
Eet smakelijk!

Tip van juf Femke

Mega courgettes
Courgetteplanten zijn groot en als je per ongeluk of expres te lang wacht met het 
oogsten van de vruchten, zijn ook deze heel groot. Je kan die mega courgettes nog 
steeds eten, maar ze hebben minder smaak dan de kleintjes.

Van de grote courgettes maken veel mensen soep. Je kan ze ook gebruiken als basis 
voor een pastasaus. Voeg wat smaakmakers toe en je hebt een snel, vegetarisch  
pastagerecht. Simpel, snel en lekker.

Aan de slag

1. Kook de pasta zoals op de verpakking staat

2. Rasp de courgettes

3. Fruit een fijngesneden uitje en wat knoflook in een pan

4. Voeg de courgetterasp, oregano en de verse peper toe en laat dit garen 

Tip: Gebruik maar een klein beetje peper, want anders wordt de saus te pittig

5. Als de courgette zacht is, is je saus klaar om over de pasta te serveren

6. Voeg wat verse basilicum en wat geraspte kaas toe. Eet smakelijk!

Wist je dat…
• Je kan van de courgetteplant niet alleen de vruchten maar ook de bloemen eten. 

In Italië worden mannelijke én vrouwelijke courgettebloemen gewoon op de markt 
verkocht.

• Het verschil tussen de bloemen zie je hiernaast. De bovenste bloem aan de vrucht 
is de vrouwelijke, de onderste is de mannelijke.

• Wil je de bloemen ook een keer eten? Je kan ze rauw toevoegen aan een salade, 
vullen met bijvoorbeeld roomkaas en in de oven verwarmen of frituren. Op  
internet zijn allerlei recepten te vinden.

Nog meer courgettes geoogst?
Je kan nog veel meer lekkere dingen doen met al die courgettes die je uit je tuintje 
hebt geoogst. Maak bijvoorbeeld eens spaghetti van courgette. Of zet de courgettes 
op het zuur. Dit noemen ze ook wel ‘inmaken’ en is een eeuwenoude methode om 
groenten of fruit lang te bewaren. Zo houd je de frisse zomervruchten goed tot aan 
het einde van de winter. 

Eet smakelijk!

Schooltuinrecepten
Groente uit je tuin op je bord

Ingrediënten
• pasta naar keuze
• 2 tenen knoflook
• 1 middelgrote ui 
• 2 of 3 courgettes 
• verse of gedroogde 

oregano
• handje basilicum 
• verse rode peper naar 

smaak
• Parmezaanse kaas of 

Pecorino

http://www.schooltuinrecepten.nl/groenten2/courgette/courgettesoep

