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Blijf altijd dromen zonder
grenzen, het is leuker als je iets

hebt te wensen.

We kunnen het nog steeds niet geloven, ons

allereerste fysieke magazine ligt nu voor je! Na

een jaar alleen online producten te hebben

aangeboden is hier dan ons magazine en wij hopen

dat je er vooral heel blij van gaat worden en dat je

geïnspireerd wordt door de lekkere recepten!

Voorjaar is de tijd dat het weer steeds mooier

wordt en dat we lekker naar buiten kunnen. Het is

ook de tijd dat asperges weer in het seizoen

komen, maar ook groentes als rabarber en fruit als

aardbeien doen weer hun intrede.

In dit magazine ga je dan ook recepten vinden met

typische voorjaarsgroente en fruitsoorten. De tijd

van asperges en rabarber laat nog heel even op

zich wachten, maar het is wachten dan ook wel

meer dan waard. 

De Veganistische Keuken staat voor

duurzaamheid, daarom kozen we voor gerecycled

papier en hebben we voor deze oplage 2 bomen

gekocht via Trees for all, zodat we niets afnemen

van onze aarde.

We wensen je veel plezier met het maken van de

recepten en we vinden het leuk als je ons laat

weten wat je er van vind! 

Tag ons op Facebook of Instagram via

@deveganistischekeuken of stuur ons natuurlijk

gerust een berichtje via

info@deveganistischekeuken.nl , ook als je vragen

hebt kun je ons mailen!

Peter & Trientje Blenkers
D E  V E G A N I S T I S C H E  K E U K E N
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Voorjaarsgroenten
Je hebt verschillende groenten die je het hele jaar door kunt kopen, er

komt wat dat betreft steeds minder specifieke seizoensgroenten. Toch

hebben we hier op een rijtje gezet welke groenten echt van het voorjaar

zijn.

Lamsoren

Raapsteeltjes

Postelein (zomervariant)

Radijsjes

Waterkers

Tuinkers

Koolrabi

Daslook

Rode bieten

Tuinbonen

Peultjes

Asperges (vanaf eind april)

Rabarber (vanaf eind april)
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Ontbijt



Meng de pompoenpitten, zonnebloempitten,
havermout en de fijngehakte gemengde noten.
Besprenkel het met een beetje water en rooster
het in de oven voor 8 minuten op 200 graden.

Doe ondertussen de yoghurt in een bakje en de
gesneden banaan er bij samen met de chiazaad.
Als de granola klaar is schep je dit er bij en geniet
van een heerlijk ontbijt!

Yog(hurt)-fruit
ontbijt met home made granola 

1 10 min.

4 eetlepels plantaardige yoghurt, ongezoet
1 banaan
1 eetlepel chiazaad
1 eetlepel pompoenpitten
1 eetlepel zonnebloempitten
2 eetlepels havermout
1 eetlepel gemengde noten (fijngehakt)

INGREDIËNTEN

Tips van de chef maak de granola al een avond van te voren of zelfs voor
meerdere dagen. Bewaar het dan wel in een luchtdichte box. 

Maal de chiazaad fijn, zodat je alle voedingsstoffen benut en de binding beter is.

HOE JE HET MAAKT
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Kook de boekweitgrutten samen met de koekkruiden 
 in 500 ml water in ongeveer 15 minuten gaar
(voordat de boekweitgrutten kookt maal het dan even
fijn met een staafmixer)

Haal de geweekte dadels uit het water en doe deze in
een mengbeker. Voeg een banaan toe en 50 ml van
het vocht van de dadels. Pureer dit fijn met de
staafmixer. Is het nog te dik? Voeg dan de rest van
het water toe.

Als de boekweitgrutten gaar zijn schep het dan door
het banaan-dadel mengsel. Meng als laatste de
rauwe cacao erdoor en schep het in een schaal. 

Garneer het met een in de lengte doormidden
gesneden banaan en eventueel wat cacao nibs, 
lekker en gezond!

Deze pap kun je zowel warm als koud eten.

Chocolade 
Boekweitpap

2 20 min.

150 gram boekweitgrutten
500 ml water
1 banaan
1 eetlepel rauwe cacao
4 medjoul dadels geweekt in 100 ml 
kokend water
1 theelepel koekkruiden
1 theelepel vanille-extract

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT

Kun je geen 
boekweitgrutten vinden?

Havermout is ook een super 
lekker alternatief. Gebruik wel

iets minder havermout.
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Smoothiebowl

Doe alle ingrediënten van de smoothiebowl in
een blender of mengbeker (met staafmixer)
en maal dit dan tot een gladde smoothie. Giet
het in een mooie kom en versier het met de
garnering.

Voor de bowl
100 gram rode bieten
1 grote banaan
1 groene appel
1 sinaasappel
1 eetlepel lijnzaad

Voor de garnering
1/4 banaan
½ groene appel
½ sinaasappel
1 theelepel lijnzaad

INGREDIËNTEN

HOE JE HET MAAKT

Ontbijtsmoothie
Voor de bowl
100 gram ananas (geschild, verwijderd van
pit en in stukken)
100 gram komkommer (gewassen en in
stukken)
20 gram verse gemberwortel (geschild en
fijn geraspt)
¼ citroen (geschild in stukken)
2 eetlepel havermout
2 eetlepels kokosyoghurt
10 blaadjes basilicum

Voor de garnering
2 blaadjes van de ananas (niet eetbaar en
optioneel)
1 eetlepel ananas (in kleine blokjes)
Komkommerplakjes (optioneel)
Citroen partjes (optioneel)

INGREDIËNTEN

HOE JE HET MAAKT
Doe alles in een blender of mengbeker (met
staafmixer) en maak er een mooie smoothie
van. Giet het in een glas en garneer af met de
ananas blaadjes en blokjes.
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Pannenkoeken-
taartje

met kruidige aardbeienyoghurt

2 10 min.

Voor de pannenkoekjes
Doe de meelsoorten samen met de bakpoeder in
een mengkom. Doe de bananen in een mengbeker
en voeg de zelf gemaakte havermelk, vanille-
extract en kokosyoghurt toe. Pureer dit tot een
fijne massa. Roer de massa door de meelsoorten
en maak er een mooi dik beslag van en bak er
mooie dikke pannenkoekjes van. Zorg dat de pan
niet te heet wordt want dan worden pannenkoekjes
te donker 
en niet gaar.

Voor de kruidige aardbeienyoghurt
Doe de sinaasappel, aardbeien stukjes, chiazaad
en koekkruiden in een mengbeker en pureer dit
met een staafmixer fijn. Laat het even een paar
minuutjes staan en schep er dan de kokosyoghurt
doorheen.

Opmaak 
Stapel 3 pannenkoekjes op elkaar en schep er de
helft van de aardbeienyoghurt op en garneer af
met een paar stukjes aardbei en een topje
basilicum en munt. 

Voor de pannenkoekjes (6 stuks)
2 kleine bananen (hoe rijper, hoe beter)
75 gram havermeel
25 gram boekweitmeel
100 ml havermelk (100 ml water met 2
eetlepels havermout mengen)
2 eetlepels kokosyoghurt (of andere
plantaardige yoghurt)
½ theelepel vanille extract
1 theelepel bakpoeder

Voor de kruidige aardbeien yoghurt
1/4 sinaasappel (geschild en in stukjes)
100 gram aardbeien (in stukken gesneden)
1 eetlepel chiazaad
1 theelepel koekkruiden
150 ml kokosyoghurt (of andere plantaardige
yoghurt, ongezoet en zonder olie)

Voor de garnering 
Aardbeien en eventueel een takje munt of
basilicum

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Lunch



Pastasalade
 

met bloemkool, rode ui en kiemen.

2 15 min.

Kook de fusilli volgens de verpakking en zet een
pan water op het vuur. Kook hierin de
bloemkoolroosjes kort tot ze beetgaar zijn.

Zet een bakpan op het vuur en doe hierin een laagje
water, voeg de ui en knoflook toe en laat dit 2
minuten even garen en voeg dan de plantaardige
melk toe samen met 1 eetlepel edelgistvlokken en
de nootmuskaat.

Laat het nog even 3-4 minuten pruttelen en schep
het dan samen met de fusilli op een bord, breng het
op smaak met peper (en evt. zout of zeekraal zilt)
en top het af met kiemen en de overige 2 eetlepels
edelgistvlokken.

160 gram fusilli
400 gram bloemkool
2 rode uien
200 ml plantaardige melk, ongezoet
1 teentje knoflook, uitgeperst
1 theelepel nootmuskaat
3 eetlepels edelgistvlokken
Peper en evt. zout naar smaak
2 plukken kiemen, zoals alfalfa

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT

Je hebt verschillende
soorten fusilli, zo kun je 
kiezen voor een volkoren

variant, maar ook voor een
glutenvrije variant als

kikkererwtenfusilli.
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Kruidige 
kikkererwten

salade met quinoa en 
granaatappelpitjes

2 25 min.

Kook de quinoa af volgens de verpakking.
Maak van de citroen, komijn en kerriepoeder 
een papje.

Doe de kikkererwten in een kom en voeg vervolgens
het papje, de kikkererwtenmeel en vocht er aan toe.
Meng dit goed en giet het op een bakplaat met
bakpapier. Zet dit in een voorverwarmde oven van
225 °C voor 8 minuten en schep het om. 

Zet het nog een keer 8 minuten terug. Doe een klein
laagje water in een bakpan en voeg de bosui en
paprika toe en gaar dit voor 2 minuten  en voeg nu de
quinoa en de kikkererwten toe. Schep het geheel goed
door en breng het op smaak en garneer het af.

75 gram quinoa 
25 gram bosui (in ringetjes)
120 gram kikkererwten ( uitgelekt)
50 gram gele paprika (in reepjes)
½ citroen (geschild in stukjes)
1 eetlepel Kikkererwtenmeel 
2 eetlepels kikkererwten vocht
½ theelepel komijn
½ theelepel kerriepoeder
Zeekraal zilt, peper

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Bonenburgertjes
met witlofsalade, kiemen en rode ui

2 20 min.

Doe de fijn gehakte champignons, gesnipperd ui
en de fijn gehakte knoflook in een bakpan met 50
ml water en verhit dit goed door tot het water is
verdampt. Breng het op smaak met de kruiden,
zeekraal zilt en peper.

Doe het bij de mungbonen en meng dit goed door
elkaar. Voeg nu de havermeel toe, voeg zoveel
toe dat je een niet te droog mengsel hebt maar
zeker ook niet te nat. Maak er 4 mooie burgertjes
van.
Verhit vervolgens een bakpan en bak de
burgertjes om en om mooi bruin.

De zoete rode uien
Snijdt de rode uien in halve ringen en doe ze in
een pan. Schil de sinaasappel, snijdt het in
stukjes en voeg het bij de rode uien. Laat de
dadels weken in 75 ml kokend water en pureer
het met een staafmixer fijn en giet het bij de rode
uien. Voeg als laatste de kruiden toe en laat het
op laag vuur zachtjes garen en iets inkoken.
(Kookt het te ver in dan voeg je nog wat water
toe) Breng verder op smaak met zeekraal zilt en
peper.

Opbouwen
Leg de witlofblaadjes op een plank of bord en leg
er een beetje sla op en dan de burger. Schep
hierop een lepel zoete rode uien. Garneer het
mooi af met cherrytomaten en tijm. 

Voor de burgertjes (4 stuks)
100 gram (ongekookte) groene mungbonen
100 gram kastanje champignons (fijngehakt)
1 ui (gesnipperd)
1 teen knoflook (fijngehakt)
Kruiden zoals oregano, chilipoeder, kaneel,
peterselie, paprikapoeder (optioneel
gerookte paprikapoeder) zeekraal zilt, peper

Voor de zoete uien
200 gram rode uien (in ringen)
5 dadels 
75 ml kokend water 
1 sinaasappel 
Tijm, kaneel, zeekraal zilt, peper

Voor de garnering
1 of 2 kropje(s) witlof
IJsbergsla, fijngesneden
4 cherrytomaatjes
2 takjes tijm

INGREDIËNTEN

HOE JE HET MAAKT
De burgertjes
Week de groene mungbonen voor minimaal 8 uur in
oud water. Kook de mungbonen in ongeveer 45
minuten beetgaar en giet het af n doe ze in een
mengkom. Prak dit fijn maar niet helemaal zodat er
nog wat structuur blijft.

excl. voorbereiding bonen
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Meng de kikkererwtenmeel met de havermelk en
zet vervolgens een bakpan op het vuur. Zorg dat
deze pan goed heet is, echt belangrijk! Bak de
pannenkoek aan beide zijden mooi bruin.

Maak van de yoghurt, jackfruit, ananas en kerrie
een salade, door dit met elkaar te mengen en
schep dit samen met wat ijsbergsla, fijn
gesneden paprika en rucola in de pannenkoek.

Breng het eventueel nog op smaak met wat
peper.  

50 gram kikkererwtenmeel
75 ml havermelk
3 eetlepels plantaardige yoghurt
6 stukjes jackfruit
1/2 plak ananas
1 volle theelepel kerriepoeder

Garnering
Stukje paprika
3 blaadjes ijsbergsla
1/2 handje rucola

INGREDIËNTEN

Kikkererwten-
pannenkoek

met pulled-jackfruit kerrie 

1 10 min.

HOE JE HET MAAKT

Havermelk kun je heel
makkelijk zelf maken

door 75 ml water te mengen
met 3/4 eetlepel havermout en dit

te pureren met een staafmixer
of blender.
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Hartige
 smoothiebowl

2 10 min.

Hussel alle ingrediënten voor de granola door elkaar en
besprenkel het met een beetje water. Zorg dat de oven
voorverwarmd is op 200 graden en zet dit dan 8
minuten in de oven.

Voor de smoothie pureer je alle ingrediënten en garneer
je het af met een takje basilicum en wat tomaatjes die je
in plakjes hebt gesneden. 

Als de granola klaar is doe je dit over de smoothiebowl
en eet smakelijk!

1 avocado
100 gram komkommer
2 eetlepels edelgistvlokken
1 eetlepel kikkererwten
1 tomaat
5 olijven
6 kappertjes
1 el citroen
5 blaadjes basilicum

Voor de granola
1 eetlepel lijnzaad
1/2 theelepel kerriepoeder
2 eetlepels havermout
1 eetlepel zonnebloempitten
1 eetlepel gemengde noten
1 eetlepel edelgistvlokken

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Griekse 
aardappelsalade

2 25 min.

Kook de aardappelen gaar in ongeveer 15-20 minuten
en giet ze dan af en stamp ze goed door elkaar en
laat het afkoelen tot kamertemperatuur.

Snijdt de komkommer in dikke blokjes en de tomaat in
partjes Snijdt de rode ui in dunne ringetjes (deze kun
je evt. bakken) Snijdt de olijven in kleine dunne
ringetjes. Bruneer de pinda's voor 8 minuten in de
oven van 200 graden. 

Maak van een halve banaan, azijn en vocht van de
olijven een dressing door alles in een blender of
mengbeker te doen en draai of pureer het dan glad in
een blender of met een staafmixer.

Meng de dressing door de aardappels en schep er
een beetje komkommer, tomaat, rode ui, dragon en
olijven door en laat dit voor 10 minuten staan.

Strooi er als laatste de pinda's over en garneer het
met de rest van de tomaat, komkommer, rode ui en
olijven.

400 gram aardappelen
100 gram komkommer
100 gram tomaten
50 gram rode ui
100 gram groene olijven
1 eetlepel dragon (vers of uit vriezer)
10 ml azijn
30 ml vocht van de olijven
1/2 banaan 
25 gram pinda's gedopt

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Verse asperges

Wil je verse asperges? Kijk goed
naar de onderkant van de
asperges, als deze minder dan 1
cm ingedroogd is dan heb je verse
asperges. Is het meer dan die 1
cm, dan is de kans dat je geen
verse asperges zeer groot.

Bewaren asperges

Bewaar je asperges het beste
onder een vochtige doek, maar
niet in water. Dat gaat ten koste
van de smaak.

Koken van asperges

Leg er nooit een doek op als je de
asperges onder water wilt houden,
want asperges nemen snel de
smaak over. Gebruik liever een
omgekeerd bord!

Smaak
Foelie en/of laurier in het water
tijdens het koken van de asperges
versterkt de smaak. Beide kan,
maar een van twee ook.

Als geboren Limburger ben ik
opgegroeid met asperges, daarom
kan een artikel met tips niet
ontbreken.

Als we het over het voorjaar
hebben, dan kan het niet anders
dat we het ook over asperges
hebben.

Het is een van de weinige soorten
groente die nog exclusief bij het
voorjaar horen. Ik heb enkele tips
voor je opgeschreven om optimaal
te genieten van de asperges!

Voorbereiden

Je kunt asperges heel goed
voorbereiden. Je kookt ze dan af
in 5 minuten (de dikke AA
asperges), zet het weg in het
kookvocht en laat het afkoelen en
zet het dan in de koelkast.

Opwarmen doe je dan in het
vocht.

"Pure ingrediënten
zijn de basis voor

lekker eten en een
goede gezondheid!"

Geschreven door Peter Blenkers, chef-kok

"Het witte goud"
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Diner



Noedels
met papaja en koolraapcurry

2 15 min.

Kook de noedels volgens de verpakking gaar.

Doe een laagje water in een bakpan en voeg
vervolgens de knoflook, ui, kardemompeulen en
koolraap toe en kook dit voor ongeveer 3 minuten
en voeg dan de kerriepoeder toe.

Laat het nog een keer 3 minuten koken, doe er de
kokosmelk bij en laat het dan nog 2 minuten
doortrekken en voeg de Chinese kool, de ananas
en papaja toe .

Laat dit kort even meegaren en breng het op
smaak met zeekraal zilt en peper. Voeg de
noedels toe, schep dit goed om en schep het dan
op een bord of in een kom.

180 gram zilvervliesrijst noedels
400 ml kokosmelk, ongezoet
200 gram koolraap (in blokjes)
100 gram Chinese kool (in reepjes)
1 ui (gesnipperd)
100 gram ananas stukjes (vers, blik of
diepvries)
100 gram papaja stukjes (vers, blik of
diepvries)
2 teentjes knoflook (fijngehakt)
2 kardemompeulen
2 theelepels kerriepoeder
zeekraal zilt, peper

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Voorjaarsquiche
met broccoli, cherrytomaat en 

basilicum

2 40 min.

Het deeg
Doe het meel in de mengkom en voeg de yoghurt en de
fijngehakte olijven samen met de knoflook toe. Meng
dit goed door elkaar totdat er een mooie deegbal
ontstaat, laat deze 10 minuut rusten. Rol het op 
een, met meel bestoven, werkbank uit tot een dunne
plak en bekleed een quiche vorm met bakpapier. Leg er
het deeg op en snijdt de randjes bij.

Voor de vulling
Doe een laagje water in de pan en voeg de bospeen,
broccoli, bosui en gele paprika toe. Kook dit met een
deksel op de pan voor ongeveer 3 minuten de groente
moeten nog een stevige bite hebben. Giet het vocht af
en voeg de kokosmelk toe, breng dit aan de kook. 
Voeg vervolgens de kerriepoeder en edelgistvlokken
toe.  Maak van het kikkererwtenmeel en water een
papje en roer dit goed door het groente-kokosmengsel
heen en laat het even goed doorkoken.

Haal het van het vuur en breng het op smaak met de
zeekraal zilt, peper en nootmuskaat. Schep het in de
beklede vorm, duw de halve cherrytomaatjes er in en
zet de quiche in een voorverwarmde oven van 200 °C
voor 30 minuten. Laat het iets afkoelen en snij het dan
aan.

Voor het deeg
120 gram havermeel (+ extra om het
aanrecht te bestuiven)
100 gram boekweitmeel
200 gram ongezoete plantaardige yoghurt
2 teentjes knoflook
6 olijven

Voor de vulling
150 gram broccoli (in kleine roosjes)
150 gram bospeen (geschild in plakjes)
100 gram gele paprika (in reepjes)
5 cherry tomaatjes (doormidden gesneden)
50 gram bosui (in ringetjes)
250 ml kokosmelk, ongezoet
30 gram kikkererwtenmeel
1 eetlepel edelgistvlokken
½ eetlepel Kerriepoeder, nootmuskaat,
peper, zeekraal zilt

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Asperges

2 20 min.

Snijdt aan de onderkant van de asperge ongeveer een ½ cm
af (gebruik dit eventueel voor in de soep). Leg de asperges
op de bodem van een kookpan en giet er de koude
aspergebouillon op tot ze onder staan. 

Breng dit aan de kook en laat het ongeveer 5 minuten
zachtjes doorkoken (voel af en toe of ze niet te gaar worden)
Laat ze nu in het water staan en langzaam afkoelen (je kunt
ze net voor gebruik in het vocht opwarmen, zorg dan wel dat
je het vocht eerst aan de kook brengt en dan de asperges
erin voor ongeveer 1 a 2 minuten). Kook de bruine linzen af
volgens de verpakking. 

Laat de linzen uitlekken op een zeef en doe ze dan in een
mengkom. Breng de stukjes sinaasappel en de helft van de
mangoblokjes aan de kook en pureer het met een staafmixer
fijn. Voeg de agar toe en kook alles nog op laag vuur 2
minuutjes door.

Meng de paprika blokjes samen met de mangoblokjes en de
zojuist gemaakte mango-sinaasappel dressing door de
warme bruine linzen en meng het goed door elkaar. Laat het
nog iets afkoelen. Haal de asperges uit het kookvocht en
snijdt de asperges doormidden. Leg ze rond op een bord.

Zet in het midden een steker ring en schep hierin het linzen
mengsel en garneer af met de selderij blaadjes en eventueel
nog wat mango en paprika blokjes.

3 grote asperges (geschild)
500 ml asperges bouillon (zie aspergesoep)
100 gram bruine linzen
1/2 mango (in klein blokjes)
¼ rode paprika (in blokjes)
½ sinaasappel (geschild in stukjes)
¼ theelepel agar agar
Bleekselderij blaadjes om te garneren

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Rode bietenrijst
met koolrabi, 

mango en snijbonen.

2 15 min.

Kook de rijst samen met de geraspte rode biet in
ruim water gaar. (ongeveer 12 minuten)
Giet de rijst af.

Breng in een andere pan met water aan de kook
en kook hierin de koolrabi samen met de
snijbonen beetgaar. Schep de helft van de
paprika reepjes door de rijst. Schep ook de helft
van de mango blokjes en de helft van de
snijbonen door de rijst. Breng de rijst op smaak
met de kruiden, zeekraal zilt en peper. 

Schep de rijst in een stekerring op het bord en
strooi er de overgebleven groentes en mango
omheen. Garneer verder af met kiemgroente.

200 gram rode biet (grof geraspt)
150 gram zilvervliesrijst
100 gram koolrabi (in reepjes)
100 gram snijbonen (in Chinese ruit) 
100 gram mango (in blokjes)
100 gram gele paprika (in reepjes)
10 gram kiemgroente 
Dragon, nootmuskaat, peper, zeekraal zilt

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Voorjaarsgroenten
met boekweit en kikkererwten

2 25 min.

Kook de boekweitkorrels in ruim water in
ongeveer 20 minuten gaar, giet het dan af en doe
er de kruiden en cherrytomaatjes door. Breng het
op smaak met wat peper.

In de tijd dat de boekweit kookt, doe dan een
laagje water in een bakpan en voeg de wortel, ui,
knoflook en broccoli toe. Laat dit 2 minuten
koken met deksel op de pan en voeg dan de
peultjes, paprika en kikkererwten toe. Kook dit
nog ongeveer 4 minuten met weer de deksel op
de pan en giet het vocht af. 

Breng het verder op smaak met peper, zeekraal
zilt, munt en doe als laatste de reepjes
komkommer er bij.

Eet smakelijk!

150 gram boekweit
100 gram broccoli
100 gram kikkererwten, afgekookt en uitgelekt
50 gram rode ui, in reepjes
100 gram peultjes, schoongemaakt
10 stuks cherrytomaatjes (verschillende kleuren)
2 stuks bospeen, in plakjes
100 gram komkommer in reepjes
3 blaadjes munt, fijngehakt
2 teentjes knoflook, fijngehakt
1 theelepel ras-el-hanoud
Zeekraal zilt en peper naar smaak

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT

24



Boekweitrisotto
met groene kruiden koolrabi, 

mango en peultjes.

2 15 min.

Zet het water in een pan op het vuur. Voeg de
geroosterde venkel en het venkelzaad toe.

Breng dit aan de kook en laat het ongeveer 8 minuten
koken. Pureer het daarna met een staafmixer fijn.

Doe een klein beetje van de venkelbouillon in een pan
en voeg de ui samen met de knoflook toe, breng dit
aan de kook en laat het 2 minuten koken. 

Voeg nu de boekweitkorrels toe. Doe langzaam beetje
bij beetje de bouillon er bij en zorg dat je goed roert.
Na ongeveer 20 minuten is de boekweit bijna gaar en
voeg je de kokosmelk toe en laat dit dan nog
ongeveer 5 minuten inkoken.

Breng het op smaak met zeekraal zilt en peper.
Garneer af met de sinaasappel stukjes en de
geroosterde venkel.

500 ml water
100 gram venkel (in kleine stukjes)
1 theelepel venkelzaad of anijszaad
100 ml kokosmelk, ongezoet
75 gram boekweitkorrels
100 gram venkel (geroosterd in de oven 12
minuten op 225°C)
1 ui (gesnipperd)
1 knoflook (fijngehakt)
1 sinaasappel (geschild en in stukken
gesneden)
Zeekraal zilt, peper

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Broccolirijst
met gepofte cherrytomaatjes

en zoetzure radijsjes.

2 25 min.

Week de zwarte ogen bonen voor zo’n 8 uur in koud
water, spoel ze schoon en kook ze voor 20 minuten
beetgaar. 

Zet voor de zoetzure azijn het water met de azijn op
het vuur en doe de fijngehakte dadels erbij. Pureer fijn
met de staafmixer en laat afkoelen tot kamer
temperatuur en giet deze dan over de radijsjes.

Pof de cherrytomaatjes in een voorverwarmde oven
van 225 °C voor ongeveer 8 minuutjes.

Doe een laagje water in de pan en voeg de  bospeen,
knoflook, tijm en dragon toe. Laat het 2 minuutjes
garen en voeg dan de broccoli rijst toe en laat het nog
4 minuten garen schep er nu de bonen doorheen en
verwarm het nog even goed door. 

Breng op smaak met zeekraal zilt en garneer af met
de gepofte tomaatjes en radijsjes. Doe nog een beetje
dragon of tijm on top.

400 gram broccoli rijst
4 bospenen (geschild en in plakjes gesneden)
100 gram cherrytomaatjes 
8 kleine radijsjes (in plakjes)
100 ml azijn samen met 100 ml water 
2 dadels (fijngehakt)
100 gram zwarte ogen bonen
1 teentje knoflook (fijngehakt)
Dragon (gedroogd of vers), tijm, 
zeekraal zilt en peper

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Soepen



Aspergesoep

2 30 min.

Zet de aspergebouillon op het vuur en voeg de
kerriepoeder en tijm toe. 

Laat het 3 minuutjes doortrekken. 
Voeg de kokosmelk of amandelmelk toe en 
breng dit weer aan de kook. Roer de havermeel los
met een klein beetje water.

Giet dit bij de soep en kook het goed door. Breng het
verder op smaak met peper en nootmuskaat. Voeg
als laatste de in stukjes gesneden asperges toe.

Eet smakelijk!

650 ml asperge bouillon
150 ml amandel of kokosmelk, ongezoet
½ theelepel tijm
2 eetlepels havermeel
1 mespuntje kerriepoeder
2 hele afgekookte asperges, in stukjes
gesneden
Nootmuskaat, peper

Bouillon
Dit maak je als volgt:
Stap 1 schil de asperges en zet de schillen
met het koude water op het vuur. 
Stap 2 voeg het laurierblad, kardemom en het
Keltisch zeezout toe. 
Stap 3 als het kookt laat je het ongeveer 5
minuutjes zachtjes doorkoken. 
Stap 4 Giet de bouillon door een zeef over in
een andere pan.

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Bloemkoolsoep
met dille

2 15 min.

Breng het water aan de kook en voeg de ui,
knoflook en bloemkool toe.

Laat dit op laag vuur met de deksel erop
ongeveer 5 minuten zachtjes koken.

Voeg nu de aardappel en de smaakstoffen toe.
(behalve de dille) Laat het nog ongeveer 5
minuten doorkoken en voeg dan de kokosroom
en de dille toe. Pureer de soep met een
staafmixer en breng eventueel verder op smaak
met zeekraal zilt.

Pureer de paprika, kokosroom en edelgistvlokken
met een staafmixer fijn. Druppel dit in de soep en
garneer het af met een paar takjes dille.

300 gram bloemkool (fijn gesneden)
750 ml water
100 gram aardappel (fijn geraspt)
250 ml kokosmelk, ongezoet
1 ui (gesnipperd)
1 teentje knoflook (fijngehakt)
2 eetlepels dille (gehakt)
Nootmuskaat, peper, zeekraal zilt
50 gram rode paprika
50 ml kokosroom of kokosmelk (ongezoet)
1 eetlepel edelgistvlokken
1 takje dille om af te garneren

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Gazpacho

2 5 min.

Doe alle ingrediënten behalve de kokosyoghurt en
de 50 gram fijn geraspte komkommer in een
mengbeker (met staafmixer) of blender. 

Maal het goed fijn en verdeel het over 2 glazen en
zet het minimaal een uur in de koelkast. Doe de
kokosyoghurt samen met de geraspte komkommer
in een mengbeker en maal dit fijn en luchtig met
een staafmixer. 

Schep dit op de koude soep en garneer het
eventueel af met wat basilicum en kleine stukjes
komkommer en paprika 

150 gram rode paprika (in stukken)
200 gram tomaten (in stukken) 
150 gram komkommer (in stukken)
1/8 Spaanse peper (fijngehakt)
1 teentje knoflook (fijngehakt)
10 blaadjes basilicum fijngehakt)
4 eetlepels kokosyoghurt
50 gram komkommer (fijn geraspt)

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Meiraapjes
soep

2 20 min.

Zet 500 ml water op het vuur en voeg de ui,
laurierblad en knoflook toe. Laat dit 2 minuten
trekken. Snijdt van de meiraap het bovenste gedeelte
en snijdt de rest in kleine stukken. Voeg deze toe
samen met de korianderpoeder, nootmuskaat en
peper.

Laat het een kleine 20 minuten koken. Pureer nu de
soep met een staafmixer en voeg de kokosmelk of
room toe. Roer alles goed door.

Meng de peterselie met de citroenrasp en de
zonnebloempitten en leg deze in een soepkom.
Breng de soep verder op smaak met zeekraal zilt en
zet nog een keer de staafmixer in de soep en maak
hem iets schuimig. Schep deze in de soepkom op de
garnituur.

2 grote meiraapjes goed schoongeboend 
500 ml water 
250 ml kokosmelk/room, ongezoet
1 ui (gesnipperd)
2 teentjes knoflook (fijngehakt)
1 laurierblad
Korianderpoeder, nootmuskaat, 
zeekraal zilt, peper
Schil van een halve citroen (fijn geraspt)
1 eetlepel bladpeterselie (fijngehakt)
1 eetlepel zonnebloempitten

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Ziltige 
groentebouillon

2 30 min.

De aardappel gnocchi
Doe de aardappel in de pan en kook het met schil in
ongeveer 20 minuten gaar. Giet af en laat hem iets
afkoelen. Pel de aardappel, doe het in een mengkom
en stamp deze fijn. Voeg de appelmoes,
boekweitmeel en smaakstoffen toe.

Meng het tot een goed samenhangend deeg en laat
het even rusten ongeveer 1 minuten.
Maak er daarna een mooie dunne worst van, snijdt er
kleine stukjes van en druk ze in met een vork. Doe ze
in een pan met kokend water en schep ze eruit als ze
boven komen drijven. 

Voor de bouillon
Doe het water in de pan en voeg alle groentes en
kruiden toe behalve de 100 gram zeekraal die nodig is
voor de garnering.Breng het aan de kook en laat het
op laag vuur ongeveer 25 minuten koken. Pureer het
licht met staafmixer en giet het door een fijne zeef of
door een kaas doek. Breng verder op smaak met
zeekraal zilt en peper.

Opmaak 
Breng de bouillon aan de kook . Breng in een andere
pan water aan de kook en voeg de gnocchi’s toe. Kook
ze even voor 2 minuten en schep ze dan in een bord.
Doe de zeekraal even kort in het water ongeveer 1
minuut en schep het dan ook in het bord. Schep de
groente bouillon erop en doe er strooi er als laatste de
heel fijn gesneden rode paprika overheen.

1 liter water
50 gram prei (dunne ringetjes)
50 gram wortel (grof geraspt)
50 gram ui (gesnipperd)
2 kastanje champignons (fijngehakt)
1 Nori vel (in reepjes)
1 laurier blad
¼ theelepel anijszaad
150 gram zeekraal (50 gram voor de bouillon 
100 gram voor garnering)
Zeekraal zilt, peper
¼ rode paprika in dunne reepjes

Voor de gnocchi’s
100 gram aardappel (liefst 1 hele schoon
geboend)
30 gram boekweitmeel
1 eetlepel appelmoes
Nootmuskaat ,zeekraal zilt, peper

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Zoete
aardappelsoep

2 15 min.

Doe een laagje water in de pan en voeg de ui, tijm,
kerriepoeder en knoflook toe. Laat dit even 2
minuten garen. Voeg nu de zoete aardappel
stukken en het water toe  en kook deze in
ongeveer 10 minuten gaar. Pureer het geheel met
een staafmixer. 

Voeg als laatste de sinaasappel en olijven toe.
Breng het op smaak met zeekraal zilt en peper.

Tip: wil je hem romiger maken kun je er 150 ml
kokosmelk of ander plantaardige ongezoete
melk/kookroom aan toevoegen.

1 grote zoete aardappel ongeveer 230 gram
(geschild in stukken)
1 teentje knoflook (fijngehakt)
1 ui ( gesnipperd)
1 eetlepel tijm (fijngehakt)
1 sinaasappel (geschild en in stukken)
1/2 eetlepel kerriepoeder
5 groene olijven (in stukjes gesneden)
1 liter water
Zeekraal zilt en peper

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT
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Voorjaar en rabarber is
onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Deze friszure groente
wordt veel gebruikt om een
compote van te maken, maar ook
als nagerecht.

We hebben enkele tips voor je
samengesteld.

Verse rabarber
Hoe weet je wanneer de rabarber
vers is? Als de stelen hard en
stevig aanvoelen dan kun je er
vanuit gaan dat je te maken hebt
met verse rabarber.

Verschillende soorten
Je hebt rabarber die helemaal
groen is, maar je hebt ook
rabarber die half rood tot soms
geheel rood is. Hoe groener de
steel, hoe zuurder je rabarber. Het
is overigens niet zo dat een
groene rabarber die je langer laat
liggen, rood gaat worden. 

Voor je lichaam
zorgen is een

investering, je krijgt
er iets onbetaalbaars

voor terug!

Geschreven door Trientje Blenkers-Klein,
orthomoleculair voedingsdeskundige

Rabarber

Voedingswaarde van rabarber
(per 100 gram)

23 kcal
1 gram eiwit
2 gram koolhydraten
1,8 gram voedingsvezel

300 mg kalium
40 mg calcium
1 ug jodium
0.5 mg ijzer
6 mg vitamine C
29,3 vitamine K
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Snacks



Healthy 
pizza snack

met 2 soorten saus

Het deeg
Doe het meel in een mengkom en voeg de gist, dadel
en water toe. Roer dit alles goed tot er een glad deeg
ontstaat. Roer er nu de olijven, knoflook en kruiden
doorheen en voeg nog eventueel iets boekweitmeel
toe als hij te plakkerig is. Kneed nu alles tot een
deeg en voeg nog wat zeekraal zilt en peper toe. Doe
hem in een mengkom en dek af met een vochtige
theedoek. 

Laat het minimaal een uur rijzen op een warme plek. 

Haal het na de rijs periode uit de mengkom en leg
het op een, met beetje boekweitmeel bestoven,
werkvlak. 
Rol het dun uit en met behulp van een steekring
maak je er mooie rondjes van. Smeer de helft in met
de kokosyoghurt en de andere helft met de
tomatenpuree. (1 soort kan natuurlijk ook)

Beleggen
Beleg het met de cherrytomaatjes en bestrooi ze
met de gewenste kruiden. Leg ze op een bakplaat
met bakpapier en zet het in een voorverwarmde 
 oven van 225°C voor ongeveer 20 minuten. Als ze
uit de oven zijn strooi je er enkele kapotgescheurde
blaadjes basilicum en edelgistvlokken overheen.

200 gram boekweitmeel (plus wat extra om
te bestuiven)
150 ml water (lauwwarm)
3,5 gram gedroogde gist (1/2 zakje)
1 theelepel Italiaanse kruiden of andere
kruidenmix
1 teentje knoflook (fijngehakt)
5 groene olijven (fijngehakt)
1 dadel (fijngehakt)
Zeekraal zilt,peper

Voor de garnering
2 eetlepels plantaardige yoghurt, ongezoet
2 eetlepels tomatenpuree of tomatensaus
1 bakje diverse soorten cherrytomaatjes
Paar basilicumblaadjes
2 eetlepels edelgistvlokken
Oregano of andere kruiden 

Opmerking: je kunt ook alleen tomatenpuree
of saus gebruiken.

INGREDIËNTEN (6 STUKS) HOE JE HET MAAKT
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Balletjes
van kikkererwten couscous

Breng het water aan de kook met de komijnpoeder,
knoflook, zeekraal zilt en peper. Giet dit op de couscous,
dek het af met een deksel en laat het ongeveer 15
minuten weken. Haal nu de deksel eraf en maak het los
met een vork. Snijdt de dadels fijn. Doe de
komkommerblokjes en munt blaadjes in een mengkom en
voeg als laatste de couscous toe. Meng alles goed door
elkaar en vorm er ongeveer 12 mooie balletjes van.

Doe de edelgistvlokken op een bord en rol hier de balletjes
doorheen. Garneer af met dadelstukjes en
cherrytomaatjes. Het lekkerste zijn ze als je ze direct op
eet.

50 gram kikkererwten couscous
100 ml water
½ teentje knoflook (fijngehakt)
2 verse dadels (in kokend water geweekt)
30 gram komkommer (in kleine blokjes)
2 munt blaadjes
½ theelepel komijnpoeder
Peper, zeekraal zilt
2 eetlepels edelgistvlokken

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT

1 zoete aardappel (in plakken)
90 gram doperwten (uit de diepvries)
1 teentje knoflook
5 blaadjes munt
1 eetlepel fijn gehakt kokosvlees of
kokosrasp
1 eetlepel citroensap
½ eetlepel pindakaas of sesampasta
1 eetlepel kokosyoghurt
5 Blaadjes basilicum
Zeekraal zilt, peper

INGREDIËNTEN
Schil de zoete aardappel en snijdt ze in mooie plakken.
Stoom deze in ongeveer 10 minuten gaar. Laat ze op
een bord afkoelen. Doe alle andere ingredienten in een
keukenmachine en maal het tot een mooie gladde
massa. Voeg als laatste de yoghurt toe en draai het
kort tot het goed gemengd is.

Breng eventueel op smaak met peper en zeekraal zilt.
Beleg de zoete aardappel plakken met de
doperwtenspread en garneer af met een partje
cherrytomaat en een klein blaadje basilicum en wat
kokosnootvlees of rasp.

HOE JE HET MAAKT

Zoete aardappelschijfjes
met dorperwtenspread
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Superfood reep
met dadel, noten en pruimen

Doe alle ingrediënten in een keukenmachine en
maal het tot een grove plakkerige massa.

Bekleed een brownievorm met bakpapier en doe
het mengsel erin en duw dit goed aan tot het
ongeveer een ½ cm dik is. Ze het voor ongeveer
8 uur in de koelkast en daarna snijdt je ze in
gewenste repen. Je kunt ze het beste in
luchtdichte box of trommel bewaren. 

130 gram gemengde noten
135 gram verse dadels
3 eetlepels chiazaad
½ eetlepel citroenrasp
4 gedroogde pruimen
2 eetlepels havermout
¼ theelepel vanille extract

INGREDIËNTEN HOE JE HET MAAKT

HOE JE HET MAAKT
1 eetlepel lijnzaad
1 partje sinaasappel
2 eetlepels granaatappelpitjes
 
1/4 mango
1/4 Paprika
1/4 Komkommer
stukje IJsbergsla
4 Rijstvellen

INGREDIËNTEN
Snij de mango, paprika en komkommer in reepjes. Pak
een paar blaadjes ijsbergsla en leg dit op een rijstvel (die
je hebt geweekt in water) en leg er vervolgens wat reepjes
mango, paprika en komkommer op. Rol het dan op als
een loempia en snij het schuin doormidden. Herhaal dit
met de andere 3 rijstvellen.

Doe de lijnzaad, sinaasappel, granaatappelpitjes en het
water in een mengbeker en pureer dit tot een dip. Laat dit
5 minuten staan en zeef het dan zodat pitjes eruit zijn.

Serveer het samen en eet smakelijk!

Springrolls 
met granaatappelpitjes dip
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De bites
Kook de quinoa gaar volgens de verpakking en
laat deze uitlekken op een zeef
Doe de uitgelekte kidneybonen in een mengkom
en prak ze met een vork net niet helemaal fijn
zodat er nog een mooie structuur blijft.

Doe in een bakpan een klein beetje water en voeg
de ui samen met de knoflook toe. Gaar dit voor 2
minuten en voeg dan de taco kruiden toe. 

Laat het vocht verder verdampen en doe dit
mengsel dan bij de bonen. Voeg ook de quinoa,
pindakaas en kikkererwtenmeel toe. Breng het
geheel op smaak met peper en zeekraal zilt. Roer
dit tot een licht plakkerig beslag en laat het even
staan.

Maak er nu mooie bites van en leg ze op een
bakplaat met bakpapier. Bak ze in een voor
verwarmde van 175 °C voor 15 minuten. Draai ze
om en bak ze nog een keer 15 minuten. 

Het pindasausje
Doe het hennepzaad in een mengbeker samen
met het water en de citroensap, pureer dit tot een
gladde massa. Voeg nu ook de pindakaas en de
edelgistvlokken toe. Pureer dit ook mee en voeg
om het iets dunner te maken nog wat water toe.
Breng het op smaak met peper en zeekraal zilt.

HOE JE HET MAAKT
60 gram kidneybonen (uitgelekt)
½ ui (fijn gesnipperd)
1 teentje knoflook (fijngehakt)
½ theelepel taco kruiden
50 gram quinoa
2 eetlepels kikkererwtenmeel
1 eetlepels pindakaas

voor het pindasausje
200 ml water
2 eetlepels witte hennepzaad
2 eetlepels pindakaas
1 eetlepel edelgistvlokken
Sap van ¼ citroen
Zeekraal zilt, peper

INGREDIËNTEN

Quinoabites
met pindakaas
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Basics



Zure room
Dit heb je nodig
130 gram zonnebloempitten (20 minuten
geweekt in 250 ml kokend heet water)
30 gram hennepzaadjes ( Laat deze samen
met de zonnebloempitten weken )
2 eetlepels edelgistvlokken
2 tot 4 eetlepels citroensap
1 eetlepels azijn
Zeekraal zilt, peper

Zo maak je het
Doe de geweekte zonnebloempitten en
hennepzaadjes in een zeef en vang het vocht
op.

Doe ze in een mengbeker en voeg de overige
ingrediënten toe. Pureer dit fijn en voeg beetje
bij beetje het opgevangen vocht toe tot er een
mooi gladde massa ontstaat die yoghurt dik is.
Breng eventueel op smaak met zeekraal zilt en
peper. 

Rabarbercompote
Dit heb je nodig
250 gram rabarber
5 grote dadels
1 zoete appel (fijn geraspt)
3 aardbeien (fijn gesneden)
¼ theelepel vanille extract

Zo maak je het
Schil de rabarber en snijdt het in dunne plakjes
en doe deze in een pan.Voeg 50 ml water en de
fijn gehakte dadels toe. Breng dit aan kook en
voeg de appel en aardbeien toe. Laat dit op
laag vuur ongeveer5 minuten koken.Tot de
rabarber gaar is.
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Pomodori spread
Dit heb je nodig
125 gram tomaat, in blokjes
1/2 kleine appel
1/2 teentje knoflook, uitgeperst
11/2 theelepel tomatenpuree
2 eetlepels kikkererwten 
Zout en peper naar smaak
1 dadel zonder pit

Zo maak je het
Pureer de ingrediënten tot een grove massa, 
zodat je een lekkere spread dikte krijgt.

Kruidendressing
Dit heb je nodig
1 avocado
¼ citroen (geschild en in stukjes of 1 eetlepel
citroensap)
1 takje peterselie en 1 takje dille
2 eetlepels zelfgemaakte plantaardige melk
¼ eetlepel mosterd
Peper en zeekraal zilt

Zo maak je het
Doe alle ingrediënten in een mengbeker en
pureer dit tot een gladde romige dressing. Is
deze nog iets te dik voeg dan nog wat van de
gekozen plantaardige melk toe.
Breng het op smaak met peper en zeekraal zilt.

Tip: Deze dressing kun je het beste vers maken.
Je kunt het niet echt goed bewaren, omdat de
kans dat de avocado gaat verkleuren groot is.
Dit ziet er dan niet zo lekker vers meer uit. 

Ook kan de dressing als je de hele citroen
gebruikt bitterder worden en dus minder lekker.
(bij citroensap is dit minder omdat je hier niet
de witte vliesjes gebruikt en juist deze geven na
verloop van tijd een bittere smaak af).  
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Aardbeienspread
Dit heb je nodig
50 ml water
200 gram aardbeien, liefst zoete 
50 gram zoete appel, geschild en geraspt
1/2 sinaasappel, geschild en in stukken
2 eetlepels chiazaad
optioneel: vanille extract 

Zo maak je het
Doe het water samen met de aardbeien 
en appel in een pan en breng dit aan de 
kook. Voeg vervolgens de chiazaad en 
sinaasappel (en evt. vanille extract) toe.

Kook dit ongeveer 1 minuut en doe het 
dan in een schoon potje met goed afsluitbare
deksel, draai het goed dicht en laat het goed 
afkoelen.
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Good Food = Good Mood
 

Nog niet uitgekookt? Check
www.deveganistischekeuken.nl

voor meer healthy recepten!


