
delicious. SAMEN MET BOLLETJE-ADVERTORIAL-

Tisane is niets anders dan ’thee’ 
gezet zonder theeblaadjes, maar 
van kruiden, bloemen of fruit. 
Kook water en laat afkoelen  
tot 80°C. Trek van bijvoorbeeld 
dille, venkel en verveine een  
pot kruidige tisane. Maak een 
verfrissende drank van munt, 
vlier, anijs en citroengras of  
stel je eigen verwarmende 
melange samen van kardemom, 
kaneel, gember en peper. 

een goede start! granola deluxe
• ontbijtgerecht (4 personen)
• bereiden ± 20 min.

1 vanillestokje
rasp van 1 (bio)citroen
300 g dikke Turkse of Griekse yoghurt
250 ml slagroom
1 bakje verse frambozen
3 el sinaasappelsap 
rasp van ½ (bio)sinaasappel
Bolletje krokante ontbijtgranen  

hazelnoten & amandelen
1 el anijszaad 

Snijd het vanillestokje met een scherp 
mesje open en schraap het merg eruit. 
Voeg toe aan de yoghurt en roer goed 
door. Roer ook de citroenrasp erdoor. 
Klop de slagroom stijf en spatel door  
de yoghurt. Zet 10 min. in de koelkast. 

Verhit een koekenpan en toast het 
anijszaad 1 min. in de droge koekenpan. 
Pureer de frambozen met het sinaas-
appelsap en de sinaasappelrasp. 

Verdeel de yoghurtbavarois over 
schaaltjes, lepel wat frambozencoulis 
erover, bestrooi royaal met de krokante 
ontbijtgranen en wat getoast anijszaad. 
p.p. ± 384 kcal / 7 g eiwit / 32 g vet / 15 g kh

Het lijken meer hoge taartjes, deze luchtige 
souffleetjes die je eet met (gebakken) appel  
of peer en ahornsiroop. Lekker zoet en zacht, 
ideaal als luxe ontbijt- of brunchgerecht.  
Het geheim? Meng geklopt eiwit en wijnsteen- 
poeder door je pannenkoekbeslag, zo worden 
ze super fluffy. Wil je ze ultrazomers, kies dan 
voor rood fruit.  

Denk je bij yoghurt vooral aan zoet? 
Het kan ook hartig, savoury yoghurt is 

helemaal hip. Mix door yoghurt ontbijt- 
granen, fijngesneden tomaat, citrus, 
olijven, geroosterde zaden, pitten of 

zelfs ui. Varieer met wat jij lekker vindt. 
Een topping van chili, geroosterde 

paprika of aubergine. Of zalm, dille, 
peper en citroen, of avocado, biet, 

verse munt of bieslook en walnoot.  

LEKKER ANDERS 
HARTIGE YOGHURT =

TIJD VOOR TISANE  
& jouw melange

Samen met Bolletje geven we je extra goede ontbijtideeën. 
Haal inspiratie uit de laatste ontbijttrends en volg onze goede-start-recepten, 

zo verwen en verras je met een echt ander ontbijt.  
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UIT JAPAN: souff lé-pannenkoek 

     TREND: Deense kardemombroodjes 
Tikje spicy en lichtzoet, zo smaken 
kardemombroodjes. In de Randstad  
zijn ze al een enorme hit en dus zal  
dit broodje een blijvertje worden.  
Echt onweerstaanbaar als je ze zelf  
bakt, ook vanwege de geur die uit je  
oven komt. De Zweden en Denen  
doen kardemom graag door koek en  
broodjes die ze bij de koffie serveren.  
Probeer het uit: maak zoet brooddeeg, 
voeg 1 g gemalen kardemompeulen  
toe en bak zo’n spannend broodje.  


