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Broodbeleg
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Komkommertzatziki
Ingrediënten
o 1 komkommer
o 0,5 tot 1 citroen, uitgeperst
o 130 g ongeroosterde en ongezouten cashewnoten
o 1 à 2 el koolzaadolie
o 1 teentje knoflook
o optioneel: 1 tl oregano
o optioneel: 1 el verse dille of 1 tl gedroogde dille
Recept
1. Was de komkommer en rasp hem boven een vergiet.
2. Doe de helft van de geraspte komkommer in een smalle, hoge mengbeker en voeg de rest van de
ingrediënten toe.
3. Mix met een staafmixer tot je een smeuïge massa hebt.
4. Voeg de rest van de komkommer toe en meng die erdoor. Kruid eventueel bij met wat extra citroensap,
peper en zout
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Erwtenspread met amandelschilfers
Ingrediënten
o
o
o
o

150 g diepvrieserwtjes (voor ongeveer 4 boterhammen)
1/4 van een blokje groentebouillon
optioneel: 1/2 tl wasabipasta
of 10 muntblaadjes en 1 tl amandelschilfers

Recept
1.
2.
3.
4.

Doe de erwtjes in een kom en doe er water bij tot de erwtjes net onder staan.
Doe er een kwart bouillonblokje bij en kook ze nu gaar. Dat zal ongeveer 5 minuten duren.
Giet de erwtjes af en mix ze, eventueel met wat wasabi of munt erbij.
Werk eventueel af met wat amandelschilfer

Beleg met reepjes paprika, tomaat of een ander groentje
naar keuze erbij.
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Tomatenspread
Ingrediënten voor 4 personen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 pakje tofu
4 tomaten
2 uien
4 wortels
3 - 4 el koolzaadolie
3 tl Italiaanse kruiden
1 tl groentebouillon
1,5 tl rietsuiker
1 handvol basilicum
Peper

Recept
1. Snijd de groenten in kleine stukjes.
2. Warm de olijfolie op in een grote pan en bak de ui en wortel op een zacht vuurtje. De ui en wortel moeten
bijna karamelliseren. Als de groenten bijna gaar zijn, roer je er de stukjes tomaat onder, samen met het
groentebouillonpoeder en de Italiaanse kruiden.
3. Bak alles nog 10 minuten op een middelmatig vuur, tot de groenten volledig gaar en droog gekookt zijn.
Pers ondertussen de tofu uit. Hiervoor leg de je de tofu tussen twee snijplanken (of borden) en leg je op de
bovenste snijplank een zwaar gezwicht zoals een telefoonboek of twee conservenblikken.
4. Na 20 min zal je zien dat de tofu al heel wat vocht heeft vrijgegeven. Giet dit vocht af en verkruimel de tofu
met je handen boven een hoge mengbeker. Giet hierbij de gebakken groenten, de basilicum en de
rietsuiker. Mix alles fijn met een staafmixer.
5. Kruid bij met peper en eventueel nog een snuifje extra suiker

6

Voor meer recepten en culi-tips www.evavzw.be

Bloemkool-kerrieslaatje

Ingrediënten voor 400g
o
o
o
o
o

½ bloemkool
4 el veganaise (of half veganaise, half sojayoghurt)
1 el kerriepoeder
1 handvol tuinkers
Peper en zout

Bereiding van bloemkool-kerrieslaatje:
1. Verdeel de bloemkool in roosjes en stoom ze in ca. 5 minuten beetgaar. Plet ze met een pureestamper en
laat afkoelen.
2. Voeg veganaise en kerriepoeder toe. Halveerde tuinkers en meg hem door het bloemkoolmengsel. Breng
op smaak met peper en zout.
3. Serveer met brood of op cracker
Bron: Velt vzw
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Kleine
honger
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Toast guacamole
Ingrediënten
o toastbrood, gewoon brood, crackers, wraps,...
naar keuze
o 2 grote, rijpe avocado's
o 2 eetlepels fijngesneden koriander
o 3 lente-uitjes, in dunne ringen gesneden
o sap van 1/2 citroen of van 1 limoen
o 1 el olijfolie (of een andere olie)
o zout en peper
o iets pikant naar keuze: een mespuntje
cayennepeper of chilipoeder, een paar druppels
tabasco, een koffielepel chilisaus, ...
o 1 tomaat in schijfjes
o optioneel: zongedroogde tomaatjes

Recept
1.
2.
3.
4.

Snijd de avocado doormidden, verwijder de pit en lepel het vruchtvlees eruit.
Snijd ze in blokjes en doe ze in een kommetje.
Doe de olie erbij en veel zout en peper.
Prak alles door elkaar – je kunt het een beetje grof en klonterig houden als je wilt, of je kunt prakken tot de
guacamole glad is.
5. Doe er de gesneden lente-uitjes en de gehakte koriander bij en meng goed.
6. Smeer een laag van het mengsel op de toastjes, wraps, brood, ...
7. Werk eventueel af met een schijfje tomaat of met stukjes zongedroogde tomaat.

9

Voor meer recepten en culi-tips www.evavzw.be

Zomerse quinoa-salade
Ingrediënten
Voor het quinoaslaatje
o 250 g quinoa
o 1 groentebouillonblokje
o Handvol nootjes
Voor de groenten
o 1 komkommer, in blokjes
o Flink bosje verse munt, fijngehakt
o Bosje bladpeterselie, fijngehakt
o 2 rode of gele paprika's, fijngesneden
o 3 tomaten, fijngesneden
o 3 lente-uitjes, in dunne ringen
Voor de dressing
o 4 el olijfolie
o Sap van 1 citroen of limoen
o ½ theelepel zout en peper naar smaak

Recept
1. Kook de quinoa gaar zoals op de verpakking staat.
2. Doe een bouillonblokje in je kookwater voor extra smaak.
3. Giet af en laat wat afkoelen.
4. Snij de groentjes
5. Meng de quinoa onder je groentjes
6. Voeg alles bij elkaar
7. Doe er wat saus over en serveer eventueel met nootjes naar keuze.
Smakelijk!
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Quinoaslaatje in de lente
Ingrediënten
Voor het quinoaslaatje
o 250 g quinoa
o 1 groentebouillonblokje
o Handvol nootjes
Voor de groenten
o 250 g erwtjes (vers of diepvries)
o 1/2 bloemkool, roosjes gaargekookt (15 min)
o 10 radijsjes, zonder steeltje en in 4 gesneden
o Een handvol fijngesneden bieslook
Voor de dressing
o 5 el olijfolie
o 3 tl appelazijn
o 1 tl mosterd
o Snuifje suiker
o Zout en peper naar smaak

Recept
Voor de groenten
1. Doe de erwtjes in een pan, schenk er water overheen,
2. Breng aan de kook en laat koken tot ze gaar zijn – een paar minuten voor diepgevroren of heel zachte verse
erwtjes, iets langer voor oudere verse erwtjes.
3. Giet de erwtjes af.
4. Ontdoe de bloemkool van stronk en bladeren.
5. Kook de bloemkoolroosjes gaar in 15 minuutjes en giet af.
6. Was en snijd de radijsjes en de bieslook.
7. Doe alles bij elkaar in een grote mengkom
Voor het quinoaslaatje
1. Kook de quinoa gaar zoals op de verpakking staat.
2. Doe een bouillonblokje in je kookwater voor extra smaak.
3. Giet af en laat wat afkoelen.
4. Meng onder je groentjes
5. Voeg alles bij elkaar
6. Doe er wat saus over en serveer eventueel met nootjes naar keuze.
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Quinoasalade in de herfst
Ingrediënten
Voor het quinoaslaatje
o 250 g quinoa
o 1 groentebouillonblokje
o Handvol nootjes
Voor de groenten
o Handvol rozijntjes
o 1 zak rucola (75 gr)
o 3 zoetzure appels (bijvoorbeeld Granny Smith)
o 5 stengels groene selder, geschild
o 100 gr walnoten (of een handjevol)
Voor de dressing
o 4 el sojayoghurt
o 2 el appelazijn
o 2 el olijf- of een andere olie
o Sap van 1/2 limoen (of citroen)
o Snufje zout en peper (naar smaak)

Recept
Voor de groenten
1. Doe de rozijntjes in een kommetje met lauw water en laat ze wellen.
2. Schil de appels en de selderstengels en snijd in gelijke stukjes.
3. Hak de walnoten in grove stukjes.
4. Giet de rozijntjes af.
5. Doe alles in een grote kom en meng er de rucola onder.
Voor het quinoaslaatje
1. Kook de quinoa gaar zoals op de verpakking staat.
2. Doe een bouillonblokje in je kookwater voor extra smaak.
3. Giet af en laat wat afkoelen.
4. Meng onder je groentjes
5. Doe er wat saus over en serveer eventueel met nootjes naar keuze.
Smakelijk!
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Winterse quinoasalade
Ingrediënten
Voor het quinoaslaatje
o 250 g quinoa
o 1 groentebouillonblokje
o Handvol nootjes
Voor de groenten
o 2 pastinaken
o 3 zoete aardappelen
o ½ pompoen
o Een paar takjes tijm of een tl gedroogde tijm
o Een paar takjes rozemarijn of een tl gedroogde rozemarijn
Voor de dressing
o 4 el olijfolie
o 2 el donkere of witte balsamicoazijn

Recept
Voor de groenten
1. Verwarm de oven voor op 200°C.
2. Haal de pitjes uit de pompoen.
3. Schil de groenten en snijd ze in gelijke stukjes, ter grootte van een dobbelsteen, bijvoorbeeld.
4. Neem een grote ovenschaal, gooi de groenten erin en doe er een snuifje zout en peper overheen.
5. Overgiet royaal met olie en schud eens, zodat je stukjes groenten aan alle kanten wat olie gezien hebben
6. Zet 30 min in de oven of tot ze gaar zijn.
7. Roer halverwege een keer om.
Voor het quinoaslaatje
1. Kook de quinoa gaar zoals op de verpakking staat.
2. Doe een bouillonblokje in je kookwater voor extra smaak.
3. Giet af en laat wat afkoelen.
4. Meng onder je groentjes
5. Doe er wat saus over en serveer eventueel met nootjes naar keuze.
Smakelijk!
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Gepimpte tomatensoep
Ingrediënten
Voor de soep:
o
5 tomaten
o
1 liter water
o
1 blokje groentebouillon
o
1 teentje look
o
Olijfolie of koolzaadolie
o
1 selderstengel
o
1 el tomatenpuree
o
1 ui
o
1 wortel
o
peper en zout
Om te pimpen
o Kikkererwten: Die kleine balletjes drijven zo mooi in je soep. Koop een blik/bokaal of een pakje gedroogde
kikkererwten. Als je gedroogde kikkererwten koopt, moet je ze wel eerst nog anderhalf uur koken, voor je ze
in je soep doet
o Croutons (of geroosterde of gebakken stukjes brood): Snij de korsten van sneetjes brood en snij de rest
(het broodkruim) vervolgens in kleine dobbelstenen van zo’n 1 op 1 cm. De korstjes gebruik je niet. Verhit
een klontje (soja)boter of een scheutje olijfolie in een braadpan. Bak daarin de stukjes brood tot goudgele
croutons. Laat de croutons nadien even uitlekken op een bordje met een vel keukenpapier.
o Vermicelli lettertjes: Kijk op de verpakking om te weten hoe lang de lettertjes moeten meekoken.
o Vegetarische balletjes: Je kan ze kant-en-klaar in de winkel kopen of zelf maken.

Werkwijze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Snijd de ui en een teentje look in stukjes en stoof ze in een grote kom met een beetje olijfolie.
Als je stukjes ui wat doorschijnend beginnen te worden (‘glazig’) ben je klaar voor de volgende stap.
Schil de wortel en snij de wortel en de selderstengel fijn en stoof mee aan tot ze bijna gaar zijn.
Snij de tomaat in stukken, doe ze ook in de kom en voeg ze toe, laat sudderen op een zacht vuurtje.
Voeg de tomatenpuree, het water en een bouillonblokje toe.
Laat de soep nu 20 minuten zachtjes pruttelen.
Mix de soep met een staafmixer.
Doe er wat peper en zout bij, naar smaak
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Springrolls
Ingrediënten
Voor 8 springrolls:
o 100 gram rijst vermicelli /glas noedels
o 8 eetlepels pinda’s (zonder zout)
o 4 eetlepels sojasaus
o 2 theelepels limoensap
o 4 eetlepels vers gesneden koriander
o 4 theelepels zeer fijngesneden knoflook
o 8 vellen rijstpapier
o 1 wortel geraspt of in hele fijne reepjes gesneden
o 8 blaadjes sla
o 4 theelepels sesamzaad
o Optioneel: blaadjes koriander
Dip
o
o
o
o

4 eetlepels sojasaus
2 zeer fijngesneden kleine teentje knoflook
2 theelepels rijstazijn
2 theelepels vers geraspte gember

Bereiding:
1. Week de noedels 3-5 minuten in warm water. Giet af en laat uitlekken
2. Maal de pinda’s fijn in de vijzel. Haal uit de vijzel en meng met de sojasaus, limoen, koriander en knoflook.
3. Vul een kom met warm water (niet kokend, wel heet genoeg). Dompel een vel rijstpapier 5 tot 10 seconden
in het water, totdat het zacht is. Leg het rijstpapier plat op een bord.
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4. Leg 1 eetlepel van het pindamengsel in het midden van een vel rijstpapier. Voeg 1 eetlepel geraspte wortel
toe. Rol 1 blaadje sla op en leg deze erop. Strooi het sesamzaad erover en eventueel een paar blaadjes
koriander. Zorg dat 2 cm aan beide kanten vrij blijft. Vouw de zijkanten naar binnen en rol het papier tot
een pakketje. Herhaal dit met de rest van het rijstpapier.
5. Maak een dip van de sojasaus, knoflook, rijstazijn en gember. Serveer bij de springrolls.
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Bitterballen
Ingrediënten voor 4 personen
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 aubergine
1 ui
Een handvol champignons
Tot - 140 g bloem
Paneermeel
Groentebouillonpoeder naar smaak
Zout naar smaak
Peper naar smaak
olie

Recept
1.
2.
3.
4.
5.

Versnijd één voor één de aubergine, ajuin en champignons in een foodprocessor tot alles fijngemalen is.
Bak alles lichtjes aan in een pan en voeg de kruiden toe.
Laat afkoelen en voeg bloem toe totdat je een kneedbare massa krijgt.
Rol balletjes en bedek ze met een laag paneermeel.
Frituur in plantaardige olie, in een pan (of friteuse)

Geen foodprocessor? Versnijd alles heel klein, bak aan in de pan en pureer
op het einde.
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Grote
honger
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Balletjes in tomatensaus
Ingrediënten
Voor de balletjes:
o 1 teentje knoflook
o 250 g volkorenbrood
o 150 g vegetarisch gehakt
o 100 g cashewnoten
o 50 g pijnboompitten
o 2 el olijfolie
o 3 el tomatenpuree
o 1 tomaat
o Snufje peper & zout
Voor de tomatensaus:
o (Tomatensaus uit een potje) of…
o 3 el olijfolie
o 2 uien
o 2 teentjes knoflook
o 800 g tomaten in stukjes (uit blik)
o 2 tl Provençaalse kruiden
o zout en peper
Voor de puree:
o 800 gr aardappelen
o 100 ml sojaroom
o 2 tl nootmuskaat
o Snufje peper en zout

Recept
Voor de balletjes:
1. Verkruimel het brood en doe het in een grote kom samen met de cashewnoten
2. Snij de knoflook in kleine stukjes en doe het in de kom samen met de olijfolie en de tomatenpuree
3. Mix alles door elkaar en voeg een snufje zout & peper toe
4. Snij ondertussen de tomaat in kleine stukjes en meng het in een kom met het vegetarisch gehakt en de
pijnboompitjes.
5. Meng alles goed en rol balletjes
6. Bak de balletjes vervolgens in een pan totdat ze aan alle kanten kleur krijgen
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Voor de tomatensaus
1. Pel je ui en snijd hem in kleine stukjes.
2. Verhit de olijfolie in een kookpot op een zacht vuur.
3. Doe er de stukjes ui in en laat ze enkele minuten rustig stoven
4. Roer af en toe met een houten lepel.
5. Druk met de platte kant van een mes op de teentjes look tot ze barsten. Nu kan je de pel er makkelijk
afhalen. Snijd de teentjes in stukjes en doe ze bij de uien.
6. Wacht 2 minuten. (Je stukjes look mogen lichtjes bruin kleuren, maar niet te
veel, want dan smaken ze bitter.)
7. Voeg de tomaten toe en kruid met Provençaalse kruiden, peper en zout. Laat
de saus 10 minuten zachtjes stoven.
8. Mix de saus met een staafmixer tot ze mooi glad is.
9. Bij gekocht tomatensaus geldt het volgende: Warm de tomatensaus op in
een pot op het vuur of in de microgolf
Voor de puree
1. Zet een grote pot met water in op het vuur en voeg er een snufje zout bij.
2. TIP: doe er een deksel op zodat het water sneller kookt. Goed voor het geduld en het klimaat!
3. Schil de aardappelen en als het water kookt mag je ze in de pot doen.
4. De aardappelen zijn goed na 25 minuten
5. TIP: aardappelen zijn goed als je er makkelijk in kan prikken met een mes.
6. Giet de aardappelen af in een vergiet en doe ze daarna opnieuw in de pot
7. Voeg er een half brikje sojadrank aan toe
8. Plet de aardappelen met een pureestamper of een vork
9. Kruid het met nootmuskaat, peper & zout
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Snelle pasta
Ingrediënten
o
o
o
o
o
o
o
o

500 gram volkoren pasta (bij voorkeur 'penne', oftewel pijpjes-pasta)
2 uien
2 teentjes look
6 verse tomaten
300 ml tomaten in stukjes in blik of brik
1 rode chilipeper
3 el olijfolie of koolzaadolie
Peper en zout

Recept

6.

7.
8.
9.
10.
11.

1. Zet een grote kookpot met water op het vuur om de
velletjes van de verse tomaten te halen en ook om de pasta te
koken.
2. Terwijl je op het koken van het water wacht, kan je de uien,
de look en de chilipeper heel fijn snijden. De chilipeper snijd je
best eerst overlangs door. Haal er dan de erg pikante zaadjes
uit en snijd het vruchtvlees in kleine stukjes. Let op dat er niks
in je ogen komt! Was meteen je handen!
3. Zodra het water kookt, kan je de verse tomaten ontvellen.
4. Snijd een ondiep kruisje in de top van elke tomaat en doe
ze in het kokende water. Vis ze er na een halve minuut terug
uit, spoel ze onmiddellijk met koud water en trek de schil eraf
met een mesje.
5. Snijd elke tomaat in vier en haal er de zaadjes uit. Het
vruchtvlees snijd je in stukjes.
Zet nu een tweede kom op het vuur en giet er 3 eetlepels olijfolie in. Als de olie warm is, doe er dan de
uien bij.Als de uien glazig zijn, mag de look erbij. En ook de chilipeper. (Als je niet van te pikant houdt, doe
er dan slechts de helft in.
Voeg nu de verse tomaat en die uit blik of brik toe. Laat de saus een tiental minuutjes sudderen en zet dan
het vuur af.
Kook de penne gaar in voldoende gezouten water. Laat de pasta afdruipen in een vergiet.
Zet de saus opnieuw op, voeg de penne bij de saus en laat de pasta zoveel mogelijk saus opnemen.
Kruid bij met peper en zout en schep in makkelijke kommetjes.
Smakelijk! En hou een stukje brood in de buurt om je mond te blussen
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Ketchupcurry
Ingrediënten voor 4 personen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4 el olie (olijfolie of koolzaadolie)
400 g kikkererwten (uit blik, afgespoeld en uitgelekt)
4 cm gember
2 teentjes knoflook
10 el ketchup
peper en zout
1 handvol koriander
1 grote ajuin
4 dikke wortels (of 6 dunne)
4 tl kerriepoeder
1 citroen
250 g rijst

Recept
1. Schil je wortelen en snijd ze in blokjes van 1 cm op 1 cm.
2. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en houd warm.
Zet ondertussen een pan op het vuur en verwarm 4 eetlepels olie.
3. Voeg de ajuinringen toe en laat stoven tot de ui glazig en zacht is. Doe er dan de gember, de look, het
currypoeder en iets pikants bij. Laat een paar minuutjes verder stoven.
4. Voeg de stukjes wortel toe en laat ze ook stoven, voor 10 minuutjes.
5. Als je wortelstukjes gaar zijn, mogen de kikkererwten en de tomatenketchup erbij. Giet er ook een kwart
glas water bij, net genoeg om een sausje te vormen.
6. Laat alles 5 minuten pruttelen. Giet er nu het citroensap bij en kruid af met peper en zout.
7. Doe wat rijst in een diep bord, schep er een grote lepel curry over en strooi er wat koriander overheen.
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Ovenschotel met champignons prei en
wortelpuree
Ingrediënten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

500 g aardappelen
500 g wortelen
1 ui
1 teentje knoflook
250 g champignons
250 g vegetarisch gehakt
1 el sojasaus
800 g prei
250 ml (soja)room, verdeeld in 100 ml en 150 ml
Koolzaadolie (of olijfolie)
½ tl Provençaalse kruiden
nootmuskaat
peper en zout

Recept
Verwarm de oven voor op 180°C.
Voor de puree:
1. Breng een grote kom water aan de kook.
2. Schil de aardappelen en de wortelen en snijd ze in grove stukken van ongeveer dezelfde grootte.
3. Doe ze in het kokende water voor 25 minuten. Prik eens in de groenten om te zien of ze gaar zijn – als je
vork er makkelijk in gaat, zijn ze gaar - en giet dan alles in een vergiet.
4. Doe de wortelen en de aardappel daarna terug in de kom en maak een puree door de worteltjes en de
aardappelen fijn te stampen met 100 ml (soja)room
5. Kruid met nootmuskaat, peper en zout.

Voor het gehakt-champignonmengsel:
1. Pel en snipper de ui en de knoflook.
2. Maak de champignons schoon en snijd ze in schijfjes.
3. Stoof de ui glazig in wat olie.
4. Voeg de knoflook en de champignons toe en laat dit alles 10 minuten stoven.
5. Voeg het veggiegehakt en de sojasaus toe en kruid met de Provençaalse kruiden, peper en zout.
6. Snijd de prei in stukken en stoof de preistukjes afzonderlijk in wat olie gedurende 10 minuten
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7. Roer er de 150 ml (soja)room door
8. Kruid met peper en zout

Alles samen:
1. Verdeel het gehakt-champignonmengsel over de bodem van een ingevette ovenschaal.
2. Leg de prei erbovenop en bedek met de wortelpuree.
3. Trek eventueel met een vork lijntjes in de puree en zet de schotel 30 minuten in de oven.
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Pita met falafelballetjes
Ingrediënten
o 4 grote of 8 kleine pitabroodjes
o 100 g gedroogde kikkererwten,
een nacht geweekt in water
o 1/2 ajuin, heel fijn gesneden
o 1 teentje knoflook
o 4 eetlepels gehakte peterselie
o een bosje verse munt of de inhoud
van 2 theezakjes munt
o 1/2 (onbehandelde) citroen
o Olijfolie of koolzaadolie

Recept
1. Pel en snipper de ui en de knoflook fijn.
2. Rasp wat citroenschil fijn totdat je een koffielepeltje kan vullen. En pers 2 koffielepeltjes citroensap.
3. Doe de knoflook, de ui, de geweekte kikkererwten, de geraspte citroenschil, het citroensap, de munt en de
gehakte peterselie in een hoge mengbeker.
4. Meng alles goed en mix met een staafmixer. Er mogen nog stukjes inzitten, het hoeft geen egaal mengsel
te zijn.
5. Vorm nu 12 balletjes van je mengsel.
6. Bak ze in de pan tot dat ze aan alle kanten goudbruin zien (of frituur ze een paar minuutjes op 170°)
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Nasi Goreng
Ingrediënten
Voor de nasi
o 400 g rijst
o 1 ui
o 2 preien
o 200 g wortelen (of 2 grote wortelen of 4 kleine)
o 100 g champignons
o 100 g erwtjes (diepvries of verse zijn lekkerder dan erwtjes
uit een bokaal)
o 200 g pittig of mild gekruide tofureepjes
o olijfolie of koolzaadolie
o peper naar smaak
o 1 koffielepel kerriepoeder/currypoeder (of een kant-en-klare
nasikruidenmix)
o 1 mespunt sambal oelek (of iets anders pikants:
cayennepeper, chilipoeder, tabasco, ...)
Voor de pindasaus
o 1 teentje look
o 1 eetlepel sojasaus
o 0,3 l ongezoete (soja)melk
o 1 dikke eetlepel pindakaas
o 1 eetlepel suiker
o 0,5 citroen

Recept
Voor de nasi
1. Kook de rijst gaar. Kijk op de verpakking hoe lang je rijst moet koken, doorgaans ongeveer 20 minuten.
2. Versnipper ondertussen de uien, snijd de prei in ringen en de wortelen en champignons in blokjes.
3. Neem een grote pan of wok en bak de ui glazig met wat olie en een tikkeltje sambal oelek (of iets anders
pikant) in een grote pan of wok.
4. Roer hier de wortel, prei en champignons onder en roerbak verder tot de groenten gaar zijn
5. Kruid de groenten met het currypoeder of de nasikruiden.Roer de tofureepjes en de (diepvries)erwtjes
onder de groenten en warm ze nog even kort mee op
6. Meng de rijst onder de groenten, warm eventueel nog even op in de oven en serveer.
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Voor de pindasaus
1. Snipper de knoflook en stoof samen met de chili kort aan in een sauspan
2. Roer hier de pindakaas en de (soja)melk bij.
3. Laat de saus even inkoken op een matig vuur
4. Voeg de suiker en het sap van de citroen toe en roer
5. Als de saus te stevig wordt, kan je nog wat (soja) melk toevoegen.
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Wrap met ‘kipstuckjes’
Ingrediënten
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4 wraps
2 eetlepels (soja)boter
1 bakje ‘kipstuckjes’
1 verse mango, in blokjes
1 bosje lente-uitjes (ca. 100 g), in ringetjes
1 broccoli, in kleine roosjes
een handvol cashewnoten, in stukjes (ca. 100 g)
8 eetlepels zoetzure saus, bijvoorbeeld chilisaus
1 lepeltje water om meer een sausje te krijgen

Recept
1. Verhit de boter in een wok en bak de ‘stuckjes’ 2 minuutjes
2. Gooi dan de lente-uitjes en broccoli mee in de pan en roerbak alles totdat de broccoli beetgaar is.
3. Roer de 8 eetlepels zoetzure saus door de groenten en de reepjes en voeg een scheutje water toe, zodat je
een smeuïg sausje krijgt
4. Voeg op het laatste moment de mangoblokjes en cashewnoten toe en laat alles even pruttelen.
5. Warm ondertussen de wraps kort op in een koekenpan - je kan eventueel een klein beetje olie of
(soja)boter in je pan doen, maar dat hoeft niet
6. ! Let op: Warm ze niet te lang op, want anders worden ze stijf !
7. Rol dan een puntzakje van je wraps en vouw de onderkant om.
8. Schep het mengsel van de groenten en de ‘stukjes’ in je wraps en waan je even op een festivalweide.

28

Voor meer recepten en culi-tips www.evavzw.be

Chili-bataat burger
Ingrediënten voor 4 personen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 zoete aardappelen
3 el gezouten pinda's
1 rode ajuin
1 blik kidneyboon
50-75 gr paneermeel
Verse peterselie
1 tl gemalen komijn (optie)
2 limoenen
1 tl zout
2 el olijfolie of koolzaadolie
Tarwebloem
Hamburgerbroodje (pistolets, geroosterde sneetjes brood of Turks brood)
Avocado
Sla naar keuze

Recept
1. Kook de zoete aardappel ongeschild gaar, spoel ze onder koud water en verwijder de pel.
2. Hak ondertussen de pinda’s fijn en snij de rode ui en de chilipepers in stukken (of kruid met de chilivlokken
of chilipoeder).
3. Meng dit met de kidneybonen, paneermeel, komijn, zeste van citroenen, zout en olijfolie in een grote kom.
4. Voeg de in stukken gesneden aardappel toe en plet alles tot een grove massa.
5. Vorm voorzichtig burgertjes van het mengsel.
6. Bestrooi de burgertjes met wat bloem en laat minstens een uurtje rusten in de koelkast.
7. Bak de hamburgertjes ongeveer 5 minuten aan elke kant.
8. Serveer ze tussen een broodje met de in plakjes gesneden avocado en de sla en een sausje naar keuze.
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Portobelloburger
Ingrediënten voor 4 personen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4 portobello's
Olijfolie of koolzaadolie
Sojasaus
1 snuifje paprikapoeder
1 snuifje gemalen korianderzaadjes
4 hamburgerbroodjes of pistolets
4 blaadjes sla
1 tomaat
1 rode ajuin
Ketchup

Recept
1. Snijd de tomaat in schijfjes, de ui in ringen en maak de sla schoon.
2. Wrijf de portobello’s schoon en verwijder het steeltje. Bak de portobello’s 8-10 minuten in wat olie gaar.
Kruid met peper, sojasaus, paprikapoeder en gemalen korianderzaad.
3. Snijd de hamburgerbroodjes of pistolets open, beleg ze met wat sla, tartaarsaus (zie recept), ketchup, de
gebakken portobello, een schijfje tomaat en enkele ringetjes rode ui.
4. Serveer de portobelloburgers met groentefrietjes, extra tartaarsaus en een salade.
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Quinoa-bonenburger
Ingrediënten voor 6 personen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

80 g ongekookte quinoa
250 g gekookte zwarte bonen
2 el sojasaus
1 teentje knoflook
1 tl paprikapoeder
1 tl cayennepeper
2 tl komijnpoeder
1/2 el mosterd
2 el ketchup
40 g havermout
Olie om in te bakken

Recept
1. Kook de quinoa zoals vermeld op de verpakking. Als de quinoa klaar is, giet je het af door een fijne zeef en
pers je het water eruit.
2. Voeg de zwarte bonen toe aan een keukenmachine en mix dit goed. Voeg nu alle ingrediënten samen in
een grote kom en meng goed. Voeg als het mengsel te vochtig is wat extra havermout toe.
3. Verhit wat olie in een koekenpan. Neem 1/6 deel van het deeg en maak hier een bal van. Vorm de bal met
je handen tot een burger. Bak de burger aan beide kanten krokant. Herhaal dit voor het overige beslag
.
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Veganaise

Ingrediënten voor 8 personen
o
o
o
o
o
o

100 ml ongezoete sojamelk
175 - 250 ml zonnebloemolie
1 el (appel) azijn
1 tl mosterd
1 - 2 tl zout
1 - 2 tl agavesiroop (optioneel)

Recept
Alles behalve de olie in een pot doen, even mixen, dan langzaam terwijl je mixt de olie erbij gieten.

Variant Joppiesaus
Ingrediënten
o 1 kleine ui
o 4 el veganaise
o 2 tl currypoeder

Recept
1. Maak de Joppiesaus door de ui heel fijn te snijden en te mengen met de veganaise en de currypoeder
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Tartaar
Ingrediënten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 dl ongezoete sojamelk
1 el appelazijn
2 el balsamicoazijn
1 tl mosterd
2,5 dl zonnebloemolie
3 augurken
0.5 bosje verse peterselie
1 el bieslook
1/2 sjalot
1 el kappertjes
peper en zout

Recept
1. Mix de sojamelk met de appelazijn, balsamicoazijn en mosterd in een blender. Giet er al mixend een fijne
straal zonnebloemolie bij tot je de dikte van mayonaise bekomt.
2. Snijd de augurken in kleine stukjes. Hak de peterselie en bieslook fijn. Snipper de sjalot fijn. Meng al deze
ingrediënten samen met de kappertjes onder de 'mayonaise' en breng op smaak met peper en zout.
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Groentenfrietjes
Ingrediënten
o Olijfolie
o 1 kg wortel- en knol groenten (bijvoorbeeld knolselder, zoete aardappel, rode biet, pastinaak ...)
o Peper en zout

Recept
1. Schil de groenten, snij ze in dikke frietjes van ongeveer gelijke grootte
2. Meng ze met wat olie, peper en zout.
3. Leg ze op een ingevette bakplaat en bak in 20-30 minuten goudbruin in de oven.

34

Voor meer recepten en culi-tips www.evavzw.be

Moussaka
Ingrediënten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 kg vaste aardappelen
75 g sojaboter
75 g tarwebloem
700 ml ongezoete sojamelk
500 g tofugehakt (of seitangehakt)
1 ajuin (fijngesneden)
3 teentjes knoflook (fijngesneden)
6 verse tomaten (of 2 blikken tomatenstukjes)
3 middelgrote aubergines (in dunne schijfjes)
1 tl oregano
Nootmuskaat
Peper en zout
Olijfolie of koolzaadolie

Recept
1. Warm de oven voor op 180°C en kook de aardappelen beetgaar.
2. Maak de bechamelsaus: laat de sojaboter smelten en klop er de bloem door. Giet hier geleidelijk aan en
onder voortdurend roeren de sojamelk bij tot je een gladde, stevige saus bekomt. Kruid af met peper, zout
en nootmuskaat en laat nog even doorkoken.
3. Maak ondertussen de tomatensaus: stoof de uien aan in wat olijfolie, samen met de look, oregano en het
tofu- of seitangehakt. Giet de stukjes tomaat erbij en laat alles goed doorkoken.
4. Gril de aubergine in de oven of bak ze langs beide kanten gaar in een pan met wat olijfolie.
5. Snijd de afgegoten aardappelen in schijfjes van ongeveer 1 cm.
6. Leg in een ingevette ovenschaal een laagje aubergine, een laagje aardappel en giet er een laagje
tomatensaus over. Herhaal dit nogmaals. Leg op de tomatensaus nog een laagje aubergines en eindig met
een laag bechamelsaus. Plaats de moussaka 15 minuten in de oven.
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Noedels

Ingrediënten voor 2 personen
o
o
o
o
o

300 g wokgroenten naar keuze (bv. paprika, sojascheuten, spitskool...)
250 g noedels
Olie (olijfolie of koolzaadolie)
Optioneel: 160 g veggie kipstuckjes of wokstrips
Optioneel: Verse koriander

Voor de saus
o 10 el sojasaus
o 2 el rijstazijn of witte wijnazijn
o 4 el ahornsiroop of rijststroop
o 4 el pindakaas (ongezoet)
o 2 tl Thaïse kruidenmix (of korianderpoeder, chili(vlokken), gember, limoenblaadje)
o 1/2 tl kerriepoeder
o Enkele druppels tabasco of pikante saus

Recept
1. Doe de wokgroenten in de wok en bak gedurende 10 minuutjes. Gebruik wat water indien nodig om te
vermijden dat de groenten aan de bodem blijven plakken.
2. Mix alle ingrediënten voor de saus en voeg toe aan de groenten. Roer regelmatig totdat de groenten gaar
zijn.
3. Bereid de noedels zoals beschreven op de verpakking.
4. Serveer met wat verse koriander en gebakken ‘kipstuckjes’ indien gewenst.
Bron: Be Vegan
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Pizzahummus

Ingrediënten voor 4 personen
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4 kant en klare getomateerde pizzabodems
400 g hummus
60 g pijnboompitten
400 g kerstomaatjes
Italiaanse kruiden of bruschettamix van Verstegen
120 g rucola
Verse basilicum
400 g spinazie
olijfolie

Recept
1. Gaar de spinazie. Beleg de pizza met de hummus, spinazie, cherrytomaatjes, bruschettamix en de
pijnboompitten en bak ze ongeveer 8 minuten.
2. Verdeel de fijngehakte verse basilicum en daarna de rucola over de pizza. Werk af met een straaltje olijfolie.
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Nacho’s uit de oven
Ingrediënten voor 4 personen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 rode ajuinen fijngesneden
2 pakjes plantaardig gehakt op basis van tofu of seitan
2 blikken gepelde tomaten
6 tenen knoflook 4 fijngesneden voor de ovenschotel en 2 voor de guacamole
2 rode paprika’s in blokjes gesneden
2 blikken maïs
Tortillachips
3 rijpe avocado’s
2 sjalotten of een halve rode ui
Citroensap
Peper en zout
Chilipoeder
Cayennepeper
Koriander
Olijfolie of koolzaadolie

Recept
4. Verwarm de oven voor op 200°C
5. Fruit de ui en knoflook in een pan. Voeg na een paar minuutjes het vegetarische gehakt toe en bak mee
6. Voeg kruiden toe: begin met een eetlepel chilipoeder en een snuif cayennepeper. Voeg naar smaak
koriander, zout en peper toe (en meer chilipoeder als je wilt).
7. Voeg nu de tomaten uit blik toe en laat het geheel lekker pruttelen en op smaak komen.
8. Leg een laag tortillachips op de bodem van je ovenschaal. Schep hierover het gehakt-groentenmengsel.
Herhaal.
9. Schuif de ovenschaal voor 5 tot 10 minuten in de oven. Let op dat de chips niet aanbrandt.
10. Maak ondertussen de guacamole door 3 rijpe avocado’s, 2 tenen look, 2 sjalotjes, wat citroensap en
chilipoeder, zout en peper in het keukenmachine te doen en te laten draaien tot je een mooie gladde spread
hebt.

Serveer de ovenschotel met guacamole en eventueel wat verse koriander en
limoen.
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Spaghetti
Ingrediënten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

250 g spaghetti of capellini
olijfolie
2 uien
3 teentjes look
peper
½ – 1 tl cayennepeper
1 tl gedroogde basilicum
1 tl gedroogde oregano
1 paprika
2 wortels
1 bakje champignons
2 el tomatenconcentraat
800 ml passata
1 pakje seitangehakt* of 1 cup rode linzen

Bereiding
1. Kook de pasta volgens de instructies op de verpakking. Neem een kookpot voor de saus en zet deze op een
matig vuur. Giet er wat extra vierge olijfolie in.
2. Schil de uien en snipper ze fijn. Doe hetzelfde met de knoflook. Stoof ze in de warme olijfolie, roer af en
toe.
3. Voeg de peper, oregano, gedroogde basilicum en cayennepeper erbij, roer even door elkaar en laat dit
ongeveer een minuutje opwarmen.
4. Snijd ondertussen de paprika, wortels en champignons in kleine stukjes en voeg ze toe aan de ui.
5. Doe de linzen, tomatensaus en het tomatenconcentraat erbij en roer goed door elkaar. Laat dit minstens
een half uur pruttelen tot de linzen gaar zijn (als je seitangehakt gebruikt is het sneller klaar).
6. Proef de saus en kruid naar smaak bij. Serveer met wat geroosterde pijnboompitten, olijven, verse
basilicum

Bron: Be Vegan
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Dessert
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Banaan-chocolade muffins
Ingrediënten voor 15 muffins
o 225 gram zelfrijzende bloem
o 2 tl bakpoeder
o 1 tl baksoda (Baksoda is zuivere sodium bi-carbonaat, oftewel zuiveringszout. Het zorgt ervoor dat je muffin
gaat rijzen.)
o 1 tl appelazijn of citroensap
o een mespuntje zout
o 50 gram rietsuiker
o 3 rijpe bananen, geprakt
o 8 eetlepels vanillesojamelk
o 3 eetlepels (soja)boter
o 4 eetlepels chocolade in stukjes
o een muffinvorm (eventueel muffinpapiertjes)

Recept
1. Doe papiertjes in een muffinvorm of gebruik 2 papiertjes over
elkaar.
2. Verwarm de oven voor op 180°C.
3. Doe de bloem, bakpoeder en zout door een zeef in een grote
mengkom: schudden maar! Zo heb je straks geen klonters.
4. Voeg de suiker toe en roer alles goed door elkaar.
5. Verwarm de (soja)boter even in een glazen kommetje in de microgolfoven.
6. Roer de geprakte bananen, sojamelk en boter in een aparte kom door elkaar.
7. Voeg het mengsel bij de droge ingrediënten en schep alles kort door elkaar.
8. Voeg de stukjes chocolade toe en meng het deeg nog even kort door.
9. Vul de vormpjes voor 2/3de met beslag.
10. Bak de muffins 20 à 25 minuten op 180°C.
11. Haal ze dan uit de oven en laat ze op een rooster afkoelen.
Smakelijk!
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Bananenpannenkoeken
Ingrediënten voor 4 personen
o
o
o
o
o
o

500 g bloem
1 l sojamelk
50 g suiker
1 banaan
Zout
Vetstof

Recept
1. Plet de banaan en mix het samen met de bloem, de suiker en de sojamelk tot een glad deeg.
2. Laat je pan heet worden, voeg vetstof toe en bak de pannenkoeken goudbruin.
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Appeltaart met speculaas
Ingrediënten voor 4 personen:
o
o
o
o
o
o
o
o

1 vel bladerdeeg
1 pak speculaas
5 appels
60 g koude sojaboter
60 g rietsuiker
60 g tarwebloem
Appelmoes (of kweeperengelei of perensiroop)
Amandelschilfers (voor de afwerking)

Bereiding appeltaart met speculaas:
4. Leg het bladerdeeg in een taartvorm en prik er gaatjes in. Leg er vervolgens een laagje speculaas op en
bestrijk met de appelmoes of kweeperengelei.
5. Maak het crumbledeeg: snijd de koude sojaboter in blokjes en meng met de bloem en de suiker. Eventjes
kneden. Het moet een soort brokkelig poeder worden.
6. Schil de appels en verwijder het klokhuis. Snijd in schijfjes.
7. Leg de appels op de taart en spreid het crumbledeeg erover.
8. Bak de taart ongeveer 35 minuten op 180°C. Bestrooi met amandelschilfers en laat nog 10 minuten
bakken.
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