
Haar recepten zijn altijd origineel, niet ingewikkeld  
en inspireren om vaker à la Yvette te gaan koken.  

Deze 10 recepten maakte Yvette speciaal voor delicious. 

YVETTE
VAN BOVEN

RECEPTEN YVETTE VAN BOVEN FOTOGRAFIE OOF VERSCHUREN, ERIC VAN LOKVEN



1pastrmajl ja 
macedonische 
pizza



2 kip met korianderyoghurt  
en rokerige prei
• hoofdgerecht(4 personen)
• glutenvrij
•  bereiden ± 15 min. / oven ± 20 min. /

marineren ± 4 uur

8 kippendijfilets en 4 vleugeltjes
8 dunne preien
1 el olijfolie

marinade
400 g yoghurt
½ (zoete) ui, gesnipperd
2 teentjes knoflook, uit de pers
1 el korianderzaad gevijzeld

+ extra voor serveren
2 el geraspte gember
rasp van 1 (bio)limoen + het sap de helft
1 tl witte peper uit de molen
2 tl zout

Verhit de grill op de hoogste stand. Sla de 
kippendijen plat tussen 2 vellen plasticfolie.

Meng alle ingrediënten voor de marinade. 
Schep de helft in een schaal en voeg alle kip 
toe. Meng goed. Dek af en zet zeker 4 uur in 
de koelkast.

Snijd het groen van de prei en was ze goed. 
Dep de prei droog. Leg ze op een bakplaat en
schuif ze onder de grill. Laat ze in ± 20 min. 
volledig zwart blakeren. Keer ze regelmatig
met een tang. Verhit intussen de grillplaat 
goed voor. Borstel hem in met een scheut 
olijfolie. Haal de kip uit de marinade en 
schraap de overtollige marinade eraf. Bak 
de kip in porties gaar, ± 10 min. aan elke 
kant. Vleugels iets langer, 25 min. in totaal. 
Houd de gebakken kip warm onder folie 
terwijl de volgende portie gaart. Neem de 
prei uit de oven en pel de zwarte bladeren 
eraf tot je aan de schone, boterzachte kern 
komt. Serveer met de gegrilde kip en de 
yoghurtsaus. Vijzel wat extra korianderzaad 
om over het gerecht te strooien.



3wortels met harissa-
citroen-yoghurtdip



4crushed komkommer ,  
avocado-perziksalade



5hele gepekelde en  
geroosterde chinese kool



6 peren in muskaatwijn met  
steranijs, vanilleroom & tuilles
• nagerecht (4-6 personen)
•  bereiden ± 55 min. / afkoelen ± 1 uur 

4 grote of 6 kleine rijpe handperen 
1 tl vanille-extract
250 ml crème fraîche 
amandeltuilles of kattetongen van 

de banketbakker, voor erbij
4-6 blaadjes munt

siroop
1 fles witte muskaatwijn (zoete dessertwijn)
1 kaneelstokje
5 steranijs
1 vanillestokje, opengesneden, zaadjes 

eruit geschraapt
2 kruidnagels
250 g fijne kristalsuiker
schil van 1 (bio)citroen

Breng de ingrediënten voor de siroop zachtjes 
aan de kook, roer tot de suiker is opgelost  
en draai het vuur laag. Schil de peren, maar 
laat de steeltjes eraan. Leg ze in de siroop, 

ze moeten onder staan. Laat de peren  
30 min. trekken. 

Neem de peertjes uit de siroop. Zeef de 
siroop en laat hem op hoog vuur tot zeker de 
helft inkoken, of tot je hem dik genoeg vindt 
als saus. Let op: als de siroop afkoelt, wordt 
hij ook nog dikker.

Leg de peren weer in de siroop. Laat hele- 
maal afkoelen. Zet tot gebruik in de koelkast.

Klop het vanille-extract door de crème 
fraîche en zet ook in de koelkast.

Serveer de peren in de siroop met de 
vanille-crème fraîche en de koekjes erbij. 
Garneer elke peer met een blaadje munt. 



7geroosterde radicchio met
venkelzaad-cashewtonnato



8mais- & Tarwe- 
Tortilla's



9geroosterde bietjes met  
rozemari nbeurre-blanc 
& bramen-balsamico



10 rivierkreeftcockTail



1 pastrmajlija –  
macedonische pizza
• hoofdgerecht (4 personen)
•  bereiden ± 35 min. / rijzen ± 1 uur /

oven ± 25 min.

deeg
500 g bloem
7 g gedroogde gist (1 zakje)
beetje semolina/griesmeel, 

om de bakplaat mee te bestrooien

vulling
4 dubbele lamskarbonades
1 tl (pittig) paprikapoeder
snuf chilipoeder, naar smaak
1 tl karwijzaad
1 tl oregano
2 tenen knoflook, geraspt
5 el olijfolie
1 ei, losgeklopt

topping
1 el geroosterd karwijzaad, 

grof gevijzeld
100 g ricotta
2 of 4 eieren
100 g jonge bladsla gemengd met 

iets peperig mosterdblad

Kneed de bloem en gist voor het deeg 
samen met 300 ml lauwwarm water en 
een flinke snuf zout in 10 min. tot een 
mooie soepele bal. Lang kneden vergroot 
het rijsproces dus kneed echt 10 min. op 
een met bloem bestoven aanrecht. Leg de 
bal in een kom en dek af met plasticfolie. 
Laat op een warme plaats 1 uur rijzen.

Verwarm de oven voor op 200°C. Vet een 
bakplaat in en bestrooi met semolina.

Verdeel het deeg in twee bollen. Rol ze 
een voor een uit tot een dikke ovale lap, 
vorm er met je handen een oog of boot 
van door de punten bij elkaar te knijpen. 
Druk het midden iets plat zodat de randen 
zeker 2-3 cm dikker zijn. Til ze op de 
bakplaat.

Snijd het vlees van de karbonades  
in blokjes. Breng op smaak met alle 
specerijen en kruiden en de knoflook, 
versgemalen peper en zeezout. Schep  
er olijfolie door, zoveel dat alles goed is 
gemengd. Verdeel het gekruide vlees 
over de pizza’s. Bestrijk de randen met 
losgeklopt ei. Zet de bakplaat met de 
pizza's in de oven. 

Meng intussen het karwijzaad door de 
ricotta en maal er zout en peper boven. 

Haal de pizza’s na 20 min. uit de oven, 
breek boven elke pizza twee eieren en 

schuif ze weer in de oven. Haal ze er pas 
uit wanneer het eiwit gestold is en de 
rand goudbruin. Serveer de pizza’s met 
een lik ricotta en bestrooid met wat verse 
waterkers. 

3 wortels met harissa-
citroenyoghurtdip
• bijgerecht of hapje (4 personen) 
• vega / glutenvrij
• bereiden ± 10 min. / grillen ± 8 min.

1 bos waspeen met loof
1 el suiker
1 tl gerookte-paprikapoeder 
1 tl gemalen komijn
1 tl gemalen koriander
1 el olijfolie
125 g yoghurt
½ el harissa*
2 tl (citroen)tijm 

+ extra voor de garnering
½ el fijngesneden schil van 

1 ingemaakte citroen of 
½ el fijngeraspte (bio)citroenschil 
+ extra voor garnering

wortelgroenpesto-olie
± 15 g (1 handje) loof van de wortels
sap van ½ citroen
75 ml olijfolie
snuf chilivlokken

Snijd het loof 2 cm boven de wortels af en 
houd apart. Schrob de wortels schoon.
Kook de worteltjes 5 min. in een grote 
pan met gezouten water. Spoel ze af 
onder koud water of dompel ze onder in 
een kom ijswater.

Verwarm de grill voor op 200°C. 
Meng de suiker, paprikapoeder, komijn 

en koriander in een kommetje. Laat de 
wortels uitlekken en dep ze droog met 
een schone theedoek. Spreid ze uit over 
een bakblik en besprenkel ze met de olijf- 
olie. Bestrooi ze met het kruidenmengsel 
en breng op smaak met zout en peper.
Gril 6-8 min. en keer de wortels halver- 
wege. Breng de yoghurt op smaak met 
zout en peper. Roer de harissa, tijm en 
ingemaakte citroenschil er in een paar 
slagen doorheen, zodat je nog slierten 
rood ziet en de saus niet egaal roze wordt.  
Snijd het wortelgroen fijn of maal in een 
kleine hakmolen fijn. Giet al draaiend het 
citroensap en daarna de olijfolie erdoor. 
Breng op smaak met chilivlokken en 
zout.

Schep de harissayoghurt op een schaal.  
Snijd de wortels in de lengte doormidden 

en snijd dikkere wortels in meer repen. 
Schik ze naast en op de yoghurt. Druppel 
de groene pesto-olie erover, bestrooi met 
tijm en flinters ingemaakte citroen en 
dien op.
* Harissa is Noord-Afrikaanse, gekruide 
peperpasta. Te koop bij mediterrane
winkels en sommige supermarkten.

4 crushed komkommer,  
avocado-perziksalade
• salade (4 personen)
• vega / glutenvrij
• bereiden ± 25 min.

4 snackkomkommers (van 12-15 cm),
schuin in stukken

3 rijpe perziken, in partjes
1 flinke avocado of 2 kleinere, in blokjes
bosjes verse koriander, verveine,

citroenmelisse, munt: lekker veel
kruiden, alles grof gesneden

50 g pepita’s of pompoenpitten, 
kort gepoft in een droge koekenpan

bosje (15 g) platte peterselie, 
grof gesneden

1 tl nigellazaad*
1 flinke bol burrata

dressing
½ tl korianderzaad,

geroosterd in een droge koekenpan
½ tl komijnzaad,

geroosterd in een droge koekenpan
snuf chilivlokken
½ teentje knoflook
geraspte schil en sap van 1 (bio)limoen
± 60 ml goede olijfolie

Wrijf voor de dressing de specerijen met 
de knoflook en wat zout en versgemalen 
peper fijn in een vijzel. Roer de fijne rasp 
van de limoen en het limoensap erdoor 
en giet de olijfolie er in een dunne straal 
bij tot de dressing zich mooi bindt.

Proef of er meer zout of zuur of juist 
olie bij moet en pas naar je smaak zo 
nodig iets aan.

Sla met de stamper van de vijzel of iets 
zwaars – zoals een deegroller of het blad 
van een zwaar mes – de kommerstukken 
iets kapot, zo pakken ze straks meer 
dressing op. Bestrooi de komkommer, 
perzik, avocadoblokjes en verse tuin- 
kruiden met wat zout en meng met bijna 
alle dressing. Laat even staan om de 
smaken te laten intrekken. Serveer de 
salade bestrooid met nigellazaad en 
knapperige pepita’s en een grote bol 
burrata ernaast. Mocht je wat dressing 



over hebben, dan kan je die over de 
burrata gieten. Geef er brood bij.
* Nigellazaad is een geurig zwart zaad, 
te koop in winkels met Aziatische en 
Midden-Oosterse producten. 

5 hele gepekelde en  
geroosterde chinese kool
• hoofd- of bijgerecht (2-4 personen) 
• vegan / glutenvrij / lactosevrij
•  bereiden ± 10 min. / pekelen 1-2 uur / 

oven ± 40 min. 

80 ml ciderazijn
3-4 el gembersiroop (naar smaak)
2 el selderijzout
1 tl gemalen kurkuma
4 el olijfolie
1 hele Chinese kool, in de lengte

gehalveerd

Roer de azijn met de siroop, zout, wat 
versgemalen peper en de kurkuma tot 
het zout is opgelost. Klop er 3 el olijfolie 
in een dunne straal doorheen. Vet een 
bakplaat met 1 el olijfolie in en leg de 
koolhelften erop met de snijkant naar 
boven. Besmeer ze met kurkumapekel 
en laat 2 uur staan. Een uurtje kan ook, 
2 uur is lekkerder. Verwarm de oven voor 
op 200°C. Bak de koolhelften 35-40 min. 
in de oven. De baktijd is een beetje 
afhankelijk van de grootte van de kool. 
Prik met een scherp mesje door het hart 
van de krop, als hij er zonder moeite 
doorheen glijdt, is hij gaar. Maak je niet 
druk om een verbrand blaadje: die kan 
eraf voor hij op tafel komt.

7 geroosterde radicchio met
venkelzaad-cashewtonnato
• bij- of lunchgerecht (8 personen)
• glutenvrij / lactosevrij 
• bereiden ± 15 min. / oven ± 15 min.

2 kroppen radicchio
2-3 el olijfolie

tonnato
3 ansjovisfilets
snuf chilivlokken, naar smaak
1 tl venkelzaad, gevijzeld
1 teentje knoflook, uit de pers
2 blikjes tonijn (à ± 160 g) let op het

MSC keurmerk!, uitgelekt
3 el mayonaise
70 g rauwe cashewnoten
sap van 1 kleine citroen 

of meer naar smaak

topping
1 el korianderzaad
1 el venkelzaad
30 g cashewnoten
1 el kappertjes, uitgelekt
1 el olijfolie

Verwarm de oven voor op 200°C.
Snijd de kroppen radicchio door en de 

helften weer in 3 of 2 delen, afhankelijk 
van de grootte van de krop. Laat het 
stronkje zitten, dan blijven de blaadjes 
goed aan elkaar vast. Verdeel de parten 
over een of twee bakplaten bekleed met 
bakpapier. Wrijf de parten in met een 
drupje olijfolie, wat zout en versgemalen 
peper. Rooster ze in de hete oven net 
gaar in 12-15 min., draai de bakplaat 
halverwege de baktijd. Maak intussen  
de tonnato. Maal ansjovis, chilivlokken, 
venkelzaad, knoflook, tonijn, mayo, 
cashews, sap van ½ citroen (voeg evt. 
meer toe na proeven!) in de keuken- 
machine of blender tot de saus heel glad 
is. Laat 10 min. staan en draai de saus 
nogmaals, voeg zo nodig wat water  
(± 6 el) toe als hij te erg indikt.

Bak voor de topping in de olijfolie in een  
hete koekenpan korianderzaad, venkel- 
zaad, cashewnoten en kappertjes krokant. 
Giet de tonnato over de geroosterde 
radicchio, bestrooi met de krokante 
cashewnotenmix en serveer. Lekker bij 
kip of lamsbout.

8 maïstortilla’s
• basisrecept (8-10 stuks) 
• vegan / glutenvrij / lactosevrij
• bereiden ± 40 min. / rusten ± 30 min.

250 g masa harina*
evt. ook nodig: een tortillapers

Meng het meel met ± 300 ml water en 
een flinke snuf zout tot een zacht,
kneedbaar deeg. Laat afgedekt 30 min. 
op het aanrecht rusten. Rol tot bolletjes
ter grootte van een golfbal. Pers ze in 
een tortillapers tussen twee velletjes
huishoudfolie of bakpapier tot heel 
dunne tortilla’s. Heb je geen tortillapers,
rol de balletjes deeg dan uit tussen twee 
vellen bakpapier met de deegroller.
Verhit de koekenpan of de gietijzeren 
gladde kant van de grillplaat tot hij goed
heet is en draai het vuur dan iets lager 
zodat de temperatuur gelijk blijft. Bak de
tortilla’s aan beiden kanten kort, tot er 
donkerbruine puntjes op verschijnen.

Bewaar ze tot je gaat eten in een schone 
theedoek gewikkeld.
* Mexicaans maïsmeel koop je bij winkels 
met Zuid-Amerikaanse producten. Of 
bestel het online.

tarwetortilla’s
• basisrecept (10 stuks) 
• vega
• bereiden ± 40 min. / rusten ± 15 min.

400 g bloem + royaal extra 
1 tl bakpoeder
4 el olijfolie

Kneed bloem, bakpoeder, een snuf zout, 
275 ml water en 4 el olijfolie tot een zacht 
deeg dat net niet plakt. Laat ± 15 min. 
afgedekt staan. Verdeel in 10 gelijke 
bolletjes en rol ze dun uit op een met 
bloem bestoven aanrecht. Bak ze verder 
zoals de maïstortilla’s. 

vUl de Tortilla's 
met wat je 
lekker vindT: 
bijvoorbeeld 
gegrilde  
groenten,  
pepers, TomaTen 
& kaas



roosTer de 
bietjes op de 

bbq, laat 
ze afkoelen 

en eet ze 
lauwwarm. 

leg ze gehal-
veerd in de 

beurre blanc 
en druppel er 
wat bramen-  

balsamico 
over

9 geroosterde bietjes met  
rozemarijnbeurre blanc 
& bramen-balsamico
• bijgerecht (4 personen)
• vega / glutenvrij
•   bereiden ± 30 min. / bbq of oven  

± 60 min.

4 bietjes, ongeschild

bramen-balsamico
2 el bramenjam
100 ml balsamico-azijn

rozemarijn-beurre blanc
2 sjalotten, klein gesneden
1 laurierblaadje
bosje rozemarijn
200 ml witte wijn
100 g crème fraîche
200 g koude boter, in blokjes

Draai voor de bramen-balsamico de jam 
met de azijn in de blender glad. Bewaar 
in een kannetje of flesje tot gebruik.

Steek de barbecue aan met briketten of 
houtskool, die houden de warmte langer 
vast dan hout. Leg de bieten ongeschild 
op een rooster vlak boven het vuur als de 
kolen een wit laagje hebben. Laat ze een 
uur (soms iets langer, hangt af van de 
maat) afgedekt bijna blakeren, draai af 
en toe. Prik na een uur met een puntig 
mes of een metalen spies in een biet om 
te kijken of dat makkelijk gaat. Is dat zo 
dan zijn ze gaar. Veeg ze goed schoon met 
een ruwe doek en bewaar tot gebruik. 
Warm ze voor het eten even op. Ze hoeven 
niet bloedheet, maar lauwwarm is wel 
lekker. 

Heb je er ruimte voor, steek dan op 
andere plaatsen in de tuin ook vuurtjes 
aan. Lekker warm en sfeerverhogend. 
Daar heb je helemaal geen vuurkorf voor
nodig, de bbq zelf is er ook een!

Verwarm intussen voor de saus de 
sjalotjes met laurier, rozemarijn en witte 
wijn in een steelpan op het fornuis of op 
het rooster boven het vuur. Laat op laag 
vuur zoveel mogelijk vloeistof verdampen 
tot je een eetlepel of vier aan vocht over 
hebt. Zeef en giet het opgevangen vocht 
terug in de pan. Voeg de crème fraîche 
toe en roer dan, met een garde, klontje 
voor klontje de stukjes boter erdoor.  
Laat de saus nooit koken, maar houd 
hem tegen de kook aan. Als alle boter  
is opgenomen, is de saus als het goed is  
dik geworden. Breng op smaak met zout 
en peper. Bewaar in het pannetje tot 

gebruik. Zet vlak voor het opdienen het 
pannetje saus op de minst hete plaats 
van het barbecuerooster en verwarm het 
al roerende tot lauwwarm. Nooit laten 
koken, dan gaat het in de schift. Halveer 
de bietjes. Giet een lepel beurre blanc op 
een voorverwarmd bord, leg de bietjes 
erop met de opengesneden kant naar 
boven en druppel de bramenbalsamico 
erover.

10 rivierkreeftcocktail
• voorgerecht (4 personen)
• glutenvrij
• bereiden ± 30 min. 

100 ml slagroom
snuf cayennepeper
snuf zout
2 el mayonaise
2 el tomatenketchup
1 el whiskey 
1 el mierikswortel (potje)
1 el worcestershiresaus
sap van 2 limoenen 

+ 1 limoen in schijfjes
snufje chilipoeder, naar smaak
2 kropjes little gem, in dunne reepjes
1 kleine venkel, flinterdun geschaafd
3 takjes dragon, blaadjes fijngesneden

+ extra takjes voor de garnering
250 g rivierkreeftenstaartjes
snufje chiliflakes of piment d’espelette, 

voor erop

Klop de slagroom net stijf met een  
snuf zout en cayennepeper. Meng de 
mayonaise, ketchup, whiskey, mieriks- 
wortel, worcestershiresaus en 1 el limoen- 
sap met elkaar en spatel deze mix door 
de geslagen room. Breng op smaak met 
wat chilipoeder. Meng de slareepjes met 
de venkel en dragon. Schep de rest van 
het limoensap erdoor en breng het 
slaatje op smaak met peper en zout. Laat 
het 15 min. staan.

Verdeel het slaatje over 4 glazen. 
Leg de kreeftenstaartjes erop en 

schep in elk glas een dikke schep 
cocktailsaus. Versier het glas met zo’n 
tuttig schijfje limoen en een takje 
dragon. Bestrooi met chiliflakes of 
piment d’espelette. d. 


