
1 Haal de tomaten uit blik en laat uitlekken. Warm de olijfolie op tot net onder het 
kookpunt. Voeg de tomaten toe aan de hete olie en laat ze gedurende een tiental 
minuten konfijten. Haal de tomaten uit de olie, strooi er de suiker over en karamel-
liseer met de bunsenbrander.

2 Bak het vel bladerdeeg tussen twee bakplaten gedurende tien minuten in een op 
180°C voorverwarmde oven. Snijd de koek dan in rechthoekjes.

3 Snijd de mozzarella in plakjes. Beleg elk rechthoekje met mozzarella en leg daarop 
wat tomaat. Breng het geheel op smaak met peper en zout. Plaats gedurende drie 
minuten onder de grill.

4 Stoof de courgette aan in de pan en breng op smaak met de azijn.
5 Dresseer het bord zoals op de foto en werk af met de goudcroutons en basilicum.

Bladerdeegkoekje met mozzarella en gekonfijte tomaat
Voor 4 personen

4 tomaten uit blik, Elvea Hele Gepelde Tomaten
300 – 500 ml olijfolie, al naargelang de grootte 

van de tomaten
1 pak bladerdeeg
100 g mozzarella
10 g cassonade

Handvol courgette in brunoise
Handvol goudcroutons

Enkele basilicumplukjes
Scheutje chardonnayazijn

Peper en zout14 15
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Geen keuken is compleet 
zonder enkele kruidige 
blikken gepelde 
tomaten, handige brikjes 
tomatenpulp en een 
heleboel flessen onmisbare 
passata in de voorraadkast. 
Deze smaakdragende 
ingrediënten kunnen in 
geen tijd dienen om een 
lekker en comfortabel 
gerecht op tafel te zetten. 

Recepten Wout Bru Foto’s Frank Croes

WOUT
made by

TOmaTen 
in alle 

vormen



1 Laat de tomatenblokjes uitlekken tot al het vocht verdwenen is. Meng met de 
fijn versnipperde basilicumblaadjes en breng op smaak met de azijn, peper 
en zout. Warm de olijfolie op tot net onder het kookpunt en giet op de koude 
tomaten.

2 Snijd het wit van de prei in stukken van twee tot drie centimeter groot. Blan-
cheer in licht gezouten, kokend water en koel af in ijswater. Doe hetzelfde met 
de courgette.

3 Bak de kabeljauw op de velkant, gedurende ongeveer tien minuten (naarge-
lang de grootte) in een op 180°C voorverwarmde oven. Zet de prei gedurende 
de laatste minuten ook nog even in de oven om op te warmen.

4 Meng de courgette met de passata en warm op. 
5 Zet de preischeutjes op in wat koude olijfolie en verhit tot ze goudbruin zijn.
6 Dresseer het bord. Plaats centraal in het bord de courgette en leg de kabel-

jauw daarbovenop. Werk af met enkele toefjes van de saus, prei, olijven, toma-
ten en preischeutjes. 17
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Voor 4 personen
4 kabeljauwfilets
1/4 fles Elvea Passata Soffrito
3 eetl tomatenblokjes, Elvea Cubetti met verse basilicum
3 eetl tomatenblokjes, Elvea Cubetti met look
1/2 gele courgette, in julienne 
1/2 groene courgette, in julienne 
50 ml xeresazijn
2 eetl zwarte olijfjes
100 ml olijfolie
10-tal verse basilicumblaadjes
Wit van één preistaal
Handvol preischeuten
Peper en zout
Olijfolie

Kabeljauw met pistousaus en courgette

Tomatensoep met 
balletjes
Voor 4 personen
1 karton gezeefde tomaten, Elvea Passata
100 ml room
200 ml kippenbouillon 
150 g gemengd gehakt
1 eierdooier
1 eetl broodkruim
Peper en zout

1 Meng het gehakt met de eierdooi-
er en het broodkruim. Breng op 
smaak met peper en zout en rol 
balletjes van het mengsel. Bak ze 
in de pan.

2 Breng de passata aan de kook 
met de bouillon en room. Breng 
op smaak met peper en zout. 

3 Voeg de balletjes bij de soep.



• 

Groentelasagne

1 Blancheer de courgette in licht gezouten, kokend water en koel af in ijswater.
2 Doe hetzelfde met de lasagnebladeren. 
3 Meng de passata met de courgette en breng op smaak met peper en zout.
4 Warm de lasagnebladeren op door ze in heet water te dompelen en te laten uitlekken.
5 Schik centraal in het bord wat van de courgette en leg er een lasagneblad over zoals op de 

foto.
6 Werk het bord verder af met piment d’espelette, verse basilicum, basilicumolie en enkele 

druppels passata. 

Voor 4 personen
4 lasagnebladeren
1 gele courgette, in julienne 
1 rode courgette, in julienne 
1/2 fles Elvea Passata Soffrito
Piment d’espelette
Basilicumolie
Verse basilicum
Peper en zout
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Voor 4 personen
100 g Breydelspek

Voor de espuma
200 g mayonaise
40 g mosterd
50 g room
30 g eiwit
30 g tomatenconcentraat, Elvea Pomo 
e Leguma
Snuifje gerookt paprikapoeder

Voor de lak
50 g honing
30 g teriyaki
10 g sojasaus
20 g ketchup
5 g gembersiroop

Voor de kroepoek
80 g tapiocabloem
15 g ajuinsnippers
1/2 teentje look
30 g Elvea dubbelgeconcentreerd 
tomatenconcentraat
50 g kippenbouillon
Peper en zout

1 Meng de ingrediënten voor de es-
puma. Doe in een sifon en draai 
drie gasbommetjes op de fles. 

2 Mix de ingrediënten voor de kroe-
poek in de thermomix. Smeer zo 
fijn mogelijk uit op een bakplaat 
en stoom gedurende tien minuten 
op 100°C in de stoomoven. Droog 
het deeg dan gedurende een uur in 
de oven op 80-90°C. Eens droog, 
snijd in stukjes en frituur op 180°C 
tot de kroepoek goudbruin is.

3 Meng alle ingrediënten voor de 
lak. Smeer er het spek mee in en 
gaar gedurende vijf minuten in een 
op 180°C voorverwarmde oven.

4 Leg een stukje Breydelspek op een 
chipje kroepoek en werk af met 
een toefje espuma.

Kroepoek met gelakt 
Breydelspek en 
espuma van tomaat


