
AUBERGINE
Verrassend  
veelzijdig

Dit kook- en inspiratieboekje  

is een samenwerking met 

aubergine.nl

WWW.LOVEMYSALAD.NL



Een gemiddeld Nederlands huishouden eet maar 
weinig aubergines. Aan de kleur en vorm zal het 
niet liggen, want te midden van het vele groen op 
de groenteafdeling is het een echte eyecatcher. 
Een aubergine is bovendien verrassend veelzijdig. 
In dit boekje delen wij leuke weetjes over de 
paarse allemansvriend en laten we samen met 
gepassioneerde Nederlandse foodbloggers en 
een chef-kok zien hoe jij gemakkelijk een lekker 
auberginegerecht op tafel tovert. 

Heb jij trouwens ook gezinsleden die alles wat groen 
is op hun bord categorisch negeren? Met de fraai 
gekleurde aubergine is dat ‘argument’ dus letterlijk 
en figuurlijk van tafel. Zeker als je ze ook nog eens 
vertelt dat het eigenlijk een vrucht is...  

INLEIDING

Wist je dat...
Het niet uitmaakt hoe 
groot of klein hij is aan 
de plant, een aubergine
vrucht is altijd eetrijp



Oorspronkelijk komen aubergines uit Myanmar, ook wel bekend als Birma. Rond de 15e eeuw brachten 
Arabieren de aubergine mee naar Spanje. Pas eeuwen later, in 1975, werden de eerste kassen in Nederland 
gevuld met aubergines.   

Omdat de plant zich het best voelt bij een temperatuur van 200 C tot 250C groeien aubergines in Nederland in kassen. 
Nederlandse aubergines zijn van februari tot november verkrijgbaar. De nieuwe planten worden weliswaar in november 
geplant, maar in december en januari is het te donker om aubergines te telen dan komen ze meestal uit Spanje. De planten 
kunnen tot wel 6 meter hoog worden en zo’n 110 aubergines dragen. Dat zijn heel veel borden moussaka! 

Het verzorgen van aubergineplanten is grotendeels handwerk. Dagelijks worden rijpe vruchten met een speciaal schaartje 
afgeknipt van de plant. De mens wordt hierbij trouwens een handje, of beter gezegd: een ‘vleugeltje’, geholpen door 
hommels en bijen. Zij zorgen namelijk voor de noodzakelijke bevruchting van de bloemen. Zonder hen kan de plant geen 
vruchten voortbrengen. 

AUBERGINES
UIT NEDERLAND

Wist je dat... Een aubergine vezelrijk 
is? 100 gram zorgt voor 
12% van de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid 
vezels.



VERRE FAMILIE  
Aubergines zijn vruchtgroentes die 
behoren tot de nachtschadefamilie. 
Dit zeer rijke geslacht is met 
ongeveer 3.000 ‘FAMILIELEDEN’ 
(waaronder de tomaat, aardappel 
en paprika) dus een belangrijke 
voedselbron.

WIST JE DAT.. .

WATER EN LUCHT
Aubergine bestaat  
voor 95% UIT WATER  
en 50% VAN ZIJN 
VOLUME IS PUUR 
LUCHT   ;-) 

WEINIG CALORIEËN
Met SLECHTS 18 CALORIEËN per 
vrucht is de aubergine een van de 
meest caloriearme groentes die er 
bestaan.
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DE VEELZIJDIGE AUBERGINE
Aubergine wordt niet alleen 
veel gegeten in Griekenland,  
maar ook in de Aziatische 
keuken, in Italië, Turkije en 
Midden-Oosterse landen.

HEEL VEEL NAMEN 
 
De aubergine heet overal weer anders. Wil je ze in het 
buitenland kopen, probeer het dan eens met een van 
de volgende namen: 

BRINJAL (INDIA) 

BERENJENA (SPANJE)  

EGGPLANT (ENGELS)  
PATLICAN (TURKS)  

MELANZANA (ITALIAANS)

GROENTE OF FRUIT? Wist je dat de 
aubergine EIGENLIJK EEN VRUCHT IS,  
maar omdat hij wordt bereid en gegeten als 
groente toch gezien wordt als groente?

AUBERGINE 
FUNFACTS



Anders dan de donkerpaarse, ovale aubergine is de 
pallada aubergine een ronde bol met een paars-witte 

buitenkant. Het vruchtvlees is mooi wit en steviger 
dan bij een ‘gewone’ aubergine. Wat deze soort verder 

onderscheidt is de zachte smaak en het fruitige 
aroma. Je mag hem daarom wel de kroonjuweel onder 

de aubergines noemen.

Dit is de klassieker onder de aubergines; mooi 
diep paars en stevig van textuur. Deze soort kun je 

in alle auberginerecepten verwerken. Wist je dat 
de bloem waar de aubergine uit voortkomt al een 

mooie paarse kleur heeft? 

Wees gerust: deze aubergine is niet artistiek 
bespoten met spuitverf! Hij ontleent zijn naam aan 
zijn natuurlijke uiterlijk met mooie witte strepen en 
is daarmee een echte blikvanger. De smaak en vorm 
verschillen niet veel van de gewone aubergine. Wel 
absorbeert de graffiti aubergine iets minder olie en 
is daardoor zeer geschikt voor recepten waarbij de 

aubergine wordt gebakken.

Pallada,  
Italiaanse bol  

aubergine

Grafitti aubergine

Ovale
 paarse aubergine

SOORTEN  
AUBERGINE

Je zou het misschien niet verwachten, maar aubergines 
zijn niet allemaal paars van kleur en ovaal van vorm. 

Er zijn namelijk ook witte, groene en ronde 
aubergines met ieder hun eigen 

toepassingen en bereiding. 
En ja, die kom je ook tegen 

in de Nederlandse 
supermarkten. Kijk 

maar eens goed! 

Tip!
Bewaar aubergines niet 
in de koelkast, maar op 
een koele plaats (1517 °C)



Andere ingrediënten die aubergines versterken in 
smaak en in textuur zijn onder andere tahini, boter, 

quinoa, ingemaakte citroen, Parmezaanse kaas, 
serranoham, ansjovis, azijn en sojasaus.

Als smaakdrager doen aubergines het ook goed met 
andere verse ingrediënten als tomaat, ui, knoflook, 

hete pepers, citrusvruchten en paprika.

Kruiden uit alle windstreken matchen goed met de 
aubergine zoals oregano, basilicum, peterselie, munt, 

rozemarijn, za’atar, sumak en roze pepers.

Kruiden 
en aubergine 

Verse ingrediënten 
en aubergine

Andere 
smaakmakers

SMAAKVRIENDEN  
VAN DE AUBERGINE
Een aubergine is verrassend veelzijdig en om die 
reden zeer populair in internationale keukens. 
Omdat ze bij de bereiding gemakkelijk andere 
smaken in zich opnemen, met behoud van de 
stevige structuur, zijn aubergines bijvoorbeeld 
echte ‘smaakdragers’.



EEN INTERVIEW  
MET MARTIJN KORVING

Waarom is aubergine voor jou een culinaire superheld?
“De aubergine is een smaakdrager. Hij neemt gemakkelijk de 
smaken op van andere ingrediënten uit je gerecht en helpt 
zodoende om diepte aan het gerecht te geven.”

Wat gaat er vaak mis bij de bereiding van een aubergine?
“Ik noem het maar de aubergine disasters; ofwel de plakjes 
aubergine zijn gortdroog gegrild of ze zijn halfrauw en smaakloos. 
Met de juiste bereiding kun je dit gemakkelijk voorkomen.“

Welke bereidingen zijn mogelijk met aubergines? 
“Je kunt vrijwel alle bereidingstechnieken toepassen bij de 
aubergine: stoven, grillen, bakken, barbecueën, branden, poffen 
en zelfs frituren. Mijn ervaring is dat een aubergine het beste tot 
zijn recht komt met twee verschillende bereidingen. Bijvoorbeeld 
eerst poffen in de oven en dan bakken.” 

Hoe kun je het beste aubergineplakken grillen?
“Voordat je begint met grillen, eerst de aubergines goed inkwasten 
met olie en eventueel met een smaakje zoals knoflook of tijm. 
Laat de grillpan goed heet worden. Druk met een andere pan 
de aubergines aan, hierdoor zijn ze sneller gaar en worden ze 
sappiger. Bak beide kanten zo’n 2 minuten.” 

Hoe zorg je bij het bakken van aubergines dat de plakken 
niet volzuigen met olie? 
“De temperatuur van de pan is het allerbelangrijkste. Zorg dat 
deze goed heet is. Bak de aubergines vervolgens in een laagje 
olie in de pan en laat rondom in 2 minuten aan beide kanten 
goudbruin worden. Aubergine gaart uit de pan altijd flink 
door en dat is een puntje van aandacht. Na het bakken kun je 
plakken lekker marineren in azijn, olie, kruiden en specerijen. De 
aubergine neem dan beter smaken op.”

CHEFKOK MET PASSIE VOOR AUBERGINE
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Voordat je begint met 
grillen, eerst de aubergines 
goed inkwasten met olie...

Tip: 
De temperatuur van 

de pan is het aller-
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zorg dat deze g
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BABA GANOUSH 

1 Brand de aubergines op een gaspit met medium vuur. Gaar en draai 
de aubergines regelmatig om totdat ze zacht zijn van binnen en goed 
geschroeid. Wikkel in aluminiumfolie en laat een kwartier rusten. 

2 Verwijder het vel van de aubergine en zet het vruchtvlees apart in een kom. 
Doe het vruchtvlees in een slacentrifuge en spin langzaam tot al het vocht uit 
de aubergine is gekomen. 

3 Hak de uitgelekte aubergine met een mes fijn of prak met een vork. Zorg 
dat er enige structuur in blijft.

4 Doe in een kom en voeg knoflook en citroensap toe. Meng en voeg de 
tahini toe. Giet daarna in een klein straaltje, onder constant roeren, de 
olijfolie erbij. Het mengsel is nu licht van kleur en romig. 

5 Voeg de gehakte kruiden, zout en eventueel meer citroensap toe.
Doe het mengsel in een kom en besprenkel met olijfolie. Serveer op 
kamertemperatuur. 

bon appetit,
Martijn

INGREDIËNTEN: 

• 3 aubergines
• 3 tenen knoflook (gehakt)
• 50 ml citroensap
• 60 ml tahini 
• 80 ml olijfolie van goede kwaliteit
• 2 el gehakte peterselie
• 2 el gehakte munt
• zeezout (naar smaak)

Bereiding:

Wat is het geheim van een lekker 
rokerige baba ganoush?

Baba ganoush is een dip uit het Midden-Oosten 
op basis van aubergine en tahini. “Door de 
aubergine eerst te branden op een gaspit of met 
een gasbrander ontstaat een rokerige, diepe 
smaak. Na het branden en verwijderen van het 
vel droog je het vruchtvlees van de aubergine 
in een slacentrifuge. Hierdoor raak je het vocht 
van de aubergine kwijt en blijft er vruchtvlees vol 
smaak over. Door het vruchtvlees met een vork of 
mes te hakken, blijft er textuur in de dip.” 

@MARTIJNKORVING



AUBERGINE
SCHNITZEL

1 Verwarm de oven voor op 180 graden celcius. Prik een paar gaatjes in de 
aubergine. Pof de aubergine beetgaar in de oven. Dit duurt ongeveer een 
half uur. De aubergine is goed als je hem kan inknijpen maar nog wel stevig 
aanvoelt. Laat de aubergine iets afkoelen en trek het vel eraf.

2 Snij de aubergine in langwerpige plakken van 1,5 cm dik. Verwarm 2 
eetlepels boter, 2 eetlepels groentefond en 1 eetlepels citroensap in een 
bakpan. Bak de plakken aubergine in dit mengsel. Ongeveer 2 minuten per 
kant. Haal de aubergine uit de pan en laat afkoelen.

3 Paneer de plakken aubergine door ze eerst door de bloem te halen, dan 
door het ei en tenslotte door het panko paneermeel.

4 Laat de resterende 2 eetlepels roomboter bruisen in een pan en bak de 
aubergine schnitzels goudbruin en krokant. Serveer direct. 

INGREDIËNTEN: (2 personen)

• 1 aubergine
• 4 el roomboter
• 2 el groentefond 
• 1 el citroensap
• 100 g bloem
• 1 ei (geklutst)
• 150 g panko paneermeel

Bereiding:

Ratatouille
Herkomst: Frankrijk. Ratatouille is een Frans 
gerecht van gestoofde groenten en wordt vooral 
in de Provence veel bereid.

Parmigiana di melanzane
Herkomst: Italië. Een Zuid-Italiaans ovengerecht 
op basis van gebakken aubergine, tomatensaus, 
basilicum en kaas.

Berenjenas de Almagro
Herkomst: Spanje. Berenjenas de Almagro zijn 
ingemaakte, jonge aubergines naar een oud 
Moors recept.

Klassiekers



INDIASE
AUBERGINE-
BEIGNETS

Bereiding:

enjoy,
Paulami

INGREDIËNTEN:
• 1 grote aubergine, gesneden in plakjes van ½  
 cm dik
• 3 el kikkererwtenmeel
• ½ tl kurkumapoeder
• ¼ tl bakpoeder
• ¼ tl nigellazaad (zwarte komijn)
• ½ tl zout
• ½ tl witte suiker
• olie om te bakken/frituren

1 Snijd de aubergine in dunne plakjes, in de breedte of lengte. 
Voeg, om het beslag te bereiden, het nigellazaad, bakpoeder, 
kurkumapoeder, zout en suiker toe aan het kikkererwtenmeel. Voeg 
1 kopje water toe en meng het goed. Zorg ervoor dat alle klontjes 
verdwenen zijn. Let op: het beslag moet dik en niet te vloeibaar zijn.
Verwarm een flinke hoeveelheid olie in een koekenpan.

2 Doop de aubergine in het beslag en doe de plakjes in de olie zodra 
deze goed heet is. Bak het op middelhoog vuur 5 tot 7 minuten aan beide 
kanten. Verhoog het vuur en bak nog eens 7 tot 8 minuten. Hierdoor 
wordt de aubergine van binnen gaar en wordt het beslag knapperig.

3 Leg de plakjes op een met keukenhanddoek beklede plaat om de olie 
op te nemen en serveer daarna met onderstaande sausjes.

Biermosterdsaus
Mix in een blender (of met een staafmixer) een theelepel zwart en een 
theelepel wit mosterdzaad, samen met 1 eetlepel honing, 1/2 theelepel 
zwarte peperpoeder en 1 eetlepel IPA-bier. Serveer deze dip op 
kamertemperatuur.

Spicy salsa
Hak tomaten en witte ui heel fijn. Voeg ze in een kom toe, samen met 
½ theelepel cayennepeper, ½ fijngehakte jalapeñopeper en 1 eetlepel 
citroensap. Garneer het met gehakte korianderblaadjes (optioneel).

PITA MET PULLED 
AUBERGINE 

Bereiding:

liefs, 
Andrea

1 Verwarm de oven voor op 200 °C en bekleed een bakplaat met 
bakpapier. Prik de aubergines rondom een paar keer in met een vork 
en leg ze op een rooster in het midden van de oven. Bak de aubergines 
ongeveer 30 minuten totdat ze bruin en zacht zijn. Je kunt dit ook op de 
barbecue doen voor een extra rokerig effect! Doe de aubergines over in 
een kom en dek deze af met een bord. Laat de aubergines 10 minuutjes 
zweten en afkoelen. 

2 Verhoog de oventemperatuur naar 220 °C. Pel het velletje van de 
aubergines en snijd de kroontjes eraf. Trek het vruchtvlees in repen en 
knijp met je handen heel lichtjes wat vocht uit de repen. 

3 Meng in een kom de baharat, olijfolie, honing en de gerookte 
paprikapoeder en zeezout door elkaar. Doe hier de uitgeknepen 
auberginerepen bij en hussel goed om zodat alle aubergines zijn bedekt 
met het mengsel. 

4 Spreid de auberginerepen uit over de bakplaat en bak ze in het midden 
van de oven nog ongeveer 20 minuten, totdat de pulled aubergine droger 
en steviger is geworden. Verwarm de pitabroodjes in een broodrooster 
(of oven) en snijd ze half open. 

5 Besmeer de binnenkanten van de broodjes met hummus en leg er 
wat sla in. Verdeel de pulled aubergine over de broodjes en eindig met 
reepjes geroosterde paprika.

INGREDIËNTEN: (2 personen)

• 2 pitabroodjes
• 4 el hummus
• 2 gerookte paprika’s, in reepjes 
• een handje krulsla of botersla
• 3 aubergines
• 3 tl baharat
• 1 el olijfolie
• 1 el honing
• ½ tl gerookt paprikapoeder
• zeezoutSPICETRIP.NL ANNIEPANNIE.NL



SALADE MET 
ARABISCH GEKRUIDE 
GRAFFITI AUBERGINE 

1 Begin met het zwartblakeren van de aubergine. Doe dit boven een 
brandende gaspit totdat de schil van de aubergine pikzwart is, schilfert en 
de aubergine zacht wordt en vocht begint te verliezen. Dit proces duurt 
ongeveer 10 minuten.

2 Laat de aubergine even afkoelen en verwijder de schil. Spoel de laatste 
restjes zwarte schil weg met wat water. Snij het kapje van de aubergine en 
scheur de aubergine van boven (waar kapje zat) naar beneden in ongeveer 6 
strips. 

3 Leg de strips op twee lagen keukenpapier en dep met een ander 
keukenpapier het vocht uit de auberginestrips. Je strips zijn nu klaar om te 
marineren.

4 Doe de ingrediënten voor de marinade in een kom en leg hierin de 
auberginestrips. Meng goed en laat de marinade 10 minuten intrekken.

5 Doe de rucola, granaatappelpitjes, fêta, kikkererwten en het 
amandelschaafsel in een serveerkom.

6 Maak de dressing door alle ingrediënten goed samen te mixen tot er een 
glad mengsel ontstaat. Verdun eventueel met water en mix ook dat weer 

tot het mengsel glad is. Als na het 
toevoegen van water het mengsel schift, 
voeg dat nog een klein beetje extra 
water toe en meng opnieuw.  

7 Voeg de auberginestrips toe aan 
de salade en een aantal lepels van 
de dressing. Hussel alles door elkaar 
en maak af met een eetlepel gepofte 
quinoa.

* Mocht je niet van granaatappel 
houden dan kun je ook kiezen voor 
mangoblokjes. Gebruik dan 1/4 mango. 

xx-jes
Jutri

INGREDIËNTEN: (1 persoon)

• 1 medium graffiti aubergine
• 35 g rucola
• Pitjes van 1/4 granaatappel *
• 50 g gekookte kikkererwten
• 50 g feta, verkruimeld
• 2 el getoast amandelschaafsel
• 1 el gepofte quinoa

VOOR DE MARINADE:
• Sap van 1/4 citroen
• 1 tl milh mutayyab (online verkrijgbaar)

Bereiding:

TAHINI DRESSING:
• 60 ml witte tahini
• 60 ml milde extra vierge olijfolie
• 20 ml kokos nectar
• Sap van 1/2 citroen
• Snuf rode chilivlokken
• Water om te verdunnen

@JUUTLOVESFOOD



GEGRILDE 
AUBERGINES MET 
TOMAATJES

Bereiding:

cheers,
Tamara

1 Verwarm de oven tot 180 °C. Bekleed een ovenschaal met bakpapier. 
Leg hierop de tomaatjes en verdeel hierover 2 teentjes knoflook in 
plakjes, ui en Italiaanse kruiden. 

2 Besprenkel met olijfolie en rooster de tomaatjes in de oven zo’n 10 
minuten totdat ze licht open barsten.  

3 Kwast de aubergineplakken in met olijfolie en grill de plakjes op een 
hete grillplaat of in de pan, totdat ze mooie grillstrepen krijgen en het 
vruchtvlees sappig is. Breng op smaak met wat zout. 

4 Neem dan de tomaatjes uit de oven. Leg deze om en om met de 
plakjes aubergine in een schaal. Verdeel de bolletjes mozzarella over de 
schaal met en zet deze nog even terug in de oven totdat de mozzarella is 
gesmolten. 

5 Rooster ondertussen het broodkruim met een uitgeperst teentje 
knoflook in een droge pan. Zorg dat het broodkruim lichtbruin wordt. 
Broodkruim kun je maken door een stukje oud brood in de blender te 
verkruimelen. Strooi dit over de aubergine, tomaten en mozzarellla. Maak 
het geheel af met verse basilicum en besprenkel met wat balsamico azijn. 

AUBERGINESOEP

Bereiding:

liefs, 
Emma

1 Snijd de aubergines en wortels in grove stukken.

2 Neem een grote soeppan (voor minimaal 2,5 l) en verhit daarin 
de olijfolie boven middelhoog vuur. Bak in 5 minuten hierin de ui, 
knoflook en aubergine totdat de ui glazig is. 

3 Voeg de komijn, het paprikapoeder, de gedroogde oregano 
en de wortels toe en roer goed door totdat de kruiden goed 
verdeeld zijn.

4 Voeg de bouillon toe aan de pan en laat 30 minuten koken.
Klop ondertussen de ricotta los met een paar eetlepels water, 
totdat het de consistentie heeft van kwark of dikke yoghurt. Zet 
opzij.

5 Laat de soep enigszins afkoelen (5 a 10 minuten) en pureer hem 
vervolgens met een blender of staafmixer tot een glad geheel.
Serveer de soep met de ricotta  en voeg eventueel als topping 
rucola en pesto toe.

INGREDIËNTEN: (4 personen)

• 1 à 2 el olijfolie
• 3 aubergines
• 2 gesnipperde uien
• 2 tenen knoflook, in plakjes
• ½ tl gemalen komijn
• 2 tl paprikapoeder 
• 1 el gedroogde oregano 
• 600 g paarse wortels 
• 1,5 l groente bouillon
• 250 g ricotta

INGREDIËNTEN: 
• doosje cherrytomaten 
• 3 teentjes knoflook 
• 1 rode ui in ringen 
• 1 el Italiaans kruiden
• 1 aubergine, in plakken 
• 1 zakje mozzarella bolletjes
• 50 g broodkruim 
• een handje verse basilicum
• flinke scheut olijfolie
• balsamico azijn SALTANDORANGE.NL THATHEALTHYKITCHEN.COM



GEVULDE AUBERGINE 
OP Z’N MAROKKAANS 

1 Warm de oven voor op 200 °C. Halveer de aubergines in de breedte en 
maak kruislings inkepingen in het vruchtvlees. Zorg ervoor dat de schil heel 
blijft. 

2 Verdeel chili, knoflook, sesamolie, olijfolie, ras el hanout, zout en peper 
over de aubergines. Leg de aubergines, met het vruchtvlees naar boven, 
ongeveer 40 minuten in de voorverwarmde oven. 

3 Ga ondertussen verder met het bereiden van de couscous door het water 
aan de kook te brengen. Giet dit water bij de couscous en bedek de schaal 
ongeveer 10 minuten met een theedoek. Na 10 minuten een scheutje olijfolie 
over de couscous schenken en losmaken met een vork.

4 Halveer de tomaatjes, laat de kikkererwten uitlekken op keukenpapier en 
snijd vervolgens de abrikozen in stukjes en munt in reepjes. Verdeel over de 
couscous en breng op smaak met zout, peper en za’atar. 

5 Haal de aubergine uit de oven en laat ze iets afkoelen. Schraap vervolgens 
het vruchtvlees eruit. Meng de aubergines met het couscousmengsel. 

6 Bak ondertussen de falafel volgens recept en voeg dit ook toe aan de 
couscous. 

groeten,
Lara + Simone

INGREDIËNTEN: 

• 2 aubergines 
• 125 g cherrytomaatjes
• 150 g couscous
• 200 ml groentebouillon
• 3 el olijfolie 
• 2 el sesamolie
• 15 g munt 
• handje tuinkers
• pompoen- en zonnebloempittenmix
• 1 citroen
• 90 g gedroogde abrikozen
• 200 g kikkererwten
• 1 tl za’atar
• 1 tl ras el hanout 
• 1/3 chilipeper 
• 1 grote teen knoflook 
• 230 g falafel
• zout en peper

Bereiding:

7 Vul de lege aubergines nu met het 
aubergine-couscousmengsel en maak de 
gevulde aubergines af met wat tuinkers 
en gemengde pitten. 

Tip Serveer als sausje een tahini-
dressing, die je maakt door het sap van 
de citroen, knoflook, chili, zout en peper 
te mengen met de tahini. 

VOOR DE DRESSING: 
• ½ teen knoflook
• 2 el tahini
• sap van een halve citroen
• scheutje water
• chilivlokken
• zout en peper

MEERDANSLA.COM



 

AUBERGINEBURGER 
MET BABA 
GANOUSH 

Bereiding:

heerlijk 
happen,
Francine

INGREDIËNTEN: (2 personen)

• 2 grote Italiaanse broodjes
• 1 ronde of gewone aubergine 
• een handje frisée sla
• zongedroogde tomaatjes
• 4 grote witte champignons
• 1 losgeklopt ei
• paneermeel
• bloem
• olijfolie
• Baba ganoush (zie recept)

1 Snijd de aubergine in dikke plakken van twee centimeter en besmeer 
beide zijden met olijfolie en strooi er wat zout en peper op. Leg de 
plakken op een hete grill en grill ze mooi goudbruin.

2 Snijd de champignons horizontaal in plakken, zodat je mooie ronde 
plakken krijgt. Haal ze eerst door een bakje met bloem, dan het 
losgeklopte ei en als laatste het paneermeel. 

3 Bak ze in een koekenpan met wat olijfolie mooi bruin en leg apart. 
Maak je gebruik van afbakbrood? Bak deze dan af tijdens het grillen van 
de aubergine en het bakken van de champignons.

4 Beleg het brood met de frisée sla, de champignons, een aantal 
zongedroogde tomaatjes, daarbovenop de aubergineburger en als laatste 
een paar eetlepels van de baba ganoush.

TIP Kruid de aubergineburger voor het grillen met gemalen 
korianderbollen, venkelzaad, komijn en  knoflookpoeder.

AUBERGINE 
TEMPURA

Bereiding:

kusjes, 
Simone

1 Snijd de aubergine in plakken van 1 cm. Snijd deze plakken in reepjes 
van 1 cm zodat je frieten hebt. 

2 Doe de bloem in een kommetje. Kluts de eieren in een ander kommetje. 

3 Pak een derde kommetje en meng daarin de panko, paprikapoeder, 
cayennepeper en een snuf zout.

4 Verhit een koekenpan met olie (deze moet de hele bodem bedekken). 
Haal de aubergine eerst door de bloem, dan het ei en vervolgens de 
panko. Herhaal tot de aubergine op is.

5 Leg de aubergines in de hete olie en bak ze enkele minuten per kant tot 
ze goudbruin zijn. Laat uitlekken op een velletje keukenpapier.

6 Leg op een bord, bestrooi met de Poké sushi & salad sprinkle en 
serveer met sojasaus.

INGREDIËNTEN: (2 personen)

• 1 aubergine
• 1 tl zout
• 100 g bloem
• 2 eieren
• 75 g panko
• 0,5 tl cayennepeper
• 1 tl paprikapoeder
• 6 el zonnebloemolie
• 2 el Poké sushi & salad sprinkle
• sojasaus naar smaak HEERLIJKEHAPPEN.NL FOODQUOTES.NL



INGREDIËNTEN: 

• 1 aubergine
• 150 g couscous
• 50 g zachte geitenkaas
• 25 g amandelen
• 12 cherrytomaten
• 8 g verse peterselie
• 1 tl kippenbouillonpoeder
• 1 tl gemalen komijn
• 1 teen knoflook
• 2 el sesamolie
• 2 el olijfolie
• 1 teen knoflook
• peper en zout

Bereiding:

Tip Met een kruidige marinade geef je 
een aubergine lekker veel smaak!

1 Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd de aubergine in de lengte 
doormidden. Snijd in de binnenkant met een scherp mes schuine 
inkepingen. Herhaal de inkepingen de andere kant op, zodat je een 
ruitjespatroon krijgt. Meng de sesamolie, olijfolie en gemalen komijn. Pers 
de teen knoflook en voeg toe. Breng op smaak met peper en zout.

2 Leg de auberginehelften op een vel bakpapier of aluminiumfolie en 
schep de marinade voorzichtig over de aubergines. Zorg dat de marinade 
goed in de inkepingen komt. Rooster de aubergines 35 tot 40 minuten in 
de voorverwarmde oven op 180 °C. Leg, met nog 15 minuten te gaan, de 
cherrytomaatjes erbij. 

3 Maak ondertussen de couscous. Breng 200 ml water met de waterkoker 
aan de kook. Giet het water in een hittebestendige schaal en roer het 
kippenbouillonpoeder erdoor. Voeg de couscous toe en dek de schaal af 
met een bord. Laat het zo 5 minuten staan zodat de couscous het vocht 
kan opnemen. 

4 Roer hierna met de vork de couscous los. Hak de peterselie fijn en roer 
door de couscous. Schep de couscous op de borden. Leg de aubergine 
erop. Verdeel de geroosterde cherrytomaten, (fijngehakte) amandelen 
en de geitenkaas erover. De geitenkaas kun je met je handen in kleine 
stukjes breken. Serveer direct.

AUBERGINE MET 
COUSCOUS EN 
GEITENKAAS

Geniet,
Jessica

Kyopolou
Herkomst: Bulgarije. Kyopolou is een erg pittig 
stoofpotje van aubergine en tomaat.

Pasta alla norma
Herkomst: Sicilië. Pastagerecht met aubergine, 
tomatensaus en ricotta. 

Klassiekers

FOODIEFEEST.NL



GEGRILDE 
AUBERGINE 
MET NAANBROOD 

Bereiding:

liefs,
Jaimy

INGREDIËNTEN:
• 2 aubergines
• 4 el granaatappelpitjes
• 5 g verse platte peterselie
• 2 lente-uien
• 4 el hummus
• olie om in te bakken
• peper en zout
• naanbrood

1 Snijd de aubergine in plakken. Verhit een laagje olie in de pan en bak de 
aubergines op hoog vuur al omscheppend gaar en breng op smaak met 
peper en zout.

2 Snijd de lente-uien in ringen. Verdeel over elk naanbrood een eetlepel 
hummus, ¼ van de gebakken aubergine en ¼ van de granaatappelpitjes. 

3 Maak af met peterselie en lente-ui. Druppel er eventueel nog een beetje 
olijfolie overheen.

Naanbrood zelf maken:
Meng in een kom 225 g zelfrijzend bakmeel, 200 g yoghurt, 1 el olie
1 tl gedroogde oregano en een snuf zout voor het naanbrood. Kneed 
eerst één bal van het deeg en verdeel die vervolgens in vier kleine ballen. 
Rol deze uit tot vier naanbroden. Bak het brood 3 tot 4 minuten aan elke 
kant, of tot het brood gaar is.

AUBERGINE 
ROOMIJS

Bereiding:

Denise + 
Mirella

1 Begin met het klein snijden van de aubergine. Zet een pan op laag vuur 
en doe hier de aubergine, Zùsto, de helft van het rood fruit en 200 ml 
water in. Laat dit ongeveer 10 minuten koken, tot zowel het rode fruit als 
de aubergine helemaal zacht zijn geworden. Voeg extra water toe als de 
aubergine droog komt te staan. Laat dit mengsel even afkoelen. 

2 Doe het mengsel in een keukenmachine en voeg daar de resterende 
125 gram bevroren fruit aan toe. Blender dit samen heel fijn en giet 
er langzaam de slagroom en havermelk bij. Er ontstaat een mooie, 
smoothie-achtige substantie. 

3 Giet de substantie uit de keukenmachine in een plastic bakje of 
siliconen cakevorm. Zet het ijs 3 uur in de vriezer. 

Tip: lepel het ijs elk uur even door voor mooi, romig ijs. Zorg dat de 
ijskristallen van de zijkant loskomen en schep dit door het ijs.
Garneer het ijs met bijvoorbeeld slagroom en rood fruit. Aubergine zorgt 
voor een romige structuur en is daardoor ideaal in toetjes of cakejes. 
Wedden dat niemand in de gaten heeft dat ze aubergine-ijs eten! 

INGREDIËNTEN: (2 personen)

• 1 aubergine
• 250 g bevroren rood fruit
• 200 ml water
• 2 el Zùsto (alternatief is honing of suiker)
• 100 ml slagroom ( vers uit de koeling)
• 150 ml havermelk (Oatly)

JAIMYSKITCHEN.NL GEZONDEDUTCHIES.NL


