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        GEROOSTERDE BLOEMKOOL 
       MET AARDAPPELPUREE 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 400 g bloemkool 
 1/2 chilipeper 
 enkele takjes rozemarijn en 

tijm 
 2 el milde olijfolie 
 1 citroen (voor rasp) 
 zout 
 1 blik (400 g) kikkererwten 
 ca. 200 g cherrytomaatjes 

Voor de dressing 

 1 flinke el kappertjes 
 5 zwarte olijven zonder pit 
 1 el citroensap 
 3 el olijfolie 

Voor de aardappelpuree 

 ca. 400 g aardappelen 
(kruimig) 

 150 ml plantaardige melk 
 5 zwarte olijven zonder pit 
 olijfolie 
 peper en zout 

 

OOK NODIG 

 Bakplaat 
 Puree-pers 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 35 minuten 

 

Voorbereiding 
Verwarm de oven voor op 220oC (200oC hetelucht). 
 
Schil de aardappelen.  
Giet de kikkererwten af in een zeef, spoel met schoon water en laat goed 
uitlekken en zet apart. Was de tomaatjes en droog ze.  

Meng in een kommetje de dressing voor de bloemkool: 1 el citroensap, 
peper en zout, in plakjes gesneden olijven, kappertjes en ca. 3 el olijfolie. 

Snipper de andere olijven fijn. Deze gaan straks door de aardappelpuree. 

Maak de bloemkool schoon en snijd in kleine roosjes. Als je de roosjes te 
groot laat worden ze niet gaar. Snijd de rode peper in ringetjes (verwijder 
eventueel de pitjes). Ris de kruiden van de takjes en snijd de rozemarijn 
klein. Verdeel dit over een bakblik. Meng met ca. 2 eetlepels olijfolie, de 
rasp van 1/4 tot 1/2 citroen (net wat je lekker vindt) en knijp er ook wat 
citroensap over. Meng alles goed door elkaar en strooi er zout over. 

Bereiden 
Schuif de bakplaat in de oven en bak gedurende ca. 30 minuten tot de 
bloemkool beetgaar is. Voeg na 10 minuten de kikkererwten toe en schep 
alles goed om. 
Controleer de garing van de bloemkool na 25 minuten baktijd. Zijn ze bijna 
beetgaar, voeg dan de cherrytomaatjes toe en bak ze de laatste 5 minuten 
mee. 

Kook intussen ook de aardappelen. Giet af (vang een kopje kookwater op 
als je geen melk wilt gebruiken) in een vergiet en laat goed droog stomen. 
Verwarm de melk of het kookwater in de nog warme pan. Gebruik 
eventueel een pureepers (lees er hier meer over) om extra zachte puree 
te maken en meng met de warme melk. Voeg eventueel nog wat meer toe 
als dat nodig is. Tenslotte roer je de fijngehakte olijven en olijfolie door de 
puree. Breng op smaak met peper en zout. 

Verwarm de borden even voor op een rooster in de afkoelende oven. 
Schep op elk bord een bedje puree. Hierop de geroosterde groenten en 
garneer met de kappertjesdressing en de in plakjes gesneden olijven. 

 

 


