
BLIKVOER
In afgesloten flesjes, bokalen en tinnen blikken staat de tijd 
stil. De maanden en micro-organismen hebben op blikjesvoer 
geen vat. Conserven leerden mensen in het binnenland 
ooit sardienen kennen, of betekenden een aangename 
kennismaking met ananas die op Hawaï werd ingeblikt. Anno 
2015 lijken conserven de exotische allure van dat verleden 
kwijt en tot campingvoer gedegradeerd. Onterecht, bewijzen 
vier verrassende recepten op basis van blikjes. 
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KIKKERERWTEN-
STOOFPOT MET 
CHORIZO EN 
KERSTOMATEN

INGREDIËNTEN 
(VOOR 4 PERSONEN):
150 g chorizo (in plakjes)
1 teentje look (fijngehakt)
2 uien (in halve ringen)
2 blikken van 400 g 
kerstomaten
1 tl (gerookt) paprikapoeder
2 blaadjes laurier
1 snuf chili (naar smaak)
2 blikken van 400 g 
kikkererwten
1 partje citroen
Versgemalen zwarte peper, 
fijn zeezout

BEREIDING:
1. Bak de chorizo goudbruin in 

een pan samen met de look 
en ui. Voeg de kerstomaten 
en kruiden (paprikapoeder, 
laurier en chili) toe en 
laat enkele minuten 
zachtjes inkoken. Doe de 
kikkererwten erbij en laat 
nog enkele minuten op het 
vuur staan totdat alles door 
en door warm is.

2. Werk af met een kneep 
citroensap en proef of de saus 
nog extra zout of peper nodig 
heeft.

INGREDIËNTEN 
(VOOR 4 PERSONEN):
300 g mais uit blik  
1 snuf gedroogde chilivlokken 
(naar smaak)
1 blikje van 200 g cornedbeef  
8 wraps 
1 krop ijsbergsla  
1 potje of 125 g zure room  
Olijfolie
Versgemalen zwarte peper, fijn zeezout

BEREIDING:
1. Bak de mais krokant in een pan met een 

scheut olijfolie en chilivlokken. Voeg de 
cornedbeef toe, prak los met een vork 
en bak enkele minuten mee op. Breng 
op smaak met zwarte peper en zeezout.

2. Beleg de wraps met enkele blaadjes 
ijsbergsla en lepel er de gebakken mais 
en cornedbeef op. Rol op en werk af met 
een flinke toef zure room.

WRAP MET PIKANT 
GEBAKKEN MAIS & 
CORNEDBEEF
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INGREDIËNTEN 
(VOOR 1 FRITTATA):
1 ui (in halve ringen) 
400 g aardappelen uit blik (in schijfjes) 
200 g artisjokharten uit blik 
4 eitjes (losgeklopt)  
2 el kappertjes 
1/2 bussel peterselie (gehakt) 
Olijfolie
 Versgemalen zwarte
 peper, fijn zeezout

BEREIDING:
1. Stoof de ui glazig in een pan 

met een scheut olijfolie. Voeg de 
aardappelschijfjes toe, laat enkele 
minuten meebakken en kruid met 
versgemalen zwarte peper en zout. 

2. Verdeel de artisjokharten over het 
mengsel en overgiet met de losgeklopte 
eitjes. Werk af met de kappertjes.

✂
einDe

PASTA MET 
ANSJOVIS 
EN SARDIENEN

INGREDIËNTEN
 (VOOR 4 PERSONEN):
500 g spaghetti  
2 teentjes look (fijngehakt)  
2 uien (gesnipperd)
1 klein blikje ansjovisfilets op 
olie •  1 snuf chilivlokken (naar 
smaak)  •  2 blikjes sardienen 
Geraspte schil van 1/2 citroen  
1 bussel peterselie (gehakt)  
Olijfolie 
Versgemalen zwarte peper, 
fijn zeezout

BEREIDING:
1. Verwarm een scheut olijfolie 

in een pan op een laag 
vuur. Wie van een sterke 
ansjovissmaak houdt, kan 
in plaats van olijfolie ook de 
olie uit het blikje ansjovis 
gebruiken. Bak de look en 
ui glazig. Voeg de ansjovis 
en chilivlokken toe, roer af 
en toe om totdat de ansjovis 
gesmolten is.

2. Kook ondertussen de 
pasta gaar in een ruime 
hoeveelheid water met een 
snuf zout. Giet de pasta af, 
meng onder de ansjovissaus 
en roer er de sardienen en 
peterselie onder.

3. Verdeel over vier borden, 
werk af met een extra 
scheut olijfolie, de geraspte 
citroenschil en een draai van 
de pepermolen.

 TIP: Geef de pasta extra 
beet door er geroosterd 
broodkruim over te strooien. 
Verkruimel hiervoor een 
snede oud brood, bak 
krokant in een pan met 
een flinke scheut olijfolie 
en kruid met versgemalen 
zwarte peper en zout.

FRITTATA MET 
ARTISJOK 
& KAPPERTJES
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