
 2 eetlepels olijfolie 
 3 eetlepels extra virgine olijfolie
 8 dikke sneden volkorenbrood

Bereiden : 

1. Doe de halloumi en de tomaatjes in een kom. Klop in een andere kom de knoflook, 
het citroensap, het balsamico azijn en de extra virgine olijfolie door elkaar.

2. Schenk dit over de plakken halloumi en de tomaatjes. Dek de schaal af en zet het 
een nacht in de koelkast.

3. Vang de volgende dag de marinade van deze schaal 
marinade.  

4. Verhit nu de gewone olie 
tot ze aan beide kanten goudbruin zijn. 

5. Bak nu de tomaatjes 5 minuutjes op een gelijkmatig vuurt
barsten. Dek het af en zet het apart.

6. Rooster het brood éventjes in d
7. Leg er dan de gebakken 

besprenkel het met de opgevangen marinade
8. Garneer met een takje tijm en serveer direct.
9. Jammie,.. Lekker ! 

Eet smakelijk en een hartelijke groet van Ti

Gemarineerde halloumi met 
gebakken tomaatjes

Ook dit recept blinkt uit in smaak en simpelheid. 
Natuurlijk duurt het marineren een poosje, maar 
daar hoef je niet veel aan te doen. 

Nodig : 

 Ca 400 gram halloumi, in 8 plakjes van 1 cm
 250 gram kerstomaatjes, gehalveerd
 250 gele tomaatjes, gehalveerd
 1 teentje geperste knoflook
 2 eetlepels citroensap 
 1 eetlepel balsamico azijn
 2 eetlepels citroentijm, en een takje voor de 

garnering 

3 eetlepels extra virgine olijfolie 
8 dikke sneden volkorenbrood 

Doe de halloumi en de tomaatjes in een kom. Klop in een andere kom de knoflook, 
het citroensap, het balsamico azijn en de extra virgine olijfolie door elkaar.
Schenk dit over de plakken halloumi en de tomaatjes. Dek de schaal af en zet het 

e koelkast. 
Vang de volgende dag de marinade van deze schaal op. Je gebrui

olie in een grote koekenpan. Bak de halloumi 1 minuut per kant, 
tot ze aan beide kanten goudbruin zijn. Leg het op een bord en dek het af.
Bak nu de tomaatjes 5 minuutjes op een gelijkmatig vuurtje, tot het vel begint te 
barsten. Dek het af en zet het apart. 
Rooster het brood éventjes in dezelfde pan. 

gebakken halloumi op, schep er flink wat van de tomaatjes op en 
besprenkel het met de opgevangen marinade 
Garneer met een takje tijm en serveer direct. 

Eet smakelijk en een hartelijke groet van Tieneke 

halloumi met 
gebakken tomaatjes 

Ook dit recept blinkt uit in smaak en simpelheid. 
Natuurlijk duurt het marineren een poosje, maar 
daar hoef je niet veel aan te doen.  

400 gram halloumi, in 8 plakjes van 1 cm 
250 gram kerstomaatjes, gehalveerd 
250 gele tomaatjes, gehalveerd 
1 teentje geperste knoflook 

azijn 
2 eetlepels citroentijm, en een takje voor de 

Doe de halloumi en de tomaatjes in een kom. Klop in een andere kom de knoflook, 
het citroensap, het balsamico azijn en de extra virgine olijfolie door elkaar. 
Schenk dit over de plakken halloumi en de tomaatjes. Dek de schaal af en zet het 

Je gebruikt het weer. Als 

. Bak de halloumi 1 minuut per kant, 
dek het af. 

je, tot het vel begint te 

, schep er flink wat van de tomaatjes op en 


