
 

 
 

Koekjes van zoete aardappel en bloemkool en 
tahin-dressing 
 
Wat heb je nodig: 
Voor de koekjes: 
- 4 eieren 
- 3 volle el kikkererwtenmeel (of (spelt)bloem) 
- 1,5 tl dillezaad* 
- 1 tl komijnpoeder 
- 1 grote teen knoflook 
- 150 g zoete aardappel 
- 200 g bloemkool 
- zout en versgemalen peper 
- olie om in te bakken 
 
Voor de dressing: 
- 2 el lichte tahinpasta 
- 2 el citroensap 
- eventueel water om de dressing te verdunnen 
- zout en peper 
 
Serveer met: 
- romaine-sla 
- gekookte sperziebonen of komkommer 
- rode ui* 
- verse dille 
 
*zie tips 



 
 

Hoe maak je het: 
 
Wrijf de knoflook met de platte kant van een mes tot moes. Rasp de zoete aardappel 
grof. Snijd de bloemkool in stukjes van 1 bij 1 cm. De stelen liefst nog wat kleiner. 
 
Klop de eieren los in een grote mengkom. Voeg het meel toe en mix met een garde tot 
een homogeen beslag, dikker dan dat van pannenkoeken. Voeg de zoete aardappel en 
bloemkool toe. Plus de knoflook, dillezaad, komijnpoeder, zout en peper. Meng goed. 
 
Maak een dressing van de tahin, citroensap en eventueel wat fijngesneden dille. Voeg 
voor een dunnere dressing simpelweg wat water toe. Breng op smaak met zout en 
peper.  
 
Verhit olie in een koekenpan. Bak als je pan groot genoeg is meerdere koekjes in een 
keer. Draai het vuur terug naar middelhoog. Schep met een eetlepel een hoopje beslag 
in de pan, druk plat en vorm een koekje van hooguit een centimeter dik. Laat ongeveer 
3 minuten aan beide kanten bakken. Laat de koekjes op keukenpapier uitlekken en 
houd eventueel warm in de oven. 
 
Serveer de koekjes op een salade en besprenkel het geheel met de tahindressing. 
 
 
Tips 
 
- Rode ui in een salade kan nogal scherp zijn. Daarom is het lekker om de ui dun te 
snijden en even weg te zetten met een flinke scheut appelazijn. Het resultaat is 
heerlijke zoetzure ui. 
 
- Ook lekker: de koekjes als hapje serveren met een dip van dikke yoghurt en lichte 
tahin. 
 
- Geen dillezaad kunnen vinden? Gebruik dan venkelzaad of geef de koekjes smaak 
met verse/gedroogde tijm of oregano. 


