
 

Gegrilde witte kool op chimichurri-linzen 
Voor 3-4 personen 
 

 
 
Ingrediënten: 

• 1 witte kool 
• 1 el tex mex kruiden , ik gebruik Picadillo van Euroma by Jonnie Boer 
• handje hazelnoten 
• 2 rode paprika’s 
• 1 teen knoflook 
• 30 gr verse kruiden (bieslook, koriander en peterselie) 
• 1 biologische citroen 
• 12 groene olijven  
• 2 blikken groene linzen of 250 g gedroogde groene linzen gekookt 
• 2 el ahornsiroop 
• 1 el mosterd 
• 2 bekertjes zure room, (vegan) yoghurt kan evt ook 

 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd de kool in plakken van ca. 2cm. Laat de stronk zitten, 
want die houdt de plakken kool intact. 
Meng 1-2el olijfolie met een snuf tex-mexkruiden, 1/2tl zout en een snufje peper. Bestrijk de 
plakken kool aan beide zijden met de kruidenolie. 
Hak de hazelnoten grof en rooster ze 2-3min op middelhoog vuur in een grote droge (grill)pan. 
Haal de noten uit de pan en voeg 1el olijfolie en de plakken kool toe. Grill de plakken 1min per 
kant en leg ze op een bakplaat met bakpapier. Dek af met bakpapier en rooster 15-20min in de 
oven. 
Verwijder de kern en snijd de paprika in kleine blokjes. Pel en hak de knoflook fijn. Pluk de verse 
kruidenblaadjes en hak ze apart fijn. Rasp de citroenschil fijn. Pers 1 citroenhelft uit en snijd de 
andere in parten. Hak de olijven fijn. 
Doe de linzen met vloeistof in een middelgrote kookpan en warm ze in 3-4min op. Draai het 
vuur uit, giet af en doe terug in de pan. Klop een dressing van de ahornsiroop, het citroensap, 
1/2tl citroenrasp, de mosterd, 1/3e van de verse kruiden, de olijven, 1-2el olijfolie en een snuf 
zout en peper. Roer de dressing en paprika door de linzen. 
Roer de zure room los met de knoflook, de rest van de koriander, 2-3el water, tex-mexkruiden 
naar wens en een snuf zout en peper. Serveer de gegrilde kool met de chimichurri-linzen en de 
dip. Bestrooi met de rest van de verse kruiden en de hazelnoten. 


