaal of als garnituur op het bord.

Foto’s & recept: Francescakookt.nl

https://www.francescakookt.nl/geglaceerde-wortelen-met-honing-en-tijm/?fbclid=IwAR2JiEav5tyfROHrowSCLoSmeAY7qRx3X_rj--ockwxECG2LD11l5A5jic0

