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ITALIAANSE SALADE CAPRESE TOSTI 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 
 

VOOR 1 TOSTI 

 1 dubbeldikke boterham 
gesneden van vers brood, 
(bijv. desembrood of stevig 
vloerbrood, liefst 
ongesneden) 

 scheutje olijfolie om het 
brood mee in te smeren 

 handje rucola 
 ¼ buffelmozzarella 
 2-3 sherrytomaatjes 
 ringetjes rode ui 
 restje gele paprika 
 ½ lente-ui 
 Parmezaanse kaas 
 1-2 tl basilicumpesto 
 peper en zout 
 
En verder 
 koekenpan met anti-

aanbaklaag (grillpan kan 
ook) 

 bakkwastje 

 

 
Bereidingstijd 
ca. 10 minuten 

Laat alle ingrediënten op kamertemperatuur komen, dan hebben ze meer 
smaak. 
 
Snijd met een goed broodmes een flinke dubbeldikke boterham van het 
brood. Snijd deze dan in tot ongeveer 1 cm aan de onderkant. Het is de 
bedoeling dat de 2 sneetjes aan elkaar blijven, zodat je een soort van 
envelopje kunt maken. 
Heb je geen ongesneden brood, leg dan 2 sneetjes op elkaar, zodat ze 
maar aan één kant geroosterd worden. 

Smeer alleen de buitenkanten van het brood in met een beetje olijfolie. 
Als je dat lekker vindt, kun je het ook nog met een halfje knoflook 
inwrijven. 

Verhit de koekenpan op niet al te hoog vuur en bak het brood om en om 
tot de buitenkanten beginnen te kleuren en lekker knapperig worden. Het 
is de bedoeling dat de binnenkant zacht blijft. 

Snijd terwijl het brood in de pan ligt de tomaatjes in kwarten, de rode ui in 
dunne ringen, de paprika in dunne plakjes en de bosui in ringetjes. 

Laat het brood een klein beetje afkoelen. Vul het dan met de rucola en 
vervolgens met de groenten, de mozzarella, wat geschaafde Parmezaanse 
kaas. Peper en zout naar smaak. Eindig met de pesto. 

 

 

TIP: Dit is ook geschikt voor naar het werk of in een picknickmand! 
Rooster het brood, maar vul het nog niet. Doe de ingrediënten voor de 
vulling in een afsluitbaar bakje. Het brood blijft dan langer knapperig. 

 
 


