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VOORGERECHTEN

 
Wortel Gazpacho

Salade met cashewnotencrème en met cranberries
gevulde champignons

Taartje van gepofte cherrytomaat, olijven en pesto van
boerenkool.

SOEPEN

DESSERT

Doperwten met zoete aardappelchips en geroosterde
amandelen

Minestrone met winterse groenten

HOOFDGERECHTEN
Zoete aardappelburger met cowlsla

Meatloaf

Bloemkoolpuree met gemarineerde broccoli /
kiemaardappels

Farinata met dipsaus

Courgetterondjes met cashewnoten-champignoncrème 

Rode linzenballetjes met aubergine spread

HAPJES

Trifle

Kerstrijstpap met kersen en amandelen

ONTBIJT / LUNCH
Smoothiebowl met met bosfruit, koekkruiden en chiazaad.

Kerstrijstpap met kersen en amandelen
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Plantaardige 
feestdagen

www.deveganistischekeuken.nl

Feestdagen en eten zijn 
 onlosmakelijk met elkaar
verbonden, samen zijn en
eten zijn de dingen die bij
feestdagen horen.

Met dit e-book laten we je
zien dat je heerlijke
plantaardige gerechten
kunt maken en zo dus echt
lekker kunt genieten van
lekker eten en samen zijn
met anderen zonder dat het
ten koste gaat van je
gezondheid.

Want zeg nu zelf het is toch
veel leuker en gezelliger
dan lekker eten en je
daarna ook nog fit en
energiek te voelen, in plaats
dat je een opgeblazen buik
hebt en je moe voelt.

We hopen dat je gaat
genieten van de recepten en
natuurlijk van de
aankomende feestdagen.

Heb je ons gratis kerstdiner
trouwens al aangevraagd?
Het is een 3-gangen
kerstdiner en je kunt het
aanvragen via
www.deveganistischekeuken.
nl/kerstdiner

Heb je vragen over een recept
of iets anders? Heb je
allergieën en wil je graag
weten hoe je een recept
eventueel lekker kunt
aanpassen? Mail ons dan via
info@deveganistischekeuken.
nl We helpen je heel graag op
weg!

Maak er een mooie tijd van en
geniet van al het lekkers!

Liefs, Peter & Trientje

L E K K E R  E N  G E Z O N D
G E N I E T E N  V A N  E E N

M O O I E  T I J D .

Alle recepten in deze uitgave
zijn voor 2 personen



Wortel Gazpacho

300 gram wortel (grof geraspt)
2 eetlepels azijn
200 ml plantaardige yoghurt (ongezoet)
1 theelepel kerriepoeder
1 theelepel korianderpoeder
Sap van een halve limoen
1 teentje knoflook (fijngehakt)
1 ui (fijn gesnipperd)
¼ Spaanse peper
½ theelepel anijszaad
1 eetlepel grof gehakt korianderblad
2 eetlepels gehakte geroosterde pinda’s
Zeekraalzilt en peper

Doe een laagje water in een pan en voeg de
ui en knoflook toe en kook dit voor 2 minuten. 
Voeg nu de anijszaad, het Spaans pepertje,
grof geraspte wortel, azijn, korianderpoeder
en kerriepoeder toe.Laat het op laag vuur
zacht doorgaren voor ongeveer 4 a 5 minuten
(net zolang tot de wortel gaar is).
Haal het van het vuur en doe het in een
mengbeker of blender en maal het goed fijn. 
Voeg op het laatste de yoghurt en limoensap
toe en draai deze heel kort mee. 
Breng het op smaak met zeekraal zilt en
peper.
Schep het in glaasjes en voeg de grof
gehakte korianderblad en gehakte
geroosterde pinda’s toe. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dit heb je nodig Zo maak je het

De Veganistische Keuken  I info@deveganistischekeuken.nl

Voorgerecht



Salade 

2 handjes veldsla
2 plukjes rode kool kiemen
4 mooie grote kastanje champignons
100 gram cashewnoten
50 ml amandeldrink
25 gram zonnebloempitten
½ teentje knoflook
5 cranberries (uit de diepvries)
Zeekraalzilt, peper

Evt fruit naar keuze als garnering

Verwijder bij de kastanjechampignons het
steeltje en hol het iets uit. Breng een
pannetje water aan de kook en kook de
champignons kort zodat ze nog een goede
bite hebben. Laat ze goed uitlekken in een
zeef en daarna op een schone droge
theedoek.
Week de cashewnoten voor ongeveer een
half uur in heet water. Giet het water af en
doe het in een mengbeker en doe er de
knoflook bij. Pureer het nu tot een dikke
substantie schep er nog een eetlepel water
bij als het een losse massa is. Hak de
ontdooide cranberries grof en schep deze er
ook doorheen en breng het op smaak met
zeekraalzilt en peper.
Vul de champignons met de cashewnoten
crème en zet ze 5 a 10 minuten in de oven
van 200 °C. Als ze mooi van kleur zijn dan
haal ze eruit. Maak van de veldsla en kiemen
een mooi bergje en leg de champignons erbij. 

1.

2.

3.

Dit heb je nodig Zo maak je het

De Veganistische Keuken  I info@deveganistischekeuken.nl

met cashewnotencrème en met
cranberries gevulde champignons

Voorgerecht



Taartje van 
gepofte cherrytomaat

voor het deeg
60 gram havermeel
60 gram boekweitmeel
120 gram plantaardige yoghurt

voor de vulling
10 cherrytomaatjes
2 handjes boerenkool (vers of uit
de diepvries)
20 gram cashewnoten of
zonnebloempitten
1 teentje knoflook
sap van ¼ citroen
4 eetlepels water
8 groene of zwarte olijven zonder
pit (6 in plakjes gesneden)(2 
 olijven fijngehakt voor het deeg)
Zeekraal zilt en peper 

Doe de meelsoorten in een mengkom en
meng er de fijngehakte olijven en
plantaardige yoghurt doorheen en breng het
op smaak met zeekraalzilt. Maak er een
mooie bal van en laat het 15 minuten rusten
in de koelkast. 
Rol het deeg uit en leg het in een vormpje.
Bak deze in een oven van 200 °C voor 15
minuten. 
Was de cherrytomaten en leg ze naast de
deegvormpjes en bak deze 5 minuten mee.
Haal het uit de oven en laat het iets afkoelen.
Maak van de boerenkool, cashewnoten/
zonnebloempitten, citroensap, knoflook en
water een mooie pesto met een blender of
staafmixer. 
Doe op de bodem een laagje pesto en leg
hierop de olijven ringetjes en leg hierop de
gepofte tomaten. Strooi er nog wat
edelgistvlokken over. 

1.

2.

3.

4.

5.

Dit heb je nodig Zo maak je het

met olijven en een pesto van boerenkool

De Veganistische Keuken  I info@deveganistischekeuken.nl

Voorgerecht



Doperwtensoep

400 gram diepvries tuinerwten
250 ml amandelmelk
250 ml water
1 ui (gesnipperd)
1 teentje knoflook (fijngehakt)
zeekraal zilt, bouillonpoeder
100 gram zoete aardappels 
20 gram geroosterde amandelen

Doe een laagje water in een pan en voeg de
ui en knoflook toe, breng dit aan de kook.
Kook dit 2 minuten en voeg dan de
tuinerwten en de bouillonpoeder toe en kook
deze in 5 minuten beetgaar. 
Voeg de amandelmelk toe en kook dit dan
even kort mee en blender of maal dit fijn met
een staafmixer. Doe het door een zeef en
laat het even staan. Breng het op smaak met
zeekraalzilt.
Schil de zoete aardappel en snijdt er met een
dunschiller dunne plakken van en leg dit op
een met bakpapier beklede bakplaat. Schuif
dit in een oven van 175 °C voor 5 minuten en
draai de plakken dan om en schuif het weer 5
minuten in de oven. Net zolang tot je mooie
krokante chips hebt.
Leg de chips naast de soep en strooi de
amandelen erin.  

1.

2.

3.

4.

5.

Dit heb je nodig Zo maak je het

met zoete aardappel chips en 
geroosterde amandelen

De Veganistische Keuken  I info@deveganistischekeuken.nl

In bouillonpoeder zit vaak olie, wil je dit niet?
Dan heb je ook bouillonpoeder van het Blauwe
huis, deze bevat alleen kruiden en specerijen.

Soepen



Minestrone

100 gram prei (in ringen)
100 gram knolselderij (in blokjes)
100 gram wortel (in blokjes)
100 gram bleekselderij (in plakjes)
4 tomaten (in blokjes)
2 teentjes knoflook (fijngehakt)
1 ui (gesnipperd)
1 eetlepel tomatenpuree
50 gram kikkererwten pasta
100 gram afgekookte bruine of witte
bonen (uitgelekt)
1 eetlepel groente bouillonpoeder
Zeekraalzilt, peper, 2 laurierblaadjes
1 theelepel gehakte tijm

Doe een laagje water in de pan en voeg de
ui, knoflook, tijm en laurierblaadjes toe.
Breng het aan de kook en laat het 2 minuten
koken.
Voeg nu de andere groentes en
tomatenpuree toe en laat dit op laag vuur 4
minuten doorkoken. 
Voeg nu ook de pasta toe en laat alles op
laag vuur 6 minuten doorkoken. 
Voeg als laatste de witte bonen en
tomatenblokjes toe. 
Laat het geheel nog 5 minuten zachtjes
doorkoken en breng het op smaak met
zeekraalzilt en eventueel bouillonpoeder.

1.

2.

3.

4.

5.

Dit heb je nodig Zo maak je het

met Winterse groente

De Veganistische Keuken  I info@deveganistischekeuken.nl

Soepen



Zoete aardappelburger

voor de burger
200 gram zoete aardappel (in
blokjes)
200 gram witte bonen
3 eetlepels doperwten (uit de
diepvries)
1 ui (gesnipperd)
1 eetlepel zonnebloempitten
1 theelepel chiazaad
30 ml water
sap van een halve citroen
1 teentje knoflook(fijn gehakt)
¼ theelepel chilipoeder
1 theelepel uienpoeder
2 tot 3 eetlepels havermeel
Zeekraalzilt en peper

voor de Coleslaw
200 gram fijn gesneden spits of witte
kool
50 gram wortel (geraspt)
1 rode ui (in dunne ringen)
1 eetlepel peterselie (fijngehakt)
25 ml azijn
2 dadels
4 eetlepels plantaardige yoghurt
zeekraalzilt, peper
1 bakje kiemmix

Stoom de zoete aardappelblokjes in 4
minuten gaar. Doe in een pan een laagje
water en voeg de knoflook, uien, doperwten,
chilipoeder en uienpoeder toe. Kook dit voor
3 minuten en laat het iets afkoelen. 
Giet de zoete aardappel samen met de
chiazaad, citroensap, zonnebloempitten en
witte bonen in een mengbeker en pureer dit
fijn. Giet dit in een mengkom en doe het ui-
knoflookmengsel erbij. Voeg ook de
havermeel toe en breng het op smaak met
zeekraal zilt en peper.  
Laat even 10 minuten staan en maak er nu
mooie burgers van. Bak deze in een hete pan
mooi om en om bruin.

Doe de kool, wortel en ui in een mengkom en
voeg de yoghurt toe en kneed deze er goed
doorheen. 
Doe de azijn en dadels bij elkaar en maal dit
fijn. 
Kneed ook dit er goed doorheen en breng het
op smaak met zeekraalzilt en peper (het best
kun je dit een dag van te voren al maken
zodat de smaken lekker kunnen doortrekken)  
Serveer dit samen met de burger en keimmix
op een bord of schaal.

1.

2.

3.

De Coleslaw

1.

2.

3.

4.

Dit heb je nodig Zo maak je het

met home made coleslaw en kiemen

De Veganistische Keuken  I info@deveganistischekeuken.nl

Hoofdgerechten



No-Meatloaf

100 gram rode linzen (rauw)
200 gram groene linzen (rauw)
1 ui (gesnipperd)
2 teentjes knoflook (fijngehakt)
20 gram walnoten (fijn gemalen)
2 eetlepel chiazaad (fijn gemalen)
100 gram champignons (Fijn
gemalen)
6 eetlepels havermout
1 kruidnagel, kaneelpoeder,
nootmuskaat, venkelzaad,
fenegriekpoeder, ras el hanout
Zeekraalzilt, peper 

Was en spoel de linzen goed en kook ze
apart gaar. Laat ze uitlekken in een zeef.
Doe de gemalen walnoten, uitgelekte linzen,
chiazaad. Doe een laagje water in de pan en
voeg de ui, knoflook, specerijen toe en breng
het aan de kook. Kook dit voor 3 minuten.
Voeg nu de champignons toe en gaar deze
ook mee voor 4 minuten. Voeg dit toe aan de
walnoten en linzen. 
Schep alles goed door schep er als laatste de
havermout doorheen.
Schep het in een met bakpapier beklede
vorm en bak deze in een bak water in de
oven in ongeveer een uur mooi en gaar (200
°C)

1.

2.

3.

4.

5.

Dit heb je nodig Zo maak je het

Hoofdgerechten
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Bloemkoolpuree

300 gram bloemkool
100 gram aardappel
150 ml kokosmelk
Nootmuskaat, peper, zeekraalzilt

400 gram broccoli (in kleine roosjes)
1 eetlepel sesamzaadjes
1 teentje knoflook (fijngehakt)
1 eetlepel azijn
1 gedroogde vijg
50 ml water
Zeekraalzilt, peper

300 gram krielaardappels met schil
(afgekookt)

Doe de bloemkool en aardappels in een pan
en zet dit onder water en breng het aan de
kook. Kook dit gaar en doe het in een blender
en pureer het met de kokosmelk helemaal
fijn.
Breng het op smaak met nootmuskaat en
zeekraalzilt. Je hebt nu een mooie dunne
romige puree. 
Stoom de broccoli beetgaar. Maak van de
overige ingredienten een mooie gladde
marinade en warm deze iets op en schep
deze door de broccoli en schep er de
krielaardappels door. Laat dit even 15
minuten staan. Warm het nu iets op. 
Doe het crème mooi op een bord en schep er
de broccoli op. Schep er de afgekookte
krieltjes bij

1.

2.

3.

4.

Dit heb je nodig Zo maak je het

met gemarineerde broccoli en krielaardappeltjes

De Veganistische Keuken  I info@deveganistischekeuken.nl

Hoofdgerechten



Kerst rijstpap

100 gram zilvervlies rondgraan korrel rijst
400 ml kokosmelk of amandelmelk
100 ml water
1 theelepel kaneelpoeder
2 kardemompeulen
200 gram diepvries kersen
sap van 1 sinaasappel
8 stuks dadels
10 stuks hele amandelen

Zet het water, plantaardige melk de
kardemompeulen op het vuur en breng het aan de
kook. Voeg als het kookt de gewassen rijst toe.
Breng het aan de kook en laat het met de deksel
op de pan 20 minuten koken. Vergeet niet af en
toe te roeren en als het te dik wordt voeg dan nog
iets water toe. 
Voeg net voordat de rijst gaar is de kaneelpoeder
toe. Week 4 dadels in 100 ml heet water voor 5
minuten en pureer dit dan fijn. Giet dit door de
rijstpudding heen. 
Breng de diepvries kersen aan de kook met een
beetje water en sap van 1 sinaasappel. Laat hier
ook 4 dadels weken in heet water voor 5 minuten
en pureer dit ook fijn. Giet dit bij de kersen. 
Laat alles kort inkoken. Schep de rijst in een
mooie kom en laat dit afkoelen tot kamer
temperatuur en serveer de kersen er apart bij (de
pudding smaakt het lekkerst op kamer
temperatuur). Dus heb je hem al een dag van te
voren gemaakt haal hem op tijd uit de koelkast
zodat hij op kamertemperatuur kan komen. Leg de
kersen erbij en strooi de amandelen erover.

1.

2.

3.

4.

Dit heb je nodig Zo maak je het

mer kersen en amandelen

De Veganistische Keuken  I info@deveganistischekeuken.nl

Dessert



Trifle

500 gram ongezoete plantaardige yoghurt
100 gram verse mango, in blokjes
1 citroen, geschild en in stukjes
1 theelepel vanilleextract of aroma
1 theelepel agar agar
200 ml water
3 eetlepels havermout
1 mespuntje kurkuma

Voor de granola
4 eetlepels havermout
2 eetlepels kokosrasp (beste vers 
van de kokosnoot)
4 gedroogde abrikozen, fijngesneden
3 eetlepels water
3 eetlepels gemengde noten

Maak van het water en de havermout een soort
havermelk, door het te mengen in de blender of
met de staafmixer. Laat dit dan even staan.
Doe het nu in een pan en voeg de mangostukjes
toe, samen met een mespuntje kurkuma en breng
het aan de kook.
Giet het dan in een blender en draai het tot een
glad geheel (kan ook met een staafmixer als je
geen blender hebt)
Giet het dan terug in de pan, breng het terug aan
de kook en voeg de agar agar toe. Roer dit er
heel goed doorheen en laat het dan 2 minuten
zachtjes koken. Als het gekookt heeft laat het dan
afkoelen. 
Als het iets is afgekoeld voeg je de citroenstukjes
toe samen met de vanillearoma of extract en 2
eetlepels kokosyoghurt

Zet een bakpan op het vuur en voeg de
havermout toe en voeg de kokosrasp samen met
de noten toe.
Bak dit in 3 tot 4 minuten mooi bruin en voeg als
laatste de eetlepels water en de abrikozen stukjes
toe. 
Doe een laagje granola in het glas en schep er
dan een laagje mangosaus op, dan een laagje
kokosyoghurt en weer een laagje granola, dan
een laagje mangosaus en als laatste een laagje
granola.

1.

2.

3.

4.

5.

 De granola
1.

2.

3.

Dit heb je nodig Zo maak je het

van mangosaus, yoghurt en 
home made granola

De Veganistische Keuken  I info@deveganistischekeuken.nl

Dessert



Kerst smoothiebowl

100 gram zomer of bosfruit (diepvries)
60 ml plantaardige yoghurt
60 ml water
1 grote banaan
1 gedroogde vijg
½ theelepel koek/speculaaskruiden
1 eetlepel chiazaad

Fruit en noten/zaden om mee af te
garneren (eventueel nog een takje munt
of citroenmelisse)

Voeg alle ingredienten behalve het fruit voor de
garnering in een blender of mengbeker en maal
het fijn met de blender of staafmixer. Is het nog
iets te dik? Voeg dan nog een klein beetje water
toe.
Giet het in een bowl of kommetjes en garneer
mooi af met fruit en noten/zaden naar keuze.

1.

2.

Dit heb je nodig Zo maak je het

met bosfruit, koekkruiden en chiazaad

De Veganistische Keuken  I info@deveganistischekeuken.nl

Ontbijt



Feestelijke 
quinoasalade

150 gram quinoa (witte of gemengde)
1 avocado (1/2 in blokjes gesneden en
een halve in plakjes voor de garnering)
1 granaatappel (vers of 100 gram
granaatappelpitjes uit de vriezer)
½ komkommer (in blokjes gesneden)
1 granny smith appel (in blokjes
gesneden en gedrenkt in citroensap)
½ theelepel komijnpoeder
½ theelepel korianderpoeder
Sap van een halve sinaasappel of citroen
Zeekraalzilt, peper

Handje kiemen
1 eetlepel granaatappel pitjes
½ granny smith appel (in reepjes)
¼ komkommer reepjes
1 handje rucola

Kook de quinoa volgens de verpakking beetgaar
en laat deze uitlekken in een zeef.
Meng de specerijen in een kommetje met de
sinaasappelsap. Giet dit door de quinoa en meng
er gelijk de granaatappelpitjes, komkommer,
appel en avocadoblokjes doorheen.
Breng dit op smaak met peper en zeekraalzilt en
doe het in een kom. Garneer het mooi af met de
overige ingredienten. 

1.

2.

3.

Dit heb je nodig Zo maak je het

De Veganistische Keuken  I info@deveganistischekeuken.nl

Lunch



Farinata met dipsaus

220 gram kikkererwtenmeel
650 ml water
100 ml amandeldrink
1 eetlepel Provençaalse kruiden
Zeekraalzilt, peper

Dipsaus
1 mango (in blokjes)
1/4 Spaans pepertje
sap van ½ limoen
1 dadel (fijngehakt)
1 tomaat zonder zaadje (in kleine blokjes
gesneden)

Meng de kikkererwtenmeel met het water en laat
dit een nacht in de koelkast staan.
Voeg de volgende dag de kruiden en de
amandeldrink toe en breng het op smaak.
Bekleed een springvorm of bakpan met bakpapier
en giet hierin het beslag. Schuif het voor 20 a 25
minuten in een oven van 200 °C. Haal het uit de
oven en laat het afkoelen tot kamertemperatuur
en snij er dan puntjes van.

Doe de mango in een mengbeker en voeg de
Spaanse peper, limoensap en dadel toe en pureer
dit goed fijn. Voeg nu de kleine tomatenblokjes
toe en doe dit in een schaaltje.
Leg de puntje op een bord en serveer er de
dipsaus bij.

1.

2.

3.

Dipsaus
1.

2.

Dit heb je nodig Zo maak je het
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(kikkererwtenpannenkoekjes)

Hapjes



Courgette rondjes

6 dikke plakken courgette
(ongeveer 2 a 3 cm dik)
50 gram cashewnoten (30 minuten
geweekt in kokend water)
150 gram kastanje champignons
1 theelepel Provençaalse kruiden
2 eetlepels edelgistvlokken
50 ml amandelmelk
1 teentje knoflook (fijngehakt)
1 eetlepel gehakte peterselie
Zeekraalzilt, peper, nootmuskaat

Zet een pan met water op het vuur en breng
het aan de kook. Doe de courgette rondjes
erin en kook deze kort ze moeten nog stevig
zijn.
Doe de champignons in een mengbeker en
maal deze met een staafmixer fijn. Zet een
bakpan op het vuur en laat deze goed warm
worden. Voeg de champignons, de knoflook
en de Provençaalse kruiden toe. Laat dit
even kort garen tot het meeste vocht uit de
champignons is. 
Voeg nu de amandelmelk toe en doe dit weer
in een mengbeker en voeg de geweekte
cashewnoten toe. Pureer dit alles samen fijn
tot er een iets wat dikke massa ontstaat.
Breng dit op smaak met zeekraalzilt, peper,
nootmuskaat en edelgistvlokken. Schep er
als laatste de helft van de gehakte peterselie
doorheen.
Hol de courgette rondjes uit en vul deze met
het cashewnotenmengsel .
Zet deze in een oven van 200 °C voor 15
minuten en haal ze er dan uit en strooi er de
andere helft van de peterselie over en
eventueel nog wat edelgistvlokken.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dit heb je nodig Zo maak je het

met een cashewnoten-champignon crème 
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Hapjes



Rode linzen 
balletjes

Balletjes
150 gram rode linzen
30 gram zonnebloempitten
30 gram gemengde noten
1 theelepel tahin
2 eetlepels gekookte kikkererwten
½ eetlepel gehakte peterselie
1 teentje knoflook
1 ui (gesnipperd)
½ theelepel ras el hanout
Zeekraalzilt en peper

Spread
1 aubergine
1 teentje knoflook
1 takje rozemarijn
4 groene olijven
4 kappertjes
1 eetlepel zonnebloempitten

Was en spoel de linzen goed. Breng water in een pan
aan de kook en kook hierin de linzen beetgaar. Giet ze
af en laat deze uitlekken in een zeef. Doe de knoflook,
ui, ras el hanout en kikkererwten in een pan en doe er
een klein laagje water op. Breng dit aan de kook en
laat het ongeveer 3 minuten op laag vuur doorkoken,
laat het water bijna verdampen. Doe de
zonnebloempitten, tahin, gemengde noten en de linzen
in een mengbeker en giet het ui mengsel erbij.
Pureer alles met een staafmixer grof zodat er een
mooie massa ontstaat. Schep er nu de peterselie
doorheen. Laat het 10 minuten staan. Maak er nu
mooie kleine balletjes van en leg deze op een bakplaat
met bakpapier en zet deze in een oven van 200 °C
voor 15 minuten draai ze om en bak ze nog 5 a 10
minuten tot ze mooi van kleur zijn.

Halveer de aubergine en snijdt deze aan de witte zijde
een paar keer in. Duw er de in plakjes gesneden
knoflook in. Duw er ook wat rozemarijn in en
besprenkel wat met water en pak ze in met
aluminiumfolie. Leg deze in een oven van 225 °C voor
ongeveer 25 minuten. Haal ze eruit en laat het iets
afkoelen. Trek het paarse vel van de aubergine en doe
dit in een mengbeker. Voeg de overige ingredienten
toe en pureer dit tot een mooie spread. Breng op
smaak met zeekraalzilt en peper. Zorg er wel voor dat
de spread nog wel smeuïg is
Serveer de balletjes op een schaal of plank met de
spread er apart bij .
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Dit heb je nodig Zo maak je het

met een aubergine spread
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Meer lekkere recepten? Check onze site:


