


Tip

BORRELPLANK

Gezond én lekker eten gaat heel goed samen.
Dat weten we bij de OnlineVoedingsAcademie
maar al te goed. 

Ook met de feestdagen is het mogelijk om te
genieten van heerlijk eten dat ook nog gezond
voor je is. 

Om je wat inspiratie te geven, ontvang je wat
lekkere gerechten voor een heerlijke en gezonde
borrelplank. 

Voeg er gerust nog wat extra gerechtjes bij
zoals gevulde eieren, een bakje met ongebrande
en ongezouten noten, wat olijven, rauwe
groenten met humus dip etc.

Ben jij ook zo gek op lekker eten en vind jij het ook heel gezellig 
om te borrelen met allemaal kleine hapjes erbij? 
Op zo’n plank kan je alles leggen wat jij en je borrelmaatjes 
lekker vinden: koude en warme dingen, van simpel tot heel
ingewikkeld, van gezond tot lekker slecht; je kan er je eigen
feestje van maken, als het maar lekker is. 

Voor Kerst is het leuk om ook wat ‘anders dan anders’ te
maken. Hierbij een borrelplank met onder andere courgettepizzaatjes,
auberginerosbiefrolletjes met muntsaus, carpacciorolletjes,
komkommerrolletjes met tonijnsalade, bietenwrap met 
geitenkaas & kipfilet / roomkaas & zalm en tomaat-mozzarella-
basilicum spiesjes.

Zo kom je de kerst wel door hoor ;-).

TIP: GEEF JE EIGEN DRAAI AAN DE
BORRELPLANK EN VOEG JE EIGEN
FAVORIETEN TOE.



Tip

COURGETTE
PIZZAATJES

Ingrediënten Bereiding

courgette(s)
olijfolie
tomatensaus
geraspte mozzarella of pecorino
kleine blokjes salami
Italiaanse kruiden

TIP: IN PLAATS VAN IN DE OVEN, KAN JE
DEZE PIZZAATJES OOK IN DE AIRFRYER
BAKKEN.

OOK LEKKER MET EEN BEETJE TONIJN EN
OLIJVEN MET DAAROP EEN BEETJE KAAS

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Snijd een courgette in wat dikkere plakjes.
Bak deze ongeveer twee minuten in olijfolie in de pan op middelhoog
vuur en breng ze daarna op smaak met wat peper en zout.

Plaats de plakjes op een grote bakplaat met ovenpapier en smeer op
elk plakje een beetje tomatensaus.

Strooi de mozzarella of pecorino over de plakjes en daarna eventueel
de salamiblokjes.

Bak de courgettepizzaatjes 5-10 minuten in de voorverwarmde oven
tot de kaas is gesmolten.

Breng de pizzaatjes na het bakken op smaak met Italiaanse kruiden.



Tip

CARPACCIO
ROLLETJES

Ingrediënten Bereiding

rundercarpaccio
pijnboompitten
rucola
Parmezaanse kaas
peper
truffelmayonaise

Ook nodig: cocktailprikkers

TIP: JE KUNT OOK VITELLO TONATO
ROLLETJES MAKEN. GEBRUIK DAN
DUNGESNEDEN KALFSVLEES (OF KIPFILET)
EN TONIJN

Rooster de pijnboompitten in de pan zonder olie lichtjes bruin.

Spreid de plakjes carpaccio uit op een snijplank.

Smeer de plakjes in met wat truffelmayonaise, leg daar wat rucola,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas op.

Strooi er wat gemalen peper over.

Rol de carpaccio strak op en zet vast met een cocktailprikker.

Je kunt ze bij serveren eventueel nog garneren met wat Parmezaanse
kaas en/of een paar pijnboompitten.

Mocht je het rolletje iets frisser willen maken, dan kun je er
bijvoorbeeld ook nog wat geraspte appel in doen.



Tip

TOMAAT-
MOZZARELLA-
BASILICUMSPIESJES

Ingrediënten Bereiding

snoeptomaatjes
mozzarellabolletjes
blaadjes verse basilicum

Ook nodig: cocktailprikkers

TIP: SPRENKEL ER WAT DRUPPELS
BALSAMICO AZIJN OVERHEEN

OF WAT DACHT JE VAN EEN LEKKERE
GROENE PESTO?

Laat het vocht uit het bakje of zakje met mozzarellabolletjes 
weglopen.

Pak een cocktailprikker en prik deze in de lengte door de 
snoeptomaat heen.

Voeg er een blaadje basilicum aan toe en daarna een
mozzarellabolletje, dan eventueel weer een basilicumblaadje en een
snoeptomaatje (afhankelijk van de grootte van de cocktailprikker).



Tip

KOMKOMMER
ROLLETJES MET
TONIJNSALADE

Ingrediënten Bereiding

komkommer
tonijn uit blik (waterbasis)
kappertjes
augurk
sjalotje
mayonaise
peper
paprikapoeder

TIP: VOOR EEN PITTIGERE BITE KAN JE ER
OOK FIJNGESNEDEN ZILVERUITJES
DOORHEEN DOEN

Doe de tonijn in een bakje. Voeg er fijngesneden kappertjes, 
augurk, sjalotje en wat mayonaise aan toe en roer de ingrediënten
door elkaar.

Voeg versgemalen peper en paprikapoeder naar smaak toe.

Snijd de uiteinden van de komkommer af en schaaf met een
kaasschaaf dunne plakken.

Dep de komkommer droog met keukenpapier.

Smeer de tonijnsalade op de plak komkommer en rol de plak op.



BIETENWRAP MET
GEITENKAAS & KIP /
ROOMKAAS & ZALM

Ingrediënten Bereiding

bietenwrap
smeerbare geitenkaas en/of roomkaas
gerookte kipfilet
gerookte zalm

Ook nodig: cocktailprikkers

Leg de wrap plat op een snijplank. 

Smeer de wrap in met de geitenkaas/ roomkaas en leg er 
de kipfilet/ gerookte zalm op en voeg eventueel nog wat sla 
of rauwkost toe.

Rol de wrap op en snijd de rol in stukjes.

Zet vast met een cocktailprikker.

Tip

VOEG EVENTUEEL NOG WAT RUCOLA, SLA
OF REEPJES PAPRIKA TOE. 

OOK LEKKER MET WORTEL-OF
PAPRIKAWRAP. 

VERVANG DE KAAS DOOR EEN ANDERE
SPREAD OF TAPENADE.



Tip

AUBERGINE-
ROSBIEFROLLETJES
MET PIKANTE
MUNTSAUS

Ingrediënten Bereiding

aubergine
limoen
verse muntblaadjes
teentje knoflook (geperst)
eetlepel Thaise vissaus
olijfolie
plakjes rosbief
versgemalen zwarte peper

Indien gewenst: rode peper

Ook nodig: cocktailprikkers en grillpan

TIP: HOUD JE NIET VAN VISSAUS?
VERVANG DEZE DAN DOOR PESTO

Haal de uiteinden van de aubergine af, snijd de aubergine vervolgens
in de lengte in dunne lange plakken. Leg de plakken in een vergiet,
bestrooi met zout en laat deze tien minuten staan.

Pers de limoen uit. Meng de blaadjes munt met de knoflook, vissaus
en eetlepels olijfolie in een vijzel of blender tot een gladde saus.
Breng de muntsaus op smaak met wat limoensap. Als je de saus wat
pittiger wilt, kun je er wat rode peper doorheen doen.

Dep de aubergines droog met keukenpapier. Verhit de grillpan. Bestrijk
de plakken aan beide kanten met olijfolie en grill de plakken
goudbruin en gaar. Voor een mooi ruitpatroon kun je de plakken
halverwege een slag draaien in de pan.

Spreid de geroosterde aubergines op een snijplank uit en laat deze
afkoelen. Leg daarna op iedere plak een plakje rosbief en maal er
wat peper overheen.

Rol de aubergineplakken stevig op en zet ze vast met een
cocktailprikker.

Serveer de rolletjes met de muntsaus eroverheen.



Geniet van de feestdagen en
een gezond en vitaal 2023

gewenst!


