
Tussendoortjes
I N S P I R A T I E

De Veganistische Keuken



Dadels gevuld met 100% pindakaas en kokosnotenrasp
Groentesticks met een hummus of guacamole dip
Plak bananenbrood (zie hier ons recept)
Healthy rauwe cacaoballetjes (zie recept, klik op link)
Natuurlijk gewoon een stuk fruit
Een handje gemengde nootjes
Plakjes komkommer met home made hummus
Cherrytomaatjes met olijven tapenade (zelfgemaakt)
Komkommer met vegan tonijnsalade (check hier recept)
Smoothie
Fruitsalade met granola 

Ideeën voor tussendoortjes

https://www.deveganistischekeuken.nl/recepten/healthy-bakken/490221_healthy-vegan-bananencake-glutenvrij-suikervrij
https://www.deveganistischekeuken.nl/recepten/healthy-vegan-bananencake-glutenvrij/
https://www.deveganistischekeuken.nl/recepten/healthy-bakken/490221_healthy-vegan-bananencake-glutenvrij-suikervrij
https://www.deveganistischekeuken.nl/recepten/healthy-snacks/442584_healthy-raw-cacao-balletjes-met-kokos
https://www.deveganistischekeuken.nl/recepten/healthy-raw-cacao-balletjes-met-kokos/
https://www.deveganistischekeuken.nl/recepten/healthy-snacks/442584_healthy-raw-cacao-balletjes-met-kokos
https://www.deveganistischekeuken.nl/recepten/vegan-tonijnsalade-zonder-tonijn/


Hol de courgette plakjes uit en kook ze kort
in een beetje water.
Gaar de groentemix en pureer dit fijn met de
eetlepel tomatenpuree. 
Smeer dit op een plakje courgette, leg hier
weer een plakje courgette op en besmeer
deze nog een keer met het groentemengsel.
Strooi er een beetje edelgistvlokken over en
eet smakelijk!

Dit heb je nodig
Voor 4 stuks

Zo maak je het

8 plakjes courgette
Diverse groente fijn pureren met een
eetlepel tomatenpuree.

Courgette hapje



Was en spoel de rode linzen goed. Breng het water
aan de kook en voeg de linzen toe. Kook de linzen
in 10 minuten beetgaar. Giet het daarna af en laat
het goed uitlekken en afkoelen. 
Doe in een mengkom de kikkererwten,
paprikapoeder, komijnpoeder, citroensap, teentje
knoflook en de tomatenpuree. Pureer dit goed fijn
met een staafmixer. 
Schep de rode linzen en de paneermeel erdoor. 
Kneed het tot een mooi deegje. Laat dit ongeveer
20 minuten rusten in de koelkast. 
Maak in de tussentijd de saus door in een pan een
laagje water te doen en het aan de kook te
brengen. Voeg de ui en Spaanse peper toe, kook
dit voor 2 minuten.
Voeg nu de paprika blokjes, komijnpoeder, dadel
en tomatenblokjes toe. Laat dit alles 3 minuten
koken tot een mooie saus. 
Breng op smaak met zeekraal zilt en laat het
afkoelen. 
Maak nu van het deeg mooie blokjes en bak ze in
een matig warme bakpan om en om mooi bruin en
warm. 
Doe ze in een bakje en schep de saus erbij.
Garneer eventueel af met komkommer en tomaat.

Dit heb je nodig
Voor 4 stuks

Zo maak je het

55 gram rode linzen
120 ml water
25 gram kikkererwten
30 gram maisgries of (glutenvrij)
paneermeel
1 eetlepel citroensap
1/2 theelepel paprikapoeder
1/2 theelepel komijnpoeder
1/2 teentje knoflook
1/4 blikje tomatenpuree

1 ui (gesnipperd)
1/2 tomaat (zonder zaadlijsten in blokjes)
1/8 paprika (in blokjes)
sap van 1/4 citroen
1 grote dadel (fijn gesneden)
1/4 theelepel komijnpoeder
1/4 Spaanse peper (fijn gehakt)
 1 scheutje water
zeekraal zilt naar smaak

Voor de blokjes

Voor saus

Rode linzen blokjes


