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Nigel Williams:
”Ik eet vegetarisch omdat de
overproductie van vlees de planeet
naar de vaantjes helpt. Ik trakteer
andere mensen dan ook vaak op
een lekkere veggie maaltijd.
Deze balletjes werken altijd.”

Wat heb je nodig voor dit ‘bedrog’?
Balletjes
1 teentje knoflook
250 g volkorenbrood
150 g vegetarisch gehakt
100 g cashewnoten
50 g pijnboompitten
2 el olijfolie
3 el tomatenpuree
1 tomaat
2 el kappertjes
zout & peper

Tomatensaus
3 el olijfolie
2 uien

2 teentjes knoflook
800 g tomaten in
stukjes (uit blik)
2 tl Provencaalse kruiden
zout en peper
Aardappelpuree
1 kg aardappelen
100 ml sojaroom
1 tl zout
1 tl peper

1/2 tl nootmuskaat
(optioneel)

Ah, balletjes in tomatensaus met puree! Niet voor niets een Belgische
klassieker die iedereen kan bekoren. Ook Nigel Williams, die de
veggie variant graag voorschotelt aan mensen zonder erbij te zeggen
dat er geen vlees inzit. Soms hebben ze het door, maar meestal niet.

Wat moet je ermee doen?
Heb je niet veel tijd of zin om balletjes te rollen,
koop dan twee bakjes kant-en-klare veggie
balletjes: ongeveer 500 g voor 4 personen.

look tot ze barsten. Nu kan je de pel er makkelijk
afhalen. Snijd de teentjes in stukjes en doe ze bij
de uien.

Als je graag je handen vuil maakt, draai dan
zelfgemaakte veggie balletjes in elkaar!

Wacht 2 minuten. (Je stukjes look mogen lichtjes
bruin kleuren, maar niet te veel, want dan
smaken ze bitter.)
Voeg de tomaten toe en kruid met Provençaalse
kruiden, peper en zout. Laat de saus 10 minuten
zachtjes stoven.

Verkruimel het brood en doe het in een grote
kom, samen met de cashewnoten, de knoflook, de
olijfolie en de tomatenpuree. Zet er de staafmixer
in - houd een handdoek over je kom terwijl je mixt,
zodat je niet alles vol spat. Mix tot een fijne massa.
Kruid met peper en zout.
Snijd de tomaat in heel kleine stukjes en
doe ze samen met het vegetarisch gehakt, de
pijnboompitjes en de kappertjes bij het mengsel.
Meng alles goed.
Rol balletjes van de massa en bak ze daarna in
een grote pan. Rol ze bij het bakken af en toe wat
om, zodat ze aan alle kanten kleur krijgen.

Dit kan je ook kant-en-klaar kopen, in een bokaal
of glazen fles. Het heet dan vaak ‘pastasaus’ en je
kan kiezen tussen versies ‘met basilicum‘, ‘pikant‘,
enzovoort. Kies je favoriete smaak en koop 500 ml
voor 4 personen. Giet de inhoud in een kom, zet ze
op een laag vuurtje en serveer warm.
Of maak zelf een lekker sausje!
Pel je ui en snijd hem in kleine stukjes.
Verhit de olijfolie in een kookpot op
een zacht vuur.
Doe er de stukjes ui in en laat ze enkele
minuten rustig stoven. Roer af
en toe met een
houten lepel.
Druk met
de platte
kant
van een
mes op
de teentjes

Mix de saus met een staafmixer tot ze mooi glad is.

Tegen puree uit pakskes zeggen we nee, want
er gaat niets boven echte, zelfgemaakte puree.
Dus handen uit de mouwen
en stoempen maar!
Zet een grote kom
gevuld met water
en een snuifje zout
op het vuur. Zet een
deksel op de kom, dan
kookt je water sneller.
Goed voor je geduld en het milieu!
Schil de aardappelen en doe ze in de kom als
het water kookt. Laat de aardappelen koken tot
ze gaar zijn. Dat duurt ongeveer 20 minuten. Je
moet er makkelijk in kunnen prikken zonder veel
druk uit te oefenen.
Giet de aardappelen af door ze in een vergiet
in de afwasbak te gieten. Doe de aardappelen
daarna opnieuw in je kom en voeg een half brikje
sojaroom toe (ongeveer 100 ml). Er mag wat
meer in als je graag extra smeuïge puree wil.
Stamp de aardappelen fijn met een
pureestamper of prak ze fijn met een vork, als je
geen pureestamper hebt.
Kruid met zout, peper en eventueel wat
nootmuskaatpoeder, als je dat in de keukenkast
vindt. (Je vindt ofwel reeds gemalen
nootmuskaatpoeder ofwel noten die je zelf
nog moet raspen.)

Boekweitpannenkoeken. Het klinkt als
iets dat je oma als hoofdkussen zou
gebruiken, maar Wim Ballieu zet
het op het menu. En het is nog
lekker ook. En snel klaar!

Hartige
pannenkoeken
voor mama *

Boekweitmeel geeft een
lekkere nootachtig
smaakje aan je
pannenkoek, maar
je vindt het niet in
elke supermarkt.
Dat is niet erg,
je kan het ook
vervangen
door
gewone
bloem.

recept van
Wim Ballieu
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Voilà. De moederdagen van de komende tien jaar op een rijtje.
Een lijstje om goed bij
te houden, want als je je moeder één dag verwent, verwent zij jou
de rest van het jaar.
Geen slechte deal, toch? Bind dus op moederdag je keukenscho
rt voor, want elke
mama wordt graag eens bediend. En opgelet! Schoonmaken is
misschien wel haar
hobby, maar je wil ze ook niet te veel verwennen. Laat de keuke
n dus netjes achter.
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Een stomende risotto

Fluister bij het opdienen volgende zinnetjes
amore mio: mijn liefje
tesoro: schat
cara/caro: liefje
Sei molto bella/bello: Je bent heel mooi
Ti penso sempre: Ik denk altijd aan je

recept van
ns
Clara Cleyma

Wist je dat veel
landbouwdieren
gevoed worden met
soja dat geteeld
werd op ontbost
regenwoud?

Een stomende risotto

Paprika en prei, dat is zoals Clara Cleymans en Herm
an Brusselmans:
het lijkt op het eerste zicht een beetje een vreemde
combinatie, maar het
werkt wel!

Zo maak je risotto
Wat heb je nodig voor 4 personen?
Als je een romantische tête à tête
plant, halveer dan de ingrediënten,
of maak gewoon dezelfde
hoeveelheid en bewaar de restjes
in de koelkast voor een volgende
romantische date.

600 ml water
1 blokje groentebouillon
1 ui
3 teentjes look
250 g risottorijst
250 ml witte wijn (iets
minder dan een halve fles)

2 middelgrote preien
2 rode paprika's
peper en zout
een handvol nootjes naar
keuze (cashewnootjes,
amandelen, hazelnoten,...)

Wat moet je er mee doen?
Breng het water met het bouillonblokje aan de
kook.
Snijd een half teentje look fijn en doe het samen
met een handvol nootjes en een koffielepel zout
in een hoge mengbeker. Hak het geheel grof met
eenstaafmixerendoehetineenkleinkommetje.
Snijd nu de ui en de 2 teentjes knoflook in kleine
stukjes en snijd de prei in dunne ringen.
Bak de ui in een grote kom, op een zacht vuur,
tot hij wat doorzichtig of ‘glazig’ wordt. Doe er
daarna de look en de prei bij en bak 5 minuten.

Doe nu de rijst bij de prei, ajuin en look en roer
en schep wat om tot de korrels glanzen.
Giet nu de wijn bij de rijst. Je pot zal eventjes
stomen, maar dat is normaal.
Zet het vuur iets hoger en voeg de bouillon
scheutje voor scheutje toe, en roer af en toe, tot
alle bouillon is opgenomen en de rijst gaar is. Dit
duurt alles bij elkaar ongeveer 20 min.
Neemdepanvanhetvuur.Mengdefijngesneden
rauwe paprika onder de risotto en kruid naar
smaak met peper en zout.
Schep in 4 diepe borden en strooi er wat van het
notenmengsel over.
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KETCHUP CURRY

Sporten geeft energie, maar
sporten vraagt ook energie.
Een goede maaltijd met
weinig vetten, voldoende
eiwitten, koolhydraten en
veel groenten laat je beter
presteren, sneller herstellen
en houdt je lichaam in
vorm. Zo’n maaltijd vraagt
om vlees, denk je dan.
Maar waar je lichaam om
vraagt is niet dat stuk vlees,
maar wat er ín dat vlees zit:
eiwitten, de bouwstenen van
onze spieren en daarom
krachtvoer.

Een curry is een Indisch groentestoofpotje.
Hier is een receptje voor een curry met wortel,
kikkererwten en witte rijst, voor extra veel
power. Je kan ook kiezen voor volkoren rijst,
noedels, brood, aardappelen, ...
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goedkoop.
zowel gedroogd als in blik, en ze zijn heel
Kikkererwten vind je in de supermarkt,

Wat heb je nodig voor 4 personen?
4 el zonnebloemolie
1 grote ui
400 g kikkererwten uit blik,
afgespoeld en uitgelekt
4 dikke wortelen (of 6 als
je dunne te pakken hebt)

4 cm gember
iets pikant: een snuifje
gedroogde chilivlokken,
een beetje cayennepeper,

2 teentjes knoflook
4 tl kerriepoeder of
currypoeder (is hetzelfde)
10 el tomatenketchup
1 citroen
zout en peper
250 g witte basmatirijst
optioneel: een handje
gesnipperde koriander
voor eroverheen

chilipoeder of een
scheutje tabasco
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Wat moet je ermee doen?
Schil je wortelen en snijd ze in blokjes van 1
cm op 1 cm, ongeveer.
Zet een kom water op het vuur en voeg als het
water kookt de rijst toe. Kijk op de verpakking
hoe lang de rijst moet koken, doorgaans 10 à
15 minuutjes. Als je rijst gaar is, giet hem af en
doe hem terug in de kom met het deksel erop
om hem warm te houden.
Zet ondertussen een pan op het vuur en
verwarm 4 eetlepels olie.
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
(een
scheutje
tabasco,
een mespuntje chilipoeder, cayennepeper, chilivlokken, …) en laat een
paar minuutjes verder stoven.
Voeg de stukjes wortel toe en laat
ze ook stoven, voor 10 minuutjes.
Als je wortelstukjes gaar zijn,
mogen de kikkererwten en de
tomatenketchup erbij.

Kikkererwten, niet iedereen
weet meteen wat er mee
gedaan. Ook Cordelia weet
het even niet. Geef ze echter
een kans, want ze zijn lekker
en super gezond!

Giet er ook een kwart glas water bij, net
genoeg om een sausje te vormen.
Laat alles 5 minuten pruttelen.
Giet er nu het citroensap bij en kruid af met
peper en zout.
Doe wat rijst in een diep bord, schep er
een grote lepel curry over en strooi er wat
koriander overheen.
Smakelijk en sport goed!

Een fris
e
j
t
a
a
l
s
a
quino

Tomaat in de winter?

l
winter, dan verbruik je vee
Eet je tomaat en sla in de
re
ser
e
rmd
wa
ver
en uit een
energie, omdat deze groent
enten en
gro
lke
we
ten
we
te
Om
of uit het zuiden komen.
der
oen, kan je de groentekalen
fruit je best eet in welk seiz
Voor dit
r.be
nde
kale
nte
roe
w.g
van Velt raadplegen: ww
je in
alvast mee welke groenten
quinoaslaatje geven wij je
en
ruik
geb
kan
welk seizoen

s, frieten en
ip
h
c
,
p
e
o
n
s
n
a
v
Even genoeg
geeft je in elk
e
tj
a
la
s
a
o
in
u
q
frisdrank? Dit ineboost en is heel braaf
m
seizoen een vita or de lijn!
vo

Wat heb je nodig?
250 g quinoa
1 groentebouillonblokje
handvol nootjes

het basisvoedsel van de
Quinoa (spreek uit ‘kien-wah’) was
of ‘supergraan’! Je vindt
Inca’s en betekent ‘moedergraan’
de meeste supermarkten.
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Winter

Herfst

Lente

Zomer

2 pastinaken

een handvol rozijntjes

250 g erwtjes

1 komkommer,

3 zoete aardappelen

1 zak rucola (75 gr)

(vers of diepvries)

in blokjes

1/2 pompoen

3 zoetzure appels

1/2 bloemkool, roosjes

flink bosje verse munt,

paar takjes tijm of een

(bijvoorbeeld

gaar gekookt (15 min)

fijngehakt

tl gedroogde tijm

Granny Smith)

10 radijsjes, zonder

bosje bladpeterselie,

paar takjes rozemarijn

5 stengels groene selder, steeltje en in 4

fijngehakt

of een tl gedroogde

geschild

gesneden

2 rode of gele paprika's,

rozemarijn

100 gr walnoten

een handvol

fijngesneden

Sausje

(of een handjevol)

fijngesneden bieslook

3 tomaten, fijngesneden

4 el olijfolie

Sausje

Sausje

3 lente-uitjes, in dunne

2 el donkere of witte

4 el sojayoghurt

5 el olijfolie

ringen

balsamico-azijn

2 el appelazijn

3 kl appelazijn

Sausje

2 el olijf- of een

1 kl mosterd

4 el olijfolie

andere olie

snuifje suiker

sap van 1 citroen

sap van 1/2 limoen

zout en peper

of limoen

(of citroen)

naar smaak

1/2 theelepel zout

snufje zout en peper

Peper naar smaak

(naar smaak)

Verwarm de oven voor op 200°C.
Haal de pitjes uit de pompoen.
Schil de groenten en snijd ze in
gelijke stukjes, ter grootte van een
dobbelsteen, bijvoorbeeld. Neem
een grote ovenschaal, gooi de
groenten erin en doe er een snuifje
zout en peper overheen. Overgiet
royaal met olie en schud eens, zodat
je stukjes groenten aan alle kanten
wat olie gezien hebben. Zet 30 min
in de oven of tot ze gaar zijn. Roer
halverwege een keer om.

Kook de quinoa gaar zoals op de verpakking staat. Doe een bouillonblokje in je
kookwater voor extra smaak. Giet af en
laat wat afkoelen. Meng onder je groentjes, doe er wat saus over en serveer eventueel met nootjes naar keuze. Smakelijk!

Doe de rozijntjes in een kommetje
met lauw water en laat ze wellen.
Schil de appels en de selderstengels
en snijd in gelijke stukjes. Hak de
walnoten in grove stukjes. Giet de
rozijntjes af. Doe alles in een grote
kom en meng er de rucola onder.

Voeg alles bij elkaar.
Smakelijk!

Doe de erwtjes in een pan, schenk er water overheen,
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. Giet de erwtjes af.
Ontdoe de bloemkool van stronk en bladeren. Kook de
bloemkoolroosjes gaar in 15 minuutjes en giet af.
Was en snijd de radijsjes en de bieslook.
Doe alles bij elkaar in een grote mengkom.

Een brooddoos
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kippen

Een lunch die dit cijfer naar beneden haalt is
makkelijk, gezond en lekker! Probeer maar!

Tzatziki is een Griekse
komkommerspread op basis van
komkommer en zuivel. Maar omdat de
heerlijke cashewnoten boordevol ijzer, zink,
magnesium en gezonde vetten zitten, willen
we ze in dit zomerse recept de aandacht
geven die ze verdienen.

?

1 komkommer
0,5 tot 1 citroen, uitgeperst
130 g ongeroosterde en
ongezouten cashewnoten

komkommertzatziki
Was de komkommer en rasp hem boven een vergiet.
Doe de helft van de geraspte komkommer in een
smalle, hoge mengbeker en voeg de rest van de
ingrediënten toe. Mix met een staafmixer tot je een
smeuïge massa hebt. Voeg de rest van de komkommer
toe en meng die erdoor. Kruid eventueel bij met wat
extra citroensap, peper en zout.

1 à 2 el olijfolie
1 teentje knoflook
optioneel: 1 tl oregano
optioneel: 1 el verse dille
of 1 tl gedroogde dille

Erwtjes op je brood zorgen ervoor dat je
niet meteen weer honger krijgt.
De krachtballetjes bevatten eiwitten, net
zoals vlees, en nog veel ander goeds!

150 g diepvrieserwtjes (voor
ongeveer 4 boterhammen)
1/4 van een blokje

groentenbouillon
optioneel: 1/2 tl wasabipasta
of 10 muntblaadjes en 1 tl
amandelschilfers

!

erwtenspread
met amandelschilfers
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 amandelschilfers.

pesto met paprika
Smeer een dunne laag van je favoriete pesto of tapenade
op je boterham en beleg met reepjes paprika, tomaat of
een ander groentje naar keuze erbij.

Meer broodbeleg?

EVA heeft een gratis boekje vol smeerseltjes.
Je vindt het terug op evavzw.be
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Het voordeel van
een snelle maaltijd
is ook dat je minder
lang aardgas of
elektriciteit verbruikt.
Goed voor je ouders
hun portemonnee en
goed voor het milieu!
Deze maaltijd is snel klaar: ideaal dus voor een avond
Als Frank voor de verandering eens vóór de buis plaatsje waarop de tv wacht!
geregeld ook een ‘boze pasta’. Hij kiest dan voor pijpje neemt, maakt hij
makkelijker met de afstandsbediening in één hand en spasta, want dat eet
een vork in de andere.

Wat heb je nodig voor 4 personen?
500 gram 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

Wat moet je ermee doen?
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.
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!
Zodra het water kookt, kan je de verse
tomaten ontvellen. 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.

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, indien nodig.
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Heb je vrijdagavond afg
esproken met
je vriendinnen het model
andschap te
bespreken, maar romant
ische komedies te
kijken en iets lekkers te
eten? Zoek dan niet
langer naar een recept voo
r heerlijk gebak!

Wat heb je nodig voor 15 muffins
225 gram
zelfrijzende bloem
2 tl bakpoeder

1 tl baksoda (Baksoda
is zuivere sodium
bi-carbonaat, oftewel
zuiveringszout. Het
zorgt ervoor dat je
muffin gaat rijzen.)

1 tl appelazijn of
citroensap
een mespuntje zout

?

50 gram rietsuiker
3 rijpe
bananen, geprakt
8 eetlepels
vanillesojamelk
3 eetlepels (soja)boter
4 eetlepels
chocolade in stukjes
een muffinvorm

Heel makkelijk, maar geen must. Als je
er geen hebt, doe je het deeg gewoon zo
in een muffinpapiertje. Gebruik dan wel
2 muffinpapiertjes over elkaar, dan valt
het deeg van je muffins minder snel open
tijdens het bakken.

eventueel
muffinpapiertjes

Wat moet je er mee doen?
Doe papiertjes in een muffinvorm of
gebruik 2 papiertjes over elkaar.
Verwarm de oven voor op 180°C.
Doe de bloem, bakpoeder en zout
door een zeef in een grote mengkom:
schudden maar! Zo heb je straks geen
klonters. Voeg de suiker toe en roer alles
goed door elkaar.
Verwarm de (soja)boter even in een
glazen kommetje in de microgolfoven.

Roer de geprakte bananen, sojamelk en
boter in een aparte kom door elkaar. Voeg
het mengsel bij de droge ingrediënten
en schep alles kort door elkaar. Voeg de
stukjes chocolade toe en meng het deeg
nog even kort door.
Vul de vormpjes voor 2/3de met beslag.
Bak de muffins 20 à 25 minuten op 180°C.
Haal ze dan uit de oven en laat ze op een
rooster afkoelen.
Smakelijk!

Deze banaan-chocolademuffin bevat geen koemelk of eieren.
Met Kook het Voort proberen we zoveel mogelijk CO2 te besparen
en dan kan je best zo plantaardig mogelijk eten. Melk en andere
zuivelproducten hebben een vrij grote ecologische voetafdruk,
dus laten we ze hier weg of vervangen we ze door sojamelk.

© Sofie Ballieu
fiekefatjerietjes.wordpress.com

Fingerfood !!!

Toast
GUACAMOLE
n dat je het
e
ll
ro
g
t
e
h
n
a
a
ard
Is je maag zo h oren? Deze hap is snel klaar,
h
over je iPod kan ieruurtje, avondsnack,…
,v
lekker als lunch amole ook op het menu
ac
Je kan deze gu oetbalmatch op televisie
v
zetten als er een d op het programma staat.
on
of een game-av

b je
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toastbrood, gewoon brood, crackers, wraps,... naar keuze
2 grote, rijpe avocado's
2 eetlepels fijngesneden koriander
3 lente-uitjes, in dunne ringen gesneden
sap van 1/2 citroen of van 1 limoen
1 el olijfolie (of een andere olie)
zout en peper
iets pikant naar keuze: een mespuntje cayennepeper
of chilipoeder, een paar druppels tabasco,
een koffielepel chilisaus, ...
1 tomaat in schijfjes
optioneel: zongedroogde tomaatjes
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Wist je dat er dankzij jou
w veggie
maaltijd voor 4 persone
n 7 kg graan
wordt uitgespaard? Vo
or vlees is er
immers graan en ande
r veevoeder nodig:
3 kg

= 1 kg

5 kg

= 1 kg

9 kg

= 1 kg

Dat graan (of andere gewassen die men op
die grond kan kweken) kan
ook rechtstreeks aan de mens gegeven word
en en dan hebben er veel
meer mensen eten!

COMFORTFOOD
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ingrediënten

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
½ tl Provençaalse
kruiden
nootmuskaat
peper en zout
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HOE MAAK IK HET

Verwarm de oven voor op 180°C.
Breng een grote kom water aan de kook.
Schil de aardappelen en de wortelen en
snijd ze in grove stukken van ongeveer
dezelfde grootte. 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.
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. Kruid met
nootmuskaat, peper en zout.
Pel en snipper de ui en de knoflook.
Maak de champignons schoon en snijd ze
in schijfjes.
Stoof de ui glazig in wat olie. Voeg de
knoflook en de champignons toe en laat
dit alles 10 minuten stoven. Voeg het
veggiegehakt en de sojasaus toe en kruid
met de Provençaalse kruiden, peper en
zout.
Snijd de prei in stukken en stoof de
preistukjes afzonderlijk in wat olie
gedurende 10 minuten. Roer er de 150 ml
(soja)room door. Kruid met peper en zout.
Verdeel het gehakt-champignonmengsel over
de bodem van een ingevette ovenschaal.
Leg de prei erbovenop en bedek met de
wortelpuree.
Trek eventueel met een vork lijntjes in
de puree en zet de schotel 30 minuten in
de oven.
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Kikkererwten
Die kleine balletjes drijven zo mooi
in je soep. Koop een blik of een pakje
gedroogde kikkererwten. Als je gedro
ogde
kikkererwten koopt, moet je ze wel eerst
nog anderhalf uur koken, voor je ze
in je
soep doet.

met...

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.
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Kijk op de verpakking om
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moeten meekoken.
Vegetarische balletjes
Je kan ze kant-en-klaar in de winkel
kopen of zelf maken.
(Je vindt een makkelijk recept op
kookhetvoort.be. Zoek naar
balletjes in tomatensaus.)

Wat heb je nodig voor 4 persone

Wat moet je er mee doen?
Snijd de ui en een teentje look in stukjes
en stoof ze in een grote kom met een beetje
olijfolie. Als je stukjes uit 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.

n?

5 tomaten
1 liter water

1 selderstengel
1 el tomatenpuree

1 blokje
groentebouillon
1 teentje look

1 wortel
peper en zout

1 ui

olijfolie

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.

Een tomatensoepje vol groenten zorgt voor wat evenwicht.
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Een pitabroodje kan je vullen met
warme of koude groenten, veel
verschillende sausjes en veggie
pita- of shoarmavlees (kant- enklaar verkrijgbaar, o.a. in de
diepvriesafdeling van Colruyt
of bij Delhaize).

Dit recept is voor pitabroodjes met
zelfgemaakte falafelballetjes. De
falafelballetjes zijn gemaakt op basis
van kikkererwten en bevatten veel
eiwitten. Je kan ze trouwens ook kanten-klaar kopen in de winkel, maar
zelfgemaakt zijn ze zoveel lekkerder.

Opgelet: enige vooruitziendheid is nodig, voor dit
recept! Doe een dag van tevoren 100 gram gedroogde
kikkererwten in een kommetje en giet er water bij tot
je kikkererwten onder staan.
Je kan denken: “Dan gebruik ik toch gewoon
kikkererwten uit blik?” Maar die zijn te zacht om er
falafelballetjes van te kunnen rollen. Als je ze vermengt
met gemalen cashewnoten, bijvoorbeeld, krijg je toch
een stevige structuur, dus dan kan het wel.

Vegetariërs zijn gezondheidsfreaks!
Vegetariërs vallen niet allemaal over één kam te scheren. Sommigen doen het voor de
gezondheid of voor de lijn. Anderen geven daar geen sikkepit om en gaan dagelijks om
cola en friet en roken en drinken dat het een lieve lust is. Sommigen worden veggie omdat
ze groene jongens of meisjes zijn en anderen voelen zich dan weer aangesproken door de
hongerproblematiek. En velen eten gewoon vegetarisch omdat ze ‘t lekker vinden.
Waarom iemand ook vegetarisch eet, iedereen lust wel een pita met falafelballetjes, een
gefrituurde lekkernij uit het Midden-Oosten. Voor mij eentje met lookaus, aub!

Wat heb je nodig voor 4 personen?
4 grote of 8 kleine pitabroodjes
100 g gedroogde kikkererwten, een
nacht geweekt in water
1/2 ajuin, heel fijn gesneden
1 teentje knoflook
4 eetlepels gehakte peterselie
een bosje verse munt of de inhoud
van 2 theezakjes munt
1/2 (onbehandelde) citroen
olijfolie
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Wat moet je er mee doen?
Pel en snipper de ui en de knoflook fijn.
Rasp wat citroenschil fijn totdat je een
koffielepeltje kan vullen. En pers 2
koffielepeltjes citroensap.
Doe de knoflook, de ui, de geweekte
kikkererwten, de geraspte citroenschil, het
citroensap, de munt en de gehakte peterselie
in een hoge mengbeker. Meng alles goed

en mix met een staafmixer. Er mogen
nog stukjes inzitten, het hoeft geen egaal
mengsel te zijn.
Vorm nu 12 balletjes van je mengsel.
Bak ze in de pan todat ze aan alle kanten
goudbruin zien (of frituur ze een paar
minuutjes op 170°).

jke
Nasi goreng, oftewel ‘gebakken rijst’ in het Indonesisch, is een heerli
afhaalmaaltijd. Maar omdat de ingrediënten zo budgetvriendelijk zijn
te
en het ook in een wip klaar is, is het ook leuk om het zelf eens op tafel
ten.
zetten. Nasi goreng is lekker met pindasaus, maar je kan het ook wegla
Dimitri Leue :

“Het beste wat je kan doens
voor het milieu is geen vlee .”
eten. En dat doe ik dus ook

Wat heb je nodig voor 4 personen?
Hoe maak je de nasi?

400 g rijst
1 ui
2 preien
200 g wortelen
e)
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pign
cham
g
100
zijn
100 g erwtjes (diepvries of verse
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Kook de rijst gaar. Kijk op de verpakking hoe lang je
rijst moet koken, doorgaans ongeveer 20 minuten.
Versnipper ondertussen de uien, snijd de prei in ringen
en de wortelen en champignons in blokjes.
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. Roer hier de wortel, prei en
champignons onder en roerbak verder tot de groenten
gaar zijn. 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. Meng de
rijst onder de groenten, warm eventueel nog even op in
de oven en serveer.

(of iets anders pikants:
sco,...)
cayennepeper, chilipoeder, taba

1 teentje look
1 eetlepel sojasaus
0,3 l ongezoete (soja)melk
1 dikke eetlepel pindakaas
1 eetlepel suiker
0,5 citroen

Hoe maak je de pindasaus?
Snipper de knoflook en stoof samen met de chili kort
aan in een sauspan. Roer hier de pindakaas en de
(soja)melk bij. Laat de saus even inkoken op een matig
vuur. Voeg de suiker en het sap van de citroen toe en
roer. Als de saus te stevig wordt, kan je nog wat (soja)
melk toevoegen.

en vitamine A.
Nasi is rijk aan kalium
g in je spieren en
lsel, de energiehuishoudin
Kalium helpt je zenuwste
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Is het putje win zen aan je voeten? Haal even d ingrediënten.
prints en zwemvlie dat je ver hoeft te lopen voor de
stoofpotje, zonder

Wat heb je nodig?
1 ui
2 teentjes knoflook
500 g wortelen
500 g aardappelen
3 preien
240 g rode bonen
(uit blik, uitgelekt gewicht)
4 dl kokosmelk
1 bosje verse koriander
poeder
1 koffielepel kerriepoeder/curry
1 koffielepel paprika
1 koffielepel oregano
zout

wat zonnebloemolie

?

Wist je dat je voor de
productie van 1 kg
rundsvlees 15.000 liter
water nodig hebt? Dat
komt overeen met een
jaar lang douchen.

Wat moet je er mee doen?
Pel en snipper de ui en de knoflook. Schil de wortelen en snijd ze in grove stukken.
Hak de koriander fijn. Stoof de ui glazig in wat olie en voeg daarna de knoflook toe.
Voeg na een 3-tal minuutjes de wortelen toe en laat ze 5 minuten meestoven.
Schil intussen de aardappelen en snijd ze in stukken. Stoof ze even mee.
Voeg de kokosmelk, de koriander en de specerijen toe.
Snijd de prei in grove stukken en voeg die toe zodra de aardappelen beetgaar zijn.
Spoel de rode bonen, laat ze uitlekken en voeg die ook toe.
Laat het stoofpotje nog even sudderen tot ook de prei gaar is.
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Wat heb je nodig voor 4

personen?

4 wraps
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2 eetlepels (soja)
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Wist je dat er in
Zuid-Amerika meer
regenwoud gekapt
wordt voor de veeteelt
dan voor hout?

Wat moet je er mee doen?
Verhit de boter in een wok en bak de reepjes
2 minuutjes. Gooi dan de lenteuitjes en
broccoli mee in de pan en roerbak alles
totdat de broccoli beetgaar is.
Roer de 8 eetlepels zoetzure saus door
de groenten en de reepjes en voeg een
scheutje water toe, zodat je een smeuïg
sausje krijgt. Voeg op het laatste moment
de mangoblokjes en cashewnoten toe en laat
alles even pruttelen.

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. Warm ze niet te lang
op, want anders worden ze stijf. Rol dan
een puntzakje van je wraps en vouw de
onderkant om.
Schep het mengsel van de groenten en de
reepjes in je wraps en waan je even op een
festivalweide.

