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De Italiaanse keuken staat met zijn pasta’s, pizza’s en semifreddo’s niet  
per se bekend als ‘slank’. Maar met verse, biologische ingrediënten en een 
beetje knowhow blijkt la cucina italiana juist een rijke bron voor een gezond 
dieet. Voedingsdeskundige Karin Prummel laat het zien met vijf smakelijke 

antipasti en als klapstuk een superdessert (want dat mag best).

Gezond 
Italiaans

Bereiding (3 à 4 uur voorbereiding, 
10 minuten baktijd)
Rooster de havervlokken lichtbruin in een 
pan met antiaanbaklaag. Doe de aman
delen samen met de dadels, de kaneel en 
het zout in de keukenmachine en meng 
tot er een kleverige massa ontstaat. Zet 
het mengsel apart. 
Doe nu de kokosrasp, eieren, gesmolten 
roomboter en kokosolie in de keuken
machine en meng tot een massa. Voeg 
het dadelamandelmengsel toe samen  
met de geroosterde havervlokken. Meng 
opnieuw. Bekleed de onderkant van een 

springvorm van 24 à 26 cm doorsnee 
met bakpapier en vet de onderste rand in 
met een beetje kokosolie. Spreid het 
deeg uit op de bodem van de springvorm 
en druk het stevig aan. Bak de bodem 
ca. 10 minuten in een oven op 150 ˚C. 
Haal uit de oven en laat afkoelen. 
Klop ondertussen de slagroom stijf en 
meng de kwark met de siroop door de 
slagroom. Verdeel dit mengsel op de 
 afgekoelde taartbodem en laat een paar 
uur goed opstijven in de koelkast. Top  
het geheel af met (eetbare) bloemen als 
viooltjes of vers fruit. 

Kwarktaart

Voor een taart van 24 à 26 cm doorsnee
• 1,5 kopje ongezouten en ongebrande  

amandelen

• 1,5 kopje Medjool-dadels

• 1 el kaneel

• 125 g kokosrasp

• 75 g geroosterde havervlokken

• 3 biologische eieren

• 20 g gesmolten roomboter

• 20 g gesmolten kokosolie

• snufje zout

• 500 g kwark

• 250 ml slagroom

• 2 el agavesiroop of palmsuiker
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Bereiding (3 uur voorbereiding,  
50 minuten baktijd)
Meng het meel, het zout en de gist in een 
keukenmachine. Voeg langzaam de olie 
en het water toe. Bestrijk het deeg als het 
tot één grote bal is gevormd met een 
klein beetje olijfolie en water. Dek de 
kom af met een schone theedoek en laat 
het dan ca. 1,5 uur rusten. 
Hak ondertussen de olijven en kruiden 
fijn. Kneed na het rijzen de olijven en 
kruiden door het deeg. Verdeel het deeg 
in 12 stukken en maak daar balletjes 
van. Leg de minibroodjes op een oven
plaat, dek ze opnieuw af en laat ze  

dan nogmaals een uur rusten. 
Verwarm de oven voor op 200 ˚C, 
 bestrijk de broodjes met een beetje olijf
olie en bak ze in ca. 20 minuten gaar en 
goudbruin. Haal ondertussen de ricotta 
uit de verpakking en bestrijk deze rond
om met olijfolie. Besprenkel met zout en 
peper en rooster de ricotta – als de 
broodjes klaar zijn – in 20 minuten goud
bruin. Leg tot slot de tomaatjes in een 
ovenschaal en besprenkel ze met olijfolie, 
zout en peper. Verwarm – na de ricotta – 
de tomaatjes 10 minuten in de oven;  
als ze een beetje rimpelig beginnen te 
worden, zijn ze goed. 

Olijfbroodjes met gegrilde ricotta  
en gepofte tomaatjes

Voor ca. 12 broodjes
• 400 g speltmeel

• 1 zakje gedroogde gist

• 150 g zwarte olijven

• 1 stuk ricotta

• 1 tros biologische tomaatjes

• 300 ml lauwwarm water

• olijfolie

• zout en peper

• verse peterselie, oregano en tijm

Bereiding (ca. 20 minuten)
Draai rolletjes van lange repen rauwe 
winterwortel en rettich. Je kunt hiervoor 
ook courgette, pastinaak of aubergine  
gebruiken, maar die moet je dan even 
garen. Vul de groenten met kleine blaad
jes babysla of rucola, verse bieslook en 
vlees of vis naar keuze. Gril de gamba’s 
van tevoren wel 2 minuten op hoog vuur 
aan beide kanten. Tonijn en zalm kun je 
rauw eten. Besprenkel de rolletjes met 
een honingmosterddressing. 

Groente- en visrolletjes 
Voor ca. 10 rolletjes

• 1 winterpeen

• 1 rettich 

• 5 grote gamba’s

• 1 gerookte paling

• 3 plakken parmaham

• rucola of babysla

• verse bieslook

• honingmosterddressing
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Bereiding (3 uur voorbereiding,  
20 minuten baktijd)
Doe de bloem, de gist en het zout in een 
kom en kneed alles met je handen goed 
door elkaar. Maak in het midden een 
kuiltje en voeg de olie en de helft van het 
water toe. Kneed het deeg vanuit het 
 midden tot een grote bol en voeg tijdens 
het kneden telkens kleine beetjes water 
toe. Hak wat rozemarijnnaaldjes fijn en 
meng deze door het deeg. Laat het deeg 
vervolgens minimaal 1 uur rijzen. 
Rol het deeg met een deegroller uit tot 

een ovaal met een dikte van ca. 1 tot  
1,5 cm. Druk op willekeurige plekken 
kuiltjes in het deeg en vul deze om en  
om met tomaat en mozzarella. Laat het 
geheel op een bakplaat en onder een 
schone theedoek nog eens 1 uur rijzen. 
Druk vervolgens nog een aantal extra 
deukjes in het deeg en bak de focaccia 
vervolgens in ca. 20 minuten gaar in  
de oven op 220 ˚C. Bestrooi voor het 
 serveren met wat grof zeezout en serveer 
het brood met een plankje Italiaanse 
vleeswaren. 

Rozemarijnfocaccia met een vleesplankje 

Voor 4 personen
• 6 à 10 biologische cherrytomaatjes of  

gedroogde tomaten op olijfolie 

• 1 buffelmozzarella

• 400 g biologische tarwebloem

• 1 zakje gedroogde gist

• zeezout

• olijfolie

• verse rozemarijn

• vleeswaren als salami, mortadella,  

parmaham en/of baconchips

• 300 ml lauwwarm water

Bereiding (ca. 30 minuten)
Was de sla, dep de blaadjes droog en 
leg ze in een mooie schaal of een diep 
bord. Was de komkommer, snijd hem in 
lange, dunne slierten en drapeer deze 
over de salade. Schil de avocado en 
snijd hem in dunne reepjes. Verdeel deze 
over de salade en besprenkel het geheel 
met de fijngehakte oregano. Meng in een 
schaaltje de azijn, de olijfolie, het citroen
sap en de honing met zout en peper. 
Roer goed door en serveer deze frisse, 
zoetzure dressing over de salade. 

Komkommersalade

Voor 4 personen
• 1 komkommer

• 1 zakje gemengde sla

• een paar takjes verse oregano

• 1 avocado

• 2 el balsamicoazijn

• 2 el olijfolie

• 2 tl citroensap

• 2 tl koudgeslingerde honing

• zout en peper
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 Op jonge leeftijd leerde Karin Prummel (45) 
in de Italiaanse regio Le Marche koken  
van een kokkin in retraite. Ieder jaar keerde 

ze terug en zo ontstond een grote fascinatie voor 
Italiaans eten. Als voedingsdeskundige geeft  
ze nu met haar bedrijfje Passie en Puur dieetadvies 
en workshops over gezond koken. Vanaf dit voor-
jaar combineert ze haar passie voor Italië en lekker 
en gezond eten door culinaire ‘gezondheidsreizen’  
te organiseren naar de plek waar ze als kind zo  

vaak kwam: het Italiaanse stadje Fano. ‘Die reizen 
zijn bedoeld voor iedereen die wil ervaren wat 
gezonde voeding voor je doet en hoe lekker het kan 
zijn. Dat is eigenlijk wat ik in Nederland ook doe, 
maar dan met een la dolce vita-gevoel en met de 
heerlijke ingrediënten en smaken van Italië.’ 
 Deelnemers verblijven vijf dagen in een luxe bed & 
breakfast van een Italiaanse familie. •

www.passieenpuur.nl

Bereiding (ca. 30 minuten)
Laat de tonijn uitlekken en doe de inhoud 
van het blik in een keukenmachine.  
Voeg het citroensap toe, de peterselie 
(houd een beetje achter voor later), de 
helft van de ansjovis, 1 el kappertjes  
en 1 flinke el mayonaise (als je geen  
zelfgemaakte mayonaise gebruikt, heb  
je ook nog een scheutje olijfolie nodig). 
Meng alle ingrediënten kort tot een 
 smeuïg geheel. Maak de borden op  
met de kalfsfricandeau. Je kunt ervoor 
kiezen om er wat rucola onder te  

leggen, maar dat hoeft niet. Hak de 
 overgebleven peterselie fijn en roer  
deze door het tonijnmengsel.
Leg in het midden van de fricandeau  
een flink schep van het tonijnmengsel.  
Als je het gerecht wil serveren met verse 
tonijn, gril die dan aan beide kanten  
op een  matig tot hoog vuur even aan.  
Snijd hem in dunne plakken en drapeer 
die over het tonijnmengsel. Maak af  
met de overgebleven kappertjes en wat 
grove peperkorrels.

Vitello tonnato

‘Gezondheidsreizen’ naar Italië met Passie en Puur

Voor 4 personen
• 200 g kalfsfricandeau, dungesneden 

• 150 g verse tonijn (optioneel)

• 1 blikje tonijn op olijfolie

• sap van 1/2 citroen

• 1 blikje ansjovis

• 2 el kappertjes

• verse peterselie

• (zelfgemaakte) mayonaise

Gezond 
Italiaans


