
 
 

 
 

Gezonde(re) smeersels voor op toastjes 

 

Leuk voor tijdens de kerstdagen! 

 

Gezonde eiersalade (Voor circa 2 sneetjes of 10 toastjes) 

Wat heb je nodig?  

- 2 eieren 

- 2 eetlepels magere kwark 

- 2 eetlepels fritessaus 

- ½ theelepel kerriepoeder 

- snufje chilipoeder 

- 4 stengels bieslook of 1 tl gedroogde bieslook 

 

Hoe te maken? 

1. Kook de eieren hard en pel ze. 

2. Snijd ze in kleine stukjes. Mix de eistukjes met de kwark, fritessaus kerriepoeder en chilipoeder. 

3. Knip of snijd de bieslookstengels in kleine stukjes en voeg ze toe aan de eiersalade. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Paprikaspread (Voor ongeveer 8 - 10 toastjes) 

Wat heb je nodig?  

- ½ teentje knoflook 

- ½ eetlepel olie 

- 1 eetlepel olijventapenade 

- 1 gegrilde paprika (koeling, zonder zout) 

- 1 theelepel kappertjes 

. 

Hoe te maken? 

1. Pers het teentje knoflook boven een kommetje uit. 

2. Roer er de olie door. 

3. Pureer de paprika met de tapenade en de kappertjes tot een grove pasta. 

4. Maak het eventueel op smaak met wat peper. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Spicy kipsalade (voor ongeveer 10 toastjes) 

Wat heb je nodig?  

- 250 gram gerookte kipfilet 

- ½ gele of rode paprika 

- 4 eetlepels barbecuesaus 

- 2 eetlepels olie 

- ½ tl chilipoeder 

- 1 klein teentje knoflook 

 

Hoe te maken? 

1. Snijd de kipfilet in kleine stukjes en meng met de barbecuesaus en olie. Knijp het teentje knoflook erboven 

uit en bestrooi met de chilipoeder. Meng goed en zet een poosje in de koelkast. 

2. Snijd ondertussen de paprika in kleine stukjes. 

3. Haal de kipsalade uit de koelkast en meng met de stukjes paprika. Laat in de koelkast staan tot serveren. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Crostini met paprika en sardinepuree (4 personen) 

 

Wat heb je nodig? 

- 2 sardines uit blik 

- citroensap 

- ½ gegrilde paprika (koeling, zonder zout) 

- 4 sneetjes volkoren stokbrood of 2 volkoren boterhammen 

- ½ teentje knoflook 

- ½ eetlepel olijfolie 

 

Hoe te maken? 

1. Verwijder van de sardines de ruggengraat en prak het visvlees fijn. 

2. Maak het pittig op smaak met wat peper en een drup citroensap. 

3. Snijd de paprika in reepjes. 

4. Bestrijk het brood met het halve knoflookteentje en druppel er wat olie over. 

5. Rooster het brood onder de grill lichtbruin. 

6. Beleg het brood met sardinepuree en reepjes paprika. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

In de decembermaand mag de gerookte zalm natuurlijk niet ontbreken!  

 

Lekker met een beetje zuivelspread bijvoorbeeld! 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Bietenspread met geitenkaas 

 

Wat heb je nodig: 

- 200 gr gekookte bieten 

- 125 gr zachte geitenkaas 

- 1 eetlepel citroensap 

- 1 eetlepel honing 

- 1 eetlepel pijnboompitten 

- zwarte peper naar smaak 

(- tuinkers ter garnering) 

 

Hoe te maken? 

1. Voeg de gekookte bieten samen met de geitenkaas in de keukenmachine. Voeg citroensap, honing en 

zwarte peper eraan toe en meng tot een gladde spread. 

2. Verdeel de bieten spread in een kom en garneer met pijnboompitten en tuinkers.  

 

Tip: Lekker en feestelijk voor op een toastje! 

 

 

 


