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IRun2BFit menu   Thema ‘Peulenschilletje’ 

• Hoofdingrediënt voor beide gerechten is tuinboon. 

• Beide gerechten zijn vegetarisch! 

• De walnoot en honing zijn streekproducten. 

 

Succes met het bereiden van deze heerlijke Hollandse gerechten. 

 

Salade met tuinbonen 
Voorgerecht - 4 personen 

 

Ingrediënten Hoeveelheid 

 

Limoen 1/2 

Stokbrood 1/2 

Geraspte kaas 50 gr 

Tuinbonen 1 blikje 

Rucola 50 gr 

Mais 1 blikje 

Rode ui 1x 

Rode puntpaprika 1x 

komkommer 1x 

tomaat 1x 

Peper en zout 1 snufje 

Walnoot 8 stuks 

Oregano 1 snufje 

Honing 1 eetlepel 
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Bereidingswijze 

Stap 1:  

Salade: Snij de ui, paprika, komkommer en tomaat in kleine stukjes. Laat de tuinbonen en mais 
uitlekken en meng dan alles door elkaar. 

Stap 2: 

Dressing: Meng de uitgeperste limoen, honing, zout en peper door elkaar. Doe de dressing over de 
salade heen, nadat je de salade in een bakje hebt gedaan. 

Stap 3:  

Garneren: Leg bij het bakje een beetje rucola neer. Op de rucola leg je kleine blokjes kaas en een 
paar walnoten. Wanneer je dat hebt gedaan doe je er ook nog een klein beetje honing overheen. 

Stap 4:  

Stokbroodje: Bak stokbrood met kaas af en doe hier een beetje oregano overheen. Leg 2 stukjes 

stokbrood op het bordje.  

 

Dan is je eerste gerecht alweer klaar. Zo snel kunt u dus een super lekker gerecht maken! 

Eigen foto 
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Hollandse omelet met tuinboon en andere lekkere groentes. 

Hoofdgerecht – 4 personen 

 

Ingrediënten Hoeveelheid 

 

Eieren 4x 

Melk 20 ml 

Zout en peper Klein snufje 

Ui 1x 

Champignons 100 gram 

Rode puntpaprika 1x 

Knoflook 2 teentjes 

Rode peper 1x 

Tuinboon 1 blikje 

Tomaat 1x 

Kaas 10 gram 

Oregano Klein snufje 

Komkommer 1x 

Peterselie 2 takjes 

Olie  Scheutje 

 

Bereidingswijze 

Stap 1:  

Snij 4 tomaten door de helft en doe ze in een ovenschaaltje. Bedek de tomaten met kaas en oregano. 
Zet ze in een voorverwarmde oven van 200 graden, gedurende 10 minuten.  

Stap 2: 

Snij de ui, champignons, paprika, knoflook en rode peper in kleine stukjes. 

Stap 3:  

Bak de gesneden groentes met een scheutje olie, in de volgorde zoals ze hier boven staan. 

Stap 4:  

Laat de tuinbonen uitlekken en voeg ook deze toe. Maak de groente op smaak met peper en zout. 

Stap 5:  

klop de eieren los, voeg peper, zout en melk toe en bak de eieren. (1 ei per persoon) 
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Stap 6:  

Vul het ei met de groenten en vouw deze vervolgens om. 

Stap 7:  

Snij dunne plakjes komkommer, rol deze daarna om. Maak van de tomaat een bloempje, een paar 
stukjes laat je gewoon normaal. Nu kunt u dit op het bord leggen als versiering. De tomaten uit de 
oven kunt u ook op het bord leggen of apart serveren in een schaaltje. 

Als het goed is komt het er ongeveer zo uit te zien, maar u kunt natuurlijk ook dingen weg laten of 

er bij doen, dat mag u zelf weten als u het maar lekker vind. Eetsmakelijk! 

 

Eigen foto  


