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We hebben heel veel technieken proberen te laten

terugkomen in de 10 recepten die achterin de bakgids

staan. NIet alles, want dan hadden we nog veel meer

recepten moeten laten zien.

Maar niet getreurd, 6 oktober krijg je de inloggegevens

voor de online videocursus "brood & focaccia bakken"

en daar laten we de techniek zien van brood en op 27

oktober gaan we feestdagen items bakken.  

Heb je vragen? Stel ze dan gerust! We helpen je graag

op weg!

Waarschijnlijk ben jij ook opgegroeid met eieren, boter en

melk om te bakken.Om vegan te bakken heb je al heel wat

stappen te zetten, maar dan wil je ook whole food plant-

based en dan kun je dus ook geen olie/boter gebruiken,

maar ook geen toegevoegde suiker.

Laten nu bijna alle recepten bestaan uit heel veel suiker en

heel veel olie/boter. Nog een uitdaging erbij, deze gids

laat je zien dat het echt anders kan en vooral ook hoe. 

Welke ingredienten kun je dan wel gebruiken om heerlijke

baksels te maken, maar ook welke ei-vervanger gebruik ik

en hoe zit het nu precies met aquafaba en agar aga? Je

leest het allemaal in deze gids.

PETER &  TRIENTJE

DE VEGANISTISCHE KEUKEN

Hé bakliefhebber
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Alles over meel, 
gist en meer



 

Hieronder leggen wij de verschillende glutenvrije meelsoorten uit, maar ook hoe je zelf

glutenvrije zelfrijzend bakmeel kunt maken. Lekker handig!

Amandelmeel
Amandelmeel is gemaakt van amandelen, dit is dus anders dan sommige andere meelsoorten

die van (pseudo)granen zijn gemaakt. Amandelmeel is minder geschikt voor brood & focaccia

vanwege dat het een losse korrelige structuur heeft. In cake en koekjes is het juist wel

geschikt, maar nooit om 100% te gebruiken. Het beste gebruik je het altijd in combinatie met

stevige meelsoorten. Doordat amandelmeel zelf lichtzoet van smaak is, is het een ideaal

bakmeel voor zoete lekkernijen.

Boekweitmeel
Door de specifieke smaak is boekweit niet bij iedereen geliefd, maar voor glutenvrij bakken is

het wel een heel geschikt meelsoort. In combinatie met andere meelsoorten is het geschikt

om brood en focaccia mee te maken. In zijn pure vorm, dus zonder andere meelsoorten, kun

je het gebruiken om bijvoorbeeld pannenkoeken of cake te bakken. Hier kun je er ook voor

kiezen om verschillende soorten te mengen. 

Havermeel
Havermeel is meel van gemalen haver. Het is van nature glutenvrij, maar is dat echt belangrijk

voor je dan moet je er wel letten dat het een glutenvrij logo heeft. Dit omdat het soms

vermengd kan zijn met andere niet glutenvrije graansoorten. Het is een goede vervanger van

tarwemeel. Je kunt er eigenlijk heel veel kanten mee op, van pannenkoeken tot cake tot brood

en focaccia. Doordat het snel 'slijmerig' wordt heeft het goede bindende eigenschappen. 

Teffmeel
Teffmeel heeft veel gezondheidsvoordelen en is een handige glutenvrije meelsoort. Het heeft

echter geen bindende eigenschappen, daarnaast is het wat korrelig van textuur. De algemene

vuistregel is dat je maximaal 25% teffmeel kunt gebruiken in een bakrecept. Je kunt het heel

goed combineren met meerdere meelsoorten. Het heeft een specifieke nootachtige smaak. 

Rijstmeel
Wij gebruiken rijstmeel voor de luchtigheid, het heeft een weinig bindende werking en is vrij

neutraal van smaak. Je kunt het dus goed combineren met andere meelsoorten en wij

gebruiken het regelmatig in brood recepten. 

Maismeel
Maismeel zie je vaak in combinatie met andere meelsoorten in bijvoorbeeld brood, maar het

wordt in zijn pure vorm ook gebruikt in de Mexicaanse keuken om bijvoorbeeld tortilla's en

taco's van te maken. 

Glutenvrije meelsoorten
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Quinoameel
Quinoameel bestaat uit volledig gemalen quinoazaadjes. Het is rijk aan eiwit en bevat ook

diverse andere voedingsstoffen. Het is heel geschikt voor het bakken van brood en taart. 

Tapiocameel
Wordt gemaakt van de Aziatische cassave/maniokwortel. Het wordt gebruikt als glutenvrij

bindmiddel, het heeft een sterk bindende werking. Dat kan in sommige recepten dus heel

handig zijn, maar ook in bijvoorbeeld het maken van een quiche als vervanger van de

binding van ei. In de winkel is het ook wel te koop als tapiocazetmeel. 

Kikkererwtenmeel
Het is een heel bindende meelsoort, daarom ook heel geschikt als ei-vervanger in

pannenkoeken en cakes, maar ook in bijvoorbeeld quiche of sauzen. Wanneer je het

combineert met andere glutenvrije meelsoorten is het ook weer heel geschikt om

tarwemeel mee te vervangen.  

Kokosmeel
Kokosmeel is een vrij bijzondere meelsoort, het is geen echte meel, meer een soort vezel.

Dat is ook waarschijnlijk direct de reden dat je er meer vocht aan moet toevoegen.

Kokosmeel kun je dus zeker niet 1-op-1 vervangen. 

Kastanjemeel
Is een heerlijke meelsoort die nog weinig gebruikt wordt, dat komt misschien ook wel

omdat het vrij prijzige meelsoort is. Toch is het heel geschikt om koekjes, cakes, muffins e.d.

van te bakken. Het is lichtzoet en nootachtig van smaak.

Bananenmeel
Als je nog nooit bananenmeel gebruikt hebt verwacht je waarschijnlijk dat het zoet is en

naar banaan smaakt, maar het heeft juist een vrij neutrale, licht nootachtige smaak.

Bananenmeel bestaat uit zetmeel en dat maakt dat het meer vocht opneemt, dus het is niet

1 op 1 te vervangen. 

Sorghummeel
Het is een heel fijn meelsoort en is rijk aan eiwitten, maar bevat ook nog lekker vitaminen

en mineralen. Je kunt het eigenlijk in heel veel bakrecepten kwijt, zowel in zoete gerechten

als in brood als in hartige gerechten. Een hele veelzijdig meelsoort.

Zelf zelfrijzend bakmeel maken
Bij 500 gram meel heb je 30 gram bakpoeder nodig. Je kunt het op verschillende manieren

combineren met verschillende meelsoorten. Belangrijk is wel om er 1 zetmeelrijk meelsoort

bij te doen. Maximaal 10% van het geheel en dan kun je denken aan bijv. tapiocameel,

johannusbroodpitmeel en xantaangom.
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Psylliumvezel
Als je glutenvrij wilt bakken is psylliumvezel een must-have. Psylliumvezel ken je misschien ook wel

als vlozaad en is een echte glutenvervanger. Het zorgt namelijk voor meer elasticiteit, dus vooral

voor brood en focaccia is dit product echt een aanwinst. Het zorgt er bij brood ook voor dat het

langer bewaard kan blijven zonder smaakverlies. 

Je kunt maximaal 10% psylliumvezel toevoegen, dat wil zeggen dat als je 200 gram meel hebt, je

maximaal 20 gram psylliumvezel kunt toevoegen. Houdt er wel rekening mee dat je ook extra

vocht dient toe te voegen.

Leuk om te weten, psylliumvezel heeft ook gezondheidseigenschappen. 

Xantaangom
Xantaangom zie je regelmatig terug in bakrecepten, vooral om de stroperigheid of zoals ze het

met een mooi woord zeggen, de viscociteit te verhogen. Je kunt het in veel verschillende

gerechten gebruiken, maar ook voor sauzen heel handig!

Johannusbroodpitmeel
Johannusbroodpitmeel is een verdikkingsmiddel, het zijn gemalen kiemende zaden van de

johannusbroodpitboom. Het geeft een smeuige textuur aan sauzen en soepen, maar is ook heel

geschikt om broden mee te bakken. Het is van nature glutenvrij en vrij van suiker en zetmeel. 

Vers en gedroogd gist 
Wij maken zelf eigenlijk altijd gebruik van gedroogd gist, maar er zijn 2 soorten.

Je kent ze wel die zakjes van o.a. dr. Oetker met gedroogde (instant) gist. Over het algemeen

gesproken is 7 gram gedroogde gist genoeg per 500 gram meel. Maar natuurlijk moet je altijd

wel even het recept checken, want soms kan een andere verhouding wenselijk zijn.

Wil je verse gist door gedroogde gist vervangen, dan heb je per 3 gram verse gist 1 gram

gedroogde gist nodig. Andersom werkt dat dus ook, heb je een recept met gedroogde gist, maar

wil je verse gist gebruiken dan ben je dus voor elke gram 3 gram verse gist nodig.

Verse gist ligt bij sommige supermarkten in de koeling, maar is over het algemeen gesproken

minder goed verkrijgbaar dan gedroogde instant gist. 

Belangrijk bij gist is suiker, je kunt hiervoor een dadel gebruiken, maar ook een schepje gewone

suiker. Dit komt niet terug in je gerecht, het wordt volledig omgezet in koolzuurgas en alcohol. Dit

is nodig om het te laten rijzen.
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Zoetmiddelen



Zoet is een natuurlijke smaakmaker, maar bij whole food plant-based gebruik je eigenlijk

helemaal geen toegevoegde suikers en zoetstoffen. Uitzondering hierin is als je het zelf

maakt van hele ingredienten. 

We gebruiken zelf heel vaak gedroogd en vers fruit om een zoetje te geven aan de

gerechten. De kracht is niet te vergelijken met suiker en/of zoetstof, maar je kunt beter

wennen aan minder zoete lekkernijen, zo raak je de hunker naar zoet namelijk kwijt. Een stuk

zoet fruit kan natuurlijk ook helpen om je in die hunker te voorzien! Nog gezond ook!

Zoetmiddelen

Dadels 

Dadels zijn de vruchten van een dadelpalm. Ze zijn zeer zoet en bevatten veel vezels, vitamine c

en ijzer. Doordat ze kleverig en vezelrijk zijn kun je ze goed gebruiken in taartbodems en

energierepen. Je kunt er ook zelf dadelstroop van maken, wat ook geschikt is om mee te

bakken. Dadelstroop uit de supermarkt is vaak erg bewerkt, wat het een minder geschikte

keuze maakt voor whole food plant-based bakken.

Vijgen

Zowel vers als gedroogd te gebruiken. Ze bevatten veel vezels, kalium en calcium. Gedroogd

worden ze veel gebruikt in gebak net zoals dadels. Vers worden ze met name als garnering

gebruikt.

Rozijnen

Zijn gedroogde zoete druiven met weinig pitten en bevatten meer suiker. 

Het wordt veel gebruikt in gebak vanwege de zoete smaak. Let wel op dat veel rozijnen toch

(zonnebloem)olie bevatten, deze zijn dan ook minder geschikte keuze voor whole food plant-

based bakken. 

Abrikozen

Worden het meest in gedroogde vorm gebruikt. Dit vanwege de korte tijd dat ze vers

verkrijgbaar zijn. Ze hebben een zoete, beetje lichtzure smaak met een lichte bite die behouden

blijft bij het bakken. Mocht je rozijnen vanwege het hoge suikergehalte niet graag gebruiken,

dan zijn abrikozen een goede vervanger.

Appels

Een appel bevat ruim vezels, waarvan de meeste zich in de schil bevinden. 

Voor gezondheid is het beter om met schil en al te verwerken, toch 

gebeurd het veel dat het zonder schil gebruikt wordt omdat de schil niet 

altijd handig is bij het bakken. Ze zijn er in vele soorten en per soort zit er 

verschil in het zetmeelgehalte. De een blijft stevig, terwijl de ander uit elkaar 

valt tijdens het bakken en de een is zoet en de ander is zuur. Dus kijk goed 

welke appel je gebruikt en past bij jouw recept.
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Bananen

Bananen bevatten veel zetmeel en kan goed in deeg gebruikt worden, ook voor cake zijn ze

goed geschikt. Ze verkleuren wel snel, maar door toevoeging van citroensap kun je dit

voorkomen. Als bananen niet rijp zijn, zijn ze minder geschikt. Dat wil zeggen als ze groen zijn

helemaal niet, maar het allerbeste zijn hele rijpe bananen. Dan bevatten ze de meeste suikers,

waardoor ze betere bak eigenschappen krijgen.

Wil je de rijping van je bananen versnellen? Leg er dan een rijp stuk fruit naast.

Citrusvruchten

Worden in gebak vaak als aroma gebruikt in de vorm van rasp van de schil. Was deze wel goed

en als je veganistisch heel belangrijk vind, dan moet je ook de biologische vorm nemen

vanwege het waslaagje. Wij gebruiken citroen ook wel als zuur voor bij de bakingsoda. 

11



Bakpoeder en soda



Wij hebben meerdere recepten op onze site en een van de manieren hoe wij baksels luchtig

krijgen is door gebruik van bakpoeders. Zelf gebruiken wij veelal bakingsoda, maar je hebt

ook nog gewoon bakpoeder en wijnsteenbakpoeder. 

We leggen je graag het verschil uit.

Bakingsoda

Bakingsoda ken je misschien ook wel als zuiveringzout of natriumbicarbonaat. 

Bakingsoda heeft zuur nodig om zijn werk te kunnen doen, dus het toevoegen van

citroensap of azijn is noodzakelijk. Wanneer je bakingsoda toevoegt moet je het daarna

ook zo snel mogelijk in de oven zetten voor het beste luchtige resultaat. Het zorgt ook voor

kleuring. Bakingsoda zorgt ervoor dat de suikers in het deeg sneller verkleuren. 

Staat je bakingsoda al langer en wil je checken of het nog goed werkt? Doe dan een beetje

bakingsoda in een bakje, giet er warm water overheen en voeg wat zuur toe. Als het gaat

bubbelen dan werkt het nog prima.

Bakpoeder

Bakpoeder is een kant en klare vorm van bakingsoda. In het zakje zit het zuur samen met

een stabilisator, die hun werk gaan doen op het moment je baksel wordt verhit. 

Staat je bakpoeder al langer en wil je checken of het nog goed werkt? Doe dan een beetje

bakpoeder in een bakje met warm water, als het gaat bubbelen dan werkt het nog prima. 

Wijnsteenbakpoeder

Dan hebben we ook nog wijnsteenbakpoeder, veelal te koop in biologische vorm. Het is een

combinatie van bovenstaande vormen.Wijnsteenbakpoeder bestaat uit gelijke delen

koolzure soda (natriumbicarbonaat) en wijsteenpoeder (geen wijnsteenzuur). Hier zit een

belangrijk verschil in, ook voor het gebruik, en daarom leggen we het hieronder

uitgebreider uit.

Wijnsteenpoeder

Dit wordt ook wel cream of tartar genoemd en is ook wel bekend als E336, het valt onder de

categorie rijsmiddelen. Deze poeder zorgt ervoor dat het beslag beter gaat rijzen en zit dus

in wijnsteenbakpoeder. Kijk op de verpakking hoe je het verder moet verwerken.

Wijnsteenzuur

Dit wordt ook wel tartaric acid genoemd en is ook wel bekend als E334, het valt onder de

categorie antioxidanten. Het wordt regelmatig gebruikt als conserveermiddel in jams en

confituren om te voorkomen dat deze verkleurd. Het kan ook gebruikt worden om meer

volume te krijgen bij het opkloppen van eiwitten. Verder wordt het vaak gebruikt bij het

wekken van groentes, ook hier om verkleuring tegen te gaan. Door fabrikanten wordt het

nog weleens toegevoegd aan gewoon bakpoeder, in plaats van een chemisch zuur. 

Soms zie je dat in recepten zowel bakpoeder als bakingsoda wordt gebruikt, dat kan net

wat extra luchtigheid geven. Het is niet zo dat het aan te raden is voor ieder recept.

Bakpoeder en bakingsoda
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Vetstof, ei-vervanger 
en aquafaba



Whole food plant-based bakken, betekent bakken zonder olie/margarine e.d. Dat is best even

wennen, want als je de meeste bakrecepten bekijkt zit er altijd wel een vorm van olie of

margarine in. Hoe pak je dat aan, want sommige recepten hebben nu eenmaal een vetstof

nodig!

Welke prodcuten kun je daarvoor gebruiken?

Pindakaas of notenpasta

We kwamen de pindakaas al eerder tegen als ei-vervanger, maar het is ook een vetstof. 100%

pindakaas kun je gebruiken in eigenlijk alle recepten. Pindakaas heeft een typische smaak, wil je

het wat neutraler dan kun je ook een andere notenpasta kiezen.

Avocado 

Avocado is een heel handige vetstof, je kunt het zelfs door het deeg heen kneden. Het is voor

veel bakrecepten te gebruiken, mede omdat je de avocado smaak niet echt weer proeft.  Je

kunt er eigenlijk alle kanten mee op van pannenkoekjes tot (no-bake) cheesecake tot cake en

koek.

Plantaardige yoghurt

Plantaardige yoghurt met een wat hoger vetgehalte, zoals kokosyoghurt, is ook geschikt als

vetstof. Wij gebruikten het bijvoorbeeld in de quichedeeg die op onze site staat. Super makkelijk

én effectief.

Olijven

Olijfolie is geen goede whole food plant-based vetstof, maar olijven zijn dat wel. Je kunt ze in heel

veel gerechten gebruiken, met name hartige gerechten. Voordeel is dat olijven ook zout zijn. Let

wel op dat je geen olijven koopt die in olie zitten. 

Vetstoffen (zonder olie)
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Soms heb je een ei-vervanger nodig en hoe pak je dat dan precies aan? Daar zijn

verschillende manieren voor en we leggen je hier de beste uit. 

Lijnzaad

Lijnzaad is een goede ei vervanger, je kunt 1 eetlepel gebroken lijnzaad mengen met 3

eetlepels water. Je moet dit even laten staan en dan heb je een lekker plakkerig papje.

Lijnzaad kun je in zowel zoete als hartige gerechten gebruiken.

Chiazaad

Chiazaad zorgt ervoor dat lucht vastgehouden wordt, waardoor je baksels luchtiger

blijven en chewy blijven. Wij gebruiken het regelmatig en 1 eetlepel chiazaad met 3

eetlepels water. Je kunt het ook in zijn geheel pureren zoals wij bij de basiscake laten zien.

Appelmoes

Appelmoes werkt ook als een prima ei-vervanger. 50 gram ongezoete 100% appelmoes

werkt als 1 ei. Appelmoes is niet geschikt voor alle recepten omdat het wel de smaak van

appel afgeeft. In een recept als appeltaart of iets waar je appel in doet kan het perfect.

We lezen ook regelmatig dat mensen het in pannenkoekenbeslag verwerken.

Banaan

Banaan werkt ook heel goed als ei-vervanger en het mooiste hiervan is, is dat het ook

direct een zoetmiddel is. Een halve, liefst overrijpe, banaan vervangt dan 1 ei. Heel geschikt

voor zoete bakrecepten.

Pindakaas

Met 3 eetlepels pindakaas kun je 1 ei vervangen. Pindakaas heeft natuurlijk een typische

smaak en niet geschikt voor alle recepten. 

Kikkererwtenmeel

Kikkererwtenmeel kwamen we al eerder tegen, maar het is ook een hele goede ei-

vervanger. In met name hartige gerechten. De bittere smaak die het rauw heeft proef je

niet weer. Je hebt 3 eetlepels kikkererwtenmeel en 3 eetlepels water nodig om een ei te

vervangen.

Tomatenpuree

Tomatenpuree is niet 100% whole food plant-based, maar kan wel als ei-vervanger dienen.

50 gram tomatenpuree vervangt 1 ei. Tomatenpuree is niet geschikt voor alle soorten

recepten vanwege de smaak en kleur.

Ei-vervanger

16



Soms heb je eiwit nodig om je gerechten bijvoorbeeld luchtig te maken

Hier hebben we iets heel moois voor zonder dat je echt ei nodig hebt. Lang werd

kikkererwtenocht weggespoeld, maar sinds 2015 weten we dat je het kunt opkloppen tot

eiwit. 

Je kunt het heel divers gebruiken en zelfs Meringues mee maken.

Het wordt regelmatig gebruikt als emulgator in mayonaises of juist om luchtigheid te

geven aan je taart. Aquafaba is zo’n fijne uitvinding wat dat betreft, je kunt er heel veel

mee!

Het is super simpel om te maken. Als je het vocht van je potje kikkererwten opvangt en heel

stevig opklopt krijg je net zulke pieken als met ‘echt’ eiwit. Denk er wel om dat als je het

echt stevig wilt hebben je er wijnsteenzuur of wijnsteenbakpoeder aan moet toevoegen,

ook om het stevig te houden. Dat is net waar je het voor gebruikt of het die stevigheid

nodig heeft.

Let op: bij hele goedkope kikkererwten kan het soms zijn dat het vocht te waterig is en dan

zul je het eerst moeten inkoken totdat het de substantie heeft van eiwit. Als je dit laat

afkoelen en vervolgens opklopt, krijg je alsnog hetzelfde effect.

Je kunt ook aquafaba zelf maken

Dit doe je door 400 gram kikkererwten een nacht te weken in ruim water.

Het is belangrijk dat ze echt ruim onder water staan. Na een nacht giet je dit water af en

breng je de kikkererwten met 2 liter nieuw water aan de kook in een ruime pan. Ook hier

moeten de kikkererwten ruim onder water staan en kook ze dan op laag vuur in ongeveer

1 tot 1,5 uur klaar.

Tips voor gebruik

GEEN VET! Dit is echt ontzettend belangrijk. Heb je vet in je kom, aan je mixer of wat dan ook.

Dan gaat het niet lukken. Zorg dus dat alles compleet vetvrij is! Een makkelijke tip is om je

kom en mixer even in te smeren met citroensap en vervolgens droog te wrijven met

keukenpapier.

Je kunt maximaal 2 eieren vervangen door aquafaba, dit komt omdat het van zichzelf

geen stevige structuur heeft. Eieren hebben de eigenschap om te stollen bij verhitting,

aquafaba doet dit niet.

Bewaren

Goed afgesloten kun je aquafaba een paar dagen bewaren in de koelkast. Je kunt het ook

invriezen, dan blijft het ongeveer 2 maanden goed.

Aquafaba
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Agar Agar



Agar kun je gebruiken in recepten waar gelatine wordt gebruikt, zoals toetjes,

kwarktaarten en winegums

Agar heeft een krachtigere werking en je hebt dus slechts 1/3 van de hoeveelheid

nodig

Agar moet worden gekookt in vloeistof of diepvriesfruit

Gerechten met agar zijn minder lang houdbaar, omdat agar na +- 2 dagen zijn

bindkracht verliest

Agar stolt sneller en al bij kamertemperatuur

Soms kom je recepten tegen waar je gelatine in moet gebruiken, maar dat gaat niet als je

plantaardig wilt eten omdat dit gemaakt is van dieren. Als je gaat zoeken naar een goede

vervanger, kom je al snel uit bij Agar Agar.  

Wat is agar agar?

Agaragar is een woord dat uit het Maleis komt en gelei betekent en dat is ook precies wat

het is, een geleermiddel en het wordt gemaakt van algen. Een echt plantaardig product

dus. Het is smaak- en reukloos. Het is tegenwoordig ook in de gewone supermarkt

verkrijgbaar (in van die gele zakjes), maar ook natuurwinkels en toko’s hebben het vaak te

koop.

Wat kun je er mee?

Eigenlijk hetzelfde als met gelatine. Je gebruikt het om bijvoorbeeld toetjes op te stijven of

voor een kwarktaart (klik hier voor onze citroentaart, waar wij agar gebruikten) Je kunt er

ook snoepjes mee maken, zoals bijvoorbeeld winegums.

Je kunt het gebruiken voor dezelfde gerechten als gelatine, het heeft echter een andere

werking. Agar is 3x zo krachtig, dat betekent dat je maar 1/3 nodig hebt van de

hoeveelheid gelatine. Dat is goed om te weten, anders gaat het niet helemaal goed

komen met je recept! Je lost agar op in kokende vloeistof, zoals bijvoorbeeld melk, fruit of

water. 

Daarnaast zijn gerechten die je maakt met agar minder lang houdbaar, want na +- 2

dagen verliest agar zijn bindkracht. Daardoor kun je niet heel ver van tevoren je recepten

maken.

Een voordeel ten opzichte van gelatine is dat agar sneller stolt en dat doet het al bij

kamertemperatuur.

Agar Agar is ontzettend gezond

Het heeft een hoge voedingswaarde, met name een hoog gehalte aan magnesium, maar

het is ook heel rijk aan ijzer, calcium en mega rijk aan jodium!

In het kort samengevat

Agar Agar

19

https://deveganistischekeuken.nl/recepten/healthy-vegan-citroentaart-cheesecake-style-en-glutenvrij/


Bakrecepten



INGREDIËNTEN

BEREIDINGSTIJD

FOCACCIA MUFFIN
met olijven 

100 gram havermeel

50 gram rijstmeel

70 gram boekweitmeel

1 zakje gist

200 ml water

1 eetlepel psylliumvezel

1 dadel

5 groene olijven

1 eetlepel plantaardige yoghurt

1 eetlepel pindakaas (of

cashew)

1/2 theelepel rozemarijn

1/2 theelepel oregano

1 dikke teen knoflook

Zeekraalzilt naar smaak

Voorbereiding | 15 m

Rijstijd | 30 m

Oventijd | 15 m

Pureer de dadel in de 200 ml lauwwarm

water en pureer dit fijn. Voeg hier de gist

aan toe, roer dit goed en laat het 10

minuten staan zodat het gaat werken.

Meng de meelsoorten met elkaar en

doe hier ook de rozemarijn, oregano,

knoflook, 3/4 van de olijven,

pindakaas, yoghurt en zeekraalzilt bij.

Giet ook het gistmengsel erbij en

kneed het goed door.

01

02

03

Haal het vervolgens uit de bak, maak 

er een rol van en verdeel het in 6 

gelijke delen. Maak er bolletjes van en

leg dit in een muffinvorm (gebruik 

wel bakpapier of vormpjes) en strooi 

er de overige gesneden olijven op en

zet het dan 15 minuten in de oven op

200 graden. 

04

Maak er een mooie bol van, doe het in

een schone bak en zet het op warme

plek om een half uur te laten rijzen. 

ZO MAAK JE HET
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Je kunt eindeloos variëren met deze

muffins, ze zijn een mooie basis!



INGREDIËNTEN

BEREIDINGSTIJD

CHOCOLADE CHEESECAKE
STYLE

 

50 gram gedroogde pruimen 

4 eetlepels havervlokken

1 eetlepel havermout

1 eetlepel water

100 ml kokos yoghurt

4 eetlepels kikkererwtenmeel

50 ml kikkerertwen kookvocht

5 verse dadels

100 ml kokend water

1 eetlepel cacaopoeder

voor de bodem

Voorbereiding | 15 m

Oventijd | 35 m

afkoeltijd | 30 m

Doe de gedroogde pruimen, 

 havervlokken en havermout in een

mengkom of keukenmachine en pureer

het goed fijn tot er een mooie stevige

massa ontstaat. Is het te stevig voeg

dan nog een eetlepel water toe.

Laat de dadels weken in kokend water

voor ongeveer 10 minuten. Pureer nu de

dadels met het water en breng dit aan

de kook. Roer het kikkererwtenmeel met

water tot een papje en roer deze door

het dadel water. Laat het even voor een

minuutje door koken en haal het van het

vuur af en voeg de yoghurt,

cacaopoeder en de luchtig geslagen

kikkererwtenvocht toe. 

01

02

Duw het deeg in een met bakpapier

beklede springvorm (12 cm

doorsnede). Giet het mengsel erboven

op en zet het in een voorverwarmde

oven van 175 °C voor 35 minuten.

Haal het uit de oven en laat het

afkoelen tot kamertemperatuur. 

03

ZO MAAK JE HET
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Hier laten we de techniek met

kikkererwtenmeel zien, op onze site

hebben we ook een waar we agar agar

gebruiken. Zo kun je experimenteren.



INGREDIËNTEN

BEREIDINGSTIJD

PRUIMEN PINDA 

KOEKJES

 

4 gedroogde pruimen

25 ml water

1 eetlepel pindakaas

1/2 theelepel psylliumvezel

1 eetlepel havermout

20 gram havermeel

Voorbereiding | 5 m

Oventijd | 15/20 m

Doe de pruimen, het water en de

pindakaas  in een mengbeker,

pureer dit met een staafmixer fijn. 

Doe de psylliumvezels samen met de

havermout er bij en pureer het goed

door elkaar.

Meng als laatste de havermeel

erdoor.

Kneed er nu een mooie rol van en

snijdt deze in mooie plakjes en leg

deze op een bakplaat met

bakpapier.

Schuif de bakplaat in een

voorverwarmde van 200 graden

voor 15 a 20 minuten. 

01

02

ZO MAAK JE HET
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INGREDIËNTEN

BEREIDINGSTIJD

BROWNIE 

 

60 gram verse dadels

60 gram boekweitmeel

40 gram rijstmeel

10 gram havermeel

2 eetlepels havermout

2 gram bakpoeder

2 gram backing soda

15 gram cacao

10 gram chiazaad

3/4 eetlepel azijn

130 ml water

1 halve avocado

Voorbereiding | 10 m

Oventijd | 30/35 m

Doe de dadels, chiazaad, havermout

en water in een mengbeker en

pureer het fijn.

Doe de meelsoorten, cacaopoeder

en bakpoeder in een mengkom en

meng het goed door elkaar.

Giet het natte mengsel bij het

droge mengsel en meng het goed

door elkaar.  Meng de bakingsoda 

 erdoor en als laatste schep je de

azijn erdoor zodat het luchtig 

 wordt.

Doe het in een met bakpapier 

 beklede brownievorm. 

01

02

ZO MAAK JE HET

03
Bak de brownie af in een oven van 175

graden voor 30/ 35 minuten. 

Haal het uit de oven en laat het tot

kamer temperatuur afkoelen alvorens

het aan te  snijden.
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Deze brownie is niet heel zoet, je kunt er

dus meer dadels aan toevoegen, maar

ook experimenteren met ander gedroogd

fruit. Dit is een mooie basis!



INGREDIËNTEN

BEREIDINGSTIJD

    KANEELBROODJE

 

100 gram ongezoete appelmoes

120 gram havermeel

4 dadels 

1 volle theelepel bakpoeder

20 ml amandelmelk

4 gedroogde dadels 

1 theelepel kaneel

Voor de vulling

Voorbereiding | 15 m

rijstijd |  30 m

Oventijd | 15 m

Doe de appelmoes in een

mengbeker en voeg de dadels en

amandelmelk toe. Pureer dit goed

fijn. Roer er de havermeel en de

bakpoeder doorheen. Tot er een

mooi niet te stevig (maar ook niet

plakkerig) deegje ontstaat.

Laat het even 5 minuten staan.  

Rol het uit tot een rechthoekige

dunne plak .

Pureer de dadels voor de vulling

met 25 ml water en de kaneel fijn.

Smeer dit op het deeg en rol deze

dan strak op tot een mooie rol.

Snijdt er nu mooie dikke plakken

van van ongeveer 1,5 cm.

01

02

ZO MAAK JE HET

03
Leg de plakken in een ovenschaal 

 en bak deze af in een

voorverwarmde oven van 200

graden voor 15-20 min.

Haal ze uit de oven en je kunt er

nog wat plantaardige yoghurt

overheen scheppen.

25



INGREDIËNTEN

BEREIDINGSTIJD

    SCONES

 

25 gram havermout

50 gram plantaardige yoghurt

35 gram havermeel

30 gram cashewnoten

35 gram rijstmeel

25 ml water

1 grote verse dadel

¾ theelepel bakpoeder

optioneel: 1 theelepel vanille

extract

Voorbereiding | 15 m

Oventijd | 10 m

Doe de rijstmeel, bakpoeder en de

havermeel in een mengkom.

Doe de plantaardige yoghurt,

dadel, cashewnoten en water in

een mengbeker en pureer dit goed

fijn met een staafmixer.

 Doe als laatste de havermout erbij

en pureer dit ook goed door.

Schep het natte mengsel door het

meel zodat er een mooi deegje

ontstaat dat niet plakt.

01

02

ZO MAAK JE HET

03
Rol het uit tot een plak van

ongeveer 1,5 cm dik en steek hier

met een steekring de scones uit. 

Leg ze op een bakplaat en bak

deze in een voorverwarmde oven

van 225° C voor 10 minuten mooi

bruin en gaar. 

Laat ze iets afkoelen. 
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INGREDIËNTEN

BEREIDINGSTIJD

    PIZZA DEEG

 

120 gram havermeel

50 gram rijstmeel

50 gram boekweitmeel

1 eetlepel

johannesbroodpitmeel

1 eetlepel psylliumvezel

1 dadel

5 gram gedroogde gist

2 eetlepels pindakaas of

andere notenpasta

210 ml warm water

Voorbereiding | 25

Rijstijd | 60 m

Oventijd | 15 m

Doe de meelsoorten met de

psylliumvezel en

johannesbroodpitmeel in een

mengkom en meng dit goed met

elkaar. 

01

02

ZO MAAK JE HET

03 Laat dit in een kom met een

vochtige doek en plastic zak erover

ongeveer een uurtje rijzen.

verdeel het in 2 en rol het uit tot een  

ronde pizza. Beleg hem met je

favoriete ingredienten.

Bak hem in een voorverwarmde

oven van 250 graden i15  a 20

minuten gaar en mooi bruin.

Pizza is heerlijk en je kunt er veel kanten

mee op, deze pizzabodem is lekker basic.

Je kunt het ook verrijken met kruiden. 
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Doe een dadel in een mengbeker

en giet hierop het warme water. 

Pureer dit fijn en giet er de

gedroogde gist bij en laat het even

10 minuten staan. 

Giet het vervolgens bij de

meelsoorten en kneed het er

doorheen.

Voeg de pindakaas of notenpasta

toe en kneed deze er doorheen . 

Kneed het  5 minuten door.



INGREDIËNTEN

BEREIDINGSTIJD

BASIS CAKE

 

150 gram havermeel

75 gram boekweitmeel

2 theelepels bakpoeder

200 ml plantaardige yoghurt

150 ml plantaardige melk

100 gram gedroogde dadels

1 eetlepel chiazaad

vanille merg

Voorbereiding | 15 m

Oventijd | 40 m

Doe de meelsoorten en de

bakpoeder in een mengkom .

Laat de dadels 10 minuten weken in

kokend water.

Doe de geweekte dadels

afgegoten, de yoghurt, melk, vanille

merg  en de chiazaad in een

mengbeker en pureer dit fijn.

Schep het natte mengsel door het

meel en doe het in een met

bakpapier beklede bakblik.

01

02

ZO MAAK JE HET

03
Zet het voor 40 minuten in een

voorverwarmde oven van 175

graden. Check met een sateprikker

of de cake gaar is.

Het is een basiscake, lekker om zo te eten,

maar ook om te verrijken met andere

lekkernijen. Je kunt vanuit de basis heel

veel kanten op! Kijk voor inspiratie op

 www.deveganistischekeuken.nl/recepten/

bakken
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https://www.deveganistischekeuken.nl/recepten/bakken/


INGREDIËNTEN

BEREIDINGSTIJD

NOTEN BROOD

 

100 gram amandelen

75 gram pompoenpitten

40 gram havermout

2 eetlepels lijnzaad

30 gram groene olijven 

2 verse cherrytomaatjes

30 gram boekweitmeel

70 gram havermeel

200 ml water met 1 eetlepel

havermout

2 theelepel bakpoeder

1 eetlepel tijm

Voorbereiding | 15 m

Oventijd | 35 m

Vermaal de amandelen samen met de

pompoenpitten, lijnzaad en het

havermout fijn tot een meel.

Doe het notenmeel samen met de

andere meelsoorten in een mengkom.

Vermaal de amandelen samen met de

pompoenpitten, lijnzaad en het

havermout fijn tot een meel.

Doe het notenmeel samen met de

andere meelsoorten in een mengkom.

Maak van het water samen met de

eetlepel havermout een havermelk

door dit met een staafmixer fijn te

malen. Voeg de tijm en bakpoeder toe

aan het meel en giet er de havermelk

bij .

Voeg ook direct de olijven en

cherrytomaatjes toe en roer er een

mooi deegje van.

01

02

ZO MAAK JE HET

03
Kneed het kort en maak er een mooi

plat brood van en maak er mooie

inkepingen in. 

Leg het brood op een bakplaat met

bakpapier en schuif het in de oven

van 200 °C voor ongeveer 35 minuten.

Haal het uit de oven en laat het

afkoelen. 
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INGREDIËNTEN

BEREIDINGSTIJD

TAART BODEM

 

150 gr plantaardige yoghurt

100 gr boekweitmeel

100 gr  gemalen havervlokken

1/2 tl bakpoeder

4 dadels

Voorbereiding | 20 m

Oventijd | 15/20 m

Doe de meel en gemalen

havervlokken samen met de

bakpoeder in een mengkom .

Hak of maal de dadels fijn.

Meng deze samen met de yoghurt

door de meelsoorten.  

Het moet een soepel deegje zijn.

Rol het deeg uit en bekleed er de

vorm mee.  Het  is genoeg voor een

slofvorm, Prik er gaatjes in en zet dit

voor 15 minuten in de koelkast.

01

02

ZO MAAK JE HET

03
Doe een velletje bakpapier in de

bakvorm en vul het op met bonen

of erwten (blind bakken) 

Schuif het in voorverwarmde oven

van 175 graden voor 15 a 20

minuten.  Haal de taartbodem eruit

en  giet de bonen eruit. en laat het

verder afkoelen.

Moet je de vulling ook meebakken?

Dan hoef je natuurlijk niet blind te

bakken maar kun je de vulling

direct op de bodem gieten.

Dit is een basis taartbodem, waar je

natuurlijk heerlijke vullingen op kunt maken.

Je kunt er heel veel kanten mee op! Ook in

de taartbodem kun je verschillende

variaties toevoegen.
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Meer recepten?

Check www.deveganistischekeuken.nl


