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PLANTAARDIGE

VOEDING

ONTBIJTIDEETJES
CHIAPUDDING
Ingrediënten (voor 1 pers)
140 – 60 g chiazaadjes
2,5 – 3,5 dl sojadrink, haverdrink of
andere plantaardige drink
Snuifje kaneelpoeder
Pruim of ander fruit naar keuze

Bereiding
Avond vooraf:
Doe de plantaardige drink in een
kom/glas/schaaltje.
Voeg de chiazaadjes en het
kaneelpoeder toe en roer om.
Zet een nacht in de koelkast.
Dek af met een schoteltje.
Als je eraan denkt, kan je het
geheel na een uurtje eens
omroeren.
Volgende ochtend:·
Neem de chiapudding uit de
koelkast en roer goed om.
Maak het fruit schoon en snijd in
stukjes.
Voeg bij de chiapudding.

GEBAKKEN
Ingrediënten (voor 4 pers)
120 g havermout
2 eieren
2 zakjes vanillesuiker
2 eetlepels ahornsiroop
2,5 dl haverdrink
½ koffielepel bakpoeder
5 eetlepels rode vruchten
Naar
keuze: kaneelpoeder

HAVERMOUT

Bereiding
Oven voorverwarmen op 180°C.
Doe de havermout, het
bakpoeder, de vanillesuiker (en
de kaneel) in een kom en schep
onder elkaar.
Doe de eieren, de ahornsiroop
bij de haverdrink en kluts goed.
Giet het melkmengsel bij de
havermout en roer goed om.
Schep het fruit onder het deeg.
Bedek de bakvorm met
bakpapier.
Giet het deeg erin en zet in de
oven voor ongeveer 25 minuten.
Neem uit de oven, ontvorm en
laat even afkoelen.
Kan warm en koud gegeten
worden.

P OMP OE N - H A V E R WA F E L S
Ingrediënten (voor 8 wafels)
250 g pompoen
125 g havermout
1 rijpe banaan
2 el gebroken lijnzaad
1 theelepel bakpoeder
1 theelepel kaneel
1 theelepel vanillesuiker
Snuifje zout

Bereiding
Avond vooraf of 's morgens (voor
late ontbijters):
Snijd de pompoen in blokjes en
kook gaar in een klein beetje
water.
Laat afkoelen.
Meng alle ingrediënten in een
kom en mix alles mooi glad (of in
de blender).
Laat het mengsel een nacht of
uurtje koel staan.
Volgende ochtend:·
Verhit het wafelijzer en bak er de
wafels mee.
Variatie: Je kan de wafels ook eten
als tussendoortje.

SMEUIGE
Ingrediënten (voor 1 pers)
40 g havermout
200 ml haverdrink
Enkele druppels vanille-aroma
1 eetlepel gebroken lijnzaad
1 eetlepel tahin (=sesampasta)
15 g pure chocolade
1 kleine banaan

HAVERMOUT

Bereiding
Breng de havermout met de
haverdrink aan de kook.
Voeg het vanille-aroma en het
gebroken lijnzaad toe.
Doe dit mengsel in je ontbijtkom.
Voeg de tahin toe.
Rasp de pure chocolade en
strooi deze erover, samen met
de schijfjes banaan.

BROODBELEG

H U MMU S

V A N

Ingrediënten:
rode paprika’s
130 g kikkererwten (blik)
1 kleine sjalot
1 teentje knoflook
1 eetlepel olijfolie
Sojasaus

P A P R I K A
Bereiding:
Maak de sjalot en de look schoon, snipper
fijn.
Schil de paprika, verwijder zaadlijsten en
zaadjes en snijd fijn.
Verwarm 1 eetlepel olijfolie, bak de sjalot.
Voeg na 5 minuten de look en de paprika
toe een stoof gaar.
Doe de paprika samen de kikkererwten in
een blender en mix fijn.
Breng op smaak met sojasaus.

HUMMUS
Ingrediënten:
200 g rode biet (gekookt)
130 g kikkererwten (uit blik)
1 groene appel
Citroensap
Peper en zout

VAN

RODE

BIET

Bereiding:
Snijd de rode biet in blokjes.
Schil de appel, snijd in vier en verwijder het
klokhuis.
Doe de rode biet, de appel en de
kikkererwten in een blender en mix fijn.
Breng op smaak met citroensap, peper en
zout.

E R W T E N H U M M U S

Ingrediënten:

1 blik witte bonen
150 g diepvrieserwten of erwten
uit blik
1 koffielepel limoensap
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel verse munt
Peper en zout

Bereiding:
Giet de bonen af.
Spoel de diepvrieserwtjes met warm water
tot ze ontdooid zijn.
Meng de bonen en erwtjes, mix alles fijn
met een blender of mixer.
Breng op smaak met zout, peper,
limoensap en munt.

VEGGIE

MARTINO

SPREAD

Ingrediënten:
Bereiding:
2 wortels - 1 rode paprika - 1/4de ui
Snijd 1 wortel en de paprika in blokjes en
3 el zongedroogde tomaten
kook gaar in water.
100 g linzen uit blik
Giet deze af en laat afkoelen. Rasp de
1 el kappertjes
andere wortel.
1 el mayonaise of dressing
Mix de zongedroogde tomaten.
1 el tomatenketchup
Giet de linzen af en voeg toe.
1/2 el worcestersaus
Voeg de gekookte wortel en paprika toe en
1/2 el tabasco
mix.
Peper en zout
Versnipper de ui.
Voeg de versnipperde ui, de geraspte wortel,
de kappertjes, de mayonaise, de
tomatenketchup, de worcestersaus en de
tabasco toe en meng alles goed.
Breng op smaak met peper en zout.
Garneer naar keuze met sla, tomaat,
tabasco, mosterd, augurkjes of uiringen.

LINZENPATE
Ingrediënten:

1 pot (210 g) linzen
1 rode ui
1 teentje look
1 wortel
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel water
Peper, zout, andere kruiden
naar keuze (paprikapoeder,
kerrie, tijm, rozemarijn … )

De smeerpaté van linzen kan
gebruikt worden als broodbeleg
of op een toastje als hapje.

Bereiding:
Pel de ui en de look en snijd fijn.
Schil de wortel en snijd eveneens fijn.
Verwarm 1 eetlepel olijfolie in een
pannetje en stoof hierin de ui, de look
en wortel
gaar.
Giet ondertussen de linzen af, spoel
ze goed en laat ze uitlekken.
Voeg de linzen bij de gestoofde
groenten en roer om.
Doe het geheel in een blender, voeg
de olijfolie toe, 1 eetlepel water en mix
fijn.
Indien het de paté te vast is, kan er
nog een weinig water bij.
Mix naar keuze: kort, dan blijven er
nog brokjes in; langer, dan is de paté
fijner.
Breng de paté op smaak met peper,
zout en met andere kruiden naar
keuze.
Wil je smeerpaté, dan is je bereiding
klaar.
Voor gebakken paté neem je een
kleine bakvorm die je invet met een
beetje olie.
Verwarm de oven voor op 180°C.
Schep de paté in de ingevette vorm
en druk goed aan.
Plaats 20 tot 30 minuten in de oven
tot de paté goed gebakken is.

De gebakken linzenpaté kan je
gebruiken als broodbeleg, als
vleesvervanger bij de warme
maaltijd of op een toastje als hapje.

GEZONDE

BROODDOOS

Vezelbron:

Vul je brooddoos met vezelrijk brood of alternatieven zoals vezelrijke
crackers, meergranenwraps, volle rijst, volkoren pasta ...
Voorzie altijd een portie groenten en fruit in je brooddoos.
Je kan ook een handje noten in je brooddoos stoppen.

Beleg:
Experimenteer met voorgaande plantaardige smeersels.

MAALTIJDSOEP
Wat smaakt er dan beter dan een lekker bord warme soep?
We hebben er veel groenten in verwerkt en samen met pasta en kikkererwten
vult deze soep prima. Je kan de pasta vervangen door een vastkokende aardappel
en de kikkererwten door linzen.
Ingrediënten: (voor 4 personen)
2 pakken soepgroenten van 500 g (vers of diepvries)
200 g pasta: penne
1 groot blik kikkererwten
Groentebouillonblokje

Bereiding:
Doe de soepgroenten in een ruime kookpot, voeg water en bouillon toe en breng
aan de kook.
Zet het vuur lager en kook gaar.
Kook ondertussen de pasta gaar. Volg de kooktijd op de verpakking.
Giet de pasta af en voeg bij de soep.
Giet de kikkererwten af en voeg bij de soep.

EENPANSGERECHTEN
R I S OT T O
Ingrediënten (voor 4 pers)
1 pot (210 g) linzen
1 sjalot
250 g gerstkorrels
1 grote koolrabi (of 2 kleine)
2 eetlepels olijfolie
Peper, zout, cajun kruiden
Gerst kan je vervangen door andere
graankorrels: tarwe, spelt, gierst,
boekweit … of rijst.
Koolrabi kan je vervangen door
andere groenten: wortel, prei,
paprika, venkel …
Linzen kan je vervangen door
kikkererwten of witte, bruine, rode …
bonen.
Cajun kruiden kan je vervangen
door cayennepeper, ras-el-hanout …

V A N

GE R S T

Bereidingswijze
Pel de sjalot en snijd fijn.
Schil de koolrabi en snijd
eveneens fijn.
Verwarm 1 eetlepel olijfolie in
een pannetje en stoof hierin de
ui en de koolrabi beetgaar.
Giet ondertussen de linzen af,
spoel ze goed en laat ze
uitlekken.
Kook de gerstkorrels gaar, volg
de kooktijd aangeven op de
verpakking. Giet af.
Voeg de linzen en de
gerstkorrels bij de gestoofde
groenten en roer om.
Zet terug kort op het vuur.
Breng smaak met peper, zout
en cajun kruiden.

T OMA T E N T A A R T

ME T

COU R GE T T E

Ingrediënten (voor 6 pers) Bereidingswijze
6 courgettes
Verwarm de oven voor tot 180 °C.
2 blikken gepelde tomaten,
Schaaf de helft van de courgettes
uitgelekt of 3 verse tomaten
met een mandoline in de lengte in
2 teentjes knoflook, gehakt
plakjes en leg ze op een ovenrooster.
1 eetlepel olijfolie
Rooster ze 10 minuten en keer ze
4 eieren
halverwege.
200 ml alternatieve melkdrink
Laat de oven aan en verhoog na
100 ml alternatief voor room
afloop de oventemperatuur naar 200
50 g maïszetmeel
°C.
110 g feta, in blokjes
Snijd de rest van de courgettes,
ongeschild, in blokjes.
Snijd de tomaten in blokjes.
Fruit de groenten met de knoflook 10
à 15 minuten in de olie in een
koekenpan; roer regelmatig.
Doe het groentenmengsel in een
hoge siliconen taartvorm of een vorm
bekleed met bakpapier.
Leg de plakken courgette er in de
vorm van een bloem op en laat ze
een beetje over de rand van de vorm
hangen.
Klop de eieren los met de drink,
alternatief voor room en
maïszetmeel.
Voeg de blokjes feta toe.
Bak de taart 40 minuten in de oven.

V E GA N
Ingrediënten (voor 6 pers)
1 grote ui
2 teentjes knoflook
2 rode paprika's
2 blikken tomatenblokjes of
verse tomaten (6 stuks)
1 blik kikkererwten
Mespunt cayennepeper
1/2 koffielepel komijn, ras-elhanout, paprikapoeder
Peper en zout
Handje peterselie
100 ml alternatief voor
yoghurt
Olijfolie

S H A K S H U K A

Bereidingswijze
Snipper de ui en pers de knoflook uit.
Fruit dit aan in olijfolie.
Voeg de in blokjes gesneden paprika
samen met de kruiden toe en laat
even mee stoven.
Voeg de tomatenblokjes toe en kruid
eventueel bij met peper en zout.
Laat een 10 à 15 minuten sudderen.
Voeg de kikkererwten toe en laat nog
een 10-tal minuten sudderen.
Serveer de shakshuka met wat lepels
alternatief voor yoghurt, en
fijngehakte peterselie.

Meestal serveren we shakshuka met
volkoren brood.
Deze keer vervingen we het brood door
taco's.
Maar je kan er ook zilvervliesrijst bij
koken.

P A S T A

ME T

B R OCCOL I

E N

CA S H E WN OT E N

Ingrediënten (voor 4 pers) Bereidingswijze
2 preistengels
Maak de prei, broccoli en de
600 g broccoli
champignons schoon.
300 g champignons
Snijd de prei in dunne ringen.
2 el olijfolie
Verdeel de broccoli in roosjes. Schil
2 klp rode currypasta
de stelen en snijd ook deze in stukjes.
4 el ongezouten cashewnoten
Snijd de champignons in dunne
200 ml water
schijfjes.
200 g volkoren penne
Kook de penne in ruim water volgens
de gebruiksaanwijzing op de
verpakking.
Fruit de preiringen zacht in 1 el olie.
Voeg de broccoli toe en stoof de
groenten gaar.
Schenk er het water bij, samen met
de plakjes champignons.
Breng dit aan de kook.
Verhit in een andere pan de rest van
de olie en voeg de currypasta toe.
Meng de groenten onder de
currypasta.
Giet de penne af en meng ook de
penne onder het groentemengsel.
Strooi de cashewnoten er over.

B L OE MK OOL CU R R Y

ME T

K I K K E R E R WT E N

Ingrediënten (voor 2 pers) Bereidingswijze
300g bloemkool, in kleine
Snijd de bloemkool in roosjes en was
roosjes
ze. Spoel de kikkererwten en laat ze
150g bladspinazie ontdooid
uitlekken. Ontdooi de spinazie.
(uit de diepvries)
Pel en snipper de ui en hak de
130g kikkererwten (is
knoflook fijn. Fruit dit aan in een
uitgelekt gewicht van een
grote pan in 1 el olijfolie.
blikje van 200g)
Voeg de currypaste en tomatenpuree
1/2de ui
toe en verhit dit kort.
1/4de limoen
Voeg de tomatenblokjes en de
1 el olijfolie
kokosmelk toe en roer even kort.
1 teentje knoflook
Voeg de bloemkoolroosjes toe. Laat
200g tomatenblokjes (uit blik)
de bloemkoolcurry ongeveer 8 min
200 ml kokosmelk light
sudderen met een deksel op de pan.
1 klp gele currypasta
Voeg na 8 minuten de kikkererwten
1 el tomatenpuree
en bladspinazie toe. Laat vervolgens
concentraat
nogmaals 8 minuten garen op een
Peper en zout
matig vuur.
120g ongekookte volkoren
De bloemkoolcurry is gaar als de
basmati rijst
bloemkool een lekkere bite heeft. Dus
niet te hard, maar ook niet te zacht.
Breng de curry op smaak met peper,
zout en het sap van 1/4de limoen.
Serveer de curry met volkoren rijst
(of volkoren noedels).

S P A GH E T T I P OMP OE N ME T
T E MP E H

GE R OOK T E

Ingrediënten (voor 4 pers) Bereidingswijze
2 kleine spaghettipompoenen
Snijd de pompoen in 2, verwijder de
1 ui
pitten en besprenkel met olijfolie en
2 el olijfolie
een beetje peper.
400 g champignons
Zet de 4 helften in een oven van
170 g gerookte tempeh
200°C en laat gedurende 1u garen.
250 ml alternatief voor room
Snijd de ui, champignons en de
obv soja
tempeh in kleine blokjes.
40 g gemalen kaas
Doe de olijfolie in een pan en stoof
Sojasaus
de ui aan.
Peper, nootmuskaat
Voeg champignons toe en laat
meebakken.
Voeg op het einde de tempeh toe en
kruid met peper en nootmuskaat.
Blus af met sojasaus.
Giet de sojaroom er over heen en
laat inkoken.
Haal de pompoen uit de oven en
maak het pompoenvlees los.
Verdeel het mengsel over de 4
helften.
Strooi er wat gemalen kaas over en
zet nog even onder de grill.
Serveer met een aardappel in de
schil.

VLEESVERVANGER
L I N Z E N B U R GE R

Ingrediënten (voor 2 pers)
1 klein blikje linzen
2 eetlepels havermout
1 koffielepel gedroogde
oregano
Peper en zout
1 eetlepel olijfolie
Gemengde sla
Enkele kerstomaatjes
1 grote tomaat
2 meergranenbroodjes

Bereidingswijze
Giet de linzen af in een vergiet. Spoel
ze goed met koud water en laat even
uitlekken.
Doe de havermout, de linzen en de
oregano in een blender en mix fijn.
Breng het mengsel op smaak met
peper en zout.
Vorm 2 platte burgers.
Verwarm de olijfolie in een pannetje.
Bak de linzenburgers enkel minuten
aan iedere kant.
Snijd intussen de broodjes door.
Schik een beetje gemengde sla op de
onderkant van het broodje.
Leg hierop de gebakken linzenburger.
Schik op de burger 2 of 3 dunne
plakjes tomaat.
Plaats de bovenkant van het broodje
op de burger.
Schik op het bord nog een beetje
gemengde sla en enkele tomaatjes.

TUSSENDOORTJES
V E GA N

P A N N E N K OE K E N

Ingrediënten (voor 6 pers)
500 ml sojadrink (of andere
plantaardige drink)
1 zakje vanillesuiker
30 g suiker
200 g bloem
50 g havermeel
scheutje olie

Bereidingswijze
Giet de drink in een kom, voeg
de vanillesuiker, de suiker, de
bloem en een geutje olie toe,
roer tot een glad deeg zonder
klonters.
Verwarm een beetje olie in een
koekenpan.
Giet een kleine pollepel deeg in
de koekenpan.
Wacht tot de pannenkoek
droog is, draai om en
laat nog even bakken.
Neem uit de pan en herhaal dit
tot al het deeg op is.

S P OR T R E E P
Ingrediënten (12-12 repen)
100 g havermout
25 g bruine suiker
70 g tarwebloem
1.5 el bakpoeder
1 theelepel kaneel
1 theelepel zout
1 theelepel vanille-extract
100 g honing
2 el olijfolie
30 g zonnebloempitten
30 g pompoenpitten
1 eetlepel kokosschilfers

Bereidingswijze
Meng alle ingrediënten onder
elkaar en kneed goed.
Het is normaal dat het deeg erg
kruimelig is.
Vet de bakplaat in en duw het
deeg goed op de plaat zodat al het
deeg goed bij elkaar ligt.
Laat 25 minuten bakken op 170°.
Snijd na het bakken in repen.

