
 

 GROENTEKOEKJES MET EEN ROMIGE 

KOMKOMMERDIP 

 
 

Ingrediënten:      *bewaren in koelkast 

4 personen 

4 zoete aardappels  2 komkommers*   2 eieren 

4 wortels*   4 appels*    160 gram bloem 

2 courgettes*   120 gram walnoten   4 tl. komijnpoeder 

20 gram munt*   150 gram meslcun sla*  1 eetl. mosterd* 

 

Uit eigen keukenkastje: olijfolie, azijn, 400 ml yoghurt, peper en zout 

 

Bereidingstijd: ca. 30 minuten  

 

Bereiding: 

• Schil de zoete aardappels, boen de wortels schoon en rasp de wortel, zoete aardappelen en de 
courgette grof.  

• Doe de rasp in een zeef en druk er zo veel mogelijk overtollig vocht uit. Doe de groenterasp in een 
kom. 

• Pluk de muntblaadjes, hak ze fijn en doe de steeltjes weg. Roer de helft van de gehakte munt door 
de groenterasp. 

• Voeg de komijnpoeder aan de rasp toe en roer door. 

• Voeg beetje bij beetje de bloem toe zodat alles met een laagje bloem bedekt is. Breek de eieren 
boven de kom, roer door tot het beslag de consistentie van dik pannenkoekbeslag heeft. 

• Voeg eventueel meer bloem toe en breng het beslag op smaak met peper en zout. 

• Zet een grote koekenpan met een 0.5 tot 1 cm diepe laag plantaardige olie op middelhoog vuur. 
Test met een beetje beslag of een houten spatel of de olie heet genoeg is om de groentekoekjes te 
bakken. De temperatuur is goed als er belletjes ontstaan. 

• Doe voor elke groentekoekje 1 tot 2 eetlepels beslag in de hete olie, spreid met de bolle kant van 
je lepel uit tot een 1,5 cm dik, rond pannenkoekje. 

• Bak de groentekoekjes 2 tot 3 minuten per kant, totdat het beslag gaar is en de buitenkant mooi 
goudbruin. 

• Schep de groentekoekjes eruit en leg op een bord met keukenpapier. Zet het vuur iets lager als de 
groentekoekjes te snel donker worden. 

• Snijd ondertussen de komkommer in 4 lange repen en dan in 0.5 cm grote blokjes. Roer de 
komkommerblokjes met de rest van de munt door de yoghurt en breng de dip op smaak met peper 
en zout. 

• Snijd de appels in partjes, verwijder het klokhuis en snijd in 1 cm grote blokjes. 

• Hak de walnoten grof. Meng de appel, noten en mesclum sla in een kom. 

• Maak een dressing van de mosterd, eens scheutje olijfolie, 1-2 tl. azijn, zout en peper. Meng de 
salade met de dressing. 

• Serveer de groentekoekjes met een schepje yoghurtdip en de salade ernaast. 
 

 

 


