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Ga rechtstreeks naar 
het product in de shop

Voorwoord
Feestdagen en veganisme...het is niet altijd een ge-
slaagd huwelijk. De winkelrekken, magazines en (kook)
websites puilen opnieuw uit van vlees, vis, wild en zui-
vel, terwijl inspirerende plantaardige recepten vaak ver 
te zoeken zijn. Dat kan anders volgens ons.

Natuurlijk wil je als veggie of vegan ook een leuke 
tijd met je familie doorbrengen en simpelweg mee-
genieten van het kerst- of eindejaarsmenu. Middels 
dit magazine bieden we je alvast wat inspirerende re-
cepten die ook de gemiddelde omnivoor zeker zullen 
aanspreken. Je kan er zelf mee aan de slag of er de 
keukenprins(es) van dienst alvast een beetje mee op 
weg helpen ;)

Natuurlijk zetten we ook ons eindejaarsassortiment in 
de kijker, gaande van heerlijke, nieuwe chocoladevari-
eteiten, cadeautips en cadeaubonnen, tot alles wat je 
verder maar nodig hebt voor een geslaagd plantaar-
dig eindejaar. 

We hopen dat je veel plezier aan dit magazine beleeft 
en wensen je alvast prettige feesten!

Stijn en Elke - Het V-Team

Bestel hier >>

http://shop.veganistischkoken.be
http://shop.veganistischkoken.be
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Ingrediënten 

 – 1 pak vegan scampi’s (300 gram)
 – 250 ml water of een blond bier naar keuze 
 – 150 gram quinoameel (of een ander meel/bloem naar keuze)
 – 1 tl kurkuma
 – 1 tl paprika
 – 1 tl komijn
 – peper en fijn zeezout
 – Plamil mayonaise bieslook en kruiden

Bereiding
1. Verwarm de friteuse tot 180°C
2. Neem een grote kom en meng daarin het quinoameel met het 

biobier en de kruiden. Gebruik de klopper om een glad beslag 
zonder klonters te verkrijgen. Kruid af met peper en zeezout en 
laat 5-10 minuten rusten.

3. Haal de scampi’s uit de verpakking en dep ze droog met wat 
keukenpapier. Dip de scampi’s één voor één in de tempura en 
laat ze voorzichtig in de hete olie glijden. Ze zijn klaar als ze een 
goudgele kleur hebben.

4. Serveer de scampi’s op een met bakpapier bekleed bord of 
schaal en geef er de dipsaus bij. Smullen maar!

Tip
Je kan de ‘veganaise’ ook zelf maken door 100 ml sojamelk in een 
hoge maatbeker te mengen met 1 el mosterd, 1 el appelazijn en 
peper en zout naar smaak, Zet de staafmixer erin en voeg onder-
tussen 250 ml zonnebloemolie toe. Je hebt dan snel een geschikte 
plantaardige mayonaise. 

Scampi tempura
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http://shop.veganistischkoken.be/eivrije-mayonaise/veganaise-dragon-bieslook


Veggie scampi
De klassieker onder de schaal- en schelpdieren in een vegan va-
riant! Deze scampi’s smaken heerlijk en hebben een authentieke 
‘bite’ en structuur. Een ideaal ingrediënt om tijdens de feestda-
gen mee aan de slag te gaan.
 
Het volstaat de scampi’s licht te bakken in de wokpan of ze sim-
pelweg te verwarmen. Wil je echter een extra feestelijk en sma-
kelijk hapje, dan is deze tempura een top idee. Fingerfood met 
een kruidig deegbeslag en een heerlijk dipsausje!

Bestel hier >>
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http://shop.veganistischkoken.be/visvervanger/veggie-scampi


 foto gerechthapje
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aardperencrème met faux gras
Ingrediënten 

 – 500 gram aardpeer
 – 100 ml sojaroom
 – 50 ml groentebouillon
 – sap van 1/2 citroen
 – snufje nootmuskaat
 – peper en zeezout
 – 1/2 blikje Faux Gras de Gaia 
 – preischeuten - voor de garnering

Bereiding
1. Verwarm de groentebouillon in een steelpan
2. Schil de aardperen en snij ze in kleine blokjes. Doe ze 

in een kookpot en voeg de room, citroen en de hete 
groentebouillon toe. Breng aan de kook.

3. Zet het vuur laag en laat de aardperen zachtjes garen 
tot ze zacht zijn. Giet af en laat even afkoelen.

4. Mix de aardperen in de blender of met de staafmixer 
tot een zachte, smeuige créme. Kruid af met peper, 
zout en een snufje nootmuskaat.

5. Haal de Faux Gras uit het blikje (snij met een mes 
de zijkanten voorzichtig los en stort het uit) en snij in 
kleine blokjes. 

6. Lepel de crème in aperitiefglaasjes, plaats boven-
op een paar blokjes Faux Gras en werk af met wat 
preischeuten. aardperencrème

Deze smeuïge groentenpaté met truffels en champagne 
is het perfecte diervriendelijke alternatief voor foie gras. 
Het voldoet aan ieders smaakpapillen en is enorm veel-
zijdig in gebruik. Deze keer verwerken we het in een sma-
kelijk hapje, maar je kan er in principe eender wel gerecht 
mee verrijken.

Extra pluspunt; met de aankoop van ieder blikje Faux 
Gras steun je meteen het programma van dierenrechten-
organisatie Gaia! 

faux gras Bestel hier >>

l
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http://shop.veganistischkoken.be/faux-gras


Veggie tonijnsla

Veggie tonijn

kala namak

Tonijn eten zonder schuldgevoel? Dat kan voortaan met de Veggie 
Tuna van Vantastic Foods!

Heerlijk als beleg op pizza’s, bij een pasta of risotto, of om - zoals nu - een 
eenvoudige tonijnsalade mee 
te bereiden. Uniek, veelzijdig en lekker!

Bestel hier >>

Kala Namak of Zwart Zout is een Zuid-
Aziatische specialiteit dat gerechten 
voorziet van een zwavelachtige, aroma-
tische (ei)smaak. Bijzonder geschikt om 
tofu op smaak te brengen, maar even-
goed erg lekker in exotische fruitsalades 
en chutney’s. Kortom: een breed inzet-
baar kruidenzout!
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http://shop.veganistischkoken.be/visvervanger/veggie-tonijn
http://shop.veganistischkoken.be/kruiden-smaakmakers/kala-manak-zwart-zout
http://shop.veganistischkoken.be/zeewier-algen/nori-vellen-lima
http://shop.veganistischkoken.be/eivrije-mayonaise/veganaise-natuur-bio


Veggie tonijnsla
 – 150 gram vegan tonijn - grof gehakt
 – 1 el kappertjes - fijngehakt
 – 2 el veganaise
 – 1/2 norivel - gesnipperd
 – 1 sjalot - fijngesnipperd
 – 1/2 look - geperst
 – vers gesnipperde peterselie
 – snufje kala namak 
 – versgemalen zwarte peper

Meng alle ingrediënten in een kom 
en laat ± 2 uurtjes afgedekt rusten in 
de koelkast. Smeer de tonijnsla uit op 
toastjes of crackers en serveer meteen.
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spelen met marshmallows

De Marshmallows van Dandies bevatten geen 
gelatine of eender welk ingrediënt van dierlijke 
oorsprong. Ze zijn lekker zacht en zoet en smelten 
heerlijk op je tong. Net als de klassieke marshmal-
lows hebben ze een lichte vanillesmaak.
 
Je kan deze zoete lekkernij rechtstreeks uit het 
zakje eten maar ook roosteren op de barbecue of 
- zoals hiernaast  - serveren bij een heerlijk kopje 
warme chocolademelk. En das nog lang niet alles !

Dandies vegan 

marshmallows :)

Bestel hier >>

Met de provamel drinks soja/choco of 
rijst/kokos/choco tover je in een mum van tijd 
een heerlijke kop dampende chocolademelk op 
tafel. Even opwarmen in een pannetje of in de 
microgolf en klaar is kees!

Nog lekkerder wordt het als je een paar stukken 
vegan chocolade of een eetlepel Plamil bio cho-
copasta door een hete kop sojamelk roert. Nog 
een paar marshmallows erin en je dag (jaar?) kan 
niet meer stuk.

Het is super simpel; je smelt wat chocolade au bain 
marie met een scheutje room (of water) in een pan-
netje, prikt de Dandies vegan marshmallows op een 
stokje en wentelt ze door het gesmolten zwarte 
goud. Je kan ze tot halverwege dippen of he-le-maal 
onderdompelen…wat jij wil! Haal ze direct daarna 
nog even snel door een bordje met kokospoeder. 

Vegan chocolademelkgepimpte marshmallows

l
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http://shop.veganistischkoken.be/vegan-snoepgoed/vegan-marshmallows
http://shop.veganistischkoken.be/plantaardige-melk/rijst-kokos-chocomelk-provamel
http://shop.veganistischkoken.be/plantaardige-melk/soja-chocomelk-provamel
http://shop.veganistischkoken.be/broodbeleg/vegan-chocopasta-bio


chocomelk met marshmallows

l
11



foto sneeuwmanne-
tjes

marsepein

marshmallows

sneeuwmannetjes

l

l
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marsepein

marshmallow sneeuwmannetje
Zowel kinderen als volwassenen vinden deze marshmallow sneeuwmannetjes 
superleuk! Het knutselen kan je trouwens ook gerust aan de kleintjes over-
laten en het opeten ervan des te meer (wees snel als je zelf ook eentje wil 
hebben ;)). 

Wat heb je nodig? 
 – 1 zak Dandies marshmallows (3 per staafje)
 – Gekleurde zelfgemaakte marsepein (zie recept onderaan)
 – Beetje poedersuiker
 – Satéstokjes
 – Een creatieve bui ;)

Zo maak je het
1. Spiets telkens 3 marshmallows op 1 satéstokje
2. Vorm oogjes, een sjaal (gewoon een lang, plat strookje) en een hoedje met de marsepein 

en breng je sneeuwmannetje tot ‘leven’.
3. Plaats de sneeuwmannetjes in een hoge pot, vaas of beker en bestrooi ze tot slot met een 

beetje poedersuiker.

Wat heb je nodig? 
 – 100 gram gemalen amandelen
 – 80 gram poedersuiker
 – 1 el amandelmelk agave
 – 1/2 tl amaretto (optioneel)
 – 1 tl sap van rode biet of 2 tl cacaopoeder -  

voor een rode of bruine kleur

Zo maak je het
1. Meng alle ingrediënten (behalve de kleurstoffen) tot een gladde, dikke massa. Indien te 

droog kan je telkens een extra eetlepel amandelmelk toevoegen. Doe echter nooit twee 
eetlepels ineens.

2. Vermeng de marsepein met het rode bietensap of 2 el cacaopoeder. Kneed tot de mar-
sepein helemaal gekleurd is. Draai de marsepein in folie en rol op tot een worst. Plaats 
minstens 2 uur in de koelkast alvorens te gebruiken.

l
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http://shop.veganistischkoken.be/plantaardige-melk/amandelmelk-provamel


Zelf geen inspiratie? Dan kan je je familie of vrien-
den vast wel een plezier doen met een cadeaubon 
bij shop.veganistischkoken! 

Er zijn cadeaubonnen ter waarde van 15, 25, 50 en 
75 euro en ze worden je toegezonden in een mooie 
enveloppe. Op de cadeaubon komt jouw (nou ja, 
die van de ontvanger;)) persoonlijke code te staan 
waarmee je vervolgens lekker kan shoppen.

Het verzenden van (alleen) een cadeaubon is boven-
dien gratis. 

We weten niet hoe met jou zit, maar jezus...wat heb-
ben we deze gemist! Heerlijke, 100% plantaardige 
chocolade zeevruchten met een zalige pralinévul-
ling. Een zoete vegan zonde die je hart doet sneller 
slaan. Wie wil deze nou niet cadeau krijgen?

Vegan zeevruchten

Geen idee 
wat te kopen?

cadeautips

cadea
utips

s h o p. v e g a n i s t i s c h k o k e n . b e

cadeaubon

Veganistisch
koken

www.veganistischkoken.be

shop.veganistischkoken.be

webshop - blog - ebooks

Bedrag

code

geldig tot

Bestel hier >>

Bestel hier >>
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http://shop.veganistischkoken.be/vegan-chocolade/zeevruchten-vegan-lactosevrij
http://shop.veganistischkoken.be/vegan-cadeau-50


cadeautips

Bestel hier >>

vegan zeevruchten

damned good!!!
15



Een selectie van heerlijke biologische ont-
bijtkoek (pepernoten, peperkoekenharten en 
sinaasappelpeperkoek) verpakt in een schit-
terend kerstblik. Het perfecte cadeau voor de 
feestdagen!

Fruitige gevulde peperkoek met kersenmoes, 
omhuld met een heerlijk laagje pure chocola-
de. . Een biologische kerstklassieker!

Sterren schitteren niet enkel aan de hemel, 
ze liggen ook in onze voorraadrekken! Deze 
koeken (big ones) in stervorm zijn een win-
nende combinatie van kaneel, marsepein en 
een zalige notenmélange. Ideaal om lekker 
na te genieten bij een kopje koffie of thee.

nostalgiebox
met biologische peperkoekenmix

kaneelster

kersenbommen

Bestel hier >>

Bestel hier >>

Bestel hier >>
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http://shop.veganistischkoken.be/eindejaar/kerstbox-peperkoek
http://shop.veganistischkoken.be/vegan-eindejaar/kersenbommen
http://shop.veganistischkoken.be/vegan-eindejaar/kaneelster


Zo schattig, deze leuke chocolade sneeuwmannetjes. 
Het water zal je in de mond lopen en ze smelten als 
..euh...sneeuw op je tong.
 
Deze sneeuwmannetjes worden geproduceerd in een 
fabriek waar GEEN melk, gluten of noten worden ver-
werkt.

Speciaal voor kerst is er deze selectie van heer-
lijke mini Moo chocolaatjes van Moo Free. De 
box bevat 4 chocolaatjes waaronder een kerst-
man.

De chocolade wordt gemaakt in een fabriek 
waar GEEN melkchocolade of andere melkpro-
ducten geproduceerd worden. De chocolaatjes 
worden gemaakt met natuurlijke, biologische 
en fairtrade ingrediënten.

 – chocolade kerstman
 – chocolaatje met sinaasappel
 – chocolaatje met munt
 – chocolaatje bunnycomb honingraadtextuur

merry moos selection box

chocolade sneeuwmannetjes

Bestel hier >>

Bestel hier >>
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http://shop.veganistischkoken.be/vegan-eindejaar/chocolade-sneeuwman-zuivelvrij-notenvrij
http://shop.veganistischkoken.be/vegan-chocolade/merry-moos-selection-box


voorgerecht
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Portobello met pompoen  
      en amaranth
Een feestelijk en tegelijk voedzaam voorgerecht. Amaranth is ‘het graan van de inca’s’ en 
is enigszins vergelijkbaar met quinoa. Een fijne korrel met een leuke bite en dito smaak.

Ingrediënten 
 – 4 portobello’s  (of gewone opvulchampignons)
 – 250 gram bio pompoen - in kleine blokjes 
 – 150 gram amaranth
 – 100 gram rucola of veldsla
 – 1 el verse of 1 tl gedroogde tijm.
 – een scheutje balsamicoazijn
 – een handvol cashewnoten
 – olijfolie
 – 1 teentje knoflook - fijngehakt
 – handvol versgesnipperde peterselie - om te garneren
 – peper en zeezout

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200°C. Breek het steeltje uit de portobello’s en hol de binnenkant een 

beetje verder uit. Besprenkel ze met wat olie en bak ze ca. 8 min. voor in de oven. Haal uit en laat 
afkoelen. 

2. Breng de amaranth met 300 ml licht gezouten water aan de kook. Draai het vuur meteen laag en laat 
10 minuten met gesloten deksel garen. 

3. Snij intussen de pompoen in blokjes en hak de steeltjes van de champignons in grove stukken. 
Bak de pompoen en steeltjes in wat olie beetgaar met de knoflook en tijm en breng op smaak met 
peper en zout. 

4. Vul de paddenstoelen met het pompoenmengsel en bak ze nogmaals 10 min. in de oven. Meng de 
cashewnoten door de amaranth en kruid af naar smaak met peper en zout. Maak de rucola aan met 
olie en azijn en serveer met de paddenstoelen en amaranth. Bestrooi met wat peterselie om het af 
te werken. Smakelijk! 
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http://shop.veganistischkoken.be/Olie-azijn/balsamico-aceto
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Kruidige knolseldersoep
Het aanbod seizoensgroenten mag in de maanden december en januari dan relatief klein 
zijn, het zijn wel stuk voor stuk voltreffers. Denk aan knolselder en rode biet, die we met-
een verwerkt hebben in een bijzonder feestelijk en verwarmend soepje.

Ingrediënten 

Voor de knolseldersoep
 – 1 knolselder - geschild en in dobbelstenen gesneden. 
 – 1 grote aardappel -geschild en in dobbelstenen gesneden
 – 2 uien - in grove stukken
 – 1 teentje look - geplet
 – 2 1/2 groentenbouillon
 – 1/2 tl komijn
 – 1/2 paprika
 – 1/2 kurkuma
 – 1/4 tl koriander
 – olijfolie
 – peper en zeezout

Voor de garnering
 – 1 (geschilde) rauwe rode biet
 – loof van de knolselder
 – beetje olijfolie,
 – citroensap naar smaak
 – peper en zeezout

Bereiding
1. Zet een pot op het vuur en verhit daarin de olijfolie. Fruit de ui gedurende 5 minuten op een matig 

vuur. Voeg de knoflook toe en bak nog 1 minuut mee.
2. Doe de knolselder en aardappel erbij en voeg de kruiden toe. Roer alles goed door mekaar, zet het 

vuur laag en laat de groenten afgedekt 10 minuten garen. Roer af en toe om aanbranden te voor-
komen (voeg eventueel af en toe wat water toe)

3. Overgiet de groenten met de groentenbouillon en breng aan de kook. Draai het vuur meteen weer 
lager en laat de soep nog eens 20 minuten zachtjes pruttelen. Haal van het vuur en laat kort afkoe-
len.

4. Mix de soep grondig en zorg ervoor dat er geen vliesjes of brokjes meer overblijven. Eventueel haal 
je de soep nog een keer door de passe vite (roerzeef).

5. Breng de soep nog één keer aan de kook en kruid af naar smaak met peper en zeezout.
6. Voor de garnering snij je de rode biet in flinterdunne reepjes. Werk deze op met het gesnipperde 

loof van de knolselder en de overige ingrediënten. Schep een eetlepel garnituur op elk bord.

21



foto aardappelkro-
ketten

seitanstoverij seitanstoverij
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Seitanstoverij 
met aardappelkroketten 
en rode biet

seitanstoverij

Behoorlijk klassiek maar wel altijd een voltreffer. Helemaal dankzij de heerlijk malse 
seitan fritti van Maya. 

Ingrediënten
 – 2 bakjes seitan fritties spicy
 – 1 el tomatenpuree
 – 1 ui - in dunne ringen
 – 1 teentje look - gesnipperd
 – 150 ml tamari
 – 1 sneetje brood zonder korst
 – 1 el mosterd
 – 1 t gedroogde provinciaalse kruiden (tijm, rozemarijn, oregano)
 – 1 el verse provinciaalse kruiden - fijngehakt
 – 2 blaadjes laurier
 – sap van 1/2 citroen
 – 1/2 flesje blond bier naar keuze

Bereiding
1. Verhit olijfolie in een pot en fruit daarin de ui en de knoflook. Voeg de tomatenpuree toe en 

meng goed. Doe er vervolgens de seitan fritties (eventueel iets kleiner gesneden) bij en laat nog 
1 minuut al roerend meebakken.

2. Blus de seitan met het bier en laat de alcohol verdampen. Voeg de tamari en gedroogde krui-
den toe. Besmeer het brood royaal met de mosterd en leg deze met de mosterd naar beneden 
op de stoverij. 

3. Laat de stoverij op een matig vuur sudderen gedurende ± 10 minuten. Roer af en toe om al-
les goed te mengen. Roer de verse kruiden en het citroensap vlak voor het serveren onder de 
stoverij. 

Tip
Zorg ervoor dat de seitan vóór het pruttelen net onderstaat. Je zal dus mogelijk wat water moeten 
toevoegen.
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http://shop.veganistischkoken.be/maya-seitan-fritty-spicy
http://shop.veganistischkoken.be/kruiden-smaakmakers/tamari-strong-500


foto bijgerecht 
groenten
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Ingrediënten
 – 6 rode bieten - in gelijke partjes
 – 2 el olijfolie
 – 1 teentje knoflook
 – 1 tl gedroogde tijm
 – versgesnipperde peterselie
 – peper en zeezout

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200°C.
2. Doe de partjes rode biet in een ovenschaal en besprenkel ze met de olijfolie. Voeg ook de tijm 

knoflook en peper en zout (naar smaak) toe en meng alles goed door elkaar. Rooster de bietjes 
gedurende 35 minuten (of tot ze zacht en beetgaar zijn). Bestrooi ze vlak voor het serveren met 
de verse peterselie.

Tip: 
Voor een extra ‘touch’ kan je de bietjes nog licht besprenkelen met wat balsamicoazijn 
(niet teveel).

geroosterde 
    rode bieten
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http://shop.veganistischkoken.be/Olie-azijn/balsamico-aceto


Aardappelkroketten
Ingrediënten 
 – 1 kg aardappelen - geschild en in blokjes gesneden 
 – 50 ml sojamelk (ongezoet) 
 – 3 el bloem 
 – 60 ml water 
 – Paneermeel 
 – Zeezout, peper & muskaatnoot (optioneel) 
 – Extra benodigdheden: een Millecroquette (of krokettenpers) 
 – Niet dat een mens niet zonder kan, maar het scheelt enorm veel werk. 
 – En zo’n ding kost 3 keer niets.

Bereiding 
1. Kook de aardappelen gaar en giet het kookvocht af. 
2. Zet de pot opnieuw op het vuur en laat de aardappelen zo’n 5 minuten al roerend ‘droogkoken’. Op 

die manier verwijder je alle restjes vocht en krijg je een stevige puree.
3. Haal de pot van het vuur en giet de sojamelk erbij. Roer goed door mekaar en pureer de aardap-

pelen met een pureestamper. 
4. Optioneel kan je de puree bijkruiden met een snuifje zeezout, peper en nootmuskaat. Geef je de 

voorkeur aan een echt ‘pure’ aardappelkroket, dan kan je deze stap gewoon weglaten. 
5. Laat de puree afkoelen gedurende minstens 1 uur. Doe dit bij voorkeur niet in de koelkast maar op 

een droge, koele plaats 
6. Maak de kroketten met behulp van de Millecroquette 
7. Neem 2 borden en maak in het ene een papje van de bloem met het water. Meng goed zodat er 

geen klonters overblijven. Vul het andere bord met (niet te veel) paneermeel 
8. Neem een kroket en dompel eerst de boven- en onderkant in het papje. Roer vervolgens de hele 

kroket er kort door en haal ze daarna door het paneermeel tot ze helemaal bedekt is. Herhaal dit 
met alle kroketten (voeg af en toe wat paneermeell toe, anders krijg je allemaal klonters).  

9. Verwarm de friteuse voor tot 175°C en bak de kroketten in ± 3 minuten goudbruin. 

Tips 
 – Bak niet teveel kroketten in één keer. Dat betekent namelijk meer kans op openbarsten. 
 – Geen Millecroquette/krokettenpers in huis? Gebruik dan simpelweg een spuitzak en knip het uit-

einde af tot je een opening met diameter van ± 3cm hebt.  
 – Het je te weinig bloem/waterpap? Gewoon een beetje bijmaken volgens dezelfde verhouding.
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http://shop.veganistischkoken.be/plantaardige-melk/sojamelk-ongezoet-provamel


seitanstoverij
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kaasfondue
Kaasfondue scoort altijd goed tijdens de eindejaarsfeesten en gelukkig zorgt 
Wilmersburger ervoor dat je ook als vegan lekker mee kan dippen! Een goede 
kaasfondue is trouwens wel vloeibaar, maar ook weer niet teveel. Het moet na-
tuurlijk wel aan je stukje brood of groente blijven ‘plakken’. Voor het beste 
resultaat adviseren we de Wilmersburger bio ‘krachtig’ en een flesje pils...mjam.

Ingrediënten 
 – 250 ml pils naar keuze 
 – 200 gram Wilmersburger  

gemalen krachtig  (bio) of original
 – 1 teentje look - geperst
 – 2 tl paprikapoeder
 – 2 tl maiszetmeel
 – citroensap naar smaak
 – beetje olijfolie

Bereiding 
1. Verhit de olie in een pannetje en bak de knoflook kort aan.
2. Voeg het bier toe en laat pruttelen tot de alcohol verdampt is.
3. Voeg de kruiden toe, draai het vuur wat lager en roer de kaas in kleine porties door de 

vloeistof. Gebruik een klopper om klonters te vermijden.
4. Los het maiszetmeel op in een klein beetje water en voeg ook dit al roerend toe. Laat 

indikken tot de gewenste dikte.
5. Voeg citroensap naar smaak toe.

Tips 
 – Je kan gerust spelen met de kruiding en dit gerecht natuurlijk ook zonder pils bereiden. 

Voeg dan gewoon water en/of sojamelk toe.

Bestel hier >>
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Panna Cotta
met kokos-rijstmelk, munt en chocolademousse

Ingrediënten 
 – 300 ml sojaroom 
 – 300 ml rijst-kokosmelk  
 – 60 gram (kokos)suiker of 45 ml agavesiroop  
 – 2 gram agar agar 
 – 1/2 koffiekopje vers gescheurde munt  

+ paar takjes voor decoratie 
 – 150 ml soyatoo naar keuze
 – 120 gram fondant chocolade 

Bereiding 
Voor de chocomousse:
1. Smelt de chocolade au bain marie (of in de microgolfoven op de laagste stand)
2. Klop de soyatoo stijf en spatel er langzaam de chocolade onder. Dek af en plaats in de koelkast

Voor de panna cotta:
1. Breng de kokos-rijstmelk en de gescheurde munt aan de kook in een pan. Zet het vuur direct uit en 

laat (minstens) half uurtje ‘trekken’. Zeef dan de muntblaadjes eruit.
2. Doe de suiker en sojaroom in een kom en roer tot de suiker is opgenomen. Doe alle ingrediënten 

(behalve de agar gaar) dan samen in de pan en breng het mengsel aan de kook. 
3. Vermeng de agar agar met een klein scheutje water en voeg het aan de kokende massa toe. Roer 

voortdurend met de klopper en laat 1 minuut doorkoken. Haal van het vuur en laat kort afkoelen.
4. Verdeel de panna cotta over 4 schaaltjes en plaats in de koelkast om op te stijven.

Afwerking 
Haal de panna cotta en chocomousse uit de koelkast. Neem een tas heet water en dompel daar een 
eetlepel in. Schep een ‘quenelle’ (je weet wel, zo’n mooie ovale vorm) met de warme lepel en laat die 
bovenop de panna cotta vallen. Werk af met een takje munt. 

Verkrijgbaar in de shop  >>
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kerststronk
Ingrediënten

Voor de biscuit
 – 33 gram MyEy VollEy
 – 166 gram water
 – 120 gram suiker
 – 60 gram zelfrijzende bloem
 – 40 gram maiszetmeel
 – 20 gram cacaopoeder

Voor de chocolademousse
 – 150 gram soyatoo (smaak naar keuze)
 – 120 gram fondant chocoladetabletten

Bereiding
1. Maak eerst (liefst de dag van tevoren) de chocolademousse. Smelt de chocolade au bain 

marie en klop de soyatoo stijf. Spatel vervolgens de chocolade door de soyatoo. Dek af met 
folie en plaats minstens 4 uur in de koelkast. 

2. Verwarm de oven voor tot 220°C.
3. Meng MyEy VollEy met het water en suiker in een pan. Verhit al kloppend tot de massa ietwat 

begint te schuimen (niet koken). Haal van het vuur en klop nog enkele minuten door.
4. Zeef bloem, maiszetmeel en cacaopoeder boven het MyEy/suikermengsel en spatel het lang-

zaam door mekaar. Zorg dat je een gladde, egale massa hebt.
5. Giet het deeg in een met bakpapier beklede bakplaat met laag opstaande rand. Laat gedu-

rende 4 minuten bakken.
6. Haal de bakplaat uit de oven, leg een andere met bakpapier beklede schaal bovenop de bis-

cuit en keer in een vloeiende beweging om (pas op dat je je niet verbrandt!).Laat de biscuit 
± 10 minuten afkoelen.

7. Haal de opgesteven chocomousse uit de koelkast en smeer een dun laagje uit over de biscuit.
8. Rol de biscuit vervolgens voorzichtig op. Druk voorzichtig aan en laat verder afkoelen.
9. Bestrijk de biscuit tot slot met de rest van de chocolademousse. Maak met een vork een 

‘boomstampatroon’ in de mousse. Werk af met een paar blaadjes hulst* en bestrooi met 
poedersuiker.

Bij gebrek aan een kers of ander rond stuk fruit heb ik hier maar een gekleurd bolletje marsepein 
gebruikt (zie pagina 13).
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http://shop.veganistischkoken.be/eivervanger/myey-volley
http://shop.veganistischkoken.be/vegan-chocolade/wiloco-reep-zwart
http://shop.veganistischkoken.be/plantaardige-slagroom/soyatoo-kokos-slagroom


NIEuWIgHEDEN

nieuwe producten

Niet alleen zijn de Wiloco chocoladerepen bio-gecer-
tificeerd en lactosevrij, ze worden ook nog eens gezoet 
met kokosnootsuiker. Dit 100% natuurlijke zoetmiddel 
is rijk aan vitamines B1, B2, B3, B6 en C en bevat een 
flinke hoeveelheid mineralen, magnesium, zink en ijzer. 
Kokosnootsuiker scoort bovendien bijzonder laag op 
de glycemische index.

Alsof dit alles nog niet genoeg is biedt Wiloco je ook 
een totaal nieuwe en unieke smaakervaring. 
De repen zijn verkrijgbaar in drie varianten (zwart, bruin 
en wit), elk met hun eigen uitgesproken karakter dat 
iedere chocoladefan zal doen juichen van plezier!

Wiloco - een unieke chocolade ervaring

Bestel hier >>
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http://shop.veganistischkoken.be/zoeken?brand=508286
http://shop.veganistischkoken.be/vegan-chocolade/wiloco-reep-bruin
http://shop.veganistischkoken.be/vegan-chocolade/wiloco-reep-wit
http://shop.veganistischkoken.be/vegan-chocolade/wiloco-reep-zwart


nieuwe producten

De Zero Zebra chocoladereep wordt gemaakt van biologische (en Fairtrade) rijstmelk. 
De individueel verpakte repen zijn ook nog eens vrij van alle 14 (door de EU aangewezen) allerge-
nen en daarmee geschikt voor bijna iedereen. Onbezorgd genieten dus!
In de productieruimte kunnen wel andere producten gemaakt worden met allergenen, maar glu-
ten en pinda’s worden volledig vermeden.

Deze chocoladereep smaakt iedere
chocoladeliefhebber, van groot tot klein. 

Verkrijgbaar in 5 smaken:
 – Original
 – Crisp
 – Aardbei
 – Amaranth kokos (nieuw)
 – Pepermunt (nieuw)

De populaire Vego reep is nu ook verkrijgbaar in een mini formaat. 

Grote hele hazelnoten, omhuld met een fijn laagje Italiaanse Gianduja 
chocolade en geperst in een hemelse reep...een must voor de liefhebber.

Extra mooi: de Vego chocoladereep is glutenvrij, Fairtrade en biologisch.

zero zebra rijst 
cocoladebar

Vego reep mini

Bestel hier >>

Bestel hier >>

Bestel hier >>

Nieuwe s
maken
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http://shop.veganistischkoken.be/chocolade/zero-zebra-rijst-chocolade-pepermunt
http://shop.veganistischkoken.be/chocolade/zero-zebra-rijst-chocolade-amaranth-kokos
http://shop.veganistischkoken.be/vegan-chocolade/vego-mini-hazelnoot-chocoladereep


100% veganistische en biologische ‘honing’  op basis van maisstroop 
en paardenbloemen. Je kan het gebruiken als broodbeleg of om 
koffie / voeding te zoeten.

 

Whity is een puur plantaardige koffiecrème in handige porties. Ide-
aal op kantoor of kantine, voor onderweg, of wanneer je op een ter-
rasje van een heerlijk romige koffie zónder melk wil genieten. Een 
zakje (3 gram) kort door je warme drank roeren en klaar!

Whity heeft een milde, licht zoete smaak, verdund absoluut niet en 
zorgt voor een romige ‘touch’ aan je bakje troost. Deze verpakking 
Whity koffiecrème is goed voor 50 kopjes.

Lactosevrij, glutenvrij en vrij  
van cholesterol

Een heerlijk én handig plantaardig alternatief voor gerasp-
te kaas, nu in biologische versie!
 
Wilmersburger gemalen overtuigt zowel qua smaak als 
textuur. Het smelt net als ‘echte kaas’ en is geschikt voor 
een kaaskorstje bij ovenschotels en lasagne’s, als beleg 
op pizza’s en zelfs voor het maken van kaaskroketten. Ook 
een plantaardige kaassaus is eenvoudig te bereiden dank-
zij Wilmersburger. 

Ontdek ook de rest van het gamma in onze webshop!

paardenbloesemhoning

Whity koffiecrème porties

Wilmersburger gemalen Sterk 150 gr BIO

Bestel hier >>

Bestel hier >>

Bestel hier >>
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http://shop.veganistischkoken.be/plantaardige-melk/koffiemelk-porties
http://shop.veganistischkoken.be/vegan-kaas
http://shop.veganistischkoken.be/zoetmiddel/paardenbloemenhoning


Bestel hier >>

kerstsfeer pakjes

Veganistisch Koken wenst 
je een prettig eindejaar!
Stijn en Elke
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