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Tapasrecepten 
Voldoende voor 10-12 mensen. Dus vijf dochters plus moeders plus twee leiding. 
 
Gevulde gehaktballetjes 
Benodigdheden: 

● 500 gram half-om-halfgehakt 
● Gehaktkruiden 
● Cocktailprikkers 
● Beleg naar keuze, bijvoorbeeld: 

○ eieren 
○ tomaten 
○ sla 
○ komkommer 
○ kaas 
○ geribbelde augurkenschijfjes 
○ radijsjes 
○ uien 
○ ketchup 
○ mayonaise 

 
Bereiding: 
Meng het gehakt met gehaktkruiden, maak gehaktballetjes en braad ze in een (hapjes)pan. 
Snijd de balletjes doormidden en beleg ze met de diverse soorten beleg (je kunt ook meerdere 
soorten maken, bijvoorbeeld een paar met kaas, een paar met tomaat en een paar met ei en dan bij 
elk komkommer, sla, sausje) 
 
Stel elkaar deze vragen eens: 

-          Wanneer hebben jullie voor het eerst samen eten gekookt? 
-          Wat is jouw leukste herinnering van iets wat jullie samen hebben meegemaakt? 

 
 
  
Mini-hamburgers (24 stuks) 
Ingrediënten: 

● 2 eieren 
● 400 gram mager rundergehakt 
● 100 gram gesnipperde ui 
● 2 theelepels geperste knoflook 
● zout en versgemalen (zwarte) peper  
● 2 theelepels tomatensaus 
● 6 eetlepels bloem 
● plantaardige olie om in te bakken 
● 24 mini-hamburgerbroodjes, gehalveerd en beboterd 
● augurken, sla, kerstomaatjes en mosterd 

 
Materialen: 

● zware pan  
● keukenpapier 

 
Bereiding: 
Meng de eerste zeven ingrediënten. Maak er kleine hamburgers van en bestuif ze met bloem. Verhit 
de olie in een zware pan, bak de hamburgers en laat ze op keukenpapier uitlekken. Beleg de 
onderste helft van de broodjes met een hamburger. Garneer met plakjes augurk, reepjes sla, halve 
tomaat en een likje mosterd en leg de bovenste helft van de broodjes er voorzichtig op. 
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Stel elkaar deze vragen eens: 

-          Wanneer hebben jullie voor het eerst samen eten gekookt? 
-          Wat is jouw leukste herinnering van iets wat jullie samen hebben meegemaakt? 

 
 
Tortilla met chorizo, paprika en doperwtjes 
Ingrediënten voor 16 hapjes: 

● 8 eetlepels (diepvries)doperwten 
● 200 gram chorizoworst 
● 4 halve geroosterde rode paprika’s (uit een pot) 
● 8 eieren 
● 4 eetlepels melk 
● 20 gram boter 
● 4 eetlepels olijfolie 

 
Bereiding: 
Laat de doperwten ontdooien. Haal het velletje van de chorizo en snijd de worst in kleine blokjes of 
reepjes. 
Laat de stukken paprika uitlekken en snijd ze in de lengte in repen. Klop de eieren los met de melk. 
Verhit de boter en olijfolie in een koekenpan. Giet de helft van de losgeklopte eieren in de pan (of 
gebruik twee pannen) en zet de hittebron laag. Verdeel de helft van de doperwtjes, chorizo en paprika 
over het eimengsel. 
Bak deze tortilla enkele minuten. Leg, als de bovenkant bijna droog is, even een deksel op de pan. 
Herhaal het bakken van de tortilla zodat je er twee hebt. 
Laat de tortilla op een groot bord glijden en snijd hem in acht punten. 
 
Stel elkaar deze vragen eens: 

-          Wanneer hebben jullie voor het eerst samen eten gekookt? 
-          Wat is jouw leukste herinnering van iets wat jullie samen hebben meegemaakt? 

 
 
Toaststerren met bieslookroom en gerookte kip 
Ingrediënten: 

● 1 zakje verse bieslook 
● 125 ml zure room 
● zout en peper 
● 1 gerookte kipfilet 
● 1 geroosterde paprika (uit een pot) 
● 8 sneetjes witbrood 
● olijfolie 
● uitsteekvorm (ster) 

 
Bereiding: 
Snijd de helft van de verse bieslook fijn en roer dit door de zure room. Breng de bieslookroom op 
smaak met zout en peper. Snijd de gerookte kipfilet in 16 dunne plakjes. 
Snijd een geroosterde paprika in dunne reepjes. Bestrijk het witbrood dun met olijfolie en rooster ze 
aan beide zijden goudbruin. Dat kan in een broodrooster, maar ook in een pan. 
Steek met een uitsteekvorm 16 sterren uit het geroosterde brood. Bestrijk elke broodster met 
bieslookroom en leg er telkens een plakje kip en wat paprikareepjes op. 
Stapel steeds twee belegde broodsterren op elkaar. Druk licht aan en garneer met een schepje 
bieslookroom en de overige sprietjes bieslook. Steek in elke ster eventueel een cocktailprikker. 
 
  

 

http://www.tapas-recepten.nl/toaststerren-met-bieslookroom-en-gerookte-kip/
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Stel elkaar deze vragen eens: 
-          Wanneer hebben jullie voor het eerst samen eten gekookt? 
-          Wat is jouw leukste herinnering van iets wat jullie samen hebben meegemaakt? 

 
 
Wraps met gerookte zalm en komkommer 
Ingrediënten: 

● 1 kuipje Boursin Knoflook & Fijne kruiden 
● 4 wraps 
● 1 komkommer 
● 50 gram pijnboompitten 
● 200 gram gerookte zalm 
● 4 eetlepels groene pesto 

 
Bereiding: 
Verwarm de wraps per stuk heel even in de koekenpan. 
Schil de komkommer met een kaasschaaf of een dunschiller en maak daarna over de lengte plakken 
met de kaasschaaf. 
Rooster de pijnboompitten in een droge pan, zodat ze iets bruin worden. 
Smeer de wraps in met een dikke laag Boursin, leg de plakjes gerookte zalm hierop. 
Smeer daarna de pesto over de zalm en strooi de pijnboompitten erover. 
Leg hierop de plakken komkommer. 
Rol de wraps op en steek deze vast met enkele cocktailprikkers. 
Snijd de wrap in 5 á 6 stukjes. 
 
 
Tomatencappuccino 
Ingrediënten: 

● 2 eetlepels olijfolie 
● 2 kleine uien, gesnipperd 
● 12 pomodori-tomaten in stukjes 
● 2 theelepels paprikapoeder 
● 4 theelepels gedroogde Italiaanse kruiden 
● 1 liter vlees- of kruidenbouillon 
● versgemalen peper 
● 200 milliliter slagroom 
● 4 eetlepels fijngehakte verse peterselie 

 
Bereiding: 
Verhit de olijfolie in een pan met een dikke bodem en fruit hierin de ui zachtjes glazig. Schep de 
tomaten, paprikapoeder en kruiden erdoor en verwarm alles 2-3 minuten. 
Voeg de bouillon toe en laat alles 10 minuten zachtjes koken. Pureer het geheel met een staafmixer 
tot een gladde soep en wrijf de soep indien gewenst door een zeef om de velletjes en de pitjes van de 
tomaten eruit te halen. 
Breng de soep verder op smaak met zout en peper en warm hem nog even goed door. 
Klop intussen de slagroom half stijf met wat zout en peper. Schep de tomatensoep in kopjes en schep 
de room erop. Strooi er peterselie over ter garnering. 
 
Stel elkaar deze vragen eens: 

-          Wanneer hebben jullie voor het eerst samen eten gekookt? 
-          Wat is jouw leukste herinnering van iets wat jullie samen hebben meegemaakt? 

 
 
 
 

 

http://www.tapas-recepten.nl/wraps-met-gerookte-zalm-en-komkommer/
http://www.tapas-recepten.nl/tomatencappuccino/
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Sangria (alcoholvrij) 
Bij tapas is sangria erg lekker. Deze alcoholvrije variant is heerlijk! 
Ingrediënten voor 2 kannen: 

● 5 eetlepels suiker;  
● 2 grote glazen sinaasappelsap;  
● 2 sinaasappels;  
● 2 citroenen;  
● 2 appels of 2 perziken;  
● 2 liter druivensap;  
● 1 liter bruisend bronwater 

 
Bereiding: 
Snijd de sinaasappels, citroen, appel/perzik in kleine blokjes. 
Meng de sinaasappelsap, suiker en druivensap in een grote kan. 
Doe het fruit erbij en roer goed totdat de suiker is opgelost.  
Laat de sangria afkoelen in de koelkast en doe er vlak voor het serveren bronwater bij. 
  
 
Stel elkaar deze vragen eens: 

-          Wanneer hebben jullie voor het eerst samen eten gekookt? 
-          Wat is jouw leukste herinnering van iets wat jullie samen hebben meegemaakt? 

 


