
Dit heb je nodig

– 8 rode uien, ongepeld
– 8 takjes rozemarijn
– 6 teentjes knoflook (gepeld en 

in heel dunne reepjes)
– 60 ml olijfolie
– 2 el balsamicoazijn
– 1 el bruine suiker
– 2 el rode wijnazijn
– 1,8 dl groentebouillon
– zout en versgemalen zwarte peper

Gebakken uien 
met balsamico

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 190 °C. Snijd met een scherp mesje
een laag van de onderkant van de uien af, zodat ze rechtop
blijven staan. Snijd een klein laagje van de bovenkant en
maak een paar diepe inkepingen in het midden. 

Steek in elke ui 2 halve takjes rozemarijn en 2 reepjes 
knoflook en zet de uien in een kleine braad slede. Meng in
een kleine kom de olijfolie, de balsamicoazijn, de suiker, 
de rode wijnazijn en de groentebouillon. Giet dit sausje 
over de uien en bak de uien in circa 1,5 uur zacht (controleer
dit door met de punt van een scherp mesje in de uien te 
prikken). 

Overgiet ze regelmatig met de saus. Snijd voor het serveren
de schil in van elke ui en verwijder hem (of laat hem zitten 
en laat de gasten dit zelf doen). 

Breng de uien op smaak met zout en peper.

Voor

4
personen
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Dit heb je nodig

– 310 g ricotta
– 310 g feta
– 4 eieren
– witte peper
– 1 pakje filodeeg uit de diepvries
– 125 g gesmolten boter

Variatie

Voor grotere driehoekjes snijd je
het deegvel in bredere repen 
en gebruik je meer vulling per 
driehoekje.

Kaas-
driehoekjes

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C. 

Meng de ricotta, de feta en de eieren in een kom en roer ze
goed. Breng dit mengsel op smaak met witte peper. 

Ontdooi het filodeeg volgens de beschrijving op de verpak-
king. Bestrijk een vel filodeeg met wat gesmolten boter en
leg er een ander vel bovenop. Snijd het deeg in vier repen 
in de lengte.

Schep een grote theelepel van het kaas-eimengsel op een
hoek van elke deegreep, maar laat de randen vrij. Vouw de
rechterbenedenhoek naar de linkerbovenhoek, zodat je een
driehoek hebt.  

Bestrijk de bovenkant van de driehoekjes met de gesmolten
boter en leg ze op een bakplaat. Bak ze in 20 minuten goud-
bruin in de oven. 

Voor

25
stuks
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Dit heb je nodig

– 1 ciabatta, in sneetjes van 2 cm dik
– 60 ml olijfolie
– 75 g zongedroogde tomatenpuree
– 180 g bolletjes mozzarella, elk bol-

letje in 5 plakjes
– 100 g basilicumblaadjes, fijngesne-

den of hele blaadjes

Tostada 
met mozzarella 
en basilicum

Zo maak je het

Gril de sneetjes ciabatta 2-3 minuten aan elke kant.

Besprenkel ze royaal met olijfolie en bestrijk ze met 
de tomatenpuree. 

Maak de tostada af met plakjes mozzarella en basilicum.

Voor

6
personen
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