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ARTISJOKKEN MET KRUIDEN  
UIT DE OVEN 

 
 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 of 4 PERSONEN 

 2 artisjokken 
 Handvol tuinkruiden (salie, thijm, 

peterselie, basilicum, rozemarijn) 
 4 teentjes knoflook 
 Olijfolie 
 Citroen 

En verder 

 Ovenschaal of bakplaat 
 Scherp mes 
 Bakkwastje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 30 minuten 
Bereiden: ca. 30 minuten 
 

Verwarm de oven voor op 200oC (180oC hetelucht).  

Was de artisjokken en laat uitlekken. Snijd eventueel bruine 
puntjes van het blad. Laat de steel eraan zitten, maar snijd de 
onderkant eraf als deze uitgedroogd is.  

Halveer de artisjokken in de lengte met een groot scherp mes. 
Met een aardappelmesje gaat dit waarschijnlijk niet lukken.  

Verwijder het hooi met een lepel. Halveer de citroen en wrijf de 
artisjok rondom in met citroen tegen het verkleuren.  
Giet wat olijfolie in een kommetje en kwast de artisjokken in met 
olijfolie.  

Was en droog de tuinkruiden. Hak ze fijn en meng. Plet de 
knoflook en verwijder de schil.  
Strooi zout en peper over de artisjokken. Vul de holtes van de 
met een teentje knoflook en verdeel de tuinkruiden erover.  

Leg de gevulde artisjokhelften met de snijkant (en de vulling) 
naar beneden op de bakplaat of in de ovenschaal.  

Kwast de buitenkant nu ook in met olie en bestrooi met zout en 
peper.  

Schuif in het midden van de oven en bak de artisjokken 10 
minuten. Dek dan af met een stuk aluminiumfolie en laat nog ca. 
10 minuten bakken of tot ze gaar zijn. Controleer dit door met 
een scherp mes in het midden of de steel te prikken. Dit moet 
zacht zijn.  

Schep eventueel de kruiden en knoflook uit de artisjokhelften en 
meng deze met een scheut olijfolie, een kneepje citroensap en 
eventueel wat mosterd tot een dipsausje.  

Serveer met brood als voorgerecht voor 4 of als bijgerecht voor 
2 personen. 

 


