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EVA lanceert
kook het voort. 

Dit initiatief is 
afgekruid met 
de steun van 
ARGUS

www.argusmilieu.be
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Aan een gratis veggie kookworkshop deelnemen 
op voorwaarde dat je het geleerde gerecht daarna ook 
voortkookt. Dat is Kook het Voort. Proeven, genieten  
en delen. Taste it, like it, share it.
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Of zoals Wim Ballieu het zegt: “We starten samen 
een revolutie”. Een revolutie van eenvoudige, lekkere 
vegetarische maaltijden die goed zijn voor de wereld. 
Een revolutie waar iedereen deel van kan uitmaken. Ook 
jij. En je vrienden. En andere mensen in je omgeving. 
Gewoon door samen te koken.  

In dit receptenboekje vind je tien eenvoudige recepten 
die stap voor stap uitgelegd worden. Geen ellenlange 
ingrediëntenlijst, geen gedoe met de perfecte cuisson. 
Gewoon goed eten. In alle betekenissen van het woord.
 

Kook ze voort en smakelijk!
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Taste it!
Like it! Share it!



Wim	Ballieu,	de	sympathieke	beenhouwerszoon	met	West-Vlaamse	roots	
wil	mensen	lekker	eten	brengen,	maar	spontaan,	sexy,	in	een	hedendaags	
kader	en	met	de	puntjes	op	de	i.	Kortom,	eten	bij	Wim	moet	een	belevenis	
zijn.	Of	hij	hier	met	deze	veggie	bal	net	zo	glorieus	in	slaagt	als	met	de	
‘Balls’	in	z’n	restaurant	kan	je	zelf	beoordelen.	

Wim over Kook het Voort:

“Kook het Voort is een geweldig idee en deed 
me meteen denken aan de food revolution 
die Jamie Oliver in Engeland startte.”
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Fruit de sjalot lichtjes aan in een scheutje olijfolie. Voeg 
na 1 minuut de risottorijst en de saffraan toe en laat nog 
4 minuutjes bakken. Blus met de witte wijn en voeg de 
warme groentebouillon toe. Plaats de pan afgedekt met 
wat aluminiumfolie in een oven van 170°C gedurende 20 
minuten (geloof me: dit is een zeer efficiënte en eenvou-
dige manier om risotto te maken).

Rooster ondertussen de noten en hak ze grof.
Mix de pijnboompitten met een klein scheutje (soja)room 
volledig fijn tot je een dikke, romige pasta bekomt. Giet 
hier nu de rest van de sojaroom bij en meng goed. 

Als de rijst alle vloeistof heeft opgenomen en net gaar 
is, zet je de pan terug op een zacht vuurtje en voeg je de 
noten, de pijnboompittenroom en nog een goeie scheut 

olijfolie toe. Kruid af met peper en zout en de groene 
kruiden. Laat afkoelen in een kom in de koelkast.

Eenmaal afgekoeld maak je robuuste ballen (kies zelf hoe 
groot je ze wil). Duw met je vinger een gat in de bal en vul 
met 1 el ratatouille. Sluit de bal, wentel hem even door 
wat water en vervolgens door het paneermeel en frituur 
gedurende 3 à 4 minuten. Afbakken in de pan kan ook (wij 
doen het zo in de Balls&Glory shop) maar dat vergt wat 
‘handigheid’.

Je kan van de risotto ook kleine balletjes vormen zonder 
vulling. Serveer deze balletjes dan bovenop een lekkere 
ratatouille. Heb je geen pan die ovenbestendig is? Giet de 
risotto dan eerst over in een ovenschaal of bereid hem op 
de klassieke manier in de pan.

450 ml groentebouillon
150 ml witte wijn
60 ml olijfolie
1 sjalot, fijngehakt
200 g risottorijst (Arborio of 
Carnaroli)
1 doosje saffraan
60 g noten (bijvoorbeeld 
walnoten of hazelnoten)
50 g pijnboompitten
100 ml (soja)room
verse kruiden zoals basilicum, 
tijm, peterselie of bieslook, 
fijngehakt
peper en zout
100 g paneermeel
olie om te frituren
wat water
200 g ratatouille 

De geheime veggieballen van Wim

 herfst   60 min  klassieker in een nieuw jasje

Lekker met gestoofde spinazie of sperzieboontjes.Wat eten we erbij?
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Miki en Kristin over Kook het Voort: 

“Ook al kun je honderd objectieve argumenten aandragen 
waarom het zo belangrijk is om vegetarisch te eten, je zult 
mensen pas kunnen verleiden om het ook echt te doen door 
ze te laten proeven hoe lekker het allemaal kan zijn. Het 
sterke punt van Kook het Voort is de lage drempel. Gewoon 
wat vrienden die samen ontdekken hoe je zo’n 
etentje in elkaar knutselt… fantastisch!”

Miki	en	Kristin	hebben	vierentwintig	jaar	lang	aan	het	roer	
gestaan	van	een	vegetarisch	restaurant	en	schreven	hun	
ervaringen	neer	in	de	kookboeken	Vegetarisch Genieten,	
Vegetarisch koken in 30 minuten	én	het	Donderdag Veggiedag 
Kookboek!	Nu	bundelen	ze	hun	creativiteit	in	de	Vegetarische	
Kookstudio.	Je	kan	er	terecht	voor	workshops,	hun	‘Table	
d’Amis’	en	cateringdiensten.	

8



Schil de aardappelen en de wortelen en snijd ze in grove 
stukken. Kook ze afzonderlijk gaar.

Pel en snipper intussen 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.
Verwarm de oven voor op 180°C.

Snijd de prei in stukken en stoof de preistukjes afzonder-
lijk 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.

Maak een puree door de worteltjes en de aardappelen
fijn te stampen met 100 ml (soja)room. Kruid met nootmus-
kaat, peper en zout en bedek de prei met de wortelpuree. 
Trek eventueel met een vork lijntjes in de puree en zet de 
schotel 30 minuten in de oven. 

Wat is…
Vegetarisch gehakt?
Vegetarisch gehakt kan gemaakt zijn van tofu (op basis van 
soja), quorn (op basis van mycoproteïne) of seitan (op basis 
van tarwe). Het hangt een beetje van je eigen smaak af welke 
soort of merk je kiest (het sojagehakt bevat vaak minder vet, 

het quorngehakt is gebonden met kippenei-
eiwit). Je vindt veggie gehakt in 

de koeling van je supermarkt, 
waar ook de andere vegetarische 

specialiteiten liggen. 

Ovenschotel met champignons,
prei en wortelpuree

 winter   60 min  Vlaamse klassieker
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800 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

9
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Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel het bladerdeeg 
in 4 rechthoeken (of vierkanten, dat kan ook). Leg een 
rechthoek op het werkvlak en maak met een mes een 
insnijding in de vorm van een kleinere rechthoek, die langs 
alle kanten ongeveer een halve centimeter kleiner is dan 
het bladerdeeglapje. Ga zo door met de overige lapjes, 
smeer ze in met wat olie en bak ze in de oven gedurende 
20 minuten of tot het bladerdeeg mooi goudbruin en 
gerezen is. Laat de gebakjes afkoelen maar houd de 
oven warm.

Maak de groenten schoon. Schil de pastinaak. Snijd 
de bloemkoolroosjes, de prei en de pastinaak in kleine 

stukken. Verhit wat olie in de pan en stoof deze groenten. 
Pel de knoflook en snipper hem fijn. Laat de knoflook 
meestoven. Snijd de courgette in kleine stukjes. Voeg, 
als de bloemkool beetgaar is, de courgettestukjes, de 
cashewnoten en de dragon toe. Laat de groenten nog 
even doorstoven en voeg ten slotte de sojaroom en het 
citroensap toe. Kruid met peper en zout.

Warm de videetjes even kort terug op in de oven, snijd 
de dekseltjes van de videetjes los en vul ze met de 
groentesaus .

120 g bladerdeeg,  
niet uitgerold
1/2 bloemkool
1 grote prei of 2 kleine
1 pastinaak
1 teentje knoflook
1 kleine courgette
50 g cashewnoten
1 eetlepel dragon
2,5 dl (soja)room
citroensap
peper en zout
olie

Homemade videetjes vol groenten

Heerlijk met aardappel-preipuree. Meer moet dat niet zijn!Wat eten we erbij?

 lente   60 min  Vlaamse klassieker10



Verhit de boter in een wok en bak de reepjes gaar.  
Gooi dan de lenteuitjes en broccoli mee in de pan en roer-
bak alles een paar minuten. Roer de zoete chilisaus en de 
reepjes door de groenten en voeg op het laatste moment 
de mangoblokjes en cashewnoten toe.  
Laat alles even pruttelen. 

Warm ondertussen de wraps kort op in een koekenpan. 
Rol er een puntzakje van en vouw de onderkant om.  
Schep het mengsel van de groenten en de reepjes in de wraps.

1 pakje wraps
8 el zoete chilisaus
2 el boter
2 pakjes Alpro tofureepjes, 
licht gekruid
200 g verse mango, in blokjes
1 bosje lenteuitjes (ca. 100 g), 
in ringetjes
200 g broccoli,  
in kleine roosjes
100 g cashewnoten, in stukjes

Groentewrap met tofureepjes

Deze wraps met kant-en-klare 
gekruide tofureepjes zijn snel klaar 
en scoren bij alle gezinsleden. Ideaal 
voor een Kook het Voort met kinderen.

  zomer/herfst   30 min  kindvriendelijk 11



Mme Zsazsa over Kook het Voort:

“Ik wou al lang meer vegetarisch eten, 
maar het lukte me maar niet. Daarom is 
Kook het Voort zo geweldig: je wordt op 
weg geholpen en je kan meteen hetzelfde 
doen voor anderen.”

Mme	Zsazsa	alias	Kim	Leysen	is	Vlaanderens	
populairste	blogmama	en	enthousiaste	hobbykok.	Ze	
stootte	met	haar	boek	Allemaal rokjes	kookgod	Jeroen	
Meus	van	de	troon	en	is	fan	van	eenvoudige,	eerlijke	
groentegerechten	zoals	deze	nepbolognaisesaus.

12



Zet een grote pan op het vuur, giet er wat olijfolie in 
en stoof de ui. Schil en snijd ondertussen de wortel en 
selder in kleine blokjes, de ui mag lang stoven. Voeg de 
wortel, selder en gesnipperde knoflook toe, kruid met 
peper en zout en laat een hele tijd stoven op een zacht 
vuurtje.

Voeg de kaneel, oregano en komijn toe en roer goed. 
Schuif de groenten aan de kant, bak de harissa een paar 
tellen aan en giet dan de rode wijn in de pan. Voeg de 
tomaten uit brik toe als de wijn is ingekookt. Voeg nu ook 
de linzen toe en een glas water en laat alles pruttelen tot 
de linzen gaar zijn, dit duurt ongeveer 20 tot 30 min, 
afhankelijk van de soort linzen. Voeg wat water toe als de 
saus te dik wordt. 

Kook ondertussen de spaghetti gaar zoals aangegeven op 
de verpakking. 

Als de linzen gaar zijn, kan je een deel van de saus in een 
aparte kom mixen en weer toevoegen voor minder herken-
bare linzen. 

Wat is…
harissa?
Harissa is een Tunesische, hete rode saus gemaakt 
van pepertjes, komijn, knoflook en koriander. Je 
vindt het in je supermarkt bij de kruiden. Je kan 
de Harissa ook vervangen door iets anders pikant, 
zoals een rood pepertje, chilivlokken of Tabasco. 

Mme Zsazsa’s nepbolognaisesaus

1 ui, gesnipperd
2 wortels
1 stengel bleekselder
2 teentjes knoflook
snuifje kaneel
1 tl oregano
1/2 tl gemalen komijn
150 g linzen (grijsgroene Du 
Puy linzen of bruine linzen)
1/2 tl harissa (zie foto)
1/2 glas rode wijn
brik tomaten in blokjes
eventueel nog andere 
groenten zoals geschilde 
rode paprika of 
champignons in schijfjes
500 g spaghetti 

 lente   40 min  kindvriendelijk 13



Philippe over 
Kook het Voort:

“Als er iets mooiers 
bestaat dan samen 
genieten van lekker 
eten dan is het wel 
samen koken! Mijn 
grootste passie is 
dan ook om lekkere 
recepten te delen 
met gelijkgezinde 
foodies. Kook het 
Voort past volledig in 
dat plaatje.” 

Philippe	Van	den	Bulck	is	veggie	
topchef,	food	stylist,	food	writer	
en	huischef	bij	EVA!	Hij	deed	zijn	
ervaring	op	bij	internationaal	
vermaarde	restaurants	zoals	El	Bulli	
en	Le	Louis	XIV.	Hij	is	de	auteur	
van	het	fantastische	kookboek	
Verrassend Veggie	en	heeft	een	veggie	
kookprogramma	op	Njam!	Onder	de	
naam	Organia	verzorgt	Philippe	samen	
met	zijn	trouwe	chef	Gawein	Pelser	
gastronomische	veggie	diners	en	feesten	
bij	jou	thuis.

14



Schil de wortelen en snijd ze in grote stukken. 
Hak ze fijn in een keukenmachine tot je een soort 
korrelige couscous krijgt. Verwarm de olijfolie in 
een pan en voeg de wortel, knoflook, chilipeper en 
saffraan toe. Laat alles 5 minuten zachtjes stoven 
en voeg dan de linzen en de ras el hanout toe.

Bevochtig de wortelcouscous met de bouillon en 
breng alles aan de kook. Laat zachtjes sudderen 
tot de linzen en de wortelen gaar zijn (dit duurt 
een tiental minuutjes, let op dat de linzen wel gaar 
maar niet tot helemaal tot moes koken) en al het 
vocht is opgenomen. Breng op smaak met peper, 
zout, de geraspte citroenschil en het citroensap en 
laat afkoelen.

Schil ondertussen de overige wortelen en haal er 
dunne slierten van met behulp van een dunschiller. 
Leg de slierten in ijskoud water. Bereid de dipsaus 
door alle ingrediënten tot een homogene massa te 
mengen. 

Snijd de loempiavellen in 3 gelijke stroken. 
Schik telkens een eetlepel van de couscous op 
de rechter-onderhoek van de strook en plooi om 
tot driehoekjes. Bak de samosa’s in olijfolie op 
een middelhoog vuur tot ze goudbruin zijn, laat 
ze uitlekken op keukenpapier en houd warm.

Serveer de samosa’s met de dipsaus en de 
wortelschilfers als een voorgerechtje. 

Samosa’s van wortelcouscous
en rode linzen

 zomer   60 min  feestelijk hapje

1 2 3 4

5 6 7 8 9

©
 R

oo
s M

es
td

ag
h

6 loempiavellen
250 g wortelen plus 2 extra als 
garnituur
3 dl groentebouillon
50 g rode linzen, gespoeld en 
uitgelekt
sap van een ½ bio citroen, 
plus 1 tl geraspte citroenschil
1 teentje knoflook, 
fijngesnipperd
½ tl saffraandraadjes
3 el olijfolie
1 el ras el hanout (zie foto)
enkele takjes verse munt
peper en zout

voor de dipsaus:
1 dl (soja)yoghurt
enkele druppels citroensap
1 el olijfolie
1 mespunt ras el hanout 
een beetje geraspte 
citroenschil
12 blaadjes munt, 
fijngesneden
peper en zout

15
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Verwarm de oven voor op 180 °C. 
Snijd de witloofstronken in de lengte doormidden en 
verwijder het bittere, hardere gedeelte.

Smelt 25 g margarine in een pan op een zacht vuurtje en 
stoof hierin het witloof gedurende 10 minuten. Het geeft 
niet als de blaadjes wat uit elkaar vallen. Schil de zoete 
aardappels en snijd ze in de lengte in plakken. Smelt 25 g 
margarine in een andere bakpan en bak op een zacht 
vuurtje de schijven zoete aardappel aan beide kanten, 
gedurende 5 minuten in totaal.

Voeg 25 g margarine toe aan het witloof en strooi de sui-
ker over en tussen de witloofblaadjes. Druppel de balsa-
micoazijn over het witloof en roer de witloofblaadjes wat 
door elkaar zodat de smaken zich verspreiden. Verspreid 
de witloofblaadjes over de bodem van de pan en leg er 

een laag zoete aardappel schijven bovenop. Kruid goed bij 
met tijm, peper en zout.

Maak het deeg: vermeng de bloem met de olijfolie, het 
water en wat zout. Kneed goed en rol het deeg uit. Leg 
het deeg over de groenten in de pan, druk het overhan-
gende deeg naar binnen en zorg ervoor dat alle randen 
goed gesloten zijn. Zet de pan in de oven en bak de taart 
gedurende 30 minuten. Of als je geen pan hebt die in 
de oven kan: schik de groenten in een ronde ovenschaal 
of quichevorm, leg het deeg over de groenten en zet 30 
minuten in de oven.

Neem een serveerschaal met een grotere diameter dan 
de pan en keer de pan om op de schaal.

150 g bloem
4 el olijfolie
4 el water
zout
500 g witloof
500 g zoete aardappel
75 g margarine
20 g suiker
1 tl balsamicoazijn
½ tl tijm
peper en zout

Tarte tatin
met witloof en zoete aardappel

Dit bijzonder gerecht combineert goed met schorseneren in 
mosterdsaus of met een frisse wintersalade.Wat eten we erbij?

 winter   60 min  feestelijk hoofdgerecht16
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Pel en snipper de uien en de knoflook. Reinig de cham-
pignons. Halveer de paprika’s en verwijder de zaadlijsten. 
Snijd de paprika’s in stukjes en de champignons en olijven 
in schijfjes.

Stoof de uien glazig in wat olie. Voeg de knoflook, de papri-
ka’s en de champignons toe en laat ze even meestoven. Blus 
met rode wijn en voeg dan de tomatenstukjes toe. Kruid met 
paprikapoeder, komijnzaad, oregano, peper en zout.

Snijd de seitan in kleine stukken en bak ze in de pan aan alle 
kanten goudbruin. Voeg de seitan en de olijven toe aan het 
groentestoofpotje en laat alles pruttelen tot de paprika’s 
gaar zijn.

2 uien
2 teentjes knoflook
250 g champignons
1 rode paprika
1 gele paprika
75 g ontpitte groene olijven
500 g tomaten in stukjes  
(uit blik)
1 dl rode wijn
350 g seitan (zie foto) of 
goulashreepjes
1 tl rood paprikapoeder
1/2 tl komijnzaad
1/2 tl oregano
olijfolie
peper en zout

Hongaarse goulash met seitan

Wat is…
Seitan?

Seitan is een speciale 
vleesvervanger die je in 
biologische winkels kan 
kopen. Maar ook zonder 
seitan kan je dit heerlijke 
gerecht uitproberen. Gebruik 
bijvoorbeeld de kant-en-
klare goulashreepjes uit 
de diepvriesafdeling van 
Colruyt. 

Je kunt de goulash op z’n Hongaars serveren met noodles,  
maar je kunt ook kiezen voor pasta, rijst of frietjes.

Wat eten we erbij?

 zomer   40 min  exotisch 17



Dorien over Over Kook het Voort:

“Vrienden die elkaar 
recepten doorgeven, 
is er iets mooiers?”
Dorien	Knockaert	is	culinair	journaliste	bij	De	Standaard	en	
blogt	op	jongesla.wordpress.com.	Over	haar	zoektocht	naar	een	
eerlijkere	keuken	schreef	ze	het	boek	Goed Eten,	een	combinatie	
van	reportagewerk	en	vijftig	vegetarische	recepten.	

18
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Verwarm de oven voor tot 225°C. Bekleed een bakplaat 
met zilverpapier. Doe de knolselder in een kom met een 
scheut olijfolie, peper, zout en koriander. Roer goed om, 
zodat alle blokjes ingesmeerd zijn. Verspreid ze over de 
bakplaat en rooster ze zo’n 20 minuten, tot ze zwarte 
randjes beginnen te krijgen.

Stoof intussen de ui met wat zout, tijm en eventueel 
gerookt paprikapoeder in olijfolie, in een grote pan. Voeg 
de rijst toe en roerbak hem tot hij glazig wordt. Blus met 
witte wijn en voeg dan pollepel na pollepel bouillon toe, tot 
de rijst gaar is.Bak intussen de paddenstoelen met wat 
olie in een schroeiend hete pan. Mix de kikkererwten met 
een schepje bouillon en een scheut olie tot een puree.

Rooster het sesamzaad in een droog pannetje tot de 
zaadjes beginnen te springen. Niet te veel laten verkleu-
ren. Plet ze in een vijzel, samen met een theelepel grof 
zeezout. Of maal ze fijn in een keukenmachine of met de 

staafmixer. Deze mengeling heet gomasio.

Roer de kikkererwtenpuree onder de risotto. Hij moet 
mooi smeuïg zijn. Voeg de knolselder en de paddenstoelen 
toe. Breng op smaak met peper, zout, citroen en olijfolie. 
Strooi er sesamzaadjes en fijngesneden peterselie op.

Wat is…
gomasio?
In dit recept worden geroosterde sesam-
zaadjes, samen met zout grof gemalen 
tot een smaakmaker die gomasio wordt 
genoemd. Je kan dit ook kant-en-klaar 
kopen in een natuurvoedingswinkel. Niet 
zo gek op sesamzaadjes? Je kan hetzelfde 
proberen met een handje noten (para-
noten), een teentje knoflook en 1 tl zout. 

1 ui, gesnipperd
enkele takjes tijm
een flinke mespunt gerookt 
paprikapoeder (pimenton 
de la vera, kan je gerust 
weglaten als je het niet 
hebt, maar het is leuk om te 
hebben. Je vindt het o.a. bij 
Dille & Kamille) 
250 g risottorijst
1/2 glas witte wijn
ca. 500 ml bouillon (je ziet pas 
tijdens het koken hoeveel je 
precies nodig hebt)
200 g paddenstoelen, 
in stukjes (voorkeur voor 
oesterzwammen)
300 g knolselder, in 
dobbelsteentjes
snuif gemalen korianderzaad
150 g gekookte kikkererwten 
(of bonen)
3 el sesamzaad (zie foto)
takje platte peterselie
olijfolie
zout en peper
citroen

Risotto met knolselder 
en paddenstoelen

 winter   60 min  klassieker in nieuw jasje 19



Eetcafé Toreke over Kook het Voort:

Bij ons staan dagelijks heerlijke 
duurzame gerechten op het menu, 
bereid door koks uit alle windstreken. 
We presenteren met trots ons favoriete 
vegetarisch recept voor Kook het Voort. 
Een typisch Turks gerecht dat bij 
iedereen in de smaak zal vallen!

Eetcafé	Toreke	stelt	mensen	te	werk	en	leidt	hen	op	in	de	horeca	als	
springplank	naar	het	regulier	circuit.	Het	initiatief	is	er	gekomen	
via	een	stadontwikkelingsproject	in	de	Rabotwijk	in	Gent.	De	
buurtbewoners	hadden	behoefte	aan	een	ontmoetingsplek	waar	
je	gezond	en	tegen	een	sociaal	tarief	kan	eten	en	waar	mensen	uit	
de	buurt	kunnen	werken.	Eetcafé	Toreke	is	die	ontmoetingsplek	
geworden.	Iedereen	voelt	er	zich	welkom	om	van	een	heerlijk	
drankje	en	een	eerlijke	en	gezonde	maaltijd	te	genieten	of	een	
muziekoptreden,	theaterstuk	of	workshop	mee	te	pikken.
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Laat de gedroogde paprika’s en aubergines weken in 
warm water zodat ze zacht worden. Je vindt gedroogde 
paprika’s en aubergines in Turkse winkels. Eventueel kan je 
ook gewone paprika’s en aubergines gebruiken, maar de ge-
droogde varianten maken dit recept wel echt authentiek . 

Maak eerst de tomatensaus. Stoof de knoflook,de ui, het 
pepertje en de gedroogde kruiden aan in twee eetlepels 
olijfolie. Bak de overige groenten vijf minuten mee. Giet 
de tomatenblokjes, tomatenpassata en de witte wijn bij 
de groenten en laat alles rustig inkoken tot je een dikke 
saus krijgt. 

Spoel de rijst goed, laat uitlekken en bak in twee eetlepels 
olijfolie, samen met de citroenschil en de rozijnen. Giet 
de groentebouillon erbij en kook de rijst bijna gaar. Roos-
ter de pijnboompitjes in een droge pan en meng ze samen 
met de dille onder de rijst. Kruid af met peper en zout en 
vul hiermee de paprika’s en aubergines. Stoom de gevulde 
groenten nu in tien minuten volledig gaar.

Werk de saus af met de verse kruiden en serveer met de 
gevulde paprika’s en aubergines. 

8 (gedroogde) paprika’s of 
4 gewone
8 (gedroogde) aubergines of 
4 gewone
240 g rijst 
4 el olijfolie
2 el rozijnen, even geweekt
1 tl citroenschil
groentebouillon
1 el pijnboompitjes 
2 el verse dille
2 teentjes look, fijngesnipperd
½ rood spaans pepertje, 
ontpit en fijngehakt
½ el tijm
½ el oregano
2 uien, fijngehakt
2 wortels, in kleine blokjes 
gesneden
1 paprika, in kleine blokjes 
gesneden
1 courgette, in kleine blokjes 
gesneden
400 g tomatenpasata
400 g tomatenblokjes
een flinke scheut witte wijn
3 el fijngehakte verse kruiden, 
waaronder peterselie

Turkse gevulde paprika’s en aubergines 

Wat eten we erbij? Een gemengde salade van het seizoen met komkommer, fijngehakte koriander 
en munt, maantjes rode ui, tomaten, ijsbergsla en fijne schijfjes geschilde citroen.
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Like it
Share it!

Taste it!



Deelnemen aan Kook het Voort is heel eenvoudig.
Ga naar www.kookhetvoort.be en neem deel 
aan een van de gratis veggie kookworkshops. 
Of ga meteen met deze brochure aan de slag en 
organiseer zelf een workshop bij je thuis. 

Nodig minimum drie vrienden uit om bij jou te 
komen koken en proeven van een van de Kook 
het Voort gerechten. Dat kan heel makkelijk via 
de speciale Kook het Voort Facebook app. De link 
vind je op www.kookhetvoort.be.

Moedig je vrienden aan om op hun beurt voort 
te koken. Op www.kookhetvoort.be kan je zien 
hoeveel C02 jullie op die manier besparen. 

Je kan ook met je klas deelnemen aan Kook het 
Voort. EVA komt dan een workshop geven bij jou 
op school. Alle info over die workshops vind je 
ook op www.kookhetvoort.be.
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Tips
om van jouw 
Kook het Voort 
een succes 
te maken

Leg uit wat jullie 
samen gaan 
maken.

Voorzie een glaasje wijn 
en iets om tijdens het 
koken op te peuzelen 
(olijfjes, toastjes, …).

Het gaat in de eerste 
plaats om lekker eten 
en een nieuw gerecht 
ontdekken, je moet echt 
geen ‘les’ geven. Je kan 
ook gewoon een etentje 
organiseren. Alles kan 
en alles mag, zolang 
iedereen een leuke tijd 
heeft en zolang alles 
vegetarisch is natuurlijk. 

Hou je laptop in de aanslag 
zodat je vrienden zich 
op het eind ook meteen 
kunnen inschrijven.

Je kan via www.kookhetvoort.be volgen hoeveel mensen er al hebben ‘voort gekookt’ 
en hoeveel water, CO2 en dieren we daarmee al hebben bespaard. Herinner je vrienden 
dus regelmatig aan hun engagement!

Deel de avond zelf 
deze Kook het Voort-
brochure uit aan alle 
deelnemers.

Kies je favoriete 
recept uit deze 
brochure en oefen 
het alvast een keertje 
vooraf. Zo kom je niet 
voor verrassingen te 
staan de avond zelf.
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Je vegetarische 
kookexperimenten moeten 
niet beperkt blijven tot één 
Kook het Voort-etentje. Als 
je de smaak te pakken hebt 
kan je bijvoorbeeld volop 
meedoen met de Donderdag 
Veggiedagcampagne. Eén 
(of meerdere) dagen van de 
week veggie eten, zal voor 
culinaire afwisseling en 
nieuwe ontdekkingen in de 
keuken zorgen. Bovendien 
zal je zo ook gezonder en 
milieuvriendelijker eten. 
Alleen maar voordelen dus! 

En nu?

Deelnemen is heel eenvoudig. 
Als je inschrijft op de Donderdag 

Veggiedag Nieuwsbrief via  
www.donderdagveggiedag.be/nieuwsbrief 
krijg je elke donderdag een heerlijk 
vegetarische recept in je mailbox, aangevuld 
met wat tips en het veggie ABC.

Op www.donderdagveggiedag.be vind je nog veel meer 
recepten en info. Maak van donderdag je culinaire topdag en

smaak het verschil!
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Door je aan te sluiten bij EVA, geniet je ook nog eens van 
talrijke voordelen: je krijgt niet alleen vier keer per jaar het 
smakelijke EVA Magazine in de bus - vol recepten, culitips, 
nieuwtjes, interessante interviews en achtergondinfo - met 
je EVA-kaart krijg je ook korting bij tientallen restaurants, 
winkels en vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel. 
Bovendien zorg je er op die manier voor dat EVA nog veel 
meer mensen kan bereiken met haar succesvolle Donderdag 
Veggiedagcampagne en zo de wereld weer wat groener en 
gezonder kan maken.

Sluit je vandaag nog aan door € 23 (€ 27 voor een 
familieabonnement, € 16 voor studenten en werkzoekenden) te storten op 
rekeningnummer 523-0801101-53 en geniet een jaar lang van je EVA-voordelen.

Teksten: Maureen Vande Cappelle, Veerle Vrindts en Nena Baeyens
Recepten: Wim Ballieu, Miki Duerinck en Kristin Leybaert, Mme Zsazsa,  
Philippe Van den Bulck, Dorien Knockaert, Eetcafé Toreke
Foto’s: Heikki Verdurme, Ivan Put, Roos Mestdagh, Lyra Alves en bigtrees.
Concept en vormgeving: 
Oplage: 30.000
VU: Tobias Leenaert, St.-Pietersnieuwstraat 130, 9000 Gent

Colofon

Kook het Voort
is een campagne
van EVA vzw.

Volg EVA ook op
 Facebook www.facebook.com/vegetarisme
 Twitter @evaveggies

Het blad van 
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culinair:
Kook het voort

maak het zelf

VENKELtelen - klaarmaken combinaties

Wim Ballieu
“Je moet je 
als kok ook 
engageren”

evaMAGAZINE
smaak het verschil

Herfst2012

Joss Stone"Dieren zijn mijn vrienden"

Op www.evavzw.be vind je tientallen recepten, 
tips, achtergrondinfo, interviews, nieuws, activiteiten, 
kooklessen, … 
EVA organiseert ook gastronomische diners, maakt 
educatieve pakketten voor in de klas, geeft workshops, 
levert tips en tricks aan grootkeukens en restaurants 
en biedt allerlei gratis publicaties aan zoals de Veggie 
Lunchbox en de handige veggie stadsplannen van 
Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven. 

Dankzij EVA is  
het elke donderdag veggiedag. 
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Iedereen
doet mee! 


