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Dit kookboek heb ik gemaakt om je de veelzijdigheid van de bloemkool te  laten zien 
d.m.v. deze heerlijke gerechten. Ik hoop dat je hierdoor vaker bloemkool op tafel zet 
daar het een hele gezonde groente is. Het klassieke Nederlandse recept van 
bloemkool met een papje zit hier niet bij. ;-)


De recepten zijn voor 2 personen. Behalve de hele bloemkool recepten die zijn 
voor 4 personen.  

Als ik in de recepten gebruik maak van bouillon dan laat ik aan jou de keus voor welk 
soort je gebruikt. De bonen in de gerechten zijn gekookt. Je kan ze zelf weken en 
koken of je gebruikt blik of pot.


Ik wens je veel kookplezier met deze recepten.


Jenny de Rooy

FoodSwitch
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De bloemkool behoort tot de 
Cruciferae familie, net zoals 
de broccoli

Bevat het hoogste percentage 
calcium waarvan het meeste in 
het blad zit

Hoeveelheid vitamine C in 
bloemkool is 80 mg 
vitamine C per 100 g

Verkleint het 
risico op 
kanker

Door de hoge concentratie vitamine 
K in bloemkool heeft deze ook een 
ontstekingsremmende werking

Waarom is bloemkool zo gezond? 

Het is belangrijk om deze groenten rauw of zo kort mogelijk te verwarmen door ze bijvoorbeeld te 
stomen of te roerbakken, zodat hun bijzondere werking niet verloren gaat. Door de hoge 
concentratie vitamine K in bloemkool heeft deze ook een ontstekingsremmende werking. Door 
wetenschappers is dat niet altijd in verband gebracht met aandoeningen aan hart en bloedvaten.


Laboratoriumonderzoek heeft uitgewezen dat I3C, Indole-3-carbinol dat voorkomt in bloemkool 
maar ook in broccoli en meerdere koolsoorten, de ontgiftings-enzymen in ons lichaam stimuleert. 
Ook wordt gedacht dat het genen reguleert die van belang zijn voor de besturing van allerlei 
celprocessen. De kerneigenschap van I3C lijkt de gunstige invloed die het heeft op het omzetten 
van oestrogeen, een hormoon dat kanker kan veroorzaken wanneer het lichaam er niet mee om 
weet te gaan.


Ook behoort de bloemkool tot de groenten met het hoogste percentage calcium. De meeste 
calcium zit overigens in de groene bladeren. Gooi deze dus niet weg! 


Bronnen: mmv.nl


https://en.wikipedia.org/wiki/Indole-3-carbinol
http://mmv.nl
https://en.wikipedia.org/wiki/Indole-3-carbinol
http://mmv.nl
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Bloemkoolseizoen
Het seizoen loopt van april tot december. Tenminste, als je de teelt in de kast meerekent. 
Bloemkool van de koude grond wordt het hoogst van juni tot december bloemkool is letterlijk zo 
oud als de weg naar Rome de oudste beschrijvingen komen uit de zesde eeuw v.Chr. De oude 
Grieken en Romeinen aten de grond graag en Italianen zijn nog altijd belangrijke producenten er 
zijn vele soorten en kleuren in Nederland eten doorgaans de grote witte variant.

Waar moet je opletten als je een bloemkool koopt
Of je nu weten oranje paarse of groene bloemkool koopt of hij nou groot of klein is hij moet stevig 
aanvoelen en mag geen gele bruine of zwarte plekken hebben. Die zwarte plekken dat is gewoon 
schimmel. Als die van buiten al zichtbaar is zal de binnenkant niet veel beter zijn. De bloemkool 
moet stevig en bijna bros zijn en niet buigzaam. De bladeren geven ook een aardige versheid-
indicatie die moeten stevig aanvoelen en mooi fris groen zijn.

Een gemiddelde bloemkool weegt een kilo dat is voor vier personen voldoende als hoofdgerecht.
De bladeren van de bloemkool kan je ook eten gooi ze dus niet weg. Die bladeren kan je in stukjes 
snijden en lekker roerbakken met andere groenten. Je kan ze ook in de soep verwerken of door de 
bloemkoolcouscous heen verwerken. Zo gebruik je alles van de bloemkool.

Bloemkool kan je het beste stomen in een klein laagje water of met een stoom inzet als je kleine 
roosjes snijdt van ongeveer 5 cm, dan kook je deze in ongeveer in 5-7 minuten beetgaar. De 
stronk van de bloemkool kan je heel goed gebruiken in het bloemkool couscous recept welke je op 
blz

Combinaties
Bloemkool kan je goed combineren met amandelen, bieslook, blauwe kaas, delen, dragon, komijn 
Indiase specerijen, mosterd, nootmuskaat, noten, paddenstoelen, peterselie, ras el hanout, room, 
salie en tijm. Bron: Maris M. ; Groente bijbel
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TIP! Vet een grillplaat nooit in met olie, die verbrand namelijk bij verhitting. Als de 
groenten zelf een beetje olie bevat dan zal het niet plakken. Als het gaar is dan laat het 
makkelijk los van de plaat.

Bloemkool garen 

Bloemkool kan je het beste kort stomen. Gebruik hiervoor een stoom inzet, die kan je meestal 
kopen in een goed keukenwinkel. Deze op het plaatje heb ik bij Ikea gekocht.


Bloemkool leent zich ook heel goed om te roerbakken. Snijd de roosjes wel wat kleiner dan als 
je het stoomt, zo garen ze iets sneller. Veel mensen gooien de stronk weg, dat is zonde. Je kan 
de stronk in kleine stukjes snijden en bak of stoomt ze mee. Je kan zelfs de bladeren van de 
bloemkool eten. Gebruik ze in een roerbak gerecht. De stronk kan je prima verwerken als een 
bloemkoolcouscous.


Je kan bloemkool ook goed grillen, stoom ze eerst kort (3 minuten) besprenkel ze met een 
beetje olijfolie en laat dat even intrekken, en leg ze dan op de grillplaat
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Soepen
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Dikke romige bloemkoolsoep 

Ingrediënten: 
• 1 teentje knoflook 
• 1 ui  
• 150 g knolselderij 
• 1 eetl. olijfolie 
• 1 cm verse kurkuma 
•¼ tl witte peper 
• 2 takjes tijm 
• 150 ml kokosroom 
• 300 ml kippenbouillon 
• 200 g bloemkool 
• 100 g bloemkoolblad 

Bereiding: 
1. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. 

Plet nog een keer en hak fijn. 
2. Halveer de ui, pel en snijd fijn. 
3. Snijd een flinke plak van de knolselderij.  
4. Schil deze met een dunschiller. 
5. Snijd de plak in kleine blokjes.  
6. Verhit de olie in een soeppan met dikke bodem en bak de ui en 

knolselderij-blokjes.  
7. Fruit de knoflook kort mee. 
8. Voeg de geraspte kurkuma toe met een mespuntje witte peper en fruit dit 

1 minuut mee. 
9. Snijd de bloemkool, en de stronk waar de roosjes aan zitten, in roosjes en 

bewaar de bladeren van de bloemkool.  
10.Roer de bloemkoolroosjes erdoor en bak kort mee.  
11.Voeg de kippenbouillon mee en kook de groenten gaar. Pureer alles met 

een staafmixer of blender.  
12.Voeg de kokosroom toe 
13.Rits de tijmblaadjes van het takje en voeg toe. 
14.Als de soep te dik is voeg je meer kippenbouillon toe. 
15.Snijd ± 100 g van de bloemkoolbladeren fijn en voeg deze als laatste toe. 

NOTE: Vers 
bloemkoolblad bevat 
heel veel vitamines 
en mineralen bevat 
veel calcium.
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Broccoli- bloemkoolsoep 

Ingrediënten: 
•½ stronk broccoli 
• 300 g bloemkool 
• 3 eetlepels olijfolie 
• 1 ui  
• 1 cm gember 
•¼ rode peper 
• 400 ml water  
• Zout en peper 
• 100 ml kokosmelk 

Bereiding: 
1. Was de broccoli en de bloemkool en snijd ze in stukjes met stronk erbij. 
2. Snipper de ui, plet en hak de knoflook, snipper het stukje rode peper en bak 

dit alles glazig in een soeppan met dikke bodem. Rasp er de gember bij. 
3. Voeg de broccoli en bloemkool toe en laat deze een paar minuten bakken.  
4. Rasp er de kurkuma bij met het snufje peper. 
5. Doe de bouillon of het water in de pan en kook de soep tot de groenten 

zacht zijn ongeveer 8 tot 10 minuten. 
6. Pureer de soep met de keukenmachine of een staafmixer tot hij mooi 
7. glad is. Roer de kokosmelk erdoor. Breng op smaak met zout en peper. Hak 

de koriander fijn en roer dit vlak voor opdienen door de soep. 
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Knoflook-bloemkool-soep met dragon 

Ingrediënten: 
• 2 tenen knoflook 
• 1 eetl. olijfolie 
• 250 g bloemkool 
• 1 ui 
• 1 bosui 
• 1 theel. komijnpoeder 
• 1 takje dragon 
• 400 ml kippenbouillon 

Bereiding:
1. Pel de ui en snipper deze. Plet de knoflook en haal het velletje eraf plet nog 

een keer en hak fijn. 
2. Haal de roosjes van de bloemkool en snijd de stronk in stukjes. 
3. Fruit de ui in olijfolie in een pan met dikke bodem.  
4. Voeg de bloemkool, knoflook en komijn toe en bak kort mee.  
5. Giet er de bouillon bij en laat ±15 min. koken tot de bloemkool gaar is.  
6. Hak de bosui in ringetjes.  
7. Hak de dragon fijn en doe dit bij de bosui en zet apart. 
8. Pureer de bloemkool in de blender. Doe de soep in de kommen en 

garneer met het bosui-dragonmengsel. 



FoodSwitch bloemkool kookboek Pagina �  van �5 55

Bloemkoolsoep met tahina 

Ingrediënten: 
• 1 ui 
• 100 ml olijfolie 
•½ bloemkool 
• 400 ml water 
• 20 g sesamzaadjes 
• 1 teentje knoflook 
•½ citroen 
• 50 ml kokosroom 
• 4 eetl. tahin 
• snufje rode Chilivlokken/poeder 

Bereiding: 
1. Pel en snipper de ui.  
2. Verhit een scheut olijfolie en bak de uien op laag vuur circa 5 minuten 

zacht.  
3. Snijd de bloemkool in roosjes en voeg toe aan de uien.  
4. Bak de bloemkool in een pan met dikke bodem circa 3 minuten mee, voeg 

400 ml water toe en breng op smaak met een beetje zout.  
5. Kook de soep gaar in circa 10 minuten.  
6. Pureer de soep met de staafmixer.  
7. Breng op smaak met zout en peper 
8. Rooster de sesamzaadjes in circa 1 minuten goudbruin zonder olie 
9. Pel en plet de knoflook en hak fijn uit en roer door de kokosroom. Breng op 

smaak met een beetje zout en 1 eetlepel citroensap. 
10. Serveer de soep in kommen. Schep in iedere kom een aantal lepels 

knoflook-kokosroom. Schep er een lepel tahin over. Verdeel over iedere kom 
wat sesamzaadjes en bestrooi met Chilivlokken/poeder.  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Bloemkoolsoep met kerrieroom 

Ingrediënten: 
• 300 g bloemkool 
• 15 g roomboter 
• 200 ml kippenbouillon 
• 1 eetl. olijfolie 
• 1 theel. kerriepoeder 
•½ theel. kurkumapoeder 
• 50 ml kokosmelk 

Bereiding: 
1. Haal de roosjes van de bloemkool en snijd de stronk in stukjes. 
2. Smelt de boter in een pan, schep de bloemkool erdoor, leg de 
3. deksel op de pan en smoor de groente zachtjes 2 minuten.  
4. Voeg de bouillon toe en laat de soep nog ca.10 minuten zachtjes koken. 
5. Pureer de soep met een staafmixer en breng op smaak met zout en peper. 
6. Verhit de olie in een steelpan en fruit het kerriepoeder met de 

kurkumapoeder tot het gaat geuren.  
7. Roer de kokosroom erdoor en schenk dit mengsel direct in een kom. Klop de 

kerrieroom een beetje dik. 
8. Schep de soep in koffiekoppen en schep er een lepel kerrieroom op in een 

’Swirl’. 
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Bloemkool-prei soep 
Ingrediënten: 
• 2 teentjes knoflook 
• 1 ui 
•½ prei 
• 1 mespuntje chilipoeder 
• 2 eetl. olijfolie 
• 500 g bloemkool 
• 400 ml kippenbouillon 
•½ citroen 
• 2 takje tijm 
• zout en peper 
• 20 g amandelen 

Bereiding: 
1. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. Plet 

nog een keer en hak fijn. 
2. Pel en snipper de ui. 
3. Snijd de prei in ringen en was het zand er goed uit. 
4. Verhit een scheut olijfolie in een pan met dikke bodem en bak de ui en de 

prei en chilipoeder op laag vuur circa 5 minuten zacht en voeg als laatste de 
knoflook toe. 

5. Snijd de bloemkool in roosjes en voeg toe aan de ui-prei mengsel. 
6. Bak de bloemkool circa 3 minuten mee en voeg 400 ml kippenbouillon toe. 
7. Kook de soep gaar in circa 10 minuten.  
8. Rasp de schil van de halve citroen, bewaar de rasp en pers de citroen uit. 
9. Voeg 2 eetlepels citroensap toe, rits de blaadjes van de tijm en doe die bij 

de soep. 
10. Hak de amandelen en rooster ze in een droge pan. 
11. Pureer de soep met de staafmixer.  
12. Breng op smaak met zout en peper.  
13. Garneer de soep met de citroenrasp, amandelen en wat verse tijm. 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Linzensoep met de stronk van bloemkool 

Ingrediënten: 
• 2 teentjes knoflook 
• 1 ui 
•½ prei 
•½ winterwortel  
•stronk van de bloemkool 
•½ courgette 
•½ rood pepertje 
• 2 cm kurkuma 
• 3 tomaten 
• 4 eetl. olijfolie 
• 1 theel. komijnzaad 
• 1 theel. kaneelpoeder 
• 150 gram groene linzen ongekookt 
• 500 ml kippenbouillon 

Bereiding: 
1. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. Plet 

nog een keer en hak fijn. 
2. Pel de uien snijd in stukjes.  
3. Snijd de prei in de lengte door spoel schoon en snijd in halve ringen. Schil 

de wortel en snijd in stukjes.  
4. Snijd de bloemkoolstronk en de courgette in stukjes. 
5. Snijd de tomaten in blokjes. 
6. Fruit de ui, prei, wortel, bloemkool, courgette en knoflook even glazig 
7. in olijfolie.  
8. Bak het komijnzaad en kaneelpoeder 1 minuut mee.  
9. Voeg de linzen toe met de blokjes tomaat. Als alles een beetje zacht is dan 

schep je er een paar eetlepels groenten uit en bewaar apart. 
10.Voeg er de kippenbouillon bij. 
11.Laat half uurtje koken en zet dan de staafmixer er even in tot een stevig 

gebonden soep.  
12.Voeg de groenten erbij die je apart hebt gehouden. Breng op smaak met 

zout en peper. 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Indonesische soep met spitskool en bloemkool 

Ingrediënten: 
• 1 stengel sereh 
• 500 ml kippenbouillon 
• 1 eelt. kokosolie 
• 1 ui 
• 2 tenen knoflook 
• 1 cm kurkuma  
• 1 cm verse gember 
• mespuntje witte peper 
• 2 eieren 
• 100 g wortel 
•¼ spitskooltje 
• 150 g bloemkool 
• 100 g witte bonen gekookt 
• 1 el sambal naar smaak 

Bereiding: 
1. Snijd de serehstengel op het dikke gedeelte in en geef er een paar klappen 

op.  
2. Doe de kippenbouillon in een soeppan met de sereh-stengel en breng tegen 

de kook aan. 
3. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. Plet 

nog een keer en hak fijn. 
4. Pel de ui en snipper grof. 
5. Fruit de ui in de kokosolie olie glazig en voeg de knoflook toe toe. Rasp de 

kurkuma en de verse gember erbij en roer het mespuntje witte peper 
erdoor. Roer dit ui mengsel door de bouillon. 

6. Prik een gaatje in de eieren. Kook de eieren in ca. 8 minuten hard.  
7. Snij de spitskool zeer fijn.  
8. Haal de roosjes van de bloemkool en snijd de stronk in stukjes. 
9. Schil de wortel en snijd in schuine plakken. 
10. Voeg de groenten toe aan de bouillon en laat 10 minuten zachtjes mee 

koken. 
11. Doe de witte bonen erbij en laat 3 minuten warm worden in de soep. 
12. Haal de serehstengel eruit en voeg naar smaak sambal toe 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Salades
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Freekeh groentesalade 

Bereiding: 
1. Kook de Freekeh zoals op de verpakking staat. 
2. Schil de knolselderij en de wortel en rasp deze met een schaaf of 

mandoline(groenteschaaf) en besprenkel met citroensap of azijn tegen het 
bruin worden. 

3. Haal kleine roosjes van de bloemkool (niet koken). 
4. Snijd het loof van de radijsjes en was dit met de rucola. Snijd de radijsjes in 

plakjes. 
5. Meng de wortel, knolselderij met de bloemkoolroosjes, radijs, radijsblad (ja 

dat kan je eten) en rucola. 
6. Meng de mosterd door de azijn rasp de gember, pers de knoflook en voeg 

erbij. Klop er de olijfolie doorheen. 
7. Rooster alle pitjes kort. 
8. Schep alle ingrediënten om met de freekeh en de dressing. Bestrooi met de 

zaden. 

Note: Freekeh kan je bij de natuurwinkel krijgen. Je kan ook bulgur gebruiken.  

Ingrediënten: Dressing:
• 50 g freekeh • 1 eetl. appelazijn
• 50 g rucola • 4 eetl. olijfolie
• 100 g knolselderij •½ theel. mosterd
• Beetje citroensap of azijn • 1 teentje knoflook
• 1 kleine winterwortel • 1 plakje verse gember
• 100 g bloemkool
• 12 radijsjes met blad
• 20 g zonnebloempitten
• 20 g pompoenpitten
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Bloemkool, bleekselderij en boekweit salade 

Ingrediënten: 
• 50 g boekweit 
• 300 g bloemkool 
• 2 stengels bleekselderij 
• 1 wortel medium 
• 8 stuks radijs met blad 
• 1 Little Gem 
• 10 halve walnoten gepeld 
• 2 eetl. zaanse mayonaise 
• 1 eetl. walnootolie 

Bereiding: 
1. Kook de boekweit gaar in 10 minuten in ruim water. Giet af en laat afkoelen. 
2. Snijd de wortel in schuine plakken, schil de bleekselderij en snijd deze in 

schuine plakken 
3. Was de radijsjes en bewaar het loof. Snijd de radijs in plakjes.  
4. Haal de roosjes van de bloemkool. 
5. Was de Little Gem en scheur in stukken, voeg er het radijsblad bij. 

Centrifugeer droog. 
6. Maal de walnoten fijn met de blender( of hak ze fijn) voeg er de mayonaise 

bij en de walnootolie. Meng goed door en maak op smaak met zout en 
peper. 

7. Schep alle ingrediënten door elkaar en schenk er de dressing over. 

Note: Little Gem is lekker stevig van blad maar je kan uiteraard ook een 
andere slasoort gebruiken. 



FoodSwitch bloemkool kookboek Pagina �  van �14 55

Bloemkoolsalade met zoete aardappel 

Ingrediënten: 
• 1 zoete aardappel, ±200 g 
• 1 theel. venkelzaad 
• 2 eetl. olijfolie 
• 300 g bloemkool* 
• sap van ½ citroen 
• 3 eetl. extra vergine olijfolie 
• mespuntje mosterd 
• 1 hand rucola 
• 10 zwarte olijven zonder pit 

Bereiding: 
1. Schil de zoete aardappel en snijd in blokjes. Bak de blokjes, met olijfolie in 

een koekenpan, in 8 minuten gaar en laat afkoelen. 
2. Snijd de roosjes van de bloemkool en de stronk in stukjes. Stoom de 

bloemkoolroosjes 5 minuten in kokend water.  
3. Rooster het venkelzaad. 
4. Halveer de olijven. 
5. Dressing; Klop de mosterd door het citroensap en roer de olijfolie erdoor. 
6. Doe de bloemkool in een schaal en meng de blokjes zoete aardappel, 

olijven, venkelzaadjes en de rucola erdoor. 
7. Giet de dressing erover. 

Note: *Heb je mooi blad aan de bloemkool dan kan je die erbij doen. Snijd het 
blad in dunne reepjes en meng erdoor. Het mooie groene blad van een 
bloemkool bevat heel veel voedingstoffen. 
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Courgette-bloemkoolsalade 

Ingrediënten: 
• 300 g bloemkool 
• 1 courgette 
• 4 el olijfolie 
• sap van 1 citroen, biologisch 
• 2-3 teentjes knoflook 
• een bosje peterselie 
• zout en peper 
• I tl paprikapoeder 

Bereiding: 
1. Snijd de bloemkool in roosjes en de stronk in stukjes. 
2. Snijd de courgette in plakken van ± ½ cm 
3. Verhit ca. de helft van de olijfolie in een grillpan en bak de courgettes aan 

beide kanten bruin. Laat ze op keukenpapier uitlekken.  
4. Stoom intussen de bloemkool boven kokend water in 7-8 min. zacht.  
5. Doe de nog warme bloemkool in een kom.  
6. Pers de citroen uit. Hak de peterselie fijn.  
7. Pel en plet de knoflook en hak fijn 
8. Kneus of prak de bloemkool licht en meng de rest van de olijfolie, de helft 

van het citroensap en de knoflook erdoor.  
9.  Voeg de courgettes, de peterselie en de rest van het citroensap toe en 

breng op smaak met zout en peper.  
10. Strooi voor de kleur wat paprika poeder erop. 
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Caesarsalade met bloemkool 

Bereiding: 
1. Zet een pannetje water op. Prik een gaatje in het ei en kook ze in 8 minuten 

hard 
2. Stoom de bloemkool gaar als je dat nog niet hebt gedaan 
3. Was de sla indien nodig en centrifugeer droog. 
4. Pel de knoflook, plet en hak fijn. 
5. Pel de eieren en snijd ze in kwarten. 
6. Snijd de ansjovisfilets fijn en meng ze met het citroensap, knoflook, 

mosterd en olijfolie. 
7. Je kan de dressing ook mengen met de blender of staafmixer. 
8. Verdeel de sla over de borden en leg er de bloemkool, olijven, ei en 

kappertjes op. Giet er de dressing over. 

Ingrediënten: Dressing:
•2 eieren • 1 teentjes knoflook
•50 g gemengde sla • 3 ansjovisfilets
•200 g bloemkool • 1 el mosterd
•50 g Parmezaanse kaas • 1 citroen
•10 zwarte olijven zonder pit • 50 ml olijfolie 
•1 eetl. kappertjes
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Salade van geroosterde bloemkool 

Ingrediënten: 
• 500 g bloemkool 
• 100 g kleine bruine linzen 
• 1 bosje peterselie 
• 50 g rucola 
• 1 citroen 
• 1 dl tahin (sesampasta) 
• 1 teentjes knoflook 
• scheut olijfolie 

Bereiding: 
1. Snijd de roosjes van de bloemkool en stoom de deze 3 minuten. 
2. Doe ze in een kom met een scheut olijfolie en schut goed door elkaar. 
3. Rooster de bloemkool op een grillplaat/oven/koekenpan, licht bruin. 
4. Kook intussen de linzen beetgaar in 20 minuten. 
5. Pluk de blaadjes van de peterselie. 
6. Maak een dressing van de tahin, knoflook en citroensap. Meng er wat water 

en olijfolie doorheen. Als de dressing te dik is voeg je er nog wat water bij. 
7. Hak de peterselie grof. 
8. Meng de geroosterde bloemkool met de linzen door elkaar met de 

peterselie. Leg de rucola op het bord en daarop de bloemkool linzen 
mengsel 

9. Giet er de tahin dressing over. 
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Bloemkool tabouleh 

Ingrediënten: 
• 1 teen knoflook 
• 300 g bloemkool  
• 30 g peterselie 
• 30 g mint 
• 100 g kikkererwten gekookt 
• 1 lente ui  
• 2 tomaten 
• 1 cm verse kurkuma 
• snufje witte peper 
•½ citroen biologisch 
• peper en zout 
• olijfolie 

Bereiding: 
1. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. Plet 

nog een keer en hak fijn en laat rusten. 
2. Snijd de bloemkool in stukken en maal in een keukenmachine fijn. Heb je 

geen blender of keukenmachine dan kan je de bloemkool ook raspen op de 
grove stand. 

3. Doe de bloemkool in een ruime schaal. 
4. Haal de blaadjes van de takjes peterselie en munt en hak heel fijn. 
5. Snijd de lente ui in dunne ringetjes 
6. Snijd de tomaatjes in kleine stukjes. 
7. Rasp de kurkuma en de citroenschil boven de bloemkool en roer erdoor. 
8. Roer de peterselie, mint, lente-ui, stukjes tomaat zonder nat en de knoflook 

goed door elkaar en knijp er de citroen overheen uit en giet er de olijfolie 
overheen meng alle goed door. 

Note: Heb je mooi blad 
aan de bloemkool dan 
kan je dat ook op 
snijden en erbij doen.
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Gegrilde bloemkool met tomaat, dille en 
kappertjes 

Ingrediënten: 
• 1 teentje knoflook  
• 3 eetl. olijfolie 
• 1 eetl. citroensap 
• 1 mespuntje grove mosterd 
• 1 eetlepel kappertjes 
• 500 g bloemkool 
• 2 takjes verse dille  
• handje rucola  
• 10 kerstomaatjes  
• grof zeezout en zwarte peper 

Bereiding: 
1. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. Plet 

nog een keer en hak fijn. 
2. Hak de kappertjes fijn 
3. Meng de mosterd door de citroensap en klop de olijfolie er door en meng er 

de kappertjes door. 
4. Snij de bloemkool in roosjes, niet te klein.  
5. Zet een pan, met stoominzet, met een laagje water op en breng deze aan 

de kook.  
6. Stoom de bloemkoolroosjes in 3 minuten beetgaar.  
7. Giet ze af en laat afkoelen 
8. Droog ze op keukenpapier en besprenkel ze met olijfolie. 
9. Grill de roosjes op een grill-plaat of grill-pan. 
10.Als de bloemkool nog warm is voeg je de dressing, dille, rucola en tomaten 

toe.  
11.Schud alles goed door elkaar en garneer met een paar grove takken dille.  
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Salade van geroosterde bloemkool 

Ingrediënten: 
• 50 g groene linzen ongekookt 
• 400 g bloemkool 
•½ bosje peterselie 
•½ citroen 
• 1 dl tahin (sesampasta) 
• 1 teentjes knoflook 
• scheut olijfolie 

Bereiding: 
1. Spoel de linzen in een zeef onder koud water af en laat goed uitlekken. 
2. Breng de linzen met 400 ml water aan de kook. 
3. Doe de deksel op de pan en kook de linzen in ca. 20 minuten gaar. 
4. Giet het overtollige water af en laat afkoelen 
5. Snijd de roosjes van de bloemkool en stoom in 7 minuten gaar. 
6. Doe ze in een kom met een scheut olijfolie en schut goed door elkaar. 
7. Rooster de bloemkool op een grillplaat/oven/koekenpan, licht bruin. 
8. Pluk de blaadjes van de peterselie en hak fijn. 
9. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. Plet 

nog een keer en hak fijn. 
10.Maak een dressing van de tahin, knoflook en citroensap. Meng er wat water 

en olijfolie doorheen. Als de dressing te dik is voeg je er nog wat water bij. 
11.Meng de geroosterde bloemkool met de linzen door elkaar met de 

peterselie. 
12.Giet er de tahin dressing over. 

Note: Gekookte bloemkool kan je makkelijk twee dagen in de koelkast 
bewaren in een afgesloten bakje. De stronk kan je verwerken in de linzensoep. 
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Bloemkool-hummus met rucola 

Ingrediënten: 
• 300 g bloemkool 
• 1 teentje knoflook 
• 100 ml tahin 
• 1 theel. korianderzaad 
• 1 theel. komijnzaad 
• 1 eetl. citroensap 
• 2 eetl. olijfolie 
• 50 g rucola 
• 1 eetl. sesamzaadjes 

Bereiding: 
1. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. Plet 

nog een keer en hak fijn. 
2. Haal de roosjes van de bloemkool en stoom in 4 minuten gaar. 
3. Rooster de komijn-en korianderzaad in een droog pannetje en vijzel fijn. 
4. Pureer de bloemkool met de staafmixer of prak met een vork samen met de 

knoflook, koriander, komijn en tahin. 
5. Breng op smaak met zout, peper en citroensap. 
6. Leg de rucola op een bord en schep er de bloemkool-hummus op 
7. besprenkel met olijfolie. 
8. Strooi er een eetlepel sesamzaadjes overheen. 
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Geraspte bloemkoolsalade met quinoa en 
kikkererwten 
 
Ingrediënten: 
• 50 g quinoa  
• 300 g bloemkool 
• 60 g medjoul dadels (3 stuks) 
• 40 g amandelen 
• 50 g kikkererwten gekookt 
• 4 takjes platte peterselie 
• 3 el extra vergine olijfolie 
• 1 eetl. citroensap 
• zout en peper 

Bereiding: 
1. Spoel de quinoa in een zeef. 
2. Breng de quinoa met 400 ml water en wat zout aan de kook. Doe de deksel 

op de pan en kook de quinoa in ca. 12 minuten gaar. Neem de pan van het 
vuur, laat nog 10 min staan. Giet het overtollige water af. 

3. Rasp de bloemkool grof of snijd dicht langs de bloemkoolroos zodat er 
kleine stukjes ontstaan.  

4. Snijd de dadels open, haal de pit eruit en snijd in kleine stukjes.  
5. Hak de amandelen grof en rooster ze in een droge pan lichtbruin.  
6. Haal de blaadjes van de takjes peterselie en hak grof.  
7. Meng de bloemkool met de quinoa, dadels, kikkererwten en peterselie.  
8. Breng op smaak met olijfolie, citroensap, zout en peper.  
9. Verdeel de quinoa-salade over de borden en bestrooi met de amandelen. 

Note: Amandelen 
kan je met vel of 
zonder vel kopen, net 
wat je lekker vindt.
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Ovenschotels 
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Gratin van bloemkool en courgette 28
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Bloemkool met tomaat kastanjechampignons 
en quinoa 

Ingrediënten: 

Bereiding:  
1. Verwarm de oven op 170ºC. 
2. Spoel de quinoa af in een zeef. 
3. Breng de quinoa met 400 ml water en wat zout aan de kook. Doe de deksel 

op de pan en kook de quinoa in ca. 12 minuten gaar. Neem de pan van het 
vuur, laat nog 10 min staan. Giet het overtollige water af. 

4. Haal de roosjes van de bloemkool en stoom ze beetgaar. 
5. Maak de kastanjechampignons schoon en snijd in kwarten. 
6. Snijd de zongedroogde tomaatjes in reepjes.  
7. Snijd de verse tomaten in blokjes. 
8. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. Plet 

nog een keer en hak fijn. 
9. Bak de kastanjechampignons in een droge pan zonder olie. 
10.Doe de bloemkoolroosjes in een ovenschaal en verdeel de gedroogde en 

verse tomaat met de kastanjechampignons erover.  
11.Bak in de pan kort de knoflook en de ansjovis in de olijfolie. De ansjovisjes 

worden helemaal zacht en vallen uit elkaar.  
12.Rasp er dan de verse kurkuma bij. 
13.Rits de tijm van het takje en bak dit even mee met de knoflook. Roer dit 

mengsel door de kokosroom en giet dit over de bloemkool 
14.Verkruimel de fetakaas erover. 
15.Zet deze schaal 10 minuten in het midden van de oven op 170ºC. Als de 

bloemkool te veel is afgekoeld zet je de schaal 10 minuten langer in de 
oven. Dek eventueel af met aluminiumfolie. Hak de peterselie fijn en strooi 
erover voor het opdienen. 

16.Breng de quinoa op smaak met peper, zout en olijfolie en serveer apart 
erbij. zie foto hieronder 

100 g quinoa 
400 g bloemkool 
150 g kastanjechampignons 
1 teentje knoflook 
1 cm verse kurkuma geraspt 
4 zongedroogde tomaatjes op olie 
2 tomaten

1 blikje ansjovisjes 
olijfolie om in te bakken 
100 g feta kaas 
2 eetl. platte peterselie 
2 takjes tijm 
100 ml kokosroom 
peper en zout
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Bloemkool met 
tomaat 
kastanjechampignons 
en quinoa
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Bloemkool broccoli met paprika en feta 
ovenschotel 

Ingrediënten: 
•200 g bloemkool 
•200 g broccoli 
•1 rode paprika 
•1 groene paprika 
•100 g feta 
•2 takjes verse tijm  
•4 tomaten 
•2 teentjes knoflook 
•1 ui 
•10 zwarte olijven zonder pit 
•100 g witte bonen gekookt 

Bereiding: 
1. Snijd de roosjes van de bloemkool en de broccoli en snijd de stronk in 

stukjes. Als je mooi blad hebt van de bloemkool dan snijd je het blad 
ook fijn en doe je erbij. 

2. Snijd de paprika in reepjes en haal de zaadjes eruit. 
3. Snijd de tomaat in reepjes. 
4. Plet de knoflook pel en hak fijn. 
5. Pel de ui en snipper deze. 
6. Rits de blaadjes van het takje tijm en doe bij de groenten. 
7. Leg alle groenten in de ovenschaal en sprenkel er de olijfolie overheen 
8. Zet 20-25 minuten in de oven. Strooi er dan de feta over en laat nog 

10 minuten staan. 

Note: Bloemkool kan je 
gerust een paar dagen 
bewaren. Als je bloemkool 
over hebt, stoom deze 
kort en vries de roosjes 
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Gratin van bloemkool en courgette 

Ingrediënten: 
•4 eieren 
•4 eetl. olijfolie 
•1 courgette 
•2 teentjes knoflook 
•1 cm kurkuma 
•snufje witte peper 
•200 g bloemkool 
•1 rode ui 
•150 g witte bonen gekookt 
•150 ml kokosroom 
•2 takjes basilicum 
•150 g feta 

Bereiding: 
1. Zet de oven aan op 180ºC 
2. Snijd de courgette en de bloemkool in plakken. 
3. Grill de groenten op een grill-plaat of in een grill-pan. 
4. Klop de eieren met de kokosroom los met een garde. Plet de knoflook 

en hak fijn doe de knoflook bij de geklopte eieren en rasp er de 
kurkuma bij en voeg het snufje peper toe. 

5. Leg de schijven bloemkool en courgette om en om dakpansgewijs in 
een ovenschaal. 

6. Snipper de rode ui grof en verdeel die over de groenten 
7. Verdeel de boontjes erover en leg ze een beetje in de open plekjes 

tussen de groenten. 
8. Giet er het eimengsel overheen en verdeel er de feta in stukje over. 
9. Zet het geheel 35 minuten in de oven. 
10.Hak de basilicum grof en strooi deze erover als je de ovenschotel 

serveert. 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Bloemkool met kokos en limoen 

Ingrediënten: 

• 1 hele bloemkool 
• 50 gram kokosmeel 
• 1 ei 
• 150 ml kokosroom 
• Rasp van 1 limoen 
• paar takjes verse koriander 

Bereiding: 

1. Verwarm de oven voor op 180ºC. 
2. Kook de hele bloemkool 10 minuten 
3. Maak van kokosmeel, een losgeklopt ei en kokosroom een papje.  
4. Rasp de limoen en doe dit bij het papje. 
5. Smeer de bovenkant van de bloemkool in met dit papje. 
6. Rooster de bloemkool in 20-30 minuten op het rooster in de oven. 

Gaat het te hard dan dek je de bovenkant af met aluminiumfolie. 
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Hele bloemkool met tomaat en olijven 

Ingrediënten: 

1 hele bloemkool 
10 groene olijven 
20 kerstomaatjes 
1 flinke eetlepel tomatenpuree 
2 takjes dille 
40 g geraspte parmezaanse kaas 
snufje zout en peper 
scheutje olijfolie 

Bereiding: 
1. Verwarm de oven voor op 180ºC. 
2. Kook de hele bloemkool 10 minuten 
3. Doe de olijven en 10 kerstomaatjes in de blender en puls grof 
4. Hak de dille fijn en roer met de tomatenpuree door de olijven 

tomatenmengsel 
5. Smeer de bloemkool in met het mengsel en zet nog ±25 minuten in de 

oven. Dek af met aluminiumfolie. 
6. Strooi de helft van de parmezaanse kaas over de bloemkool en zet nog 2 

minuten in de oven 
7. Haal de bloemkool uit de oven en strooi er nog wat geraspte 

parmezaanse kaas over heen.  
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Hele bloemkool à la polonaise 

Ingrediënten: 
• 1 hele bloemkool (klein) 
• 2 eieren 
• 1 bosje bladpeterselie 
• 1 teen knoflook 
• 3 el roomboter 
• 4 el grof broodkruim  
• zout 

Bereiding: 
1. Snijd de dikke grove bladeren van de bloemkool af.  
2. Stoom de bloemkool in een stoompan in 10 minuten gaar.  
3. Kook intussen de eieren hard in 8 minuten, laat ze schrikken en pel ze.  
4. Hak de peterselie grof.  
5. Snijd de eieren en hak ze grof.  
6. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. Plet 

nog een keer en hak fijn. 
7. Haal de kool voorzichtig uit het water en laat even uitlekken. 
8. Leg de kool op een schaal en bestrooi met het ei en de peterselie.  
9. Verwarm de boter tot het niet meer schuimt, voeg de broodkruim en de 

fijngehakte knoflook toe met een beetje zout.  
10.Laat even bruinen en schep dan over de bloemkool.  
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Zalm met tijm-bloemkoolpuree 

Ingrediënten: 
• 400 g bloemkool 
• 200 g zoete aardappel 
• 200 g witte bonen gekookt 
• 2 takjes tijm 
• 2 eetl. kokosroom 
• 1 teentje knoflook 
• 2 eetl. olijfolie 
• olijfolie om in te bakken 
• 300 g zalmfilet 

Bereiding: 
1. Snijd de bloemkool in roosjes. Stoom de bloemkool in circa 5 minuten gaar. 

Giet af en laat goed uitlekken. 
2. Schil de zoete aardappel en snijd in kleine blokjes. 
3. Verhit een scheut olie in een koekenpan en bak de zoete aardappels 

goudbruin en krokant in 10 á 15 minuten. 
4. Meng in een grote kom de bloemkool, witte bonen, tijm, kokosroom, 

knoflook en een scheutje olijfolie.  
5. Pureer met de staafmixer tot een gladde massa. Breng op smaak met een 

beetje zout en versgemalen peper en houd warm. 
6. Bestrijk de zalm met een beetje olijfolie, bestrooi met een beetje zout en 

versgemalen peper.  
7. Bak de zalm om en om in circa 6 minuten gaar. 
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Quinoa met shiitake en bloemkool 

Ingrediënten: 
• 100 g quinoa 
• 200 g sugarsnaps 
• 150 g prei 
• 1 cm kurkuma 
• snufje witte peper 
• 100 g shiitake 
• paar takjes peterselie 
• 400 g bloemkool 
• 100 g witte bonen gekookt 

Bereiding: 
1. Spoel de quinoa in een zeef onder koud water af en laat goed uitlekken.  
2. Breng de quinoa met 400 ml water en wat zout aan de kook.  
3. Doe de deksel op de pan en kook de quinoa in ca. 12 à 15 minuten gaar.  
4. Neem de pan van het vuur, laat nog 10 min staan. Giet het overtollige water 

af en houd warm. 
5. Zet vast een stoompan op om de bloemkool te stomen. 
6. Rasp de helft van de bloemkool met een kaasschaaf of dunschiller langs de 

roosjes. Bewaar dit apart. 
7. Stoom de rest van het stuk bloemkool in 5 minuten zacht maar wel met een 

bite.  
8. Snijd de prei in ringen. Haal de sugarsnaps af. Maak de shiitake schoon en 

halveer ze. 
9. Verwarm de olijfolie in een pan en bak de prei zacht in 5 minuten, voeg er 

de shiitake bij en de sugarsnaps. Laat nog 4 minuten doorsudderen tot de 
sugarsnaps nog net bite hebben. 

10. Doe de gestoomde bloemkool bij de quinoa met de shiitake, prei en de 
sugarsnaps. 

11. Spoel de bonen af en doe bij de quinoa met de groenten. Hak de peterselie 
en strooi deze met de bloemkoolrasp over het gerecht. 
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Zalm met citroen, kikkererwten en bloemkool 

Ingrediënten: 

Bereiding: 
1. Snijd de vis in gelijke stukken en bestrooi ze met zout en peper. 
2. Rasp de schil van de citroen en pers de halve citroen uit. 
3. Snijd de prei in ringen en was deze.  
4. Halveer de ui, pel en snijd fijn. 
5. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf.  
6. Plet nog een keer en hak fijn. 
7. Haal de zaadlijs uit de rode peper en snipper fijn. 
8. Snijd de bloemkool in kleine roosjes en de stronk in stukjes. 
9. Verhit de boter in een hapjespan en fruit hierin de uien, prei, knoflook en de 

rode peper. 
10.Voeg de bloemkoolstukjes toe en bak deze 2 minuten mee. 
11.Rasp de kurkuma erbij en het mespuntje witte peper en bak kort me 
12.Doe de gekookte kikkererwten erbij en laat mee warmen. 
13.Blus af met het citroensap 
14.Hak de peterselie, de bieslook en de koriander fijn. 
15.Snijd de olijven in plakjes, 
16.Wrijf de zalmstukjes in met een beetje zout en komijnpoeder 
17.Bak de stukken zalm in de pan en laat de vis heel zachtjes in ca. 5 minuten 

gaar worden.  
18.Strooi de citroenschil, de kappertjes, olijven en de kruiden over de vis 

• 150 g kikkererwten gekookt 
•½ citroen biologisch 
• 2 el olijfolie 
• 1 kleine ui 
• 1 teentje knoflook 
•¼ rode peper 
• 200 g prei 
• 1 cm verse kurkuma 
• mespuntje witte peper

• 250 g bloemkool 
• 2 eetl. kappertjes 
• 12 stuks zwarte olijven 
• 4 takjes verse peterselie 
• 4 takjes verse koriander 
• 10 sprieten bieslook 
• snufje zout 
•½ theel. komijnpoeder 
• 250 g zalmfilet
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Bloemkoolrisotto met roquefort 

Ingrediënten: 

Bereiding: 
1. Pel de ui en snipper deze. Zet een pan met kippenbouillon op een laag vuur. 

Zet de oven aan op 200º C. 
2. Haal de roosjes van de bloemkool en snijd de stronk in stukjes. Zet een 

stoompan met water op en stoom de roosjes in 4 minuten. 
3. Neem een zware pan en smelt de boter hierin. Voeg de ui toe en de rijst. 

Als de rijst glazig ziet voeg je een soeplepel kippenbouillon toe 
4. Voeg pas de volgende lepel vocht toe als de vorige geheel is opgenomen 

door de rijst. 
5. Doe dit op deze manier gedurende 10 minuten, en blijf roeren.  
6. Giet de overgebleven bouillon erbij - zorg ervoor dat de bouillon heet is! 

Laat nog 40 minuten in de oven staan met de deksel er goed op. Kijk 
tussendoor of het goed gaat anders moet je er nog wat vochtbij doen. 

7. Verhit de overgebleven boter in een grill- of koekenpan en 
8. bak daarin, boven een hoog of middelhoog vuur, de bloemkoolroosjes; 
9. ze moeten er gebakken gaan uitzien. 
10.Maak de gremolata: hak de walnoten en de knoflook fijn en roer dit door 

het citroenrasp en de peterselie. 

• 20 g boter 
• 2 eetl. olijfolie 
• 1 kleine ui, fijngesnipperd 
• 200 g bruine risotto-rijst 
• 1 liter kippenbouillon/

groentenbouillon 
• 350 g bloemkool 
• 100 g roquefort ‘Papillon Noir’

Gremolata: 
• 25 g walnoten 
• 2 teentjes knoflook 
• geraspte schil van 1 citroen 
• 2 eetl. fijn gehakte platte peterselie
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Vis met bloemkool en prei 
 
Ingrediënten: 
• 300 g wijting- of schelvisfilet 
• olijfolie 
• 50 g roomboter 
• 50 g haverbloem 
• 300 ml kokosroom 
• 100 g witte boontjes gekookt 
• 100 g feta 
• 300 g bloemkool 
•½ prei 
• 2 takjes dragon 

Bereiding: 
35-40 minuten  

1. Verwarm de oven voor op 180 ºC.  
2. Bestrooi de vis met zout en peper en snijd in grove stukken. Laat op 

temperatuur komen buiten de koelkast. 
3. Smelt de boter in een pan, roer de haverbloem erdoor. 
4. Voeg geleidelijk, al roerend de kokosmelk toe tot je een dikke saus hebt.  
5. Snijd de roosjes van de bloemkool en snijd de steel in blokjes. Snijd de prei 

in ringen en was deze goed schoon. 
6. Stoom de bloemkool met de stukken prei 4 á 5 minuten in een stoompan. 
7. Roer de groenten en de witte boontjes door de saus en voeg de stukken vis 

erbij. 
8. Meng alles goed en schep het in een ovenschaal. Strooi er de feta overheen 

en een scheut olijfolie. 
9. Bak de visschotel in 20 minuten goudbruin. Hak de dragon fijn en strooi 

voor het opdienen erover. 

Note: Haverbloem is gemalen 
havervlokken, dit kan je in de 
blender snel malen. Handig om 
een klein potje te hebben 
staan op voorraad.
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Quinoakoekjes met bloemkool 
Ingrediënten voor 8 koekjes, voorbereiding 40 minuten 

• 100 g witte quinoa 
• 100 g bloemkoolroosjes 
• 1 teen knoflook 
• 1 stukje kurkuma 
• snufje witte peper 
• 2 eieren 
• 100 g feta 
• 40 g havervlokken (of havermout) 
• zout en peper naar smaak 
• 2 eetl. kokosolie 
• 400 g zoete aardappel 
• olijfolie 

Bereiding:
1. Zet de oven aan op 180 ºC. 

Spoel de quinoa in een zeef onder koud water af en laat goed uitlekken. 
2. Breng de quinoa met 400 ml water en wat zout aan de kook. 
3. Doe de deksel op de pan en kook de quinoa in ca. 12 minuten gaar. 
4. Neem de pan van het vuur, laat nog even staan. Giet het overtollige water af.
5. Doe de rauwe bloemkool in een keukenmachine en mix tot de inhoud op 

rijstkorrels lijkt.  
6. Schep in een kom, samen met de quinoa en de andere ingrediënten. 
7. Meng alles goed door elkaar. 
8. Zet 30 minuten in de koelkast om harder te laten worden. Schil de zoete 

aardappel en snijd deze in frieten. Besprenkel met olijfolie en meng goed 
door zodat er overal olijfolie zit. Leg ze op een bakplaat (met bakpapier) in 
de oven. Bak in 15 minuten gaar.

9. Vorm met je handen 8 koekjes van het mengsel.  
10. Verwarm de kokosolie in een koekenpan op middelhoog tot hoog vuur.  
11. Leg er 4 koekjes tegelijk in en bak ze 3-4 minuten of tot ze goudbruin zijn. 
12. Keer voorzichtig om en bak de andere kant 2-3 minuten.  
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Bloemkool met tomaat en oregano 

Ingrediënten: 
• 1 ui 
• 1 tenen knoflook 
• 1 eetl. olijfolie 
• 4 tomaten vers 
• 200 g tomatenblokjes  (pakje) 
• 1 takje verse oregano 
• mespuntje kaneelpoeder 
• zout en peper 
•½ bloemkool (±400 g) 
• 3 eetlepels olijfolie 
• 1 eetlepel verse citroensap 

Bereiding: 
1. Pel de ui en snijd in halve ringen. Pel en hak de knoflook fijn. 
2. Bak de ui en de knoflook 3-4 minuten in de olie in een hapjespan met dikke 

bodem.  
3. Snijd de tomaten in stukjes. Haal de blaadjes oregano van het takje en hak 

fijn. 
4. Voeg de tomaten, de tomatenblokjes, oregano, kaneel en een snufje zout 

en peper toe.  
5. Roer alles goed door elkaar, leg het deksel op de pan en laat alles 
6. ongeveer 5 minuten zachtjes pruttelen. 
7. Haal de roosjes van de bloemkool. 
8. Doe de bloemkoolroosjes bij de tomatensaus, doe het deksel op de 
pan en laat ze 8-10 minuten beetgaar stoven.  
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Falafelburger met bloemkool 

Ingrediënten: 
• 100 g kikkererwten gedroogd 
•½ uien 
• 1 teentjes knoflook 
• 2 takjes peterselie 
• 2 takjes koriander 
•½ groene pepertje 
• 1 theel. kurkuma 
• 1 theel. komijnpoeder 
• 1 theel. korianderzaad 
• 1 theel. bakpoeder 
• olijfolie om te besprenkelen 
•½ bloemkool 
• 5 eetl. tahin 
• 200 ml dikke Griekse yoghurt 10% 
•¼ komkommer 
• 1 teentje knoflook 
• zout en peper 

Bereiding: 
1. Verwarm de oven op 200ºC 
2. Pel de ui en hak in grote stukken.  
3. Pel de knoflook, plet en hak grof. Hak de peterselie en de koriander grof. De 

stelen kan je mee hakken. Haal de zaadjes uit het pepertje. 
4. Doe alle ingrediënten in de keukenmachine en maal fijn tot een pasta.  
5. Maak er balletjes van en druk plat. Leg ze op een bakpapier op de ovenplaat 

besprenkel met olijfolie. 
6. Bak de falafel 10 minuten in de oven, draai ze om en bak nog eens 10 

minuten in de oven. 
7. Haal de roosjes van de bloemkool kook ze kort.  
8. Laat afkoelen en snijd ze doormidden.  
9. Bak ze met de platte kant op de grillplaat tot ze bruine streepjes hebben.  
10.Giet er de tahin overheen. 
11.Heb je geen tahin dan breng je het op smaak met olijfolie zout en peper. 
12.Schaaf de komkommer fijn en laat even uitlekken, pers het teentje knoflook 

fijn in de yoghurt, breng op smaak met zout en peper. Heerlijk bij de falafel. 

Note: Laat de 
kikkererwten, in ruim 
water 1 dag weken in de 
koelkast. Je kookt ze 
niet. Zet 100 gram droge 
kikkererwten in de week 
voor 200 g geweekte 



FoodSwitch bloemkool kookboek Pagina �  van �44 55

Bloemkoolcurry met zalm 

Ingrediënten: 
•1 eetl. kokosolie 
•350 g bloemkool 
•½ rode paprika 
•½ groene paprika 
•1 rode ui 
•2 teentjes knoflook 
•400 g zoete aardappel 
•1 cm verse gember 
•2 cm verse kurkuma 
•snufje witte peper 
•1 cm verse laos 
•1 rode peper  
•1 stengel citroengras (sereh) 
•1 eetl. vissaus 
•250 g zalmfilet 

Bereiding: 
1. Haal de roosjes van de bloemkool en snijd de stronk in stukjes. Heb je 

mooi blad dan kan je die er bijsnijden en mee roerbakken. 
2. Snijd de paprika in repen. 
3. Snijd de ui in halve ringen. 
4. Snijd de zoete aardappel in blokjes. 
5. Pel en plet de knoflook en hak fijn. 
6. Snijd de gember en de laos grof, snijd de serehstengel op het dikke 

gedeelte in. 
7. Zet een wokpan op het vuur met een eetlepel kokosolie. Doe de ui, 

gember laos en sereh erbij. Laat 1 minuut zachtjes bakken zodat de 
smaken in de olie trekken. 

8. Hak de rode peper fijn en bak deze met de knoflook kort mee.  
9. Voeg de bloemkool, zoete aardappel en de paprika erbij, roerbak alles 

goed door.  
10. Rasp de kurkuma erbij met een snufje witte peper. 
11. Blus af met vissaus en voeg er 100 ml water bij. Dek af met een 

deksel en laat de groenten gaar worden. 
12. Snijd de vis in blokjes en laat ze 4 minuten meegaren in de wokpan. 

Note: Stoom alle 
bloemkool dan heb 
je dat vast klaar 
voor de 
Ceasarsalade.
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De onderstaande ingrediënten kan je bij de toko vinden. Koop iets meer 
en snijd het in stukjes. Vries de kruiden in dan kan je het altijd 
makkelijk pakken.Vindt je het niet? AH verkoopt potjes Thaise curry 
pasta, rood en groen beide zijn even lekker. 

verse gember 
verse kurkuma 
verse laos 
citroengras (sereh) 
rode peper 
vissaus 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Groentencury met tempeh 

Ingrediënten: 
•1 eetl. kokosolie 
•350 g bloemkool 
•½ rode paprika 
•½ groene paprika 
•1 rode ui 
•2 teentjes knoflook 
•200 g worteljes 
•1 cm verse gember 

Bereiding: 
1. Haal de roosjes van de bloemkool en snijd de stronk in stukjes. Heb je 

mooi blad dan kan je die er bijsnijden. 
2. Snijd de paprika in repen 
3. Snijd de ui in halve ringen. 
4. Snijd de worteltjes in schuine plakken 
5. Pel en plet de knoflook en hak fijn. 
6. Snijd de gember en de laos grof, snijd de serehstengel op het dikke 

gedeelte in. 
7. Zet een wokpan op het vuur met een eetlepel kokosolie. Voeg er de ui, 

gember, laos en sereh bij. Laat 1 minuut zachtjes bakken zodat de 
smaken in de olie trekken. 

8. Snijd de tempeh in blokjes en bak deze krokant in een eetlepel 
kokosolie. 

9. Hak de rode peper fijn en bak deze met de knoflook kort mee.  
10. Voeg de bloemkool, wortel en de paprika erbij, roerbak alles goed 

door. Rasp de kurkuma erbij met een snufje witte peper. 
11. Blus af met vissaus en voeg er 100 ml water bij. Dek af met een 

deksel en laat de groenten gaar worden.  
12. Voeg er de kokosmelk bij roer door en laat een beetje inkoken. 

•2 cm verse kurkuma 
•snufje witte peper 
•1 cm verse laos 
•1 stengel citroengras (sereh) 
•1 rode peper 
•1 eetl. vissaus 
•100 ml kokosmelk 
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13. Voeg als laatste de tempeh blokjes erbij. 

Saffraanbloemkool met rode ui en dorade 

Ingrediënten: 
• 1 dorade van 500 g  
•½ theel. komijnpoeder 
• 1 theel. saffraandraadjes 
• 75 ml kokend water 
• 500 g bloemkool 
• 1 rode ui 
•¼ rode peper 
• 50 g abrikozen (8 stuks) 
• 50 gr zwarte olijven 
• 4 eetl. olijfolie 
• 2 laurierbladeren 
• 4 takjes peterselie  
• zout en peper 

Bereiding: 
1. Zet de oven aan op 200°C 
2. Doe de saffraan draadjes in 75 ml kokend water en laat een paar minuten 

intrekken. 
3. Giet het water met de saffraan in een grote kom. 
4. Haal de roosjes van de bloemkool. 
5. Pel de ui en snijd deze in dunne plakken met de mandoline. 
6. Snijd de abrikozen in kleine stukjes en de rode peper in ringetjes. 
7. Leg de bloemkool, ui, abrikozen en rode peper in de kom met saffraan water. 

Mix alles goed door elkaar. 
8. Leg de laurierbladeren op de bodem van de ovenschaal en doe alles wat in de 

kom zit met water in de ovenschaal en zet 40-45 minuten in de oven tot de 
bloemkool zacht is maar met een bite. 

9. Schep na 20 minuten nog even alles goed door elkaar en doe de olijven erbij. 
10. Haal de blaadjes van de takjes peterselie en hak grof en strooi die over het 

gerecht als het uit de oven komt. Breng op smaak met peper en zout. 
11. Snijd twee sneden in de flank van de vis met een scherp mes. Hierdoor gaart 

de vis sneller op het dikke gedeelte en barst de huid niet. 
12. Vermeng komijnpoeder met zout en smeer de buitenkant en buikholte van de 

vis hiermee in. 
13. Bak de vis in een vispan aan beide kanten langzaam gaar in de olijfolie,  ± 8 

minuten per zijde. Als je de rugvin kan lostrekken dan is de vis gaar. 
     Foto volgende bladzij 
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Saffraanbloemkool met 
rode ui en dorade 
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Bloemkoolfritters met salade 

Ingrediënten: 

Bereiding: 
1. Snijd 350 g van de bloemkool stoom dit in 5 minuten en snijd dit daarna fijn 

of kort in de blender fijn malen. Niet te fijn. 
2. Rasp de parmezaanse kaas.  
3. Vijzel de komijn- en korianderzaad fijn met een snufje zout. 
4. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. Plet 

nog een keer en hak fijn.  
5. Pel het sjalotje en snipper fijn. 
6. Klop het ei los en doe Parmezaanse kaas, zout, peper, boekweit, bakpoeder, 

komijn-en korianderzaad, knoflook en de bloemkool erdoor. 
7. Verwarm een laagje olijfolie in een pannetje en leg kleine bergjes van het 

mengsel in de pan, druk de bergjes plat en bak ze goudbruin. 

Voor de sla: 
8. Haal de bladeren los van de krop, was de sla en scheur in kleinere stukken. 
9. Pel de ui, halveer en snijd in dunne halve ringen. 
10. Halveer de tomaatjes.  
11. Meng de mosterd door de citroensap en klop de olijfolie er door. 
12. Meng alles door elkaar en giet er de dressing overheen. 

Lees verder op de volgende bladzij 

• 350 g bloemkool 
• 2 ei 
• 40 g Parmezaanse kaas 
• 1 theel. komijnzaad 
• 1 theel. korianderzaad 
• 2 teentje knoflook 
• 2 sjalotjes 
• 5 eetl. boekweitmeel 
• 1 theel. bakpoeder 
• zout en peper

Voor de yoghurtsaus 
• 2 flinke eetlepels yoghurt 
• 1 teentje knoflook 
• 20 g bieslook 

Voor de sla 
• 1 krop botersla 
• 10 kleine tomaatjes 
• 1 rode ui 
• 3 eetl. olijfolie 
• 1 eetl. citroensap 
• 1 mespuntje mosterd
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Voor de yoghurtsaus 
13. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. 

Plet nog een keer en hak fijn.  
14. Snijd de bieslook fijn en roer door de yoghurt met de knoflook, zout en 

peper.  
15. Serveer bij de bloemkoolfritters. 
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Geroosterde bloemkool met dadels en linzen 

Ingrediënten: 

Bereiding: 
1. Verwarm de oven op 170ºC 
2. Haal de roosjes van de bloemkool maar niet te klein en leg ze op een 

bakplaat met bakpapier. 
3. Rooster het komijnzaad in een droog pannetje en maal fijn met de vijzel. 
4. Meng de komijn-, kaneel- en chilipoeder en rasp de verse gember en de 

kurkuma door de olijfolie.  
5. Giet dit mengsel over de bloemkool en meng er goed doorheen. 
6. Rooster de bloemkool ± 20 minuten in de oven. 
7. Spoel de linzen in een zeef onder koud water af en laat goed uitlekken.  
8. Breng de linzen met 400 ml water aan de kook. Doe de deksel op de pan en 

kook de linzen in ca. 20 minuten gaar. Giet het overtollige water af en laat 
afkoelen. 

9. Rooster de amandelen lichtbruin en hak grof. 
10. Snijd de dadels in plakjes. 
11. Pel de ui, halveer deze en snijd in dunne halve ringen. 
12. Doe de ingrediënten voor de dressing in een kommetje en roer alles door 

elkaar. Voeg eventueel extra water toe als het te dik is. 
13. Haal de bloemkool uit de oven en laat afkoelen. 
14. Voeg nu de bloemkool, linzen, dadels, ui, rucola bij elkaar en giet er de 

dressing over. Bestrooi de salade met de amandelen. 

• ± 500 g bloemkool 
• 1 theel. komijnzaad 
• 1 theel. kaneelpoeder 
•½ theel. chilipoeder 
• 1 cm verse gember 
• 1 cm kurkuma 
• 200 g groene linzen ongekookt 
• 2 el olijfolie 
• 50 g blanke amandelen 
• 5 verse dadels 
• 1 sjalotje 
• 50 g rucola

Dressing 
• 2 eetl. tahin 
• 1 eetl. citroensap 
• 2 eetl. water 
• zout en peper



FoodSwitch bloemkool kookboek Pagina �  van �52 55

Bloemkool-pompoen curry met kikkererwten 

Bereiding: 
1. Schil de pompoen en snij het vruchtvlees in blokjes van ca. 3 cm 
2. Haal de roosjes van de bloemkool en snijd de stronk in stukjes. 
3. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. Plet 

nog een keer en hak fijn. 
4. Pel de ui en snijd fijn. 
5. Snijd de rode peper in kleine stukjes. 
6. Fruit de ui en voeg later de knoflook en de rode peper erbij. 
7. Rasp de kurkuma en gember bij de ui met een snufje witte peper 
8. Fruit even mee en voeg de pompoen en de bloemkool toe 
9. Schep het mengsel goed om en voeg er de tomatenpuree bij 
10.Voeg nog wat meer water toe tot de groenten net niet onder staan 
11.Doe de deksel op de pan en stoof het mengsel op laag vuur gaar. 
12.Breng op smaak met zout en peper. 

Raita: 
1. Snipper de ui fijn en snij de koriander en munt fijn.  
2. Voeg de ui en kruiden toe aan de yoghurt en breng op smaak met zout en 

citroensap. 

Ingrediënten: Raita: 

400 g bloemkool 
400 g flespompoen 
2 tenen knoflook 
1 kleine ui 
½ rode peper 
2 cm verse gember  
1 cm verse kurkuma 
3 eetl.kokosolie 
1 eetl. kerriepoeder 
1 volle eetl. tomatenpuree 
100 g kikkererwten gekookt

1 kleine rode ui 
1 eetl. verse koriander 
2 eetl. verse munt 
150 ml dikke griekse 
yoghurt 
1 eetl. citroensap 
zout
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Bloemkool-curry met cashewnoten 

Ingrediënten: 
• 400 g zoete aardappel 
• 200 g bloemkool 
• 200 g broccoli 
• 1 ui 
• 2 teentjes knoflook 
• 2 cm kurkuma 
• 1 cm verse gember 
• snufje witte peper 
• 1 eetl. kokosolie  
• 200 ml kokosmelk 
• 4 eetl. rode currypasta 
• 50 gram cashewnoten 
• 20 g koriander 

Bereiding: 
1. Schil en snijd de zoete aardappel in stukken. 
2. Haal de roosjes van de bloemkool en broccoli en snijd de stronk in stukken. 
3. Pel de ui en snipper fijn. 
4. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. Plet 

nog een keer en hak fijn. 
5. Fruit de ui glazig in de kokosolie en voeg de knoflook na 2 minuten toe.  
6. Rasp er de kurkuma en de gember bij met een snufje witte peper. 
7. Roer er de currypasta door en bak even mee. 
8. Voeg de zoete aardappel, bloemkool en broccoli toe en roer alles goed door 

elkaar. 
9. Blus af met 100 ml water en de kokosmelk 
10.Laat met deksel op de pan circa 10 minuten op laag vuur koken.  
11.Laat het vocht inkoken tot een dikke saus. 
12.Rooster de cashewnoten in een droge pan. 
13.Hak de koriander fijn met de stelen. 
14.Serveer met de koriander en de cashewnoten. 
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Jenny laat je met dit e-kookboek zien wat je allemaal met bloemkool kan doen. De 
veelzijdigheid van bloemkool zie je in de soepen, salades en hoofdgerechten. 
Hiermee wil Jenny laten zien dat je op deze manier makkelijk meer groenten kan 
gaan eten.  

“Ik ben geen diëtist waarvan je niets mag, maar een kok waarvan je wel  
mag eten en vooral wat lekker is.” 

Gebruik je denkkracht en maak die Switch 
Mijn aanpak kenmerkt zich door het praktische en het vinden van je diepere 
gedachten, deze combinatie zorgt ervoor dat je slank blijft en gezond eten ook vol 
houd. Door je dieper liggende gedachten in kaart te brengen krijg jij sturing over 
een nieuwe leven waarin je heel anders met eten om leert gaan. Hierdoor ga jij 
beter in je vel zitten, val je blijvend af en wordt je weer tevreden over je lijf. 

Over Jenny 
Ik hou van de uitdaging om de kracht, die ieder mens in zich heeft, naar boven te 
halen. Mensen die nu werkelijk een nieuw eetpatroon willen om welke reden dan 
ook help ik verder door ondermijnende gedachten definitief aan te pakken. 
Ik werk graag met mensen die net iets verder durven te kijken en praktisch aan de 
slag willen gaan met het veranderen van hun eetpatroon.  
Ik help je met de aanpassingen, kennis en inzichten die je nodig hebt. 
Ik heb ook mijn leerproces gehad en ben nu na ruim vijf jaar kankervrij zonder 
chemo en medicijnen. Niet onbelangrijk, geen gram aangekomen. 

Liefdevolle groet 
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