
10 toprecepten uit 
het njam!-weekmenu



Pasta alla puttanesca

1 kleine rode ui, fijngehakt
2 teentjes look, fijngehakt

4 ansjovisfilets
2 el kappertjes

400 gr kleine trostomaatjes
50 gr ontpitte zwarte olijven,  

in schijfjes
400 gr spaghetti

1 el peterselie, fijngehakt
1 el basilicum, fijngehakt +  

extra voor afwerking
geraspte Parmezaanse kaas

olijfolie
peper - zout

BEREIDEN: 

Verhit een scheutje olijfolie in een pan en stoof er de rode ui in 
aan gedurende enkele minuten. Voeg de fijngehakte look en de 
ansjovisfilets toe en roerbak gedurende een tweetal minuutjes.  
Doe daarna de kappertjes, tomaatjes en olijven erbij.  
Laat sudderen op een zacht vuurtje tot de tomaatjes zacht zijn. 

Kook de spaghetti al dente in gezouten water en giet af.

Meng de spaghetti onder de saus. Voeg tot slot de verse kruiden toe.

SERVEREN:

Verdeel de pasta over verschillende bordjes, werk af met geraspte 
Parmezaanse kaas en enkele blaadjes basilicum. 

20-30 min

4 personen

0-10 euro

makkelijk

INGREDIËNTEN

https://njam.tv/recepten/pasta-alla-puttanesca


Pita met kippenblokjes en currymayonaise

1 rode ui
1 rode paprika

3 kipfilets
2 el kipkruiden

2 tomaten
2 handjes veldsla

4 el mayonaise
2 el currypoeder

8 pitabroodjes

BEREIDEN: 

Snijd de rode ui en de rode paprika in reepjes. Snijd de kipfilets in 
reepjes en bestrooi ze met kipkruiden. Verhit een scheutje olijfolie in 
een pan en bak daarin eerst de ui en de paprika en voeg vervolgens 
de blokjes kip toe. Bak bruin.

Snijd de tomaten in dunne schijfjes en was de velsla.

Meng de mayonaise met het currypoeder.

Warm de pitabroodjes op in de broodrooster of in de oven.  
Snijd ze voor de helft open, besmeer de onderkant met een laagje 
currymayonaise en beleg met veldsla, tomatenschijfjes en de 
gebakken kippenblokjes met paprika en rode ui. 

20-30 min

4 personen

0-10 euro

makkelijk

INGREDIËNTEN

https://njam.tv/recepten/pita-met-kippenblokjes-en-currymayonaise


Zweedse balletjes met puree

500 gr gehakt
4 el paneermeel

1 ei
1 kl gehakte peterselie

1 tl piment (all spice)
2 sjalotjes, fijngehakt

5 el boter
3 el bloem

500 ml rundsbouillon
250 ml room

1 el worcestershiresaus
1 tl mosterd

peterselie
peper - zout

boter

serveer met:
puree

BEREIDEN: 

Meng in een grote kom het gehakt, het paneermeel, het ei, 
de gehakte peterselie, het piment, de sjalotjes, een snuifje peper 
en een snuifje zout. Rol er balletjes van en bak ze goudbruin in een 
klontje boter.

Smelt in een steelpannetje de boter en roer er de bloem onder. 
Bevochtig met de rundsbouillon en de room. Breng de saus op smaak 
met peper, zout, worcestershiresaus en mosterd.

SERVEREN:

Serveer de balletjes en de saus met puree. 
Werk af met een takje peterselie. 

20-30 min

4 personen

10-20 euro

makkelijk

INGREDIËNTEN

https://njam.tv/recepten/zweedse-balletjes-met-puree


Veggie koninginnehapje

4 videekoekjes
400 gr quornblokjes

400 gr champignons
200 gr wortelen

2 teentjes knoflook
1 blokje groentebouillon

1 l melk
250 ml sojaroom

1 citroen
2 el bloem
2 el boter

2 tl kerriepoeder
enkele takjes tijm

1 laurierblad
peper - zout

BEREIDEN:

Borstel de champignons en snij ze in stukjes. 

Schil de wortelen in snijd in plakjes. 

Pel de teentjes knoflook en hak fijn. 

Bak de quornblokjes bruin, voeg de look, tijm en het laurierblad toe en 
laat 2 minuten meestoven. 

Voeg nu de wortelen, champignons, 2 eetlepels boter en 2 eetlepels 
bloem toe. Meng goed. Giet de melk en een bouillonblokje erbij. 
Breng terug aan de kook en laat zachtjes pruttelen met deksel tot 
een gebonden saus. Indien de saus niet dik genoeg is, kun je nog 
wat bloem met melk mengen en bij de saus voegen. Laat nog even 
doorkoken. 

Voeg de sojaroom toe en breng op smaak met kerriepoeder, 
versgemalen peper en zout. Besprenkel net voor het serveren met 
citroensap. 

SERVEREN:

Bak de videekoekjes 10 minuten in een voorverwarmde oven van  
180 graden. Snij het hoedje er af. Vul de koekjes met de vulling, zet 
het hoedje er terug op en serveer onmiddellijk met een frisse salade. 

30 min - 1 uur

4 personen

0-10 euro

makkelijk

INGREDIËNTEN

https://njam.tv/recepten/veggie-koninginnehapje


Neptunus wrap met gerookte zalm

1 pak maïstortilla’s
200 g gerookte zalm

1 avocado
1 citroen

1 potje kruidenkaas
0,25 krop ijsbergsla
versgemalen peper

BEREIDEN: 
 
Was en snijd de sla in repen. Schil de avocado en snijd het 
vruchtvlees in blokjes. Besprenkel de avocado met citroensap.

Warm de tortilla’s even op. Bestrijk elke tortilla met kruidenkaas en 
leg er een sneetje zalm op.

WERK AF:
 
Breng verder op smaak met de rasp en het sap van een citroen.  
Kruid af met versgemalen peper. Leg er de sneetjes sla en  
avocado op.

10-20 min

4 personen

0-10 euro

makkelijk

INGREDIËNTEN

https://njam.tv/recepten/neptunus-wrap-met-gerookte-zalm


Oosterse quiche met scampi

16 scampi’s
1 pak filodeeg

3 stengels prei
200 ml kokosroom

100 ml room
3 eieren
1 limoen

2 tl currypasta
25 gr sojascheuten

1 el vissaus
peper

BEREIDEN: 

Leg 3 blaadjes filodeeg in een ingevette vorm. Prik er gaatjes in en 
bak 5 minuten in een voorverwarmde oven van 180 graden.

Snijd de prei in fijne reepjes en laat enkele minuten stoven in een pan 
in wat olijfolie.

Haal de taartbodem uit de oven. Leg de prei, sojascheuten en 
gehakte scampi’s op de bodem.

Klop de eieren los met de kokosroom, room, currypasta en limoensap. 
Kruid met peper en vissaus. Giet over de prei, sojascheuten en 
scampi’s. Bak 35 à 40 minuten in een voorverwarmde oven van  
180 graden.

SERVEREN:

Serveer de quiche met een oosters slaatje.

30 min - 1 uur

4 personen

0-10 euro

makkelijk

INGREDIËNTEN

https://njam.tv/recepten/oosterse-quiche-met-scampi


Bloemkool caprese

1 bloemkool
1 el olijfolie

250 ml tomatenpassata
2 el tomatenconcentraat 

(enkelvoudig, 22%)
180 g mozzarella
15 kerstomaatjes

2 handenvol verse basilicum
stevige snuif zout

peper

BEREIDEN:

Verwarm de oven voor op 170 graden.

Doe de bloemkool in roosjes. Doe er wat olijfolie over, leg op een 
bakplaat en rooster ongeveer 30 minuten op 170 graden.

Neem een grote pot en doe er de tomatenpassata, het 
tomatenconcentraat en zout en peper in. Warm op. Voeg de in de 
oven geroosterde bloemkool toe. Voeg ongeveer 100 gram mozzarella 
in stukjes toe in de pot. Hak 10 kerstomaatjes fijn en doe ze er ook 
bij. Hak wat verse basilicum fijn en meng het eronder. Doe het geheel 
daarna in een ovenschotel.

Snijd de overgebleven kerstomaatjes in stukjes en strooi ze samen 
met de rest van de mozzarella over de ovenschotel. Zet zo’n 25 à 30 
minuten in de oven op 170 graden. Wacht tot de bloemkool volledig 
gegaard is en je er makkelijk met een vork door kan prikken. Serveer 
met extra basilicum. 

+ 1 uur

4 personen

0-10 euro

makkelijk

INGREDIËNTEN

https://njam.tv/recepten/bloemkool-caprese


Zalm met parelcouscous en groentjes

150 gr parelcouscous
1 broccoli, in roosjes

1 komkommer
250 gr kerstomaatjes

enkele takjes peterselie,  
fijngehakt

500 gr zalm, in moten
 

Voor de dressing:
4 el Griekse yoghurt

1  citroen, het sap
1 teentje look, geperst

enkele blaadjes peterselie, 
fijngehakt

peper - zout

BEREIDEN:

Kook de parelcouscous gaar in gezouten water, giet af en spoel onder 
koud, stromend water.

Snijd de broccoli in roosjes en kook ze beetgaar in gezouten water. 
Giet af en laat een beetje afkoelen. Snijd de komkommer in blokjes en 
de kerstomaatjes in vieren. Hak de peterselie fijn.

Bak de stukken zalm in een scheutje olijfolie. Kruid met peper en zout.

Meng alle ingrediënten voor de yoghurtdressing.

SERVEREN

Meng de parelcouscous met de groentjes, fijngehakte peterselie,  
een scheutje olijfolie, een snuifje peper en een snuifje zout.

Verdeel over bordjes en serveer samen met een stukje zalm en  
de yoghurtdressing.

20 min - 30 min

4 personen

10-20 euro

makkelijk

INGREDIËNTEN

https://njam.tv/recepten/zalm-met-parelcouscous-en-groentjes


Quinoa met paddenstoelen en een gebakken eitje

150 g quinoa
300 ml groentebouillon

4 eieren
600 g paddenstoelen

1 rode ui
2 el olijfolie

1 teentje look
2 el mascarpone

2 el amandelen
4 el gehakte peterselie en oregano

versgemalen peper - zout

BEREIDEN:

Snijd de rode ui fijn. Verhit de olijfolie in een middelgrote pan en bak 
knoflook en ui op een matig vuur gedurende 2-3 minuten.

Spoel de quinoa. Voeg toe aan de ui en laat onder voortdurend roeren 
1 minuut meebakken. Blus met de bouillon en breng aan de kook. Dek 
af en kook beetgaar in ongeveer 10 minuten.

Voeg de paddenstoelen toe en laat nog 5 minuten sudderen. Haal 
de pan van het vuur en voeg de mascarpone, gehakte amandelen, 
peterselie en oregano toe. Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN:

Bak de eieren en serveer bij de quinoa.

20-30 min

4 personen

0-10 euro

makkelijk

INGREDIËNTEN

https://njam.tv/recepten/quinoa-met-paddenstoelen-en-een-gebakken-eitje


Kotelet met zoete aardappelpuree en geroosterde spruitjes

600 gr spruitjes
200 gr spekblokjes

1 kg zoete aardappelen
4 varkenskoteletten

peper - zout
boter - olijfolie

BEREIDEN:

Maak de spruitjes schoon, halveer ze en verdeel ze samen met de 
spekblokjes over een met bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel 
met olijfolie. Rooster de spruitjes gedurende 30 minuten in een 
voorverwarmde oven van 200 graden.

Schil de zoete aardappelen, snijd ze in stukjes en kook ze gaar. Giet 
af, stamp ze fijn tot puree en meng er een klein klontje boter, een 
snuifje peper en een snuifje zout onder.

Kruid de varkenskoteletten met peper en zout. Bak ze vervolgens in 
een klontje boter.

SERVEREN: 

Serveer de zoete aardappelpuree samen met de koteletten en 
de geroosterde spruitjes.

30-1 uur

4 persoon

0-10 euro

makkelijk

INGREDIËNTEN

https://njam.tv/recepten/kotelet-met-zoete-aardappelpuree-en-geroosterde-spruitjes
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