Recept courgetteballetjes met makkelijke tomatensaus
Recept uit de nieuwsbrief van Aardenhoek 1
Een vegetarisch gerecht voor wie, net als velen, ook altijd omkomt in de courgette uit de moestuin
en soms even niet weet wat je er mee kunt maken.
Voor 4 personen balletjes:
- 2 courgettes fijn geraspt
- 3 el fijngehakte basilicum
- 2 teentjes knoflook fijngehakt
- 1 kopje broodkruim of panko
- 1 eitje
- ½ kopje geraspte pecorinokaas
- Peper en zout
- olijfolie
Voor de saus:
- olijfolie
- 1 ui fijngesneden
- 3 teentjes knoflook fijngehakt
- 1 el geconcentreerde tomatenpuree
- 1 kopje water
- 6 tomaten ontvellen en in partjes snijden
- Peper en zout
- 6 takjes oregano en basilicum fijngesneden
Bereiding:
1. Leg de geraspte courgettes op een grote schaal. Bestrooi met zout en laat circa 20 minuten rusten.
De courgettes geven dan hun vocht af. Dep voor een groot deel droog en wring uit alvorens je ze in
een grote kom doet.
2. Doe in die kom tevens de basilicum, 2 teentjes fijngehakte knoflook, broodkruim, het ei en de
geraspte kaas. Kruid goed met peper en zout. Meng alles goed. De massa die ontstaat is kleverig.
3. Verhit in de anti-aanbakpan wat olijfolie en maak ondertussen van het mengsel balletjes. Druk ze
stevig aan en bak ze gedurende ongeveer 3 minuten aan alle kanten rondom.
4. Maak vervolgens de tomatensaus door een kookpan op het vuur te zetten en in wat olijfolie de ui
en 3 teentjes fijngehakte knoflook aan te bakken.
5. Voeg de geconcentreerde tomatenpuree toe en roer goed om. Laat kort bakken en blus met
water.
6. Doe de tomaten bij de saus, kruid met peper en zout en laat een minuut of 10 pruttelen onder een
deksel. Roer halverwege een keer om en voeg op het laatst de oregano en basilicum toe.
7. Roer de balletjes door de tomatensaus en serveer eventueel met pasta of brood.

Eet smakelijk!

