
henneppiadina
met muhammara (Syrische spread)

Like TerraSana op Facebook of volg ons 
op Instagram voor meer recepten en acties.     

voor de muhammara:
 ✓ 1/2 pot gegrilde paprika *
 ✓ 6 pikante rode pepers *
 ✓ 1/2 citroen
 ✓ 3 el balsamicocrème *
 ✓ 1 tl gemalen komijn
 ✓ 1/4 tl cayennepeper
 ✓ 50 g havermeel *
 ✓ 50 g walnoten *

 
voor de garnering:

 ✓ 2 henneppiadine (wraps) *
 ✓ 4 st. gegrilde paprika uit pot *
 ✓ 2 flinke handen rucola
 ✓ handje walnoten *
 ✓ 4 el kikkererwten

Wat heb je 
nodig?

bio•organic

vegan

* TerraSana producten
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Hoe maak je het?

1. Knijp de stukken paprika zachtjes uit, zodat het vocht 
er zoveel mogelijk uit is. Leg de paprika op schone 
theedoeken en dep ze droog. 

2. Doe hetzelfde met de pikante rode pepers. 
3. Pers de halve citroen uit. 
4. Doe alle ingrediënten voor de muhammara in de blender 

en maal tot een semigrof mengsel. Liever een fijn 
mengsel? Laat de blender dan iets langer malen.

5. Verwarm de piadine 1 voor 1 een tiental seconden in een 
droge koekenpan. 

6. Smeer de muhammara uit over de piadine. Garneer 
met stukken gegrilde paprika, rucola, kikkererwten en 
gecrushte walnoten. 

7. Maak evt. af met een extra scheutje balsamicocrème. 

officieel maak je muhammara 
met granaatappelsiroop, 
maar balsamicocreme is 
een  beter verkrijgbare 

vervanger!

henneppiadina

Over Ingrid
“Ik ben het liefst altijd bezig met eten. Voor TerraSana 
maak ik met plezier veel van de content, waaronder de 
foodfoto’s die je op onze sociale media ziet. In mijn mini-
fotostudio bedenk ik zoveel mogelijk lekkere recepten 
fotografeer ik erop los. Door bijzondere producten als 
ume en miso te integreren in lekkere (Europese) gerech-
ten en door veel recepten vegan en glutenvrij te houden, 
hoop ik dat iedereen kan ervaren hoe gemakkelijk het is 
om lekker en goed te eten als je iedere dag iets nieuws 
uitprobeert. Dat is óók positive eating!”

 Vind TerraSana op sociale media!

check instagram.com/terrasana_positive_eating_ _


