Culinair met Thermomix
door HerbaNova

Moussaka
Benodigdheden
1 ui, gehalveerd
2 aubergines
3 puntpaprika’s
500 gram tomaten
500 gram aardappelen, in plakjes

Olijfolie
Laurierpoeder, zout, peper,
nootmuskaat, kaneelpoeder
1 Rundsbouillonblokje
30 gram boter
40 gram tarwebloem

500 gram gehakt
Gemalen kaas
1 ei
½ liter melk

Bereiding
1. Doe de ui in de mengbeker en hak 5 sec / snelheid 5. Schraap de zijkanten van de kom met een spatel.
2. Voeg 30 g olijfolie toe en stoof zonder te kleuren 4 min / Varoma / snelheid 1
3. Voeg de gewassen, ontpitte paprika’s in grote stukken toe alsook de gewassen ontkroonde tomaten in
stukken gesneden, mix 20 seconden / snelheid 5
4. Voeg de kruiden zoals een snufje laurierpoeder, zout, peper, kruidnagel, kaneel en het bouillonblokje toe
5. Kook dan 5 min / Varoma / / snelheid 2, voeg terwijl het vlees toe door het gat in het deksel van de
messen terwijl ze draaien.
6. Ondertussen snij je de aubergines in plakken, bedek je een grote snijplank met keukenrol-papier,
strooi hierop wat zout, leg een laag aubergines, bestrooi met zout en dek af met keukenrol, herhaal dit
laag per laag, eindig met keukenrol; leg hierop terug een grote snijplank en zet er een stapel borden op;
hierdoor verliest de aubergine wat van het vocht en wat bitterstoffen
7. Laat nogmaals 5 min / 100°C / / snelheid 1 sudderen.
8. Plaats de Varoma en leg de aubergines erin.
Plaats de stoomschaal en plaats de aardappelen erop, en stoom 20 min / Varoma /
/ snelheid 1.
9. Verwijder de stoomschaal, leg de aardappelen in een grote ovenschaal en voeg vervolgens 20 g olijfolie en
½ theelepel zout toe. Meng voorzichtig en verdeel in een gelijkmatige laag. Bestrooi het oppervlak van de
aardappelen met 45 g geraspte kaas en voeg dan de helft van het gehakt toe. Verdeel de aubergines over
het vlees, bestrooi opnieuw met 45 g kaas en bedek met de rest van het gehakt. Maak de kom schoon.
10. Doe boter in de mengbeker en smelt 3 min / 100°C / snelheid 1.
11. Voeg bloem toe en kook 3 min / 100°C / snelheid 1.
12. Voeg de melk, zout, peper en nootmuskaat toe, kook 12 min / 100°C / snelheid 3,
zet op 1 min / 100°C / snelheid 3, voeg je het ei en 40 g geraspte kaas toe via het gat in de deksel op de
draaiende messen.
13. Breng deze saus over naar de aubergine-vleesbereiding, bestrooi met chapelure en een beetje kaas en
bak 40-50 minuten op 180 ° C. Heet opdienen.

Culinair met Thermomix
door HerbaNova

Grany koeken
Dé ideale ochtendstarter – snel én lekker !
De klassieke suiker wordt vervangen door Zùsto, zo kan je uw dat op een gezonde manier starten zonder te
veel suikers.
Wil je de koekjes bewaren ? Stop ze dan in een afgesloten doos ;-)

Benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•

50 gr boter
50 gr Zùsto
70 gr tarwebloem
50 gr havermout
1 soeplepel bakkersgist (vers of in zakje)
1 ei
Enkele gedroogde vruchten/pitten naar keuze (pittenmix, gojibes, cranberry, bosbessen….)

Bereiding
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doe de boter en de Zùsto in de mengbeker, zet op stand 4 om te mengen
Voeg door de opening een ei toe en meng goed door elkaar op stand 4.
Zet de thermomix af
Zeef de bloem en voeg deze toe aan het mengsel. Voeg daarna ook de gist toe.
Draai de thermomix op stand 4 voor 20 seconden.
Zodra het deeg mooi glad is, - schraap eventueel de bloem aan de zijkanten naar beneden en draai
nog een 10 seconden op stand 4 - voeg je de havermout en de gedroogde vruchten toe (je kunt de
gedroogde vruchten grof snijden om je koekjes knapperiger te maken).
7. Lijkt het deeg te droog, snij er enkele verse aardbeien bij
8. Bak ongeveer 10 minuten op 180 graden tot de koekjes bovenaan goudbruin zijn.
9. Even laten afkoelen en smullen maar !

