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! Verwarm de oven voor op 190 °C.

! Bak in een grote braadpan het gehakt mooi rul en bruin. Maak
eventuele klonten met een houten lepel zo los mogelijk.

! Haal het vlees uit de pan. Voeg de ui en de bleekselderij toe
en bak ze op niet te hoog vuur zacht. Voeg nu de knofl ook toe
en bak deze mee tot hij begint te geuren.

! Voeg de overige ingrediënten toe en doe het gehakt terug in
de pan. Meng alles.

! Zet het vuur laag en laat alles een halfuur sudderen. Roer het
mengsel af en toe door om aanbakken te voorkomen.

! Maak ondertussen de bloemkoolpuree. Stoom de roosjes
tot ze zacht zijn en laat ze uitdampen. Pureer ze in een
keukenmachine. Voeg met draaiende motor de eidooiers en
de boter toe en wacht tot de boter helemaal is gesmolten.

! Breng de puree op smaak met zout, peper en nootmuskaat.

! Neem een fl inke ovenschaal en schep daar het gehakt in.
Strijk het glad en spreid er de puree gelijkmatig over. Zet het
gerecht 15 minuten onder de grill voor een goudbruine korst.

Opmerking: Je kunt aan het gehakt smaakmakers naar keus 
toevoegen. Als je nog wel wat extra vet kunt gebruiken, strooi 
er dan een royale laag kaas over.

COTTAGE PIE MET GEHAKT EN BLOEMKOOLPUREE
VOOR 6 PERSONEN

Net als lasagne is dit soort stoofschotels een van de pijlers van ons dieet. Aardappelen 
zijn niet meer in beeld, maar met gebruik van bloemkool kunnen we deze pie toch van een 
knapperige korst voorzien.

VOOR HET GEHAKT

800 g rundergehakt
2 el roomboter
1 grote ui, gesnipperd
1 stengel bleekselderij, 
fijngesneden
2 tenen knoflook, fijngehakt
1 blik (400 g) tomatenblokjes
2,5 dl runderbouillon
1 laurierblad
4 el worcestersaus
handje verse basilicum, grof 
gesneden

VOOR DE BLOEMKOOLPUREE

1 bloemkool, in roosjes 
gebroken
2 eidooiers
100 g boter
zout en peper
snuf nootmuskaat
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 ! Meng voor de marinade de fi jngehakte ansjovis en de 
citroenrasp tot een pasta.

 ! Meng in een kom het citroensap, de tomaten, de paprika, de 
ui, de olijfolie, de knofl ook en het basilicum.

 ! Laat een pan op hoog vuur heel heet worden en doe de 
kokosolie erin. Schroei de tonijnsteaks in ongeveer 
45 seconden per kant dicht. Als je ze meer doorbakken wilt, 
bak ze dan vooral langer.

 ! Haal de vis uit de pan en bestrijk hem met de 
ansjovismarinade.

 ! Schenk direct de resterende ansjovispasta uit de 
marinadekom in de pan. Laat dit zo’n 2 minuten sudderen en 
pruttelen. Alle smaken bloeien daardoor mooi op.

 ! Snijd ondertussen de tonijn in hapklare stukken.

 ! Meng de tonijn met de salade en verdeel de geschaafde 
parmezaan erover. Serveer het gerecht direct.

Opmerking: Als je niet dol bent op ansjovis, kun je ze ook 
weglaten. Ze geven wat extra umami, maar voor sommige 
mensen zijn ze net iets te veel van het goede.

DICHTGESCHROEIDE TONIJN MET WARME 
ITALIAANSE UMAMI-SALADE
VOOR 2 PERSONEN

Umami (hartig) zou de zesde smaak zijn, na zoet, zuur, zout, scherp en bitter (smaken 
die in veel Aziatische gerechten voorkomen). Umami is de smaak van mononatrium-
glutamaat (ve-tsin), sojasaus en een paar andere dingen. Tot voor kort wist ik niet dat 
Parmezaanse kaas daar ook onder valt. Die wordt dan ook de mediterrane umami ge-
noemd. Klopt eigenlijk ook wel, want wat smaakt nou niet lekker met Parmezaanse kaas 
erbij? Vandaar deze Italiaanse variant op de Aziatische umami die we gewend zijn.

3 el ansjovis van goede 
kwaliteit, fijngehakt
rasp en sap van 2 citroenen
150 g cherrytomaatjes, 
gehalveerd
1 gele paprika, 
schoongemaakt en in blokjes 
ter grootte van de tomaatjes
1 el kappertjes, grof gehakt
1 rode ui, in ringen
60 ml olijfolie
2 tenen knoflook, geperst
10 blaadjes verse basilicum, 
in stukken gescheurd
2 tonijnsteaks à 200 g
1 el kokosolie om te bakken
80 g geschaafde 
Parmezaanse kaas





80 B A S I S I N G R E D I Ë N T E N  V A N  B A N T I N G

i

 ! Meng alle ingrediënten in een keukenmachine of met een 
staafmixer.

 ! Laat het mengsel 10 minuten rusten, zodat de psylliumvezels 
kunnen opzwellen en het beslag steviger wordt.

 ! Smelt wat roomboter in een grote koekenpan en bak de 
crêpes op laag vuur. Denk eraan dat er geen bloem wordt 
gebruikt en dat de crêpes wat minder stevig zijn. Behandel 
ze dus voorzichtig.

KOKOSCRÊPES
VOOR 4 STUKS

Nog een toprecept voor je banting-repertoire. Heerlijk met vers fruit, bessen en 
room. Maar hartig kan ook, met knapperig gebakken eend, als quesadilla’s, of alles 
daartussenin.

4 el kokosmeel
2 tl psylliumvezels
¼ tl bakpoeder
8 eiwitten
8 el kokosmelk
snufje zout
roomboter om te bakken




