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Broodbeleg, wat smeer je het eerst op je BOTERham?
Wat smeer je op brood voordat je er beleg op doet? 
Niets, boter, margarine, etc. Laat dat laatste maar staan, 
want het is een bewerkt product van de 
voedingsindustrie. Dat soort ‘voedingsmiddelen’ zijn op 
de lange termijn niet goed voor je gezondheid. Op een 
kuipje margarine (ook de ‘betere’) staat een waslijst aan 
ingrediënten, niet natuurlijk en niet gezond, ook niet als 
er ‘omega 3’ tussen staat (als zoethoudertje).

Een grasboter of biologische boter is niet te versmaden, te gebruiken met mate. Een alternatief 
voor boter is bv. een beetje olijfolie! Een spray of wat druppels uit een fles. In zuidelijke landen 
wordt vaak geen boter gebruikt maar bv. wrijft men een doorgesneden knoflookteen over een 
droge boterham zuurdesembrood.

Op een boterham met niet-hartig beleg (bv. een banaan of wat honing), eet je meestal geen 
mayo maar een bescheiden hoeveelheid boter of wat kokosvet. Of mayonaise!

1. Eigengemaakte Mayonaise
Ik hoor de verontwaardigde stemmen al opgaan, 
“Mayonaise op brood!!!??? Daar wordt je toch 
moddervet van”. Niet noodzakelijk, het hangt 
helemaal van je mayo af. Lees maar eens wat er 
op de verpakkingen fabrieksmayonaise staat aan 
transvetten en E-nummers, extra zout en suiker! 
Met name als er een verwijzing naar een 
‘authentiek recept’ op staat, is het per definitie 
verdacht!

Een zelfgemaakte mayonaise bevat de volgende 
ingrediënten:  olijfolie, ei, mosterd, azijn, 
citroensap,  kruiden of specerijen (optioneel).
Kortom, allemaal gezonde ingrediënten.

In plaats van ‘mayonaise’ is het in feite beter om 
het ‘olivonaise’ te noemen.
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Hoe maak je het?
De volgende methode is razendsnel met een staafmixer. Geen minuten lang ‘tikken’ met een 
garde of heel langzaam olie in een blender gieten. Het is bijna onmogelijk om een mayo op deze 
wijze te laten mislukken.

• Neem een schaaltje (500-750 cc inhoud), of liever nog een wat grotere glazen pot 
(afsluitbaar) van een halve liter of meer waarin je het product ook bewaart. Niet meer 
dan driekwart vol gieten anders krijg je een probleem tijdens het mixen!

• Gebruik ongeveer 3/4 milde olijfolie en 1/4 extra virgin olijfolie. Alleen EV is niet zo 
lekker tenzij het een top kwaliteit is met een pittig grasachtige smaak. Je kan ook een 
andere lichte olie gebruiken i.p.v. de milde olijfolie zoals druivenpit olie, avocado olie, 
etc. Bij voorkeur geen minder gezonde (tot ongezonde) oliën als zonnebloemolie, 
sojaolie of raapolie (canola).

• Het sap van een halve citroen of meer (pas op de pitten!). Een flesje citroensap 
gebruiken is uiteraard makkelijk. De mayo wordt ‘frisser’ met meer sap, wat zeker aan te 
raden is als je wat meer EV olijfolie gebruikt.

• Een eetlepel mosterd (naar smaak, je kan altijd nog wat toevoegen). Een gladde ‘Franse’ 
mosterd, maar een grove mosterd kan ook (andere consistentie van de mayo).

• Optioneel twee eetlepels azijn (neutraal of met een smaak zoals een dragonazijn) maar 
alleen citroensap werkt ook.

• Een paar peperkorrels als je dat lekker vindt (witte, zwarte of andere).

• Eventueel kruiden naar keuze (dragon en salie zijn erg lekker, apart of als combinatie, of 
een paar blaadjes rozemarijn, zelfs wat paprikapoeder of andere specerijen voor een 
‘avontuurlijke’ mayo).

• Als laatste een ei (1 middelgroot ei per 300 ml olie). Een extra ei bij grotere 
hoeveelheden mayo en bij kleinere eieren; vrije uitloop en bij voorkeur biologisch. Of 
wat geklutst ei toevoegen en mengen tot de gewenste consistentie is bereikt (voorkeur 
dikker of dunner).

• Optioneel een eetlepel warm water tegen het schiften hoewel dat bij deze snelle 
methode zelden nodig is.
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Het aanmaken van de mayo.
Dit is het ‘emulgeren’ van de de mayo, geen ‘mengsel’ maar een emulsie die stabiel 
is en in de koelkast een week of langer houdbaar is zonder te schiften. Het kan in 
een opzet mixer maar die moet je dan weer uitlepelen. Een staafmixer gaat direct in 
de schaal of pot waar je de mayonaise in bewaart zodat je alleen de staafmixer 
schoon hoeft te schrapen en af te spoelen.

• Zet de schaal of pot in de gootsteen zodat je eventuele ongelukjes makkelijk 
kan opruimen.

• Plaats vervolgens de staafmixer in de schaal of pot, over het naar onderen 
gezakte ei heen.

• Houdt met één hand de pot vast tegen de zuiging van de mixer wanneer 
deze nog onderaan in de pot of schaal staat.

• Zet de mixer aan (gewone stand en geen turbo tenzij je een lichte staafmixer 
hebt) en trek hem langzaam in ongeveer 10 seconden naar boven (niet 
helemaal uit de massa); dit is het equivalent van langzaam olie toevoegen 
bij de traditionele handmatige methode.

• Duw hem langzaam naar beneden en weer naar boven tot alle olie 
opgenomen is in de emulsie.

• Haal de stekker van de staafmixer DIRECT uit het stopcontact om problemen te 
vermijden (je bent anders zo een vingertop kwijt tijdens het schoonmaken).

KLAAR! Proeven!

Als de mayo te dun is, kan je altijd nog een extra ei toevoegen of een half geklutst ei. Je mayo is 
een natuurproduct en de volumes van ei en sap verschillen altijd wat. Als je de mayo wat frisser 
wilt hebben, doe er dan nog wat citroensap of azijn doorheen. Wat meer mosterd als je een 
lekkere pittige mayo wilt. Deze ingrediënten kan je met een lepel erdoor roeren of de staafmixer 
er nog een keer door halen.

Schraap het restant van de mixer in de schaal of pot in (met de stekker eruit!!!). Zet de mixer 
nog 2 seconden aan in een bakje warm/heet water om goed schoon te maken rond het mes, en 
spoel/borstel de onderkant van de staaf af onder de hete kraan.

Geniet ervan! Lekker en gezond op brood bij hartig beleg, over een salade of waar je het nog 
meer lekker op vindt.
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2. Tomatenspread
Veel mensen leggen wel eens een plakje 
tomaat op brood, al dan niet in combinatie 
met kaas e.d. Maar het is ook heel makkelijk 
om een gezonde tomatenspread te maken met 
heel veel smaak. Overigens is gekookte tomaat 
- evenals andere nachtschade groenten - beter 
voor je.

Wat zit er in?

• Tomaat (duh!), vers, het liefst Roma of 
een goede biologische tomaat; verse 
producten uit het seizoen hebben de 
meeste smaak en de beste 
voedingswaarde.

• Olijfolie, milde of (na koken en 
afkoelen) wat EV olijfolie toevoegen.

• Zout, bij voorkeur himalayazout, naar smaak.

• Peper, naar smaak.

• Een (halve) gedroogde tomaat voor elke verse tomaat, evt. uit olijfolie, voor een diepere 
smaak.

• Optie 1: Knoflook (geperst, fijngehakt of geraspt), kruiden als Basilicum (of Pesto), 
Oregano, Peterselie, Salie, etc. naar smaak.

• Optie 2: Wat geraspte kaas (Hollandse, Parmezaanse, Pecorino schapenkaas) maakt het 
extra lekker. Niet te veel kaas toevoegen, anders is het uit de koelkast niet goed 
smeerbaar meer.
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Bereiding tomatenspread

• Snij de tomaten in blokjes van 1 cm of minder, kroontje er uit. Ontvellen is een optie als 
je niet van velletjes in de spread houdt: leg de verse tomaten 10 seconden in kokend 
water (met een lepel) en daaarna in ijswater, het velletje kan je er dan makkelijk 
aftrekken met een mesje.

• Snij/hak de gedroogde tomaten (droog of op olijfolie) fijn en voeg ze toe met een 
scheutje uit de pot (vaak met knoflook en kappertjes ingelegd).

• Zout, peper en kruiden (basilicum, oregano, etc.) naar smaak.

• De ingrediënten opzetten in een steelpan op de laagste stand, desgewenst met een 
plaatje eronder, om de 10-15 minuten even omroeren (klokje zetten!). Houdt in de gaten 
of het niet te hard gaat en aanbakt; desgewenst nog een lepel water er bij.

• Het mengsel is klaar als het donker en smeuïg is. Proeven en eventueel verder op smaak 
brengen met meer zout of peper.

• Af laten koelen en in een container in de koelkast bewaren, bij voorkeur glas met een 
deksel, bv. een oude jam of honing pot.

Experimenteer met kruiden. Ongetwijfeld krijg je van je tafelgenoten te horen “Waar heb je dat 
gekocht?”.
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3. Kippenlever paté
Wij eten steeds minder orgaanvlees en dat is 
jammer want het bevat veel gezonde 
voedingsstoffen. Kippenlever is niet altijd 
verkrijgbaar, wat makkelijker bij de poelier of op 
de markt dan bij sommige supermarkten.

Bereiding
Binnen 15 minuten kan je een flinke bak paté 
maken, waarvan de meeste tijd in het koken zit.

• Doe de kippenlevertjes in een steelpan 
en doe er voldoende water bij om ze 
onder te laten staan.

• Voeg een half bouillonblokje toe (kip of 
groenten) of gebruik alleen wat himalaya of selderij zout.

• Laat dit aan de kook komen en 10 minuten op een lage warmte pruttelen met een deksel 
erop zodat het goed doorgewarmd is. De levertjes moeten van binnen gaar zijn (testen 
door er één door te snijden, iets rosé mag maar op eigen risico).

• Giet de bouillon af (bewaar het, goed te gebruiken om een roerbak af te blussen).

• Voeg peper en kruiden toe, of gemalen korianderzaad of venkelzaad, etc., lekker 
experimenteren.

Pureren

• Stamp de levertjes fijn met een aardappelstamper (plaat stamper met gaatjes, een draad 
stamper geeft geen fijn resultaat), 2-3 keer alles door de plaat drukken en eventueel de 
achterkant van de plaat een keer met een mes of lepel schoon schrapen. Het mag nog 
een beetje structuur hebben tenzij je van een gladde paté houdt.

• Met een staafmixer of opzet mixer krijg je snel een glad resultaat (afhankelijk van hoe 
lang je het pureert). Voeg wat van de bouillon toe als het mengsel te droog is, of een 
scheutje (extra vergine) olijfolie.

Bewaar het afgesloten in de koelkast waardoor het doorgaans minstens 3-4 dagen goed 
houdbaar is. Met een lik mosterd of wat vers gemalen peper is het een heerlijk broodbeleg.

Uiteraard is een variant met runder- of varkenslever ook mogelijk.
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4. Hummus
Deze romige dip uit het Midden Oosten is te 
maken in veel variëteiten en is ook heel 
gezond. Het is kant-en-klaar te koop, maar heel 
makkelijk zelf te maken.

Het traditionele recept bestaat uit 
kikkererwten, sesampasta (Tahini, een pasta 
van geroosterde sesamzaden), knoflook, 
citroensap en olijfolie (EV). Maar dat is alleen 
de basis. En hou je echt niet van (rauwe) 
knoflook, dan laat je dat er uit of je kiest voor 
gekookte of geroosterde knoflook met een veel 
mildere smaak.

Laat je niet afschrikken door de ‘kikker’ erwten, 
het zijn gewone peulvruchten. In het Engels 
heten ze chickpeas maar hebben niets met 
kippen te maken (een verbastering van ‘chich’). Vooral in Amerika worden ze ook wel Garbanzo 
beans genoemd, een naam die uit het Spaans komt. De ‘Kabuli’ variant komt uit Afghanistan 
(Kabul) en de ‘Desi’ boon komt uit Indië, Iran, Ethiopië en Mexico. Kabuli bonen zijn rond en 
licht van kleur, Desi’s zijn donkerder en hebben een dikkere schil (meer vezels) en een hogere 
concentratie gezonde voedingsstoffen. Maar ook andere peulvruchten zijn te gebruiken, naast 
de kikkererwten of als vervanger.

De klassieke variant kent ook talloze regionale en lokale variaties. Er is zelfs een variant waar de 
peulvruchten vervangen zijn door geroosterde bietjes. Lijkt heel lekker, maar of het nog 
‘hummus’ mag heten? Of wat dacht je van geroosterde pompoen (hokkaido of flespompoen) als 
alternatief.

Gezond: de peulvruchten geven proteïne, veel vezels en goede (langzaam verterende) 
koolhydraten, en meerdere antioxidanten. De olijfolie en knoflook zijn uiteraard de basis van het 
Mediterrane dieet.

Je kan gedroogde kikkererwten na een nacht weken een half uur of langer koken tot ze gaar zijn. 
Niet te kort koken, want dan is de pasta wat korrelig. Let op: GEEN zout toevoegen voor het 
koken, daar worden peulvruchten keihard van. 

Afgieten (een deel van het vocht bewaren) en met wat vocht pureren in een opzet mixer of 
staafmixer. De Tahini er bij, knoflook, olijfolie er bij, citroensap er bij. Zout en peper naar smaak. 
Mengen, proeven en op smaak brengen.

Voor de verhoudingen kan je online recepten raadplegen. Ga ongeveer uit van 6-7 volle 
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eetlepels kikkererwten op 1 eetlepel Tahini en een kleine teen knoflook. Doe er niet teveel 
olijfolie door, bepaal hoeveel wordt opgenomen tijdens het pureren. Afgezien van de smaak is 
het ook de consistentie van de massa (mondgevoel) die bepalend is. Experimenteer met 
hoeveelheden en hoe glad gemengd je het lekker vindt. Blijven proeven.

• Met wat limoensap maak je het frisser en minder machtig
• Een lepel yoghurt maakt het luchtiger en voegt wat zuur toe
• Paprikapoeder (gewoon, pittig of gerookt) of cayenne peper geeft het een extra 

dimensie
• Probeer eens komijn of karwijzaad in plaats van peper
• Verse kruiden erdoor naar smaak: peterselie, oregano, basilicum, rozemarijn, bieslook, 

tijm, salie, etc.
• Artisjok harten
• Geroosterde pijnboompitten
• Pindakaas (evenveel als de Tahini)
• Spinazie
• Geroosterde aubergine
• Chili of chipotle saus er over

Je kan Hummus gebruiken als een dip of gewoon op brood. Een flinke lepel naast een salade is 
ook lekker.

Afgedekt in de koelkast bewaren (anders ruikt alles naar de knoflook), meerdere dagen 
houdbaar.
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5. Eiersalade
Dit is een klassieker waar je eindeloos mee kan 
variëren. En zonder de ongezonde toevoegingen 
van de voedingsindustrie.

De basis
• Hard gekookte eieren (10 minuten), 

afkoelen in stromend koud water 
(’schrikken’) of een paar liter koud water.

• De eieren pellen en fijn snijden of met 
een vork prakken.

• Mayonaise (zie hierboven) of yoghurt.
• Zout en peper.

Kruiden, gedroogd of vers of eindeloos mee te variëren: 

• Fijngehakte kruiden als peterselie, oregano, salie, etc., vers is altijd beter dan gedroogd. - 
Kruiden als kerrie, koriander (blad en poeder), paprika, etc.

• Groenten: Fijngesneden bleekselderij, fijn geraspte wortel, puntpaprika, etc.

• Fijngesneden augurken of komkommer.

Maak genoeg voor een dag of 3 en bewaar het in een afgesloten verpakking in de koelkast.
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6. Groenten op brood
De eerder besproken tomatenspread is een voorbeeld van 
groenten op brood. Uiteraard hebben wij het over verse 
groenten, rauw of gekookt. Vanwege de beperkte 
houdbaarheid zou de voedingsindustrie te veel stoffen 
hiervoor moeten toevoegen (maar alles is mogelijk als het 
maar geld opbrengt).

• Schijfjes komkommer, courgette, etc. met peper en 
zout naar smaak.

• Geroosterde paprika (ook een nachtschade en beter 
gekookt dan rauw) met wat olijfolie.

• Baba Ganoush  , geroosterde aubergine als spread of 
dip. De basis: geroosterde aubergine, tahini 
(sesampasta), olijfolie, citroensap, knoflook (meer 
of minder naar smaak) en zout.

• Fijn geraspte wortel (vers) met een beetje mayonaise en optioneel kruiden als 
peterselie, oregano, etc.

• Gesauteerde champignons met wat verse of gedroogde kruiden.

• Farmer salade: fijn geraspte wortel en selderijknol met mayonaise, zout, peper en 
kruiden.

• Jonge bladspinazie met wat mayo en/of gekookt ei.

• Jouw eigen favoriete groenten, rauw of gekookt.

• Gefermenteerde groenten zijn heel gezond voor je, ook op brood.
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7. Fruit / Vruchten op brood
Na het hartige broodbeleg komt het het zoet aan beurt.

We eten graag jam op brood, lekker zoet. Maar al die 
suikers zijn slecht voor je. Eet daarom jam met minder 
suiker. Maar je kan ook de toegevoegde suikers 
helemaal uitsluiten door puur fruit op brood te doen. 
We doen het ‘s zomers met aardbeien, maar het kan het 
hele jaar door met allerlei soorten fruit.

• Aardbeien (in het seizoen).

• Appel, in schijfjes of (vers) geraspt (met wat 
citroensap), eventueel een snufje gemalen 
specerijen als kaneel, citroengras, kardemom, 
koriander, etc.

• Avocado: plakjes, salsa of als Guacamole.

• Banaan, evt. met wat (hemalen) specerijen zoals 
kaneel, kardemom, citroengras, koriander, etc. 
Minder rijpe banaan (nog geen bruine stippen op de schil) is beter voor je 
darmbacteriën dan rijpe of overrijpe vruchten hoewel de laatsten zoeter smaken.

• Nectarine, (wilde) perzik, partjes sinaasappel, peer…

• Experimenteer!
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8. Koko-Choco pasta
Chocoladepasta voor op brood of een toastje is 
lekker. De pure chocolade versie uit de winkel 
lijkt gezonder, maar bevat nog steeds teveel 
suiker. Het is gelukkig niet zo moeilijk om zelf 
een redelijk gezonde variant te maken. En je kan 
het combineren met de lekkere smaak van 
kokos. Die combinatie hebben wij nog niet in 
het schap van de supermarkt zien staan (wel 
soms notenpasta met een vleugje kokos). Snel 
een patent aanvragen… of weet jij toevallig of 
en waar zoiets al verkrijgbaar is?

Je kan fijn gemalen kokosmeel gebruiken of iets 
grovere geraspte kokos (verschillende grootte 
korrels verkrijgbaar). Experimenteren met vers geraspte kokos uit een kokosnoot lijkt ook de 
moeite waard, laat ons weten of en hoe dat is gelukt.

De hoeveelheden en verhoudingen kan je het beste op het gevoel toepassen. Het gaat met 
name om de consistentie van de pasta en dat vereist enig experimenteren.

Bereiding
Maak een hoeveelheid die in 1 of meer oude jampotten past. De pasta blijft zeker een week 
goed in de koelkast, maar meestal haalt het die tijd niet, omdat het veel te lekker is op brood.

• Doe 2 of 3 volle eetlepels kokosmeel of geraspte kokos in een kom (niet te klein), fijner 
geraspt materiaal neemt wat meer vocht op; de structuur maakt het verschil in het 
mondgevoel en ook de smaak.

• Voeg 1 volle eetlepel (kop erop) cacaopoeder toe, donkere cacaopoeder en geen hot 
chocolate (met veel suiker!), naar smaak, want niet iedereen houdt van de wat bittere 
smaak van rauwe cacao.

• Voeg zoveel kokosroom of kokosmelk (ongezoet) toe dat het een smeerbare substantie 
wordt (het stijft in de koelkast vanzelf nog wat op); je kan ook wat kokosvet (extra virgin) 
toevoegen als je dat wilt, maar daardoor wordt de pasta vrij hard in de koelkast en 
minder goed smeerbaar.

• Voeg eventueel een (halve) lepel honing toe of een (half) pakje vanillesuiker als je daar 
niet buiten kan (je went snel aan zo weinig mogelijk suiker).

• Meng de ingrediënten goed door elkaar en blijf roeren tot het een gladde pasta vormt.
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• Bewaar de pasta (na afkoelen) in een oude jampot of een afsluitbaar bakje (bij voorkeur 
glas of geglazuurd aardewerk i.p.v. plastic).

Met grasboter of een likje kokosvet (extra virgin) op brood of toast niet te versmaden. 
Smullen zonder schuldgevoel over ‘zoet’!
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