
Wortelkoekjes

- Leefgroep 1 -



Ingrediënten: 

- 1kg wortels

- 75 gr verse bieslook

- 225 gr gezouten cashewnoten

- 9 eieren

- 300 gr tarwebloem

- olijfolie 

Bereidingswijze:

- Was de wortels, verwijder het groen en rasp de wortels fijn. 

- Doe de wortelrasp in een ruime kom. Knip de bieslook boven de kom fijn. 

- Maal de noten in een keukenmachine fijn of hak fijn met een scherp mes en voeg ze toe aan 
de geraspte wortel. Breng op smaak met peper.

- Mix de eieren met de bloem tot een glad beslag en meng door het wortelmengsel. 

- Voeg eventueel extra bloem toe als het mengsel te nat is. 

- Vorm met vochtige handen kleine koekjes (ca. 6 cm doorsnede). 

- Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak de koekjes in 2 porties in ca. 5-6 min. goudbruin. 
Keer halverwege.













Snelle wortelcake

- Leefgroep 2 -



Ingrediënten: 

 500gr wortels

 500 gr gesmolten boter

 375 gr suiker

 200 gr walnoten gehakt

 5 eieren

 500 gr tarwebloem

 2.5 el bakpoeder

 300 gr roomkaas

 20 gr vanillesuiker 



Bereidingswijze:

 Verwarm de oven voor op 180°C. 

 Rasp de wortelen fijn.

 Meng de suiker en de eieren onder de wortelen. 

 Voeg het bakpoeder, de gesmolten boter, de helft van de noten en een 

snufje zout toe. 

 Meng er de bloem onder.

 Giet het beslag in een beboterde taartvorm en zet 40 minuten in de oven.

 Meng de roomkaas en de vanillesuiker door elkaar. 

 Haal de taart uit de oven, laat afkoelen.

 Besmeer de bovenkant met de roomkaas en bestrooi met de resterende 

noten.

https://www.dekeukenvanlidl.be/recipe-components/suiker
https://www.dekeukenvanlidl.be/recipe-components/bakpoeder
https://www.dekeukenvanlidl.be/recipe-components/boter
https://www.dekeukenvanlidl.be/recipe-components/zout
https://www.dekeukenvanlidl.be/recipe-components/roomkaas
https://www.dekeukenvanlidl.be/recipe-components/vanillesuiker








Wortelpannenkoekjes

- Leefgroep 3 -



Ingrediënten: 

- 4 flinke wortels

- 100 gram havermout

- 200 ml amandelmelk

- 2 eieren

- 2 tl bakpoeder

- 2 tl kaneel

- Kokosolie

Bereidingswijze:

- rasp de wortelen met een handrasp of in de keukenmachine

- maak een beslag met de melk, havermout, eieren, bakpoeder, kaneel en de wortels

- bak het beslag bruin in wat kokosolie









Wortelfrietjes

- Leefgroep 4 -



Ingrediënten: 

- 400 gram wortelen

- 1 tl olijfolie

- grof zeezout

- versgemalen peper

- kruiden naar smaak, bijvoorbeeld komijn, paprikapoeder, five spices poeder, ras-el-hanout

kruiden, nootmuskaat, tijm, rozemarijn, basilicum, oregano, knoflookpoeder.

Bereidingswijze:

- Verwarm de oven voor op 200 graden.

- De wortels snijden in een leuk frietformaat.

- Doe ze in een kom en meng met de olijfolie, zeezout en peper zodat alle wortelfrieten 

bedekt zijn. Verzin een lekkere kruidencombi en hussel door elkaar.

- Leg ze op een bakpapier en bak in ongeveer 20-25 minuten in de oven.




