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Disclamer

Dit e-book biedt informatie over veganistisch koken en recepten op basis van plantaardige 
producten. Deze recepten zijn geschikt voor personen met een koemelk-allergie. Personen 
met enigerlei andere allergie (bijvoorbeeld: soja, gluten, pinda’s, ...) dienen evenwel de ingre-
dienten-lijsten grondig te inspecteren.

Deze informatie en recepten in dit ebook mogen in geen geval worden opgevat als handlei-
ding voor een dieet, noch voor een gegarandeerd gezonde levensstijl.

De auteurs kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid danwel onvol-
ledigheid van de inhoud van dit boek, noch voor het foutief interpreteren ervan door derden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en auteur.

&
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Het grootste gedeelte van de in dit e-book gebruikte ingrediënten kan je overal eenvoudig 
op de kop tikken. Een aantal is misschien wat lastiger maar kan je wellicht wel terugvinden 
in onze webshop: shop.veganistischkoken.be

voorwoord
Vegan lunchen en ontbijten is makkelijk

We hoorden het vaker bij beginnende vegans of mensen die - vanwege allergieën of  
voedselintoleranties  -  geen dierlijke producten meer aten... “wat eten we voortaan als  
ontbijt en lunch?” De inspiratie werd dan blijkbaar schaars.

Zeker, het vraagt om een lichte aanpassing en een beetje extra inspiratie is dan zeer welkom. 
Als we met dit e-book echter één duidelijk willen maken, dan is het dat het helemaal niet 
moeilijk is. 

Sterker nog; je ontbijt- en lunchbeleving zal er met sprongen op vooruitgaan. Met de recepten 
in Vegan Ontbijt en Lunch willen we dat maar al te graag aantonen.

Ook goed om te weten is dat de meeste recepten weinig tijd vragen. En met een beetje 
planning en gezond verstand zal je er sowieso moeiteloos in slagen om jezelf elke dag van de 
week te verwennen. Of het nu gaat om een meeneemlunch of gewoon voor thuis.

Voor de spreads (en burgers) in dit e-book geldt bovendien dat je gerust een dubbele portie 
kan maken om de week mee door te komen. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is  
’s ochtends je boterham beleggen, iets kort te bakken of op te warmen, of de ingrediënten  
van je salade even snel samen te voegen. Easy does it! 

We hopen dat jij (en je familie) dankzij dit e-book een aantal fantastische ontbijt- en 
lunchmomenten zal beleven. En ja, als dat gebeurd... dan horen wij het graag ;)

Smakelijk eten!
Stijn & Elke

Veganistisch
koken

webshop - blog - ebooks

Vegan
Webshop

Glutenvrij
Let steeds op de verpakking van producten!
Sommige recepten zijn glutenvrij. Een aantal daarvan  weer enkel 
mits gebruik van glutenvrije producten zoals glutenvrije pasta, 
glutenvrije couscous, glutenvrije bloem,...
Kijk ook of een bepaald product sporen van soja of gluten bevat 
als dat voor jou belangrijk is. De symbolen (zie hiernaast) geven 
aan dat een recept glutenvrij, sojavrij of beiden is. Of derhalve 
althans ook zonder gluten of soja kunnen bereid worden.

Sojavrij

http://shop.veganistischkoken.be
http://shop.veganistischkoken.be
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smoothies

Smoothies Breakies&
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groene smoothie
Ingrediënten

150 ml ongezoete  
amandelmelk

een handvol  
verse spinazie

1/2 stengel bleekselder

1/2 appel 

1/2 bevroren banaan

1 tl gemalen chiazaad

1 tl gemalen hennepzaad

Bereiding
 - Schil de appel en verwijder het klokhuis  

en de pitten. Spoel de spinazie grondig. Snij 
de bleekselder in kleine stukjes.

 - Doe alle ingrediënten in de blender en mix  
tot een gladde massa.

 - Voeg indien nodig extra amandelmelk of 
water toe.
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Mojito smoothie
Ingrediënten
1/2 avocado

150 ml kokosmelk

1 tl hennepzaad

2 tl limoensap

1 ontpitte dadel –  
fijngehakt

1/2 bevroren banaan

4 blaadjes verse munt

Bereiding
 - Halveer de avocado en verwijder de pit.  

Lepel het vruchtvlees eruit. Doe het 
vruchtvlees onmiddellijk in de blender en 
overgiet met het limoensap.

 - Voeg de overige ingrediënten toe en mix tot 
een gladde massa. Voeg indien nodig extra 
kokosmelk of water toe.
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Smoothie van mango  
en ananas

Ingrediënten
60 gram verse ananas

1 mango

150 ml rijst/kokosmelk

90 ml water

Bereiding
 - Verwijder de schil van de ananas en snij in 

kleine blokjes.
 - Schil de mango en snij het vruchtvlees  

van de pit.
 - Doe het fruit in de blender en voeg de rijst/

kokosmelk en water toe. Mix tot een gladde 
massa.
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Koffie/amandelsmoothie
Ingrediënten

60 ml koude koffie

150 ml amandelmelk 

1/2 banaan – bevroren

1/2 tl maca poeder

1 tl chiazaad

paar druppels  
vanille extract

Bereiding
 - Doe alle ingrediënten in de blender en mix  

tot een gladde massa.
 - Voeg indien nodig extra amandelmelk of 

water toe.
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Braambessen/kokos/
yoghurtsmoothie

Ingrediënten
50 g bevroren  
braambessen

150 ml kokosmelk

1/2 banaan

1 tl gemalen kokos 

1 el plantaardige yoghurt  
(bv. soja, kokos, ...)

Bereiding
 - Doe alle ingrediënten in de blender en mix  

tot een gladde massa.
 - Voeg indien nodig extra kokosmelk of  

water toe.
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Pindakaas smoothie
Ingrediënten

150 ml ongezoete  
amandelmelk

1 tl pure pindakaas  
(Horizon)

1/2 bevroren banaan 

1 tl gemalen chiazaad

3 ijsblokjes

Bereiding
 - Doe alle ingrediënten in de blender en mix  

tot een gladde massa. 
 - Voeg indien nodig extra amandelmelk of 

water toe. 



22 23

Oatmeal met havermout
en fruit

Ingrediënten

handvol rode bessen

handvol braambessen

4 flinke el (glutenvrije)  
havermout

6 el plantaardige yoghurt

1/2 banaan

1 el citroensap

1 el agavesiroop  
(optioneel) 

Bereiding
 - Spoel de bessen grondig en droog ze zachtjes 

met een stukje keukenpapier.
 - Schil de banaan en halveer ze in de lengte. 

Snij vervolgens in kleine partjes. Besprenkel 
ze met het citroensap.

 - Neem een bokaal en maak laagjes van 
achtereenvolgens yoghurt, havermout en  
het fruit. Herhaal dit nog een keer.

 - Overgiet eventueel met agavesiroop.

TIP: Deze energiebom is het lekkerst als je ‘m één dag op 
voorhand maakt. Eender welke plantaardige yoghurt is prima.
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Overnight oatmeal  
‘worteltaart’

Ingrediënten

1 (grote) wortel 

15 ml agavesiroop

50 g (glutenvrije)  
havervlokken

1 el chiazaadjes

2 el plantaardige yoghurt

150 ml ongezoete  
amandelmelk

een handje  
amandelschilfers 

Bereiding
 - Schil de wortel en rasp in kleine reepjes.
 - Meng de yoghurt, amandelmelk, agavesiroop 

en chiazaadjes in een kom. 
 - Neem een glazen pot en kieper de 

havervlokken op de bodem. Overgiet met het 
yoghurt/amandelmelkmengsel en eindig met 
de geraspte wortel en wat amandelschilfers. 
Laat 1 nacht weken in de koelkast voor 
consumptie.
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Polenta ontbijtpudding
Ingrediënten

65 gram polenta

375 ml kokosmelk of  
rijst/kokosmelk

250 ml koud water

1 el agavesiroop +  
1 el extra  

voor de topping

paar druppels  
vanille-extract

1/4 tl kaneel

snufje zout

een handje gemengde  
noten/zaden (bv. pistache,  

pijnboompitten,  
pompoenpitten, ...)

2 el rozijnen

Enkele blauwe bessen

Bereiding
 - Breng de kokosmelk met het water, 

agavesiroop en een snufje zout aan de kook. 
Voeg de polenta al roerend toe en draai het 
vuur lager. Laat al roerend 8 minuten zachtjes 
doorkoken. 

 - Voeg kaneel, vanille-extract en rozijnen toe en 
meng alles goed door mekaar. 

 - Giet de polenta in afzonderlijke kommetjes en 
laat afkoelen tot lauw-warm of koud.

 - Werk de ontbijtpap af met een el agavesiroop 
en een handje noten, zaden, fruit, ...
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Brood
Beleg&
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Spelt-notenbrood
Ingrediënten

500 gram speltmeel

1 kl zout

11 gram droge gist

50 gram gemengde noten  
naar keuze  

(walnoten, hazelnoten,  
amandelen,…)

350 ml bruiswater 

Bereiding
 - Doe het speltmeel, zout en gist in een kom.
 - Hak de noten in kleine stukjes. Voeg deze 

toe aan de bloem en meng al deze droge 
ingrediënten goed door elkaar.

 - Maak een kuiltje en voeg een deel van het 
bruiswater toe. Meng zo beetje bij beetje de 
bloem met het water tot je een mooie bol 
deeg krijgt.

 - Haal de bol uit de kom en kneed stevig op een 
met bloem bestuift werkblad.

 - Leg de bol terug in de kom en bedek deze 
met een natte (enigszins warme) handdoek. 
Laat 45 minuten rijzen.

 - Kneed de deegbal opnieuw en boetseer deze 
tot de gewenste vorm.

 - Laat opnieuw rijzen gedurende 1 uur.
 - Bak het brood in een voorverwarmde oven  

op 220°C gedurende 30 minuten.
 - Prik met een priem in het brood. Als er geen 

deeg aan de priem blijft plakken is je brood 
klaar. Zo niet, dan zet je het brood nog enkele 
minuten langer in de oven.
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Focaccia met  
tomaat en oregano

Ingrediënten

500 gram bloem  
(met tarwe wordt  

het luchtiger, maar ik  
gebruik meestal speltmeel)

350 ml water (verwarmd)

1 teentje knoflook

1 pakje instant gist

1 tl zeezout

rozemarijn

oregano

2 tomaten in  
stukken gesneden

scheutje olijfolie

1 el tomatenpuree  
(optioneel) 

Bereiding
 - Doe zout, gist, rozemarijn bij de bloem  

en meng goed.
 - Doe hieronder een scheutje olijfolie en 

roer met een lepel door elkaar. De olie van 
zongedroogde tomaatjes is hier ook erg 
lekker in.

 - Pers de knoflook en doe deze en de 
tomatenpuree in het water.

 - Maak een kuiltje in de bloem en doe hierin 
een deel van het water.

 - Meng een beetje bloem met het water tot  
alle vocht is opgeslorpt. Voeg opnieuw water 
toe en herhaal deze handeling tot alles is 
opgebruikt. 

 - Meng tot een geheel en kneed het deeg goed.
 - Laat het deeg 10 minuten rusten.
 - Kneed het deeg nog een beetje door en 

doe het in een ronde bakvorm (of op een 
pizzasteen)

 - Laat het deeg gedurende minstens  
een uur rijzen.

 - Beleg met tomaatjes en oregano.
 - Bak gedurende 15 minuten in een 

voorverwarmde oven op 200°C. Laat kort 
afkoelen.

Snij een punt focaccia doormidden en beleg royaal met  
o.a. sla, ui, schijfjes tomaat, vegan kaas, augurkjes, ...
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naanbrood
Ingrediënten

250 gram bloem

1 teentje look

8 gr bakpoeder

1/2 tl zout

peper

100 gr yoghurt = ca 4 el

1 kl korianderpoeder

1 kl agavesiroop

30 gram olijfolie = ca 4 el

50 ml bruiswater

Bereiding
 - Doe de bloem, zout, bakpoeder en kruiden 

samen in een kom en meng goed door elkaar.
 - Voeg de olie toe.
 - Voeg agavesiroop en geperste look toe aan 

de yoghurt en meng opnieuw.
 - Meng het yoghurtmengsel en de bloem onder 

elkaar. Voeg het water toe en kneed tot een 
mooie deegbal. Is het een beetje te droog , 
maak je handen dan licht vochtig en kneed zo 
verder.

 - Laat de deegbal 10 min rusten.
 - Verdeel hert deeg in 4 balletjes en druk ze 

voorzichtig plat.
 - Bak het naanbrood ca 6 minuten in de grill.
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Zonnige crackers
Ingrediënten

100 gr lijnzaad  
fijngemalen

50 gram amandelmeel

70 gram  
zonnebloempitten  

fijngemalen

100 gr tomaat in kleine  
stukjes gesneden

40 gram wortel, fijngehakt

15 gr fijngehakt selderblad

1 teentje knoflook

zeezout

Bereiding
 - Verwarm de oven voor tot 180°C.
 - Meng alle ingrediënten in een keukenmachine 

tot een deeg. Kneed het deeg even met de 
hand door.

 - Leg bakpapier op een werkblad en rol het 
deeg uit met een deegrol tot een heel  
dunne laag.

 - Trek met een mes of pizzaroller voorzichtig 
lijntjes in het deeg (niet doorsnijden, deze 
lijntjes zorgen ervoor dat je de koek nadien 
makkelijk in stukken kan breken)

 - Bak het deeg in de voorverwarmde oven 
gedurende 15-20 min. Houdt de crackers 
goed in de gaten, baktijd is afhankelijk van  
je oven en de dikte van de crackers.
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Toast met pindakaas  
en banaan

Ingrediënten
4 grote plakken  

spelt-notenbrood  
(zie recept pagina 30)

Pindakaas natuur  
(bv. Horizon)

2 bananen

paar druppels citroensap  
(optioneel)

Bereiding
 - Bestrijk 2 sneden brood met een flinke laag 

pindakaas. 
 - Pel de bananen en snij ze in dunne plakjes. 

Besprenkel ze eventueel met wat citroensap 
zodat ze niet te fel verkleuren. 

 - Leg de schijfjes banaan bovenop de 
pindakaas en dek af met de overige sneden 
brood. 

 - Snij de boterhammen doormidden en rooster 
ze tussen de grill (of bak ze in een grillpan).
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Wortelspread ‘preparé’
Ingrediënten

250 g wortelen

1 rode paprika 

1 el veganaise

2 tl kappertjes

2 grote augurken

1 tl mosterd

enkele druppels tabasco

handvol basilicum

peper en zout

Bereiding
 - Snij de paprika in vieren en verwijder de 

zaadlijsten. Schil de reepjes met een 
dunschiller. 

 - Schil de wortelen en snij ze in kleine stukjes. 
 - Hak de augurken grof. Hak de basilicum fijn.
 - Kook de wortelen gaar in wat gezouten water 

en giet ze af. Voeg de paprika, kappertjes en 
augurken toe en mix alles tot puree. 

 - Meng de veganaise, mosterd, tabasco en 
basilicum onder de puree en roer tot een glad 
mengsel. Breng op smaak met peper en zout. 
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hummus  
(traditioneel + paprika)

Ingrediënten
300 g (gekookte)  

kikkererwten* 

30 ml citroensap

1 el tahin

60 ml olijfolie

90 ml water 

2 teentjes knoflook

1/4 tl paprikapoeder

1 tl komijn

1 el tamari

1 rode paprika  (voor  
de paprika-hummus)

peper en zout

Bereiding traditioneel
 - Doe alle ingrediënten in de blender en mix tot 

een egale massa. 
 - Voeg indien nodig extra water toe tot de 

hummus zacht en smeuïg genoeg is. Kruid af 
naar smaak met peper en zout.

 - Doe er op het laatst eventueel nog een extra 
scheutje olijfolie bij. 

Bereiding met paprika
 - Bereid de hummus zoals hierboven vermeld.
 - Verwarm de oven voor op 200°C. 
 - Snij een rode paprika in vieren en verwijder  

de zaadlijsten. 
 - Leg ze met het vel naar boven op een bakplaat 

en rooster ze tot ze lichtjes zwartgeblakerd zijn. 
 - Laat kort afkoelen en verwijder de schil.
 - Pureer de paprika en meng onder de hummus. 

Naar smaak bijkruiden met peper en zout.

* je kan kikkererwten uit blik nemen of gedroogde 
kikkererwten. Deze laatste week je 1 nacht op 
voorhand en kook je vervolgens 3-4 op een matig 
vuur. Om de hummus nog zachter te maken, 
kan je het vliesje verwijderen door de gekookte 
kikkererwten tussen je handen te wrijven.  
Het vliesje lost dan vrijwel vanzelf.
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Cashewpasta met kerrie
Ingrediënten

100 g cashewnoten –  
1 nacht geweekt

60 ml water

1 el olijfolie

1 el gistvlokken

3 tl kerriepoeder

2 tl ml tamari (sojasaus)

peper en zout 

Bereiding
 - Doe de geweekte cashewnoten en alle 

overige ingrediënten (behalve zout en peper) 
in de blender en mix tot een gladde massa. 
Voeg indien nodig extra water en/of olie toe. 

 - Kruid af naar smaak met peper en zout.

TIP: gebruik altijd vers water (60 ml) 
wanneer je de ingrediënten gaat mixen. 
Niet het water waarin je de cashews 
geweekt heb. Deze smeerpasta is heerlijk 
op brood of om allerlei rauwe groentjes in  
te dippen.
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Pittige cashewpasta
Ingrediënten

100 g cashewnoten -  
1 nacht geweekt

30 ml water

4 el gistvlokken

1 tl paprikapoeder

1 tl tomatenpuree

1 tl sambal

1/4 tl cayennepeper

peper en zout

1 el appel azijn

3 tl tamari

1 tl limoensap

Bereiding
 - Doe de geweekte cashewnoten en alle 

overige ingrediënten (behalve zout en peper) 
in de blender en mix tot een gladde massa. 
Voeg indien nodig extra water en/of olie toe. 

 - Kruid af naar smaak met peper en zout.
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Zongedroogde tomaten-
tapenade

Ingrediënten
50 g zongedroogde  

tomaten in olie

1 el tomatenpuree

2 el balsamico azijn

1 el verse of 1/2 tl  
gedroogde tijm

2 el versgehakte peterselie

1 teentje knoflook

paar druppels citroensap

peper en zout

Bereiding
 - Doe alle ingrediënten in een beker en pureer 

met de staafmixer. Voeg indien nodig extra 
(olijf)olie toe. Kruid af naar smaak met peper 
en zout.
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Tempeh ‘bacon’
Ingrediënten

160 g tempeh natuur

15 ml tamari (sojasaus)

15 ml olijfolie + extra  
om te bakken

15 ml agave siroop

1 tl liquid smoke

een mespuntje  
harissa (chilipasta)  

of sambal

1 el appelazijn

2 teentjes knoflook -  
fijngehakt

een snufje komijn

peper en zout

Bereiding
 - Snij de tempeh in de lengte in dunne plakken.
 - Meng de overige ingrediënten in een kom en 

leg de tempeh erin. Meng kort en sluit de kom 
af. Laat minstens 1 nacht marineren. Haal de 
tempeh uit de marinade en laat kort uitlekken 
op een stukje keukenpapier.

 - Verhit olijfolie in een pan en bak de 
tempehplakjes kort op hoog vuur tot ze lekker 
knapperig zijn. Kruid af naar smaak met 
peper en zout.
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Broodje met erwtenspread, 
komkommer en tempeh

Erwtenspread

200 gram zijden tofu

150 gram diepvrieserwten 

1 el olijfolie

1 tl komijnpoeder

enkele takjes  
verse koriander

1 kl zeezout

peper

Tempeh

100 gram tempeh natuur

1 kl ‘kipkruiden’  
(mengeling van o.a.  
koriander, kurkuma,  

kaneel, komijn,  
kardemom, gember,  

paprika, ...)

Broodje

spelt/notenbrood  
(zie p. 30)

erwtenspread

1/2 komkommer

1 handje luzernescheuten

Bereiding
 - Kook de diepvrieserwten gaar in licht 

gezouten water. Laat afkoelen en uitlekken.
 - Doe de erwten, tofu, olijfolie, komijn en 

koriander in de blender en mix tot een  
gladde spread.

 - Kruid af naar smaak met peper en - indien 
nodig - extra zout.

 - Snij de komkommer en tempeh in dunne 
schijfjes.

 - Verhit een beetje olijfolie in een pan en bak de 
tempeh kort aan beide kanten. Bestrooi met 
de kipkruiden en bak nog even verder tot de 
tempeh lichtbruin en krokant is.

 - Besmeer een sneetje brood met de 
erwtenspread. Beleg met enkele plakjes 
komkommer en tempeh. Werk af met 
luzernescheuten.
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Lentesalade
Ingrediënten

1 handvol diepvrieserwten

1 bos lente-uitjes

3 stengels bleekselder

1 el zilveruitjes

1 grote wortel 

60 gram witte kool 

1/2 komkommer 

1 grote augurk 

handvol verse peterselie 

bosje bieslook 

4 el veganaise 

1 el appelazijn

vers citroensap -  
naar smaak

peper en zeezout 

Bereiding
 - Kook de diepvrieserwten gaar in licht 

gezouten water. Giet af, spoel met ijskoud 
water en laat uitlekken.

 - Schil de bleekselder en snij in kleine stukjes.
 - Snij de lente-ui in dunne schijfjes.
 - Schil de wortel en rasp deze samen met de 

witte kool tot fijne reepjes.
 - Snij de komkommer in kleine blokjes.
 - Hak de augurk fijn en snipper de peterselie  

en bieslook.
 - Meng alle deze ingrediënten met de 

veganaise en appelazijn. 
 - Kruid af naar smaak met citroensap, peper  

en zeezout. 
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Broodje pompoenspread  
& zeewiersalade

Pompoenspread

100 gram pompoen

2 olijfolie

1 tl cajunkruiden

1 el geroosterde  
amandelen

100 gram zijden tofu

peper en zeezout -  
naar smaak

Zeewiersalade

1 kropsla (of gemengde  
sla naar keuze)

1 vel nori

1 rode ui

1 tl mirin (rijstazijn)

1 tl sesamolie

1 tl tamari

peper en zeezout

Bereiding pompoenspread
 - Verwarm de oven voor op 200°C.
 - Snij de pompoen in blokjes van +/- 1 cm. 

Doe ze in een ovenschaaltje en meng met 
de olijfolie en cajunkruiden. Bak in de oven 
gedurende 25-30 minuten. Haal uit de oven 
en laat afkoelen.

 - Rooster de amandelen in een droge pan. Laat 
kort afkoelen en stamp ze fijn in een vijzel of 
maal ze in de koffiemolen.

 - Doe de pompoen, zijden tofu en amandelen in 
een beker en mix glad met de staafmixer.

 - Kruid af naar smaak met peper en zeezout.

Bereiding zeewiersalade
 - Pel en snipper de ui. Hak de sla grof en hak 

het norivel in fijne reepjes.
 - Meng vervolgens alle ingrediënten in een 

kleine kom en breng op 
smaak met  
peper en zeezout.

TIP: 
Neem de salade en de 
dressing apart mee naar 
werk of school en voeg ze 
pas tijdens de lunch samen. 
Anders kleffe boel ;) 
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Soepen
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Wortel-Pastinaaksoep
Ingrediënten

200 gram pastinaak -  
geschild en  

in grove stukken

300 gram wortelen -  
geschild en  

in grove stukken

1 aardappel - geschild  
en in kleine stukjes

1 ui - geschild en  
in grove stukken

2 cm gember - fijngehakt

1 teentje knoflook -  
fijngehakt

1 liter groentebouillon

1 tl kurkuma

1/2 tl koriander

1 el verse koriander -  
gesnipperd

cayennepeper -  
naar smaak

Bereiding
 - Breng de bouillon in een pan aan de kook. 
 - Verhit wat olie in een andere pot en fruit 

daarin de ui. Voeg daarna de knoflook en 
gember toe en laat 1 minuut meebakken.

 - Voeg de kurkuma en koriander toe en roer 
alles goed om. 

 - Doe de aardappel, wortel en pastinaak 
erbij. Roer goed om en laat zo’n 5 minuten 
meebakken op een matig vuur.

 - Overgiet de groenten met de groentebouillon. 
Breng opnieuw aan de kook en laat  
15 minuten garen.

 - Mix de soep en kruid af naar smaak met 
peper, zeezout en een vleugje cayennepeper. 

 - Roer vlak voor het serveren de verse 
koriander door de soep en werk af met een 
vers blaadje koriander en eventueel een 
scheutje sojaroom.
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Linzensoep  
met rijst-kokosmelk

Ingrediënten

1 ui, in stukken  
gesneden

1 prei, in stukken  
gesneden

2 teentjes look -  
gesnipperd

400 ml tomatensap

250 gram groene  
linzen - voorgekookt of  

uit blik

1 liter rijst/kokosmelk

100-200 ml water  
optioneel

1 1/2 el groentebouillon of  
1 bouillonblokje

2 kl koriander

1 kl rode peper of verse

1 kl kurkuma

1 cm geraspte gember

zwarte peper naar smaak

Bereiding
 - Verhit wat olie in een pot. Stoof de ui en voeg 

ook de look toe.
 - Voeg de prei toe en bak deze kort mee.
 - Voeg de linzen toe en bak opnieuw kort mee.
 - Voeg tomatensap, rijst/kokosmelk toe.
 - Voeg groentebouillonpoeder en kruiden toe 

en laat het geheel 20 minuten sudderen op 
een matig vuur. Controleer of de linzen en 
groenten gaar zijn en mix de soep tot een 
gladde massa. Kruid af naar smaak met 
peper en zout.

 - Vind je de soep te dik, dan kan je er naar 
smaak water aan toevoegen.
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Fluweelzachte erwtensoep
Ingrediënten

1½ l groentebouillon

1 prei

1 sjalot

2 aardappelen

500 gr erwtjes (diepvries)

peper en zout

Bereiding
 - Schil de aardappelen en was ze grondig.  

Snij ze in kleine blokjes. Spoel de prei en snij 
het preiwit in dunne ringen. Pel en snipper  
het sjalotje.

 - Fruit de ui in een beetje olijfolie. Voeg de prei 
en aardappelen toe en stoof ze kort aan. 

 - Voeg de diepvrieserwten toe en kruid met een 
beetje peper en zout. Overgiet de groenten 
met de bouillon en laat 20 minuten zachtjes 
sudderen.

 - Laat de soep kort afkoelen en mix ze grondig 
met de staafmixer. Kruid af naar smaak met 
peper en zout.
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Geroosterde kastanjesoep
Ingrediënten

500 gram ongepelde  
kastanjes

2 stengels prei

2 uien

3 teentjes knoflook

2 liter groentebouillon

100 ml soja- of haverroom

olijfolie – om te stoven

Bereiding
 - Verwarm de oven voor tot 175°C. Maak 

met behulp van een mes een inkeping in de 
schil van de kastanjes. Spreid ze uit op een 
bakplaat (zorg dat ze niet op elkaar liggen) 
en laat 7 minuten roosteren. Roer ze om met 
een houten lepel en laat nogmaals 7 minuten 
roosteren (of tot ze lichtjes openbarsten). Haal 
uit de oven en laat minimaal 1 uur afkoelen. 
Verwijder vervolgens de pel en het vliesje. Dat 
laatste gaat nu overigens heel gemakkelijk.

 - Pel de ui en knoflook en hak in grove stukken. 
Spoel de prei grondig en snij in dunne schijfjes. 

 - Verhit olijfolie in een pot en stoof daarin 
de ui gedurende 2 minuten. Voeg de prei 
en knoflook toe en bak al roerend verder 
gedurende 4 minuten. 

 - Doe de gepelde en ontvliesde kastanjes erbij 
en overgiet met de bouillon. Voeg de soja- of 
haverroom toe. 

 - Breng aan de kook en draai het vuur dan 
meteen lager. Laat de soep 20-25 minuutjes 
zachtjes pruttelen.

 - Mix de soep glad met behulp van de 
staafmixer. Warm opnieuw op en kruid af naar 
smaak met peper en zout. Werk eventueel af 
met wat fijngehakte peterselie, fijngehakte 
kastanjes en een extra scheutje olijfolie.
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Komkommersoep
Ingrediënten

2 komkommers - geschild  
en in kleine blokjes 

1 ui - gesnipperd

1 aardappel

1 preiwit - in dunne  
schijfjes

2 teentjes knoflook - 
gesnipperd 

1 1/2 l groentebouillon

6 takjes verse dille  
(of 1/2 tl gedroogde)

peper en zout

Bereiding
 - Verhit wat olijfolie in een pot en fruit daarin  

de ui tot die zacht is.
 - Voeg de knoflook, aardappel en prei toe 

en stoof deze gedurende +/- 5 minuten al 
roerend aan. 

 - Doe de dille erbij en blus met de bouillon.  
Zet het deksel op de pot en laat op matig vuur 
8-10 minuten sudderen (of tot de aardappel 
en prei gaar zijn).

 - Mix de soep tot een gladde massa en kruid af 
naar smaak met peper en zout. 

 - Serveer de soep koud of warm. Voor een 
festelijk tintje kan je ze afwerken met een 
handje licht gekruide komkommerslierten.
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Kleurige aardappel -  
en wortelsoep

Ingrediënten
2 paarse zoete  

aardappelen

2 grote paarse  
wortels

1 ui

1 teentje look

500 ml groentebouillon

paar takjes verse tijm

paar takjes verse dille

1 el limoensap

zout en peper

Bereiding
 - Verhit wat olijfolie in een pot en fruit daarin  

de ui tot die zacht is.
 - Voeg de knoflook, aardappel en prei toe 

en stoof deze gedurende +/- 5 minuten al 
roerend aan. 

 - Doe de dille en tijm erbij en blus met de 
bouillon. Zet het deksel op de pot en laat op 
matig vuur 8-10 minuten sudderen (tot de 
aardappel en prei gaar zijn).

 - Verwijder de takjes tijm en dille en Mix 
de soep tot een gladde massa. Roer het 
limoensap erdoorheen en kruid af naar 
smaak met peper en zout. Serveer eventueel 
met een scheutje sojaroom.
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Knoflooksoep ‘detox’
Ingrediënten

1 hele bol knoflook  
(bruto: +/- 70 gram)

2 sjalotjes

1 grote of 2 kleine  
aardappels

1 L groentebouillon

1 tl kipkruiden

2 takjes verse tijm

2 blaadjes laurier

zout en peper

4 el soja- of haverroom  
(optioneel)

Bereiding
 - Pel en snipper de sjalotjes en de knoflook. 

Schil de aardappel(s) en snij ze in kleine 
blokjes.

 - Breng de groentebouillon met de kipkruiden 
aan de kook in een pot of steelpan.

 - Neem een andere pot en verhit daarin een 
scheutje olijfolie. Fruit de ui en knoflook op 
een matig vuur gedurende 3 minuten. Roer 
regelmarig om aanbranden te voorkomen. 
Voeg indien nodig een scheutje water toe.

 - Doe de aardappels en blaadjes laurier erbij.
Rits de takjes tijm en voeg de blaadjes toe. 
Laat opnieuw stoven gedurende 5 minuten.

 - Giet vervolgens de hete bouillon erbij en laat 
afgedekt 10 minuten sudderen op een matig 
vuur. Laat kort afkoelen.

 - Mix de soep met behulp van een staafmixer 
en giet ze door een zeef (het beetje pulp 
dat overblijft kan je nog in een stoofpotje 
gebruiken).

 - Kruid de soep af naar smaak met peper en 
zout. Roer er eventueel de soja- of haverroom 
doorheen.

TIP: je kan deze soep zowel warm als 
koud eten. Deze soep is ‘detox’ omdat 
knoflook je imuunsysteem een ware 
boost geeft en het als een natuurlijk 
antibioticum werkt. Gebruik goede, grote 
en sappige knoflook. Niet de chinese 
importknoflook die je meestal tegenkomt.
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Courgette-venkelsoep
Ingrediënten

1 ui 

1 teentje  knoflook

1 venkel  
(inclusief het groen)

1 grote courgette

1 kleine aardappel

1 tl mild kerriepoeder

paar takjes dragon

paar takjes dille

750 ml groentebouillon

peper en zout 

Bereiding
 - Pel en snipper de ui en knoflook. Verwijder 

de onderkant van de venkel en snij in grove 
stukken.Reinig de courgette en snij in blokjes.

 - Verhit wat olijfolie in een pot en fruit daarin de 
ui tot die zacht is. Voeg de knoflook, venkel 
aardappel toe en bestrooi met kerriepoeder. 
Doe ook de takjes dragon en dille erbij.

 - Stoof de groenten al roerend gedurende  
+/- 3 minuten.

 - Blus met de bouillon en laat afgedekt 
sudderen op een matig vuur tot de groenten 
zacht zijn (ongeveer 10-15 minuten).

 - Verwijder de takjes dragon en dille en mix 
de soep tot een gladde massa. Kruid af naar 
smaak met peper en zout.
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Gazpacho
Ingrediënten

4 tomaten 

1 rode paprika 

1/2 komkommer

1/2 ui

2 teentjes knoflook

1 stengel selder

1 el rode wijnazijn

snufje selderijzout

30 ml olijfolie 

versgemalen zwarte peper 

en zout

Bereiding
 - Schil de paprika en komkommer en verwijder 

de zaadlijsten. Snij vervolgens in kleine 
blokjes.

 - Schil de bleekschelder en hak in kleine 
stukjes. Pel en snipper de ui en knoflook.

 - Verwijder het trosje van de tomaten en 
dompel ze even in kokend water. Verwijder 
vervolgens de schil en hak het vruchtvlees 
grof.

 - Doe alle ingrediënten in de blender en mix  
tot een egale massa. Kruid af naar smaak 
met peper en zout. Voeg eventueel nog een 
snufje cayennepeper toe voor extra pit.

TIP: garneer de soep met héél fijn gesneden 
stukjes komkommer, tomaat en ui en 
versgesnipperde basilicum
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SALADES
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Pastasalade 
Ingrediënten

300 gram (eventueel  
glutenvrije)  

penne of fusilli

1 groene paprika 

1 rode paprika 

1 rode ui

1 bos lente-uien

3 tomaten 

200 gram tempeh  
natuur (of tofu)

2 tl kipkruiden -  
(zie pagina 53)

100 ml olijfolie

2 teentjes knoflook

1 tl mosterd

een handvol verse  
basilicum - gesnipperd 

peper en zout

Bereiding
 - Kook de pasta gaar volgens de instructies 

op de verpakking. Giet af en spoel met koud 
water. Roer een flink scheutje olijfolie door de 
pasta zodat die niet gaat kleven.

 - Snij de paprika’s in vieren, verwijder de 
zaadlijsten en schil ze. Snij ze vervolgens in 
kleine blokjes. 

 - Pel en snipper de ui. Hak de lente-uitjes fijn. 
Snij de tomaten en tempeh in blokjes.

 - Bak de blokjes tempeh krokant in een beetje 
olijfolie en bestrooi met de kippenkruiden. 
Meng goed door mekaar tot alle blokjes 
bedekt zijn.

 - Maak de dressing; meng olijfolie, mosterd 
en geperste knoflook in een beker. Roer flink 
door mekaar en kruid met peper en zout.

 - Roer de groenten en de dressing door de 
pasta.
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Rijstsalade met zeewier
Ingrediënten

250 g basmatirijst

50 g rucola

1 komkommer

1 sjalot

1 teentje knoflook

150 gram wakame  
(gedroogd of vers)

3 el veganaise 

1 mespuntje wasabipasta

peper en zeezout

Bereiding
 - Kook de rijst gaar volgens de instructies op de 

verpakking. Laat afkoelen in een glazen kom.
 - Snij de uiteinden van de komkommer en  

snij vervolgens in kleine blokjes. 
 - Pel en snipper de sjalot en knoflook
 - Was de rucola en zwier droog.
 - Indien verse wakame: spoel deze meermaals grondig 

met koud stromend water om het overtollig zout te 
verwijderen. Gedroogde wakame hoef je enkel een 
5-tal minuutjes te weken in warm water.

 - Meng de veganaise met de wasabipasta en roer 
die samen met de overige ingrediënten door de 
afgekoelde rijst.

 - Kruid naar smaak met peper en zout.
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Quinoasalade  
met pompoen

Ingrediënten
1 pompoen (± 500 gram)

1 rode ui 

2 el olijfolie

1 kl gedroogde rozemarijn

1 kl gedroogde tijm

2 el vers sinaasappelsap  

1 tl appelazijn

peper en zout

150 gram quinoa

300 ml groentebouillon

1/2 tl kurkuma

handvol verse koriander

Bereiding
 - Verwarm de oven voor op 200°C.
 - Schil de pompoen en verwijder de zaden en draadjes. 

Snij in kleine, hapklare blokjes. 
 - Doe de pompoenblokjes met de rozemarijn en tijm in 

een ovenschaal en overgiet met olijfolie. Kruid af met 
peper en zout en roer grondig door mekaar. Rooster 
de pompoen +/- 25-30 minuten of tot de groenten 
zacht zijn.

 - Breng de groentebouillon met de kurkuma in een pot 
aan de kook. Doe de quinoa erbij en laat gaarkoken 
op een matig vuur gedurende +/- 10-12 minuten of 
tot alle vocht is opgenomen. Schep de quinoa in een 
glazen kom en laat afkoelen.

 - Fruit de ui glazig in een beetje olie. Voeg het 
sinaasappelsap en de appelazijn toe en laat inkoken.

 - Meng de ui en gare pompoen onder de quinoa en 
kruid indien nodig bij met peper en zout. Bestrooi 
tot slot met versgesnipperde koriander. Je kan deze 
salade zowel warm als koud eten.
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Bloemkoolcouscous
Ingrediënten
1 bloemkool 

1 rode paprika

1/2 komkommer

een handvol zwarte olijven 

4 lente-uitjes

sap van 1/2 citroen 

70 ml olijfolie 

1 el appelazijn

peper en zeezout

2 handen gemengde  
verse groene  

kruiden -  
o.a. munt, bieslook,  

peterselie, basilicum

Bereiding
 - Snij de bloemkool in roosjes en hak ze in de 

keukenmachine* tot een fijne korrel. Zorg dat 
je zeker niet té lang blijft hakken want dan 
wordt de couscous eerder een kleverige boel.

 - Schil de paprika en verwijder de zaadlijsten. 
Snij vervolgens in kleine blokjes. 

 - Was de komkommer en snij eveneens in 
kleine blokjes. 

 - Snij de lente-uitjes in dunne schijfjes. Hak de 
olijven grof. Hak de verse kruiden fijn.

 - Meng de olijfolie, appelazijn en citroensap in 
een beker.

 - Schep de groenten, olijven, verse kruiden 
en dressing door de bloemkoolcouscous. 
Kruid af naar smaak met peper en zout. Laat 
minimaal 1 uur ‘trekken’ voor consumptie.

TIP: Heb je geen 
keukenmachine? 
Gebruik dan een 
gewone (grove) 
rasp.
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Italiaanse groentesalade 
met pesto

Groentesalade

2 aubergines

1 courgette

2 tomaten

1/2 pakje mozzarisella

Pesto

1 bos verse basilicum

10 gram pijnboompitten

40 ml olijfolie

1 teentje knoflook

citroensap - naar smaak

1 el Grattugiato of 
zelfgemaakte vegan  

parmezaan (zie kader)

peper en zeezout

Bereiding

 - Snij de uiteinden van de aubergine en courgette.  
Snij ze in de lengte in vieren en snij vervolgens in 
plakjes van ± 1cm dik.

 - Ontvel en ontpit de tomaten en snij ze in kleine 
blokjes.

 - Snij de mozzarisella in blokjes.
 - Maak de pesto: rooster de pijnboompitten in een 

droge pan tot ze lichtbruin worden. Doe alle overige 
ingrediënten (behalve citroensap, peper en zout) in 
de blender en mix tot een gladde pesto. Kruid af naar 
smaak met citroensap, peper en zout.

 - Verhit wat olie in een grillpan en bak de schijfjes 
aubergine en courgette gaar. Kruid naar smaak met 
peper en zout. Laat afkoelen.

 - Meng de groenten en mozzarisella met de pesto en 
kruid eventueel bij.

 - Voeg enkele blaadjes 
basilicum toe en wat 
extra pijnboompitjes.

Zelf vegan parmezaan maken? 
Doe een handvol cashewnoten in de 
koffiemolen en voeg 1 tot 2 el gistvlokken 
toe. Maal fijn en voeg zout naar smaak toe.

http://shop.veganistischkoken.be/vegan-kaas/grattugiato
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Caesar Salad met  
boerenkool en kikkererwten

Ingrediënten
Voor de sla

2 harten romeinse sla

150 g boerenkool

50 gram kikkererwten -  
uit blik of geweekt en gekookt

Voor de dressing 

150 gram geweekte  
cashewnoten -  

1 nacht geweekt

60 ml water

30 ml olijfolie

15 ml limoensap

20 gram mosterd

1 teentje knoflook

2 tl kappertjes

1 el tamari (sojasaus)

paar druppels tabasco

1 tl ahornsiroop

snufje knoflookpoeder

zout en peper

snufje paprikapoeder -  
optioneel

1 el Grattugiato of 
zelfgemaakte vegan  

parmezaan (zie pagina 89)

Bereiding
 - Snij de nerven uit de boerenkool. Verwijder de 

uiteinden van de romeinse sla en hak beide 
in kleine hapklare stukjes. Spoel grondig en 
zwier goed droog. Meng de sla en boerenkool 
in een glazen kom.

 - Maak de dressing: doe de geweekte 
cashewnoten en alle overige ingrediënten 
(behalve de kikkererwten) in de blender en 
mix tot een gladde massa. Kruid af naar 
smaak met peper en zout. Voeg indien nodig 
extra water toe om de dressing vloeibaarder 
te maken.

 - Verhit wat olijfolie in een pan en bak de 
kikkererwten tot ze lekker krokant zijn. Kruid 
ze halverwege bij met knoflookpoeder, en 
eventueel een snufje (al dan niet gerookt) 
paprikapoeder

 - Schep de dressing door de sla en boerenkool. 
Werk de salade af met de gebakken 
kikkererwten en vegan parmezaan.

http://shop.veganistischkoken.be/vegan-kaas/grattugiato
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Spinazie/rucolasalade  
met tahindressing

Ingrediënten
75 g verse spinazie

75 g rucola

 100 g kerstomaatjes

1/2 komkommer

1 rode ui

peper en zout

10 stengels verse bieslook 

150 g cashewnoten -  
1 nacht geweekt

60 ml sojaroom

30 ml water of ongezoete  
amandelmelk

1 el tamari (sojasaus)

1 tl sterke mosterd (Dijon)

1 tl tahin (sesampasta)

sap van 1/2 citroen 

1 teentje look

peper en zout

Bereiding
 - Was de spinazie en rucola en zwier goed 

droog. 
 - Was de komkommer, halveer ‘m in de 

lengte en snij in dunne plakjes. Spoel de 
tomaatjes en halveer ze. Pel de rode ui en 
snij ‘m doormidden. Snij vervolgens in dunne 
maantjes.

 - Doe de groenten in een grote kom en hussel 
ze kort door mekaar. 

 - Maak de dressing: doe de geweekte 
cashewnoten en alle overige ingrediënten 
in de blender en mix tot een gladde massa. 
Kruid naar smaak met peper en zout.

 - Meng een deel van de dressing onder 
de salade. Serveer de rest erbij om bij te 
scheppen naar smaak.

TIP: de intensiteit van de 
dressing mag er gerust ‘een 
tikje over’ zijn. De salade 
bestaat voornamelijk uit 
water dus kan zeker wat pit 
gebruiken.
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Zoetzure rode couscous
Ingrediënten

Voor de couscous
130 g (glutenvrije) couscous

260 ml rode bietensap (ongezoet)

1 tl groentebouillonpoeder

1/2 komkommer – in blokjes

100 gr rode kool – fijngeraspt

1 appel – geschild, klokhuis  
verwijderd en in blokjes

4 lente-uitjes – in dunne schijfjes

Voor de dressing
2 el sesamolie

1 el tamari

2 el ahornsiroop

2 el balsamicoazijn

sap van 1/2 citroen

snufje zout

Bereiding
 - Doe de couscous in een grote kom.  

Breng het bietensap met het bouillonpoeder 
en een snufje zout aan de kook.

 - Overgiet de couscous met het bietensap en 
laat wellen tot al het vocht is opgenomen. 
Kruid naar smaak met peper en zout en roer 
goed door mekaar.

 - Meng alle ingrediënten voor de dressing in 
een beker.

 - Meng de dressing en alle andere ingrediënten 
onder de couscous. Kan koud of lauwwarm 
gegeten worden.
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Griekse salade  
met vegan feta

Ingrediënten

Voor de salade
handvol rucola

1 komkommer

1 rode paprika

8-10 kerstomaatjes

100 g zwarte olijven -  
ontpit

1 rode ui 

1 teentje knoflook

1 el kappertjes

4 el olijfolie

1 tl mosterd

peper en zout

Voor de vegan feta
400 g tofu natuur

2 el appelazijn

3 el olijfolie

sap van 1/2 limoen

40 ml water

1 tl witte miso

2 el gistvlokken

1/2 tl zout

zwarte peper

1 tl gedroogde oregano

Bereiding
 - Pel en snipper de ui en knoflook. Schil de paprika 

en snij in kleine blokjes. Spoel de komkommer en 
snij in kleine blokjes. Schil de paprika, verwijder 
de zaadlijsten en snij in kleine blokjes. Halveer de 
kerstomaatjes.

 - Meng de groenten (behalve rucola) in een grote kom. 
Meng de olijfolie met de mosterd en kappertjes en 
roer dit door de groenten. Breng op smaak met peper 
en zout.

 - Voeg vlak voor het serveren de rucola en olijven 
toe en bestrooi de salade met verkruimelde blokjes 
vegan feta.

Bereiding vegan feta (1 dag op voorhand)
 - Haal de tofu uit de verpakking en dep goed 

droog. Leg een droge theedoek (of enkele vellen 
keukenpapier) op een bord en plaats de blok tofu 
erbovenop. Leg er een andere theedoek of extra 
keukenpapier overheen en zet er tenslotte een 
zwaar voorwerp op (een kookpot tjokvol water 
bijvoorbeeld). Laat de tofu minstens 30 minuten 
drogen.

 - Meng alle overige ingrediënten in een glazen bokaal 
of kom met deksel. Roer tot er geen klontertjes miso 
meer overblijven.

 - Snij de - inmiddels droge - tofu in blokjes van  
+/- 1 cm. Doe ze bij de dressing en zet het deksel 
erop. Schud een paar keer grondig tot alle tofu 
blokjes bedekt zijn. Laat minstens 1 nacht marineren.
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Courgettepasta met  
boerenkool/avocadopesto

Ingrediënten

Voor de courgettepasta
1 grote courgette

Voor de boerenkool/ 
avocado pesto 

50 gram gemengde noten  
(o.a. walnoten, paranoten,  

cashews, ...) 

100 gram boerenkool

1/2 avocado

1 teentje look

1 el gistvlokken

150 ml + 30 ml water

1 tl citroensap

 el olijfolie

peper en zout

Extra benodigdheden:  
een spiralizer (optioneel)

Bereiding courgettepasta
 - Snij de uiteinden van de courgette en maak dunne 

slierten met behulp van de spiralizer. Heb je geen 
spiralizer? Snij de courgette in de lengte dan in 
flinterdunne reepjes. 

 - Bestrooi de courgettepasta met wat peper en zout.

Bereiding boerenkool/avocadopesto
 - Week de noten in water gedurende minimum 2 uur. 

Giet af en laat uitlekken. Verwijder de schil van de 
avocado en snij in kleine stukjes. Besprenkel ze met 
een beetje citroensap.

 - Verwijder de blaadjes boerenkool van de nerf. Hak in 
kleine stukjes. Breng een grote pot water aan de kook 
en blancheer de boerenkool gedurende +/- 3 minuten. 
Giet af en laat schrikken onder ijskoud water. Laat 
uitlekken.

 - Maal de noten + 30 ml water in de blender tot een 
smeuige massa. Voeg dan alle overige ingredienten 
(dus ook 150 ml water) toe en mix opnieuw tot 
frisgroene massa. Meng de pesto pas vlak voor het 
serveren onder de courgettepasta. Kruid indien nodig 
bij met peper en zout.
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uit de oven

Goed 
gebakken
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Quiche met groenterestjes
Voor het deeg

225 gram (glutenvrije)  
bloem

60 ml water

60 ml olijfolie

snufje zout

Extra: bakbonen,  
Springvorm van +/- 

24 cm doorsnede

Voor het deeg
 - Verwarm de oven voor tot 180°C.
 - Doe de bloem en het zout in een kom en 

meng goed. Maak een kuiltje in het midden 
en giet daarin de olijfolie en het water. Roer 
en meng tot al het vocht is opgenomen en je 
een glad, stevig deeg hebt.

 - Kneed het deeg door met je handen. Rol het 
uit en plooi de bovenkant naar het midden 
en doe dit nu ook met de onderkant. Duw het 
deeg weer plat en draai het een kwartslag. 
Herhaal dit een paar keer. Tenslotte maak je 
er terug een mooie bol van.

 - Leg het deeg gedurende minstens een uur in 
de koelkast

 - Vet een springvorm in. Rol het deeg uit tot  
± 3 mm en en plaats het in de springvorm. 
Druk goed aan. 

 - Bedek het deeg vervolgens met een vel 
bakpapier en vul de quiche met bakbonen tot 
aan de opstaande rand.

 - Bak de quichebodem 10 minuten in de 
voorverwarmde oven. Verwijder de bakbonen 
en het bakpapier en laat nog eens 5 minuten 
bakken tot krokant. Haal uit de oven en laat 
afkoelen. Houd de oven wel op temperatuur.
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Voor de vulling
65 gram kikkererwtenmeel

250 g tofu

60 ml plantaardige melk

15 ml appelazijn

5-6 broccoliroosjes

2 preien

1 rode paprika

1/2 groene paprika

1/2 gele paprika

1 ui

2 teentjes knoflook

1/2 tl paprikapoeder

1/2 tl tijm

1/2 tl rozemarijn

1 tl tomatenpuree

1 el gistvlokken

snufje zout

1 tl kurkuma

1 handje groene of zwarte  
olijven zonder pit

1 handje zongedroogde  
tomaten

100 erwten (uit een potje  
of diepvries)

Voor de vulling
 - Haal de tofu uit de verpakking en laat uitlekken.  

Dep ‘m vervolgens goed droog tot er zo min 
mogelijk vocht overblijft.

 - Pel en snipper de ui en de knoflook. Halveer de 
broccoliroosjes. Snij de rode paprika in vieren en 
halveer de anderen. Verwijder de zaadlijsten en schil 
ze. Snij de paprika’s vervolgens in kleine blokjes.  
Snij het kontje van de prei, snij de stengels in de 
lengte doormidden en hak vervolgens in schijfjes. 
Spoel de preistukjes grondig om eventuele restjes 
aarde te verwijderen. 

 - Hak de olijven en zongedroogde tomaten in kleine 
stukjes.

 - Neem een grote wokpan en verhit daarin een beetje 
olijfolie. Fruit de ui en de knoflook gedurende  
3 minuten op een matig vuur. Draai het vuur 
opnieuw hoger en voeg de groenten toe. Doe de 
tijm, rozemarijn, paprikapoeder en tomatenpuree 
erbij en roerbak de groenten tot ze beetgaar zijn. 
Voeg tot slot de zongedroogde tomaten, olijven en 
erwten toe. Kruid af naar smaak met peper en zout 
en laat kort afkoelen.

 - Mix de tofu met de kurkuma, plantaardige melk en 
appelazijn in de blender tot een gladde massa.  
Doe het kikkererwtenmeel erbij en mix opnieuw. 
Kruid de pasta naar smaak met peper en zout. 
Schep de pasta door de groenten en kruid naar 
smaak met peper en zout. Vul de quichebodem met 
dit mengsel en bak de quiche gedurende  
30 minuten op 180°C.

Quiche met tofu en groenten (vervolg)
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Mini aardappel/ 
spinaziequiches 

Ingrediënten
voor 4 stuks

300 g aardappel

200 g verse spinazie

1 sjalot

2 stengels prei

2 teentjes knoflook

peterselie

bieslook

200 gram tofu

25 gram (glutenvrije) bloem

60 ml soja- of haverroom

1 el gistvlokken

peper en zout

snufje nootmuskaat

4 afzonderlijke bakvormpjes 
of ovenbestendige  

schaaltjes  
(diameter +/- 10 cm)

Bereiding
 - Verwarm de oven voor tot 180°C
 - Schil en rasp de aardappels. Pel de ui en 

knoflook en snipper ze fijn. Hak de prei fijn. 
Was de spinazie en laat goed uitlekken

 - Verhit een beetje olijfolie in een pot en fruit de 
ui tot die glazig is. Voeg de prei en knoflook 
toe en roerbak gedurende 5 minuten.  
Voeg de aardappels toe en roerbak  
verder tot alles beetgaar is. 

 - Voeg de spinazie toe en roer tot deze 
geslonken is. Kruid naar smaak met peper, 
zout en nootmuskaat.

 - Mix de tofu met de room en gistvlokken tot 
een gladde massa. Voeg bloem toe en mix 
opnieuw glad.

 - Meng de tofu onder de groenten. Kruid royaal 
met peper en zout. 

 - Hak de peterselie & bieslook fijn en meng 
eveneens onder de groenten. Schep 
het mengsel in de 4 vormpjes en bak ze 
gedurende 20- 25 min in de voorverwarmde 
oven.

TIP: De grootte van deze quiches mag je natuurlijk ook gewoon zelf 
kiezen. Je kan ook een grotere quiche maken in een taartvorm of kleine 
muffinvormpjes gebruiken.
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Italiaanse  
courgettemuffins

Ingrediënten

100 gram courgette

1 teentje look

50 gram Grattugiato of 
zelfgemaakte parmezaan  

(zie pagina 89)

3 tl No egg (eivervanger)  
+ 6 el sojamelk

250 gram bloem

15 gram bakpoeder

1 tl zeezout

peper

1 handvol basilicum

1 dl sojaroom

1 dl olijfolie

40 gram zongedroogde  
tomaten

20 gram zwarte olijven  
zonder pit

Bereiding

 - Warm de oven voor tot 150°C
 - Spoel de courgette goed af en rasp deze fijn.
 - Scheur de basilicum. Hak de zongedroogde 

tomaten en olijven grof.
 - Meng bloem, zeezout en bakpoeder in een 

grote kom. 
 - Neem een andere kom en meng daarin de  

No egg + sojamelk, sojaroom en olijfolie.
 - Voeg nu beide samen en kneed tot een 

stevige massa.
 - Doe de groenten, kruiden en ‘parmezaan’ erbij 

en kneed opnieuw. Kruid af naar smaak met 
peper en zeezout.

 - Vul muffinvormpjes tot de rand met het 
mengsel. 

 - Bak de muffins gedurende +/- 30 minuten. 
Controleer de gaarheid door met een mes in 
het deeg te prikken. De muffins  
zijn gaar als er geen deeg op  
het lemmet achterblijft.

http://shop.veganistischkoken.be/vegan-kaas/grattugiato
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Mediterrane  
havermoutbars

Ingrediënten

120 gram (glutenvrije)  
havermout

150 ml ongezoete  
sojamelk of  

ongezoete amandelmelk

2 kl rozemarijn

2 el gemalen lijnzaad

1 el paprikapoeder

snuifje zout

3 zongedroogde tomaten

6 ontpitte zwarte olijven

peper en zout

Bereiding

 - Doe alle ingrediënten, uitgezonderd de 
zongedroogde tomaten en olijven, in een 
potje. Meng goed door elkaar en laat het 
mengsel enkele minuten wellen. 

 - Snij de zongedroogde tomaten heel fijn met 
een mes of met behulp van een schaar.

 - Snij de olijven in kleine stukjes.
 - Voeg de stukjes tomaat en olijf aan het 

havermoutmengsel toe en roer door elkaar. 
Kruid af naar smaak met versgemalen peper 
en - eventueel - extra zout.

 - Doe het mengsel in een kleine bakvorm en 
druk goed aan.

 - Verwarm de oven voor op 180 graden.  
Bak 30 minuten en laat vervolgens afkoelen.

 - Ontvorm voorzichtig en snij de koek in 
vierkantjes of rechthoeken.
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Naanpizza
Ingrediënten

250 gram (glutenvrije)  
bloem

1 teentje look - geperst

8 gr bakpoeder

1-2 kl rozemarijn

1/2 tl zout

peper

100 gr plantaardige 
yoghurt = ca 4 el

1 kl korianderpoeder

1 kl agavesiroop

30 gram olijfolie = ca 4 el

50 ml bruiswater

6 groene olijven - in stukjes

6 kerstomaten in schijfjes

2 paprika’s in blokjes  
(rood, groen, geel)

1 ui - in dunne ringen

oregano

Bereiding
 - Doe de bloem, zout, bakpoeder en kruiden samen in 

een mengkom en meng door elkaar.
 - Voeg de olijfolie en stukjes olijven toe en meng 

opnieuw.
 - Meng de yoghurt met de agavesiroop en geperste look. 
 - Meng het yoghurtmengsel vervolgens met het 

bloemmengsel en roer tot er geen klonters meer 
overblijven.

 - Voeg dan het water toe en kneed tot een mooie deegbal 
(Is het deeg een beetje te droog? Bevochtig je handen 
en kneed zo verder).

 - Laat de deegbal 10 min rusten in de koelkast.
 - Verdeel het deeg in 4 balletjes en rol ze vervolgens plat.
 - Bak de naanbroodjes ca 6 minuten in de grill of in  

een grillpan. Bak de ui en paprikablokjes eveneens  
op de grill.

 - Beleg de broodjes met zongedroogde 
tomatentapenade (zie p. 48), kerstomaatjes, paprika  
en uiringen.

 - Strooi tot slot een beetje oregano over de pizza.
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cajun burger
Ingrediënten

1 blik rode (of zwarte)  
bonen

1 rode ui - gesnipperd

2 stengels bleekselderij -  
fijngehakt

100 gr verse spinazie

2 teentjes knoflook -  
gepeld en gesnipperd

peper en zout

1 tl cajun kruiden

1 el gistvlokken

100 gr havermoutvlokken

Bereiding
 - Spoel de bonen in een vergiet en laat goed 

uitlekken. Mix 3/4 van de bonen met de 
staafmixer of in de blender.

 - Verhit wat olie in een pan en fruit daarin de 
ui en knoflook. Voeg de stukjes selder toe en 
roerbak gedurende 5 minuten op matig vuur. 
Doe de bonenpuree, kruiden en gistvlokken 
erbij en roerbak gedurende 3 minuten. 

 - Voeg tot slot de hele bonen en spinazie toe 
en roerbak tot de spinazie geslonken is. Kruid 
af naar smaak met peper en zout en laat 
afkoelen.

 - Meng de havervlokken onder de afgekoelde 
puree. Laat minimum 1 uur afkoelen in de 
koelkast. Vorm burgers van de puree en dep 
ze in een beetje bloem. Bak de burgers in een 
weinig olie. Ongeveer 2-3 minuten aan elke 
kant, afhankelijk van de grootte.

TIP: heerlijk tussen een broodje of met 
een simpele salade. Snij voor beide opties 
een rode ui in dunne ringen, voeg sla en 
schijfjes tomaat en augurk toe en werk af 
met veganaise. Voor een complete maaltijd 
kan je er frietjes (of zoete-aardappelfrietjes) 
bij serveren. Geen bijster gezonde, maar wel 
smakelijke zonde ;)
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Vegan ‘zalm’burger
Ingrediënten

200 gram tofu - uitgelekt

1 wortel - geraspt

1 ui - gesnipperd

2 teentjes look

60 gram (glutenvrije)  
havermoutvlokken

1 el witte misopasta

1 tl liquid smoke

1 vel nori - gesnipperd (of  
1 el zeewiervlokken)

zout en peper

Bereiding
 - Doe alle ingrediënten - uitgezonderd de ui en 

havervlokken - in de keukenmachine en mix 
tot een stevige massa.

 - Voeg de gesnipperde ui en havervlokken 
toe en meng goed door mekaar. Kruid naar 
smaak met peper en zout en laat min. 1 uur 
afkoelen in de koelkast.

 - Vorm kleine burgertjes van het mengsel en 
dep ze in een beetje bloem. Bak de burgers in 
een scheutje olijfolie aan elke kant goudbruin.

TIP: lekker met flink gekruide couscous 
met lente-uitjes, gebakken worteltjes en 
een plantaardig yoghurtsausje.
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Rode bietenburger  
& salade

Ingrediënten burger

2 (medium) rode bieten

100-125 gram  
(glutenvrije) havermoutvlokken

1 ui

1 teentje knoflook

1 tl cajunkruiden

1 handvol basilicumblaadjes

peper en zeezout

Ingrediënten salade

2 tomaten

1/2 komkommer

2 handjes sla naar keuze

1 rode ui

2 el olijfolie

1 tl kappertjes

peper en zeezout

Bereiding burger

 - Spoel de rode bieten grondig en kook ze (met 
schil) gaar in lichtgezouten water. Giet af, laat 
kort afkoelen en verwijder de schil. Snij de 
bieten vervolgens in kleine blokjes.

 - Pel en snipper de ui en de knoflook.
 - Kieper nu alle ingrediënten (behalve de 

havermout) in de blender en mix tot een 
homogene massa.

 - Doe de rode bietenpuree in een kom en kneed 
de havermout er doorheen. Kruid naar smaak 
met peper en zout. Laat minimum 1 uur 
afkoelen in de koelkast

 - Vorm 4 grote of 8 kleine burgers van het 
mengsel en dep ze in een beetje bloem. 

 - Verhit wat olijfolie in een pan en bak de 
burgers op hoog vuur. +/- 2-3 minuten aan 
elke kant. 

Bereiding salade

 - Was en droog de sla. Snij de tomaten en 
komkommer in blokjes. Pel en snipper de 
rode ui. 

 - Meng vervolgens alle ingrediënten in een kom 
en kruid naar smaak met peper en zeezout. 
Serveer de burger met de sla en eventueel 
een schepje veganaise of (zelfgemaakte) 
tartaarsaus.

TIP: als de bietenpuree niet 
goed te kneden valt, voeg je 
gewoon wat extra havervlokken 
toe. Deze burger is uiteraard 
ook lekker tussen een broodje.
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Hartige polentakoekjes
Ingrediënten

240 g polenta

100 g vegan parmezaan 
(zie p. 89)

700 ml groentebouillon

1 sjalotje

2 teentjes knoflook

200 g champignons 

80 g zwarte olijven (ontpit)

handvol platte peterselie - gehakt

1/2 tl paprikapoeder

vers citroensap - naar smaak

peper en zout

Bereiding
 - Reinig de champignons met een borsteltje en 

hak ze in stukjes. Snipper de ui en knoflook. 
Hak de peterselie en olijven fijn. 

 - Verhit olijfolie in een pan en fruit daarin de ui 
en knoflook. Voeg de champignons toe en 
roerbak ze kort bruin. Breng op smaak met 
citroensap, paprikapoeder, peper en zout.

 - Breng de groentebouillon in een pan aan 
de kook. Haal de pan van het vuur en voeg 
al roerend de polenta toe . Zet opnieuw op 
het vuur en laat +/- 2 minuten al roerend 
doorkoken. Laat kort afkoelen.

 - Meng de vegan parmezaan onder de polenta. 
Schep vervolgens de champignons, stukjes 
olijven en peterselie er doorheen. Kruid af 
naar smaak met peper en zout.

 - Stort de polenta in een - met folie bekleed - 
bakblik of schaal en bedek ook de bovenkant 
met folie. Laat minstens 2 uur opstijven in de 
koelkast.

 - Ontvorm de afgekoelde polenta en snij 
voorzichtig in de gewenste vorm (rondjes, 
driehoekjes, vierkantjes, ...). 

 - Bak de polentakoekjes goudbruin in een pan 
met anti-aanbaklaag (of een grillpan) met een 
weinig olie.
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Roll it up
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Maki sushi  
(met een rooksmaakje)

Ingrediënten
100 g sushirijst

20 ml rijstazijn

5 gram zeezout

3 vellen nori

2 stengels selder

1 grote wortel

1 el lijnzaad

1 bosje lente-uitjes

1 teentje knoflook

1 cm gember

2 el zeewiervlokken  
(of fijngesnipperde nori)

1 el citroensap

2 tl liquid smoke

Bereiding
 - Kook de rijst gaar volgens de instructies op de 

verpakking. Schep de rijst over in een glazen 
kom en roer de rijstazijn en het zout er langzaam 
doorheen tot alle vocht volledig is opgenomen. 
Dek af met een vochtige handdoek en laat verder 
afkoelen.

 - Schil ondertussen de wortel en selder. Snij beide in 
lange, dunne reepjes. Pel en snipper de knoflook. 
Hak de lente-uitjes in kleine stukjes. Schil en rasp 
de gember.

 - Meng alle groenten, het lijnzaad en overige 
ingrediënten - behalve de rijst dus - in een grote 
kom en meng goed door elkaar. Laat minimaal  
1 uur trekken. Kruid naar smaak met peper en zout

 - Maak de maki sushi: leg de nori met de ruwe 
kant naar boven op een matje. Bestrijk met een 
centimeter dikke laag rijst en blijf daarbij  
1 centimeter van de rand. Leg een laagje groenten 
in een horizontale lijn op de rijst, ongeveer een 
centimeter vanaf de onderste rand. Rol de maki 
sushi vervolgens op met behulp van het matje. 
Doe dit door van onderaan te beginnen met rollen. 
Sla het norivel om het ingrediënt heen en druk het 
aan. Rol nu verder en zorg dat de sushi mooi strak 
gerold wordt. Herhaal dit met de overige norivellen.

 - Snij de maki sushi voorzichtig in zes of acht 
stukjes.
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Gevulde norirol met  
cashewcheese en avocado  

Ingrediënten

Voor de norirol

 4 vellen nori

1/2 komkommer

1/2 rijpe avocado

1 tl soja- of haverroom 

1/4 rode kool 

1 tl olijfolie

peper en zout

paar druppels limoensap

Voor de cashewcheese

100 g cashewnoten –  
1 nacht geweekt

60 ml water

1 el olijfolie

1 el gistvlokken

1 tl appelazijn

peper en zout

Bereiding

Voor de norirol
 - Rasp of snij de rode kool in dunne slierten. Meng 

deze in een kom met de olijfolie, peper en zout.
 - Snij de komkommer in flinterdunne schijfjes. Bij 

voorkeur met een mandoline. Bestrooi met een klein 
beetje zout.

 - Verwijder de schil van de avocado en snij in de 
lengte in dunne reepjes. Besprenkel met limoensap.

Voor de cashewcheese
 - Doe de geweekte cashewnoten met 60 ml water in 

de blender. Mix tot een gladde massa. 
 - Voeg de overige ingrediënten toe en mix opnieuw. 

Kruid af naar smaak met peper en zout (mag net 
een tikje te sterk zijn om in de nori-wrap tot z’n recht 
te komen).

Afwerking
 - Leg een vel nori met de ruwe kant naar boven.

Bestrijk het vel tot op 1 cm van de randen met 
cashew cheese. Doe dit voorzichtig zodat de nori 
niet scheurt.

 - Beleg vervolgens met schijfjes komkommer, 
schijfjes avocado en wat rode kool. Rol de nori 
voorzichtig op en wikkel de rol vervolgens in 
plasticfolie. Draai de uiteinden dicht zoals een worst 
en plaats enkele uren in de koelkast.
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Mexicaanse wrap  
met guacamolé

Ingrediënten

Voor de wraps en vulling 

1 rode ui –  
in dunne ringen

2 t knoflook

1 tl chilipoeder of  
cajunkruiden

1 rode paprika – geschild  
en in reepjes

1 el tomatenpuree

300 gr tomaten –  
in 4 stukken

1 blik rode kidneybonen  
(uitgelekt gewicht: 250 gr)

4 (glutenvrije) tortilla wraps

1/2 kropsla of  
gemengde sla  

(rucola, eikeblad, veldsla,  
ijsbergsla,...)

Voor de guacamolé

1/2 avocado

1 el soja- of haverroom

peper en zout

1 el limoensap

Bereiding

 - Spoel de bonen en laat flink uitlekken
 - Fruit de ui in olijfolie. Voeg tomatenpuree, 

chilikruiden, tomaten en knoflook toe. Roer 
goed door mekaar en laat afgedekt 10 min 
stoven op matig vuur.

 - Verhit ondertussen wat olie in een andere pan 
en roerbak de paprika op hoog vuur tot die 
zacht is. 

 - Doe de paprika en bonen bij het 
tomatenmengsel en roer goed door. Laat nog 
± 2-3 minuten doorwarmen. Haal van het vuur 
en laat kort afkoelen.

 - Neem de helft van de vulling en pureer die 
ruw met een aardappelstamper. Meng dit 
opnieuw onder de andere helft en laat verder 
afkoelen.

 - Maak de guacamole: prak de avocado met 
de overige ingredienten. Meng goed en kruid 
af (om de guacamole frisgroen te houden 
tot gebruik, leg je de avocadopit er gewoon 
bovenop. Beetje indrukken en je guacamole 
zal niet verkleuren).

 - Vul de tortilla’s: bestrijk met een laagje 
guacamole, dan het mexicaanse mengsel en 
tot slot wat fijngesnipperde sla. Rol ze op.
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‘Egg’rol met spinazie en 
scrambled tofu

Ingrediënten

Voor de ‘egg’rol 

325 gram bloem

1 liter sojamelk (ongezoet)

1 tl bakpoeder

scheutje zonnebloemolie

1 kl kala namak

1 el kurkuma

Voor de vulling

500 g verse spinazie

1 sjalotje

200 g tofu

1 tl kala namak

1 tl kurkuma

2 el sojaroom

peper en zout

Bereiding

Voor de ‘egg’rol 

 - Meng alle ingrediënten in een grote kom en roer met de 
garde tot een glad beslag. Laat het nog even rusten zodat 
het wat kan indikken.

 - Neem een koekenpan en verhit daarin wat zonnebloemolie. 
Wacht tot deze goed heet is en zet het vuur dan op een 
middelhoge stand.

 - Giet een juslepel van het beslag in de pan. Draai met de 
pan zodat het beslag de hele bodem bestrijkt. Bak het 
beslag +/- 2-3 minuten en draai vervolgens voorzichtig om 
met behulp van een spatel (controleer vooraf even of de 
ene kant al voldoende gebakken is natuurlijk).

 - Herhaal dit met de rest van het beslag. Voeg daarbij altijd 
een scheutje olie toe en wacht even tot die voldoende 
warm is. Stapel op een bord en laat afkoelen.

Voor de vulling

 -  Haal de tofu uit de verpakking en dep goed droog. 
Verwijder de steeltjes van de spinazie, was ze en zwier 
goed droog. Pel en snipper het sjalotje.

 - Fruit het sjalotje in een weinig olie. Voeg de spinazie toe 
en laat al roerend slinken. Kruid naar smaak met peper en 
zout.

 - Prak de tofu, kurkuma en kala namak met een vork. Bak de 
tofu in een weinig olie. Doe de sojaroom erbij en verwarm 
nog even door. 

 -  Kruid af naar smaak met peper en zout.

Afwerking

Neem een ‘egg’roll en  
beleg deze met wat 

scrambled tofu en 
erbovenop de geslonken 

spinazie. Rol op en wikkel 
eventueel in vetvrij papier 
(of consumeer meteen).
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Pancakes met pompoen
Ingrediënten

240 ml ongezoete plantaardige 
melk naar keuze 

1 el citroensap

100 gr pompoen - geschild en  
in blokjes gesneden

1 el kokosolie

1 tl vanille-extract

3 el bruine suiker

1 el ahorn - of agavesiroop

1 tl bakpoeder

1/2 tl natriumbicarbonaat  
(baking soda)

snufje zout

1/4 tl kaneelpoeder

1/4 tl gemberpoeder

snufje nootmuskaat

130 gr (glutenvrije) bloem

Pecannoten - grofgehakt  
(om te garneren)

Bereiding
 - Kook de stukjes pompoen gaar. Giet af,  

laat afkoelen en pureer met de staafmixer  
of mix in de blender.

 - Doe alle droge (bloem, kruiden, zout, 
bakpoeder, baking soda en suiker) 
ingrediënten in een grote kom en meng goed.

 - Meng alle vochtige ingrediënten eveneens 
goed door elkaar. 

 - Combineer de droge en natte ingrediënten 
en meng opnieuw. Zorg dat er geen klonters 
meer in het beslag zitten. 

 - Laat het beslag 5 - 10 minuten rusten. Mocht 
het beslag te dun zijn; voeg extra bloem toe. 
Indien te dik; plantaardige melk toevoegen.

 - Verhit wat extra kokosolie in een koekenpan. 
Bak kleine, doch stevige pannenkoekjes 
van het beslag (je kan eventueel een 
maatvorm gebruiken) en werk af met gehakte 
pecannoten en een extra scheutje ahorn-  
of agavesiroop.

TIP: kook eventueel een 
hele pompoen gaar en maak 
van het teveel een heerlijke 
pompoensoep. Scheelt een 
hoop werk :)
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Spring rolls  
(lente-rolletjes)

Ingrediënten
10 velletjes rijstpapier

Handvol blaadjes basilicum, 

koriander en munt -  
fijngesnipperd

1 komkommer -  
in dunne reepjes

1 rode paprika -  
in dunne reepjes

100 g geraspte wortelen

½ chinese kool -  
in dunne reepjes 

¼ kopje sojasaus

⅛ tl verse gember

scheutje sojaroom (optioneel)

Bereiding
 - Zet een kom warm (niet heet, wel warm) 

water klaar. Leg er een vel rijstpapier in 
en laat 30 seconden weken of tot het vel 
voldoende buigzaam is. Haal voorzichtig uit 
het water en leg het vel op een schone, licht 
bevochtigde, ondergrond. Herhaal dit met de 
overige vellen. 

 - Beleg het rijstpapier in het midden met een 
stapeltje groenten en kruiden. 

 - Vouw eerst de onderzijde over de vulling.
Vouw hierover de zijkanten en rol alles op tot 
een stevig rolletje. Druk zachtjes aan en leg 
het rolletje met de ‘sluiting’ naar onderen op 
een bord of schaal.

 - Meng de sojasaus met de verse gember en 
dippen maar! Als je dit trouwens te sterk 
vindt, kan je de dip eventueel verdunnen met 
een scheutje sojaroom.



136 137

Wrap met boerenkool  
en rode biet

Ingrediënten
4 (glutenvrije) tortilla’s

50 gram boerenkool 

1 (grote) rode biet –  
gekookt

1 sjalotje

1/2 teentje knoflook

2 el olijfolie + extra om  
te bakken

1 tl mosterd

peper en zout

1/2 tl gerookt  
paprikapoeder 

Bereiding
 - Scheur de boerenkoolblaadjes van de stronk, 

versnipper ze tot hapklare stukken en was ze 
grondig. Laat uitlekken en bestrooi met een beetje 
zeezout. Kneed met de handen gedurende 5 
minuten om de blaadjes zachter te maken.

 - Snij de gekookte rode biet in lange reepjes.
 - Pel en versnipper de sjalot en de knoflook en fruit 

ze in een klein beetje olie tot ze zacht zijn. Doe ze 
vervolgens bij de boerenkool. 

 - Bak in dezelfde pan de reepjes rode biet op hoog 
vuur (voeg eventueel een beetje extra olie toe) en 
kruid ze met het gerookte paprikapoeder, peper en 
zout.

 - Maak de dressing: meng de olijfolie met de ui, 
knoflook en mosterd. Meng de dressing vervolgens 
onder de boerenkool. Kruid af naar smaak met 
peper en zout.

 - Beleg de wraps met het boerenkoolmengsel en leg 
er reepjes rode biet bovenop. Rol de wraps op en 
pak ze in met vetvrij papier (of consumeer meteen).
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No-Milky-Way

Ontdek	hoe	je	zelf	de	heerlijkste	zuivelvrije,	
100%	plantaardige	desserts	kan	maken.

http://www.veganistischkoken.be/plantaardige-desserts

Plantaardig IJsplezier

Ontdek	hoe	je	zelf	de	heerlijkste	zuivelvrije,	
100%	plantaardige	ijsjes	en	sorbets	kan	maken.

http://www.veganistischkoken.be/vegan-ijs/

Vegan Sauzen

Plantaardige	koude	en	warme	sauzen.

http://www.veganistischkoken.be/vegansaus

andere kookboeken van 
          veganistisch Koken

http://www.veganistischkoken.be/plantaardige-desserts
http://www.veganistischkoken.be/vegan-ijs/
http://www.veganistischkoken.be/vegansaus

