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Recepten met
een verhaal.

Stuk voor stuk hebben de recepten een

gezondheidsverhaal, niets is "zomaar" gemaakt. 

Gezonde voeding helpt ons lichaam optimaal te

functioneren én dus om ons gezond te houden.

We hebben bij (bijna) ieder recept de specifieke

gezondheidseigenschappen uitgelicht.

We willen je inspireren om gezond te eten, maar

ook gevarieerd, want hoewel veel

voedingsmiddelen gezonde eigenschappen

kennen, kan geen een je in alles voorzien.

Jouw hele voedingspatroon is daarom enorm van

belang én we hopen dat dit e-book je helpt om lekker

te variëren én wat we ook vaak zien is dat het aanzet

tot creativiteit.

Want wij hebben een recept gemaakt, maar soms heb

je iets niet in huis, kun je het niet vinden of heb je

gewoon geen zin om naar de winkel te gaan. Ga dan

lekker met spullen aan de slag die je wel hebt. Zo

ontstaan er regelmatig heerlijke variaties!

Heb je vragen? Schroom dan niet om ons te mailen via

info@deveganistischekeuken.nl We helpen je altijd

graag verder.

Liefs, 

Peter & Trientje

P.s. heb je iets gemaakt en deel je het op social

media? Tag ons dan via @deveganistischekeuken
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Gezond eten is
een vorm van

zelfrespect.



Voeding & ons brein
Er leven biljoenen bacteriën in onze darmen, samen met nog schimmels en virussen. Dit
noemen we ook wel microbiota en speelt een rol bij onder meer je spijsvertering, maar
heeft tevens invloed op de gezondheid van je hersenen.

Een studie met muizen liet ook zien dat toen de muizen darmbacteriën kregen van een
depressief persoon, dat ze zelf ook depressief werden. De connectie tussen je darmen en je
brein.

Als we het over voeding & ons brein hebben, dan hebben we het eigenlijk over
neurotransmitters, dat zijn namelijk de stofjes die met elkaar communiceren. Voeding en de
rest van onze leefstijl heeft hier een grote invloed op. Er zijn er velen, hieronder leggen we
er 4 belangrijke aan je uit: 

Dopamine
Belangrijk voor: goed werkend zenuwstelsel, goed immuunsysteem, maar ook seksuele
opwinding en is betrokken bij het beloningsysteem van onze hersenen.

Belemmerende factoren; stress, slaaptekort, suiker, alcohol en nicotine.

Goede (plantaardige) voedingsbronnen; noten, zaden, peulvruchten, groente en fruit.

GABA
Belangrijk voor rust in ons hoofd

Belemmerende factoren; Alcohol, stress, verkeerde voeding

Goede (plantaardige) voedingsbronnen; Groene groenten zoals spinazie en broccoli,
zaden, noten, aardappelen, bananen en ui.
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Nerodrenaline
Belangrijk voor; motivatie, alertheid, concentratie, goed geheugen.
Onze hersenen hebben dit stofje nodig om herinneringen te vormen en deze in de lange
termijn geheugen op te slaan.

Belemmerende factoren; Stress

Goede (plantaardige) voedingsbronnen; noten, zaden, peulvruchten, avocado.

Serotonine
Belangrijk voor: tevredenheid, goed slaappatroon, goede stemming, goed kunnen leren en
de bloeddruk.

Belemmerende factoren;  suiker

Tryptofaan is een belangrijk stofje omdat serotonine in de hersenen alleen aangemaakt kan
worden als je hier voldoende van eet.

Goede (plantaardige) voedingsbronnen; complexe koolhydraten, bananen, bruine rijst,
amandelen, zonnebloempitten, pompoenpitten, sesamzaadjes en linzen
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Echte breinvoeding
Groene bladgroenten
Bevat relatief veel ijzer,
foliumzuur en B6. Foliumzuur
en vitamine B6 helpen onder
meer om tryptofaan om te
zetten in serotonine.

Noten en zaden
Bomvol eiwitten,
onverzadigde 
vetten, vitamine B, E en
magnesium, ook wel het anti-
stress mineraal genoemd.

Rauwe cacao
Fenylethylamine is een natuurlijkhormoon in onze hersenen en isook te vinden in rauwe cacao. Bijneerslachtige of depressievegevoelens lijkt er een tekort aandeze stof.

Blauwe bessen
Bevatten naast vitaminen en

mineralen, veel

antioxidanten. Bestrijden

vrije radicalen in je hersenen

en vertraagd celveroudering.



Als we het hebben over ontstekingen, dan hebben we het eigenlijk over laaggradige
ontstekingen. Dat zijn ontstekingen die nauwelijks in het bloed aantoonbaar zijn, maar toch
verantwoordelijk is voor een groot deel van de chronische ziekten zoals diabetes type II,
vermoeidheid, obesitas, hart- en vaatziekten, astma en de lijst is nog veel langer.

Kort gezegd betekent een laaggradige ontsteking dat je immuunsysteem altijd een beetje
geactiveerd is én met de beste bedoelingen overigens, want je lichaam probeert er op deze
manier voor te zorgen dat ziekteverwekkers zich moeizaam kunnen vermenigvuldigen. Je
lichaam is wat dat betreft een prachtig instituut, daarom moet je er ook alles aan willen
doen om dit goed werkend te houden.

Want hoewel het heel fijn is dat je lichaam dit doet, heeft het een grote keerzijde. Het wil
namelijk zeggen dat je toegangspoorten niet meer optimaal functioneren, je huid en je
darmwand horen normaal gezien alles wat niet goed voor ons is af te stoten, alleen door
onze leefstijl gaat het daar regelmatig mis. Dat heeft tot gevolg dat die schadelijke stoffen
wél in je bloed kunnen komen én dan komt je immuunsysteem in beeld, want die gaat
optreden en als het dat vaak en veel moet doen, dan geeft dat klachten.

Het goede nieuws is, je hebt invloed! Het is een combinatie van leefstijlfactoren, maar in dit
e-book beperken we ons tot de voeding.  

Ontstekingen en Voeding
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Avocado’s zijn rijk aan antioxidanten. Het bevat carotenoïden zoals alpha-caroteen, beta-
caroteen, luteine en zeaxtansantine. Deze stoffen worden sterk gelinkt met
ontstekingsremmende eigenschappen, omdat het de cellen beschermen tegen oxidatie en
tevens schade van oxidatie kan herstellen.

Daarnaast zijn avocado's rijk aan vitamine E, wat een belangrijke vitamine is voor onze
huid. Een van de toegangspoorten.

Avocado

Bij omega 3 denk je misschien aan de hersenen, maar er komt ook steeds meer bewijs dat
het heel effectief is bij ontstekingen. Er zijn zelfs onderzoeken die resultaten weergeven dat
het beter werkt dan een NSAIDS (pijnstillers). Omega 3 vind je terug in walnoten, zeewier,
avocado (hé, daar is ie weer), spruitjes en zaden, met name chiazaad, lijnzaad en
hennepzaad. Meer lezen over omega 3, check deze link naar onze site.

Omega 3

Gember
Gember heeft ontstekingsremmende eigenschappen bij zowel acute als laagradige
ontstekingen én dat komt omdat het veel fytonutrienten bevat, gingerol én shoagol.
Gember kun je gebruiken in verschillende gerechten, maar je kunt er ook thee van maken,
lekker in een kop groene of kruidenthee.

Groene thee

Groene thee heeft ontstekingsremmende eigenschappen door de hoge concentratie
plantenstof EGCG die het bevat. Drink niet oneindig veel groene thee, want het bevat wel
theïne, dat vergelijkbaar is met cafeïne. Drink het dus vooral in de ochtend.
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De werkzame stof in kurkuma is curcumine én die heeft krachtige ontstekingsremmende
eigenschappen. Wetenschappelijk onderzoekt ondersteunt dit ook, alleen met de
hoeveelheid die je gebruikt in de keuken kom je niet snel aan de hoeveelheden die echt
grote resultaten oplevert. Let wel op dat als je grote hoeveelheden gebruikt dit niet altijd
samen gaat met medicatie, overleg dan met je (orthomoleculair) arts.

Dit Healthy Vegan Golden Milk recept van onze site is ook een aanrader.

Kurkuma

Appels kun je beter niet schillen, want juist de schil bevat een hoop enzymen die
ontstekingen tegen gaan.

Daarnaast bevat het pectine én dat is belangrijke stof die infecties tegengaat. Wat wel
belangrijk is, appels worden flink bespoten én juist omdat die schil zo gezond is kies je het
beste voor biologische appels.

Appel(schil)
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Chocolade pannenkoekjes 
met munt-yoghurt

1 persoon 10 m�nutenCacao bevat fenylethylamine, een

lichaamseigenstof die je ook

aanmaakt als je verliefd bent. Munt

zit bomvol voedingsstoffen, zorgt

voor een schonere mond door de

antibacteriele werking én het

activeert je spijsvertering (handig zo

aan het begin van de dag)

100 gram boekweitmeel

200 ml plantaardige melk 

ongezoet)

2 eetlepels cacao

Doe alle ingredienten in een mengbeker en meng

het goed door elkaar.

Bak de pannenkoekjes in een hete (!!) pan mooi

gaar aan beide kanten.

Snij de gesneden munt fijn en meng dit met de

yoghurt.

1.

2.

Voor de topping

1.

Eet smakelijk!

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Tip:
Wil je ze iets luchtiger? Dan kun

je eventueel nog een halve
theelepel bakpoeder toevoegen.

Ontbijt

Voor de topping
1 eetlepel plantaardige

yoghurt (ongezoet)

1 eetlepel verse munt
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Quinoapap met gedroogd
fruit en hazelnoten

1 persoon 20 m�nuten

100 gram quinoa

100 ml kokosmelk

300 ml water

Breng het water aan de kook en voeg de quinoa

toe. Laat het op laag vuur langzaam gaar koken

en voeg de laatste 3 minuten 2/3 van de in stukjes

gesneden gedroogd fruit toe en laat het nog

zachtjes mee koken. Voeg de laatste minuut ook

de kokosmelk toe. Breng dit dan nog aan de kook

en zet het dan af.

 Schep alles in een kom en garneer het af met de

rest van het gedroogde fruit en gehakte

hazelnoten.

1.

2.

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Ontbijt

12 stuks gedroogd fruit

(gemengd, tutti frutti)

1 handje hazelnoten

Quinoa bevat alle 9 essentiële

aminozuren, waardoor het een

volwaardig eiwitbron is. Het bevat

tevens veel vezels én veel

mineralen waarvan vooral

magnesium, ijzer en zink echt sterk

vertegenwoordigd zijn.  

Met de toevoeging van noten en

gedroogd fruit heb je dan ook echt

een powerstart van de dag.
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Boerenkool smoothie
1 persoon <5 m�nuten

4,5 gram eiwit

7,1 gram voedingsvezeĺ
270 mg calcium

1,5 mg ijzer

503 ug vitamine A

2,6 mg vitamine E

150 mg vitamine C

Boerenkool is een echte superfood.

We kunnen ons best goed

voorstellen dat je denkt, boerenkool

drinken? Maar misschien haalt dit je

over de streep:

En dit is alleen de 150 gram

boerenkool, de rest moet er nog bij.

Het is dus wel écht een gezonde

start van je dag of ook lekker en

gezond als je hebt gesport om weer

lekker bij te laden.

150 gram boerenkool

1 sinaasappel (geschild in stukken)

1 mango in stukken gesneden

8 eetlepels plantaardige yoghurt (ongezoet)

25 gram pecannoten

Doe alles in een blender en mak er een

mooie smoothie van. Giet het in een glas

.

1.

Eet smakelijk!

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Ontbijt
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Appel-ontbijtcrumble
1 persoon 15 m�nuten

Waarom appel gezond is kwam

al voorbij in het verhaal over

ontstekingsremmende voeding,

maar niet alleen de appel maakt

dit recept gezond.

Dadels zijn ook mega gezond en

het zit in zo’n uniek pakketje dat

je darmen er dol op zijn.

Onderzoek wijst uit, dat je

darmkwaliteit optimaler wordt

bij het regelmatig eten van verse

dadels.

1 grote zoete appel
2 verse dadels zonder pit
1 eetlepel appelmoes (100%) 

Snijdt de appel in kleine stukjes (met schil)

Snijdt ook de dadel in kleine stukjes

Doe het in een ovenschaaltje of een ander

hittebestendig bakje samen met de kaneel en

100% appelmoes.

Pureer de banaan in een keukenmachine of met

de staafmixer fijn, schep er de havermout en

havervlokken doorheen en leg dit als een laagje

bovenop de appel.

Zet het ovenschaaltje onder de grill en laat het

mooi bruin kleuren.

1.

2.

3.

4.

5.

Eet smakelijk!

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Ontbijt

1 theelepel kaneel

1/2 banaan

3 eetlepels havermout

2 eetlepels havervlokken
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Wraphack

2 personen 20 m�nuten

Voor de wrap

50 gram boekweitmeel

175 ml plantaardige melk (wij gebruikten

amandel)

1/4 eetlepel korianderzaad

Peper en zeekraalzilt naar smaak

Voor de kerrie hummus

110 gram kikkererwten (gekookt of uit blik)

1 theelepel tahin pasta

1/2 teentje knoflook

1/4 citroen, zonder schil

1 theelepel komijnpoeder

zeekraalzilt en peper

 ½ theelepel kerriepoeder

 ½ aubergine

 1 teentje knoflook

 ½ eetlepel gehakte tijm

 2 handjes rucola

 zeekraalzilt en peper

De wrap

Maak van de ingredienten een mooi glad beslag en bak hiervan 2 mooie wraps (zorg ervoor de je het

beslag alleen op de bodem van de pan hebt en dus niet aan de zijkanten dan krijg je mooie wraps en

ze zijn makkelijker te lossen. Laat de wraps iets afkoelen.

De hummus

Doe de kerriepoeder samen met de citroen in een kommetje en laat het even staan. Doe dit nu

samen met de overige ingredienten in een mengbeker en pureer dit tot een grove massa, zodat je

een lekkere spread dikte krijgt.

De aubergine

Halveer de aubergine en maak inkepingen in de binnenkant van de aubergine en stop hierin de

stukjes knoflook. Strooi er de tijm overheen en pak dit dan in aluminiumfolie en zet het in een

voorverwarmde oven van 225 °C voor 30 minuten.  Als de aubergine gaar is dan snijdt deze in

mooie stukken.

De wraphack

Leg een wrap op een plank en snijdt vanuit het middelpunt naar buiten toe. Smeer de wrap in met

hummus beleg een kwart van de wrap met de aubergine stukken en de andere kwart met rucola en

vouw er nu een mooie driehoek van. 

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Lunch

Boekweitmeel kan niet iedereen waarderen qua smaak,

maar wist je dat het wel echt super gezond is en bomvol

voedingsstoffen zit? Het zit vol vezels en bevat diverse

mineralen.
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Noodle salade met 
anijszaad en pruimen

2 personen 15 m�nuten

180 gram zilvervliesrijst noedles

200 ml water 

1/2 theelepel anijszaad

1/2 Chinese kool (in reepjes gesneden)

1/2 komkommer

100 gram wortel in reepjes

2 eetlepel azijn

6 gedroogde pruimen (doormidden

gesneden)

4 eetlepels tomatenpuree
 

Bereid de noodles volgens de verpakking. Doe een laagje water in de pan en voeg de

wortelreepjes en de gehalveerde pruimen toe en breng dit aan de kook. Voeg de azijn en

anijszaad toe en laat dit op laag vuur even kort mee trekken. Voeg nu de tomatenpuree toe 

 en laat dit op laag vuur even lekker meetrekken, er ontstaat nu een gladde saus. Voeg de

Chinese kool, komkommer en de noodles toe en schep alles goed om en laat het afkoelen.

Tip: je kunt er ook nog wat stukjes sinaasappel doorheen scheppen voor een frisse zoet/zure

touch én vitamine C. 

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Lunch

Pruimen bevatten van alle vruchten de meeste antioxidanten, het wordt

soms ook wel aangeduid als superfood én dat is niet geheel onterecht.

Pruimen werken ook goed als je een moeilijke stoelgang hebt, mede door de

hoeveelheid vezels én de natuurlijke aanwezigheid van sorbitol. 

 

Anijszaad bevat ook veel gezondheid, zo is het rijk aan vitamine B6, 

maar zijn ook alle andere B-vitaminen vertegenwoordigd.
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Groene linzen salade met spruitjes  

mango en een vijgen-tahin dressing

2 personen 20 m�nuten

130 gram groene linzen

300 gram spruitjes

1 grote mango

2 handjes sla naar keuze

2 gedroogde vijgen (vers kan ook)

1 sinaasappel in stukjes

1 theelepel tahin (sesampasta)

peper en zeekraalzilt

 

 

Kook de groene linzen in ongeveer 10 minuten beetgaar (Ze moeten nog wel een bite

hebben) en laat ze afkoelen in een zeef.

Doe vervolgens een laagje water in een pan en breng dit aan de kook. Schil en snijdt de

spruitjes in plakjes en doe ze in het kokend water, kook dit ook beetgaar en spoel ze koud.

Week de gedroogde vijgen voor 10 minuten in kokend water tot ze zacht zijn. Doe het

dan samen met de sinaasappel en de tahin in een mengbeker en pureer er vervolgens

een mooie dressing van (voeg eventueel nog een klein beetje water toe). Breng het op

smaak met peper en zeekraal zilt.

Schil en snijdt de mango in blokjes en meng dit samen met de linzen, de dressing en de

spruitjes. Laat het even 5 minuten trekken en schep het dan in een kom. Garneer het af

met de sla naar keuze (je mag de sla er ook doorheen mengen)

1.

2.

3.

4.

Eet smakelijk!

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Lunch

Tahin is een ware verrijking van je maaltijd. 1 eetlepel bevat al 3,3 gram

eiwit, 1,9 gram vezels, 101 mg calcium, 1,3 mg ijzer en 5 ug selenium. Het is

dus zeker de moeite waard om af en toe tahin te gebruiken, je verrijkt

letterlijk je maaltijd.
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Cranberrie/basilicum smoothie

1 persoon <5 m�nuten

Doe alle ingredienten in een blender en pureer het fijn tot een mooie smoothie. Giet

het in een kom en garneer af met een basilicum top en eventueel wat fruit.

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Ontbijt/Lunch

1 banaan

50 gram cranberries (uit diepvries)

100 gram Bosvruchten (diepvries)

100  ml water

10 blaadjes basilicum

mooi topje basilicum om te

garneren

 

Dat cranberries goed zijn voor een goede blaasfunctie is

inmiddels algemeen bekend, maar het is ook bijzonder rijk

aan vitaminen en mineralen, waaronder vitamine C. Deze

smoothie zit bomvol goede stoffen.
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Witlofsalade
2 personen 20 m�nuten

400 gram witlof

8 radijsjes zonder groen

1 grapefruit (geschild en in stukken

gesneden)

120 gram pastinaak

40 gram zonnebloempitten

100 gram witte druiven

¼ theelepel kurkuma

½ theelepel korianderpoeder

½ theelepel komijnpoeder

¼ theelepel kardemompoeder

of 1 1/2 theelepel kerriepoeder

8 eetlepels plantaardige yoghurt

Zeekraalzilt, peper

Rooster de pastinaak stukken voor 10 minuten op 200 °C op een bakplaat met

bakpapier in de oven.

Snijdt de witlof in reepjes en doe dit in een mengkom. Roer de yoghurt met de

kerriepoeder en de andere specerijen met elkaar en laat dit 5 minuutjes staan.

 Breng het op smaak met zeekraal zilt en peper. 

Voeg de gehalveerde druiven en de in plakjes gesneden radijs toe aan de in

reepjes gesneden witlof en doe dit in een mengkom. Meng het goed door elkaar, 

 schep er als laatste de in stukjes gesneden grapefruit en de kerrie-yoghurt door.

Strooi er nog wat zonnebloempitten over.      Eet smakelijk!

Currypasta

1.

2.

3.

4.

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Lunch

Bittere groenten zijn bijzonder gezond. De bitterstoffen in onder meer witlof en

grapefruit hebben gezondheidsvoordelen, zo activeert het de spijsvertering

waardoor je de voeding efficiënter opneemt. Je maakt je lever ook blij met

bittere stoffen, want ze stimuleren de afgifte van gal in de darmen en

ondersteunen op deze manier een gezonde stoelgang.
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Quinoa-broccolisoep
2 personen 20 m�nuten

Goed gevulde quinoa-broccolisoep. Broccoli bevat sulforafaan, een
stofje wat helpt bij het op de juiste manier afbreken en opbouwen van
vitaminen en mineralen, maar helpt ook om je cholesterolspiegel te
verbeteren. 

500 ml water

1/2 grote of 1 kleine rode ui

80 gram quinoa

150 gram broccoli

Zet een pan met water op het vuur, breng het aan de kook en voeg de quinoa toe.  

Pak een bakpan, doe er de gesnipperde ui en uitgeperste knoflook in met een klein

beetje water, zet het even 2 tot 3 minuten aan en voeg het dan toe aan het water met

de quinoa samen met de roosjes broccoli.

Voeg ook de kerrie toe en als de quinoa gaar is pureer het dan met een staafmixer tot

een dikke soep. Vind je het te dik? Dan kun je natuurlijk nog wat water toevoegen.

Serveer het met wat peterselie en breng het eventueel op smaak met wat peper.

1.

2.

3.

4.

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Soepen

2 teentjes knoflook
1 theelepel kerrie
Peterselie om af te garneren
Peper naar smaak
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Bloemkool-champginonsoep
2 personen 20 m�nuten

1 liter water

1/2 bloemkool 

1 zoete aardappel

1 grote ui

Zet een pan met het water op het vuur, breng het aan de kook en voeg de bloemkool, zoete

aardappel en groentebouillon toe.

Pak een bakpan, doe er de gesnipperde ui en uitgeperste knoflook in met een klein beetje

water, zet het even 2 tot 3 minuten aan en voeg het dan toe aan het water met de

bloemkool.

Voeg er 2 takjes tijm aan toe (rits de blaadjes van het takje)

Snijdt de champignons in plakjes en bak deze in een klein laagje water met de rest van de

takjes tijm (ook weer de blaadjes van het takje ritsen)

Schep de soep op en verdeel de gebakken champignons.  Eet smakelijk!

1.

2.

3.

4.

5.

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Soepen

2 teentjes knoflook
1 blokje groentebouillon (of zelfgemaakt)
8 grote champignons
6 takjes tijm

Bloemkool bevat choline dat het geheugen helpt én daarnaast de

concentratie verbetert en je humeur ook nog helpt te verbeteren. Een

ware brainfood dus!
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Zet een pan met het water op het vuur, breng het aan de kook en voeg de in stukken

gesneden en geschilde knolselderij, knoflook en ui toe, breng dit aan de kook. Laat het 3

minuten doorkoken en voeg dan de kruiden en mosterd toe.

Snijdt de prei in ringen en voeg deze toe aan de soep en hou 1/3 achter. Kook de soep voor

ongeveer 10 a 15 minuutjes zacht door. 

Pureer nu de soep, zeef het in een andere pan en breng het op smaak met zeekraal zilt en

peper. 

Hak de overgebleven prei fijn en doe dit in de soep, laat het nog even kort mee trekken

maar zorg wel dat het nog lekker knapperig blijft.

Schep de soep in een kop

1.

2.

3.

4.

5.

Tip : Je  kunt als je de soep iets te dun vind deze ook nog iets afbinden met 2 eetlepels

havermeel aangeroerd met wat water. Doe dit dan net voordat je de gehakte prei toevoegd.

Knolselderij-preisoep

2 personen 20 m�nuten

500 ml water

1/2 kleine knolselderij 

1 grote stang prei

1 grote ui

2 teentjes knoflook

1/2 eetlepel mosterd (klik voor recept)

250ml plantaardige melk

1 eetlepel gehakte tijm 

1 eetlepel gehakte  rozemarijn

zeekraalzilt, peper

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Soepen

Knolselderij is een goede vervanging voor aardappelen. Het bevat een

grote hoeveelheid vitamine K. Belangrijk voor een 

goede bloedstolling en sterke botten.
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Aardappel-prei schotel met

champignons en edelgistvlokken

2 personen 20 m�nuten

400 gram prei

200 gram kriel aardappelen (in

schijfjes)

100 gram kastanje champignons

150 ml plantaardige melk

(ongezoet)

2 eetlepels kikkererwtenmeel

1 eetlepel gehakte tijm en

rozemarijn

2 eetlepels edelgistvlokken (+extra)

Zeekraalzilt, peper, nootmuskaat

Doe een laagje water in de pan en breng het aan de kook en voeg de aardappelschijfjes toe.

Kook dit 3 minuten en voeg dan de prei, champignons en kruiden toe.

Kook dit nu in 4 a 5 minuten beetgaar. Voeg de plantaardige melk toe en breng het aan de

kook. Bind het af met kikkererwtenmeel.

Laat het een beetje indikken en voeg dan de edelgistvlokken, zeekkraalzilt, peper en

nootmuskaat toe. 

Giet het in een schaal en dien het op. Strooi er nog rijkelijk wat edelgistvlokken over.

1.

2.

3.

4.

Eet smakelijk!

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Diner

Edelgist bevat van nature vitamine B1, B2, B3, B6 en foliumzuur. Dat

zijn belangrijke vitaminen voor onze gezondheid, omdat ze o.a.

bijdragen aan meer energie en het vergroten van onze weerstand.

Daarnaast bevatten ze eiwitten en niet te vergeten voedingsvezels. Let

wel op: niet verhit heb je maximaal gezondheidsvoordeel
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Rode linzen couscous 

2 personen 35 m�nuten

180 gram rode linzen couscous

6 gedroogde abrikozen (geweekt in

lauw water met de kardemom peul

voor 30 minuten)

40 gram halve amandelen (grof

gehakt)

2 handjes rucola

1 sinaasappel in stukjes gesneden

1 kardemom peul

½ theelepel komijnpoeder

½ theelepel koriander

Zeekraal zilt, peper

Bereid de couscous volgens de verpakking beetgaar. Haal het los met een vork.

 Doe een laagje van het weekvocht in een pannetje en breng dit aan de kook voeg

de in stukjes gesneden abrikozen toe samen met de specerijen en laat het zachtjes

inkoken. Schep dit door de couscous. 

Meng de rucola samen met de sinaasappel en rooster de amandelen in een oven

van 200 °C voor 6 minuten of gebruik je de airfryer dan 4 minuten op een

temperatuur van 180 ° C.

 Schep de couscous in een kom of schaal en dresseer hierop de sla met sinaasappel

en strooi er de amandelen eroverheen.

1.

2.

3.

4.

Eet smakelijk!

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Diner

Gedroogde abrikozen zijn enorm rijk aan vezels, per 100

gram bevatten ze maar liefst 14,4 gram vezels.

Daarnaast bevatten gedroogde abrikozen ook nog lekker

wat mineralen zoals 90 mg calcium én 4 mg ijzer.
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Curry met zoete aardappel,
korma en  zilvervliesrijst

2 personen 20 m�nuten

400 gram groentemix

(champignons, prei en ui)

2 zoete aardappelen

150 ml plantaardige melk

(ongezoet)

2 eetlepels kikkererwtenmeel

160 gram zilvervliesrijst

(ongekookt gewogen)

1/2 mango

2 eetlepels Indiase korma

Kook de zilvervliesrijst volgens de verpakking.

Doe de groentemix met de plantaardige melk in een bakpan en zorg dat het lichtjes

gaat koken.

Schil de zoete aardappel en snijdt het in blokjes, doe dit bij de groentemix. Laat het

zachtjes koken zodat de zoete aardappel gaar wordt.

Voeg de kikkererwtenmeel toe samen met de Indiase korma.

Na ongeveer 20 minuten kun je het serveren samen met de zilvervliesrijst. 

Schep er de blokjes mango op en eet smakelijk!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Diner

Mango is een heerlijke toevoeging aan je recepten, niet alleen vanwege

de zoete smaak, maar ook vanwege de aanwezige vitamine C. Daarom

kun je het beste mango niet verhitten. Vitamine C in je maaltijd zorgt er

ook voor dat de aanwezige ijzer beter kan worden opgenomen.
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Bonenstoof
2 personen 25 m�nuten

250 gram sperziebonen

150 gram tuinbonen/ tuinerwten

(evt. diepvries)

1 ui (grof gesneden)

2 teentje knoflook (gehakt)

3 tomaten (in blokjes gesneden)

1 eetlepel gehakte salie

2 eetlepels tomatenpuree

200 gram krielaardappeltjes

(beetgaar gekookt)

Zeekraalzilt, peper

Doe een laagje water in de pan en voeg de ui en knoflook toe, breng dit aan de kook.

 Kook dit voor 2 minuten en voeg dan de sperziebonen en tuinbonen toe. Kook dit met een

deksel op de pan 4 minuten en voeg dan de salie, tomatenpuree en tomatenblokjes toe.

Wordt het iets te dik? Voeg dan nog een beetje water toe. Laat het een paar minuten

zachtjes pruttelen. Voeg de gekookte krieltjes toe en laat deze warm worden, breng op

smaak met zeekraalzilt en peper. Eet smakelijk!

1.

2.

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Diner

Sperziebonen bevatten lekker wat antioxidanten waardoor ze

gezonde eigenschappen hebben, maar bevatten ook veel vezels

en vitamine K, A en redelijk wat B-vitaminen.
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Gele linzen curry
2 personen 25 m�nuten

100 gram gele linzen

250 gram bloemkool

40 gram hazelnoten

250 ml kokosmelk of andere plantaardige

melk

Zeekraalzilt,peper

voor de curry pasta

1/4 theelepel kurkuma

1 theelepel fenegriek

2 theelepels koriander

1/4 theelepel paprikapoeder

3 hele dadels (fijngehakt)

1 kleine aardappel, fijn geraspt (50 gram)

3/4 eetlepel azijn

1/4 geraspt klein uitje (10 gram ongeveer)

 2 teentjes knoflook, fijngehakt

1/2 champignon, geraspt

75 ml water

Voeg de specerijen (paprikapoeder, fenegriek, koriander en kurkuma) toe aan de azijn en laat dit

even 5 minuten trekken. Doe dan in een bakpan de 75 ml water en voeg het geraspte uitje en de

fijngehakte knoflook toe, breng het aan de kook. Voeg nu de geraspte aardappel en het specerijen-

mengsel toe, laat dit voor 2 tot 3 minuten op laag vuur binden. Daarna voeg je de fijngesneden

dadels en de geraspte champignon toe en laat dit ook 1 minuut meetrekken op laag vuur. Totdat

het mooi gebonden is en daarna giet je het in een mengbeker of blender en maal je het fijn met de

staafmixer of blender.

 Doe 0,2 liter water in de pan en breng dit aan de kook. Was de linzen en giet ze in het kokend

water laat het 5 minuten koken en voeg dan de bloemkoolroosjes toe. Laat alles 5 minuten koken

en voeg dan de currypasta en kokosmelk toe en laat alles nog wat inkoken tot een licht gebonden

curry (is het iets te dik? Voeg dan gewoon wat water toe). Breng op smaak met Zeekraalzilt en

peper.

 Rooster ondertussen de hazelnoten in een oven voor 8 minuten op 200 °C totdat ze mooi bruin

zijn. Strooi de hazelnoten als laatste over de gele linzen curry.

Currypasta
1.

De curry

1.

2.

Optioneel: serveren met zilvervliesrijst

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Diner
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Vegan Tzaziki 

1 bak�e <5 m�nuten

150 ml dikke ongezoete

plantaardige yoghurt

1/4 komkommer

1 dikke teen knoflook

2 takjes verse dille

Peper naar smaak

Haal de zaadlijsten uit de komkommer en rasp deze vervolgens.

Snijd de dille fijn én pers de knoflook uit. Meng vervolgens alle ingrediënten door

elkaar en breng het op smaak met wat peper.

Je kunt het nu serveren.

1.

2.

3.

Het lekkerst als je het wat eerder maakt. Dan kunnen de smaken lekker doortrekken.

Bewaar het max. 3 dagen in de koelkast. 

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Basics

Dille is een goede bron van calcium, ijzer en magnesium.

Daarnaast heeft het anti-bacteriële eigenschappen én is het een

goede bron van vitamine C. Goed om te weten, als je last van

winderigheid hebt, dille helpt hier goed tegen! 

28



Olijven-rucola pesto
1 bak�e <5 m�nuten

11 groene olijven

1 partje sinaasappel

1 eetlepel vocht van olijven of

water

1 handje rucola

Optioneel: 1 klein teentje

knoflook

Doe alles in een blender of pureer het met een staafmixer tot een lekkere pesto.1.

Bewaar het max. 3 dagen in de koelkast. 

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Basics

Olijven bevatten veel onverzadigde vetzuren. Verder is het een goede bron van

vitamine E, ijzer, koper en calcium. Ze hebben gunstige effecten op hart- en

vaatziekten, dat komt o.a. vanwege de krachtige antioxidanten die het bevat.

Rucola is een rijke bron van calcium, 10 gram rucola bevat al 27,1 mg calcium. 
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Vijgen- appel chutney
1 pot�e 10 m�nuten

150 ml water

150 gram gedroogde vijgen

150 gram appel in blokjes

sap van 1/2 limoen

1 theelepel koekkruiden

 

Breng het water aan de kook en voeg de in stukjes gesneden vijgen en appelblokjes toe. Voeg

ook het limoensap en de koekkruiden toe. Laat nu in ongeveer 5 minuutjes gaar koken op

laag vuur.  Eet smakelijk!

Super lekker op de bananen-notenbrood!

Tip: Je kunt het dan ook nog fijn pureren als je er een spread van wilt maken.

Dit heb je nodig

Zo maak je het

basics

Moeite met je stoelgang? Gedroogde vijgen kunnen je een handje

helpen, want ze bevatten per 5 stuks (100 gram) maar liefst 9,8 gram

vezels. Daarnaast zitten gedroogde vijgen ook écht bomvol

voedingsstoffen. 100 gram bevat 3,3, gram eiwit, 162 mg calcium, 

68 mg magnesium, 2 mg ijzer, 5 ug vitamine A én diverse B-vitaminen.  
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Havermout-abrikooskoekjes
5-6 stuks 20 m�nuten

60 gram havermout

40 gram havervlokken

1 banaan

3 gedroogde abrikozen

1/2 theelepel tijm

Doe de havermout samen met de havervlokken, banaan en tijm in een

mengbeker en pureer dit fijn.

Schep er de gesneden gedroogde abrikozen doorheen en maak er 5 of 6

(afhankelijk van hoe groot je ze wilt hebben) mooie rondjes van op een bakplaat

die je hebt belegd met bakpapier.

 Bak ze in 15 minuten lichtbruin op 200 graden.

1.

2.

3.

Eet smakelijk!

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Snacks

Haver is heel rijk aan bètaglucanen, dit staat erom bekend dat het je LDL-

cholesterol in je bloed kan verlagen en ook hart- en vaatziekten kan

helpen verminderen. Daarnaast heeft een gunstig effect op je bloeddruk.

Gedroogde abrikoos bevat lekker veel vitaminen en mineralen. Tijm heeft

anti-bacteriele eigenschappen en zit vol antioxidanten.
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Groentesticks met 
kruidige avocadodip

1 bak�e <5 m�nuten

1 avocado

1 eetlepel guacamole kruiden

(te koop van het merk Euroma

of zelf maken met koriander,

chili, knoflook en komijn)

Snij de avocado doormidden en voeg de guacomolekruiden toe samen met het

sap van een halve limoen. Pureer dit door elkaar.

Snijdt de groentes naar keuze en dippen maar!

1.

2.

Bewaar het max. 2 dagen in de koelkast. 

Eet smakelijk!

Zo maak je het

Snacks

Sap van een halve limoen

Groente naar keuze

Dit heb je nodig

Avocado kent vele voordelen. Het is een vetrijke groente, maar bevat

voornamelijk oliezuur. Dat is een onverzadigd vet én dat heeft

bewezen LDL-cholesterol verlagende effecten. Het is dus gezond,

maar bevat ook veel calorieën, dus een halve tot hele is voldoende.
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40 m�nuten

100 gram havermeel

100 gram boekweitmeel

100 ml plantaardig melk

(ongezoet)

1 volle eetlepel cacao

3 overrijpe bananen (je weet wel,

die met spikkels)

1 theelepel bakpoeder

1 volle theelepel bakingsoda

Sap van een halve citroen (als

zuur voor de bakingsoda) 

1/2 theelepel vanille(aroma)

(zonder kan ook)

4 dadels

40 gram gemende noten

Verwarm de oven voor op 180 graden.

 Pureer 3 bananen, dit kun je met een staafmixer doen, maar ook gemakkelijk prakken

met een vork. Voeg vervolgens hier de melk aan toe en pureer de dadels door dit

mengsel.

 Meng de bakpoeder, boekweit- en havermeel en voeg het bananen-melk mengsel

hieraan toe. Schep de cacao en noten erdoor samen met de vanille. Voeg er daarna de

bakingsoda en citroensap door en giet of schep je beslag in een cakevorm (die je belegd

hebt met bakpapier). Zet het in de oven voor ongeveer 30 minuten en test dan even met

een prikker of deze gaar is. Komt de prikker er schoon uit dan is de bananen-

notenbrood klaar.

1.

2.

3.

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Snack/Ontbijt

Bananen-notenbrood

Bananen zijn rijk aan het aminozuur tryptofaan. Tryptofaan is

verantwoordelijk voor het reguleren van de functies van slaap. Tryptofaan

is de voorloper van belangrijke neurotransmitters, waaronder serotonine en

melatonine. Serotonine is kort gezegd een geluksstofje en melatonine een

slaapstofje.

1 cakevorm
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Eiersalade van kikkererwten
2 personen 5 m�nuten

110 gram kikkererwten

1 theelepel kerrie

1 theelepel citroensap

1 eetlepel plantaardige yoghurt

(ongezoet)

1 theelepel kala namak (kan ook

zonder) 

Voeg alle ingredienten samen in een mengbeker en pureer het tot een lekkere salade. 

Tip: je kunt het in een komkommer doen, maar ook evt. een crackertje of als dip gebruiken.

Garneer het met bijvoorbeeld dille of bieslook.

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Snacks

Doordat kikkererwten lekker wat eiwitten en vezels bevatten zorgen ze voor

een verzadigd gevoel. Zo verminder je de kans op onnodig snacken. Doordat ze

een laag Glycemische Index (GI) hebben zijn ze ook goed voor een stabiele

bloedsuikerspiegel. 

 

Kala namak zorgt vooral voor de "typische" eiersmaak. Je kunt het weglaten.
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Zoete aardappel pizzaatjes
4-6 stuks 20 m�nuten

1 grote zoete aardappel

1 tomaat (in blokjes gesneden)

1 theelepel tomatenpuree

2 blaadjes basilicum

1/2 eetlepel edelgistvlokken

1 klein stukje courgette

1 klein stukje aubergine 

1 kastanje champignon

1/2 theelepel oregano

zeekraalzilt, peper

 

Snijdt de zoete aardappel in dunne plakken en kook deze even kort voor 2 minuten, spoel

ze daarna koud en laat het uitlekken. 

 Pureer de tomatenblokjes met de tomatenpuree en 1 blaadje basilicum tot een mooie

saus.

 Snijdt de aubergine, courgette en champignons fijn en doe een laagje water in de pan.

Breng dit aan de kook en voeg de groentes toe. Kook deze kort tot ze beetgaar zijn. 

Leg de zoete aardappel op een bakplaat. Schep er een klein lepeltje tomatensaus op.  

Leg er nu de groentes op en zet ze in de voorverwarmde oven van 200 °C. Bak ze in 10

minuten. 

Haal ze uit de oven en bestrooi ze met edelgistvlokken en geplukte basilicumblaadjes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dit heb je nodig

Zo maak je het

Snacks

Zoete aardappel bevat heel wat vitamine A, een belangrijke vitamine voor je

gezondheid. Je ogen, je weerstand en je cellen worden er heel blij van.

Daarnaast zitten ze vol vezels.
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Meer recepten? Check

www.deveganistischekeuken.nl


