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Rooster eventueel de sneetjes brood.
Bak de bacon. Besmeer ondertussen
het brood met de mayonaise. Snij de
tomaat in plakjes. Beleg het brood
met de bacon, de tomaat en de sla. 

Recept

Benodigdheden



Snijd de komkommer in kleine stukjes. Meng de
Griekse yoghurt met de mayonaise, en stukjes
komkommer. 

Voeg naar smaak peper, zout en verse kruiden zoals
bijv. basilicum toe. Besmeer de sneetjes brood met de
komkommersalade, het rookvlees en de basilicum. 

Recept

Benodigdheden



Voeg de yoghurt-mayonaise, de zure room, de
mosterd en de bieslook samen en roer goed
door. Snij de eieren grof en voeg toe aan de
rest. Beleg het brood met de eiersalade en
garneer met de kiemen. 

Recept

Benodigdheden



Rasp de knolselderij of snij hem in kleine
blokjes. Snij de appel in kleine blokjes of reepjes.
Voeg de mayonaise, de creme fraiche of de zure
room, de mosterd en de dille toe. Voeg peper en
zout naar smaak toe. 

Meng alles goed door elkaar. Beleg de sneetjes
brood met de salade en leg hier de plakjes
rauwe ham bovenop. Besprenkel de belegde
boterhammen met een beetje limoensap. 

Recept

Benodigdheden



Besmeer het brood met
hüttenkäse. Voeg wat stukjes
aardbei toe en rasp er tot slot
wat chocolade overheen. 

Recept

Benodigdheden



Snijd de tomaat in kleine blokjes en breng op smaak met
een scheutje olijfolie, zout en peper. Snijd ook de
komkommer in dunne plakjes

Beleg het sneetje brood met de zuivelspread, de blokjes
tomaat en een paar plakjes komkommer. Garneer af met
chilivlokken, sesamzaad, verse peterselie en beetje zout
en peper.

Recept

Benodigdheden



Snijd de gerookte kipfilet in plakjes en beleg hiermee de
sneetjes brood. Snij vervolgens de avocado in kleine
blokjes en strooi deze over de gerookte kipfilet. 

Schil de sinaasappel en snij de partjes in kleinere stukjes,
verdeel de stukjes sinaasappel ook over het brood. 

Meng nu in een kommetje de mayonaise met het
limoensap. Sprenkel deze dressing over het belegde
brood en garneer het geheel af met grof gesnipperde
basilicum blaadjes. 

Recept

Benodigdheden
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https://www.tiktok.com/@broodvansoma
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