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Avocado toast
Avocado is niet alleen smakelijk maar heeft ook veel
gezondheidsvoordelen. Als je ziet hoe snel je deze
eenvoudige avocados toast maakt, wil je dit recept de hele
tijd maken. Het was ook Marjolijn haar favorieten lunch tijdens
de opnames van mijn instructievideo's.
Belangrijk is dat je rijpe avocado’s gebruikt. Hoe bepaal je of
een avocado rijp is? Ten eerste moet de avocado zacht
aanvoelen. Controleer en verwijder vervolgens het steeltje van
de avocado.
En vooral een lekker brood! Ik ben zelf fan van spelt of
zuurdesem brood. Gebruik lekkere dikke plakken brood voor
dit recept. Je kunt het onder de grill leggen of in een
broodrooster roosteren.

LUNCH
Ingredienten
Spelt brood
Avocado
Rucola
Eieren
Zout en peper naar smaak
Plantaardige of vegan mayonaise

LUNCH
Bereiding toast
Snijd je brood in dikke plakken en zet je grill
aan. Laat deze minaal 5 minuten voor
verwarmen voordat je het brood onder de grill
legt. Leg het brood op de bakplaat en
verwarm voor

5-7 minuten. Controleer of het

brood goudbruin is. Draai het brood en rooster
de andere kant van het brood.
Breng ondertussen een pan water aan de kook
en kook twee eieren. Als je van zachte eieren
houdt, laat dan 5 minuten koken, als je je
eieren stevig wilt, kook ze dan nog 2 of 3
minuten extra.
Giet de eieren af en laat ze schrikken met
ijskoud water, zodat je de schil gemakkelijk
kan verwijderen.
Neem dan een teentje knoflook en prak het in
een vijzel.Halveer de avocado en gebruik een
lepel om de avocado eruit te scheppen.

Neem

een vork en pureer tot je een zachte,
boterachtige consistentie krijgt.
Als de toast goudbruin is, haal je het uit de
oven. Smeer de avocado boter op de toast.
Voeg zout en peper naar smaak toe en
decoreer ze met de eieren. Je avocado
toast is klaar.

