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€1,19

Boekweitpap met wortel en dadel
AANTAL: 1

BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

INGREDIËNTEN

MAKEN

200 ml plantaardige melk

Breng de plantaardige melk aan de kook en

50 gram boekweit

doe er de boekweit bij. Laat het goed koken,

1 eetlepel geraspte wortel

zodat de boekweit gaar is en er een echte pap

1 eetlepel pompoenpitten

ontstaat.

1 dadel

Garneer het met de geraspte wortel,
pompoenpitten en dadel.
Eet smakelijk!

Wil je goedkoper? Dan kun je ook havermout
gebruiken in plaats van boekweit.

Kcal 304 Eiwit 9,7 gram Koolhydraten 40,6 gram
Vet 10,4 gram Vezels 5,5 gram Calcium 256 mg
Magnesium 130 mg IJzer 2,4 mg Fosfor 380 mg

€1,76

Ontbijtpannenkoekjes met banaan
AANTAL: 1

BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

INGREDIËNTEN

MAKEN

1,5 banaan (rijp)

Snij de banaan in stukjes en doe er dan de

100 gram havermeel

havermeel en plantaardige melk bij.

100 ml plantaardige melk

Pureer het geheel. Het is geen beslag zoals je van

1/2 theelepel bakpoeder

‘echte’ pannenkoeken gewend bent, het is dikker.
Als laatste voeg je de bakpoeder toe, goed roeren

Garnering:
1 banaan

en bakken maar! Je hoeft ze maar kort te bakken
aan iedere kant, totdat ze lekker bruin zijn. Van
binnen blijven ze wat smeuïg, maar dat hoort en
maakt deze pannenkoekjes zo speciaal.
Garneer het met banaan of evt. ander fruit
Eet smakelijk!

Kies je voor een volkorenmeel i.p.v. havermeel?
Dan ben je ongeveer €0,60 p.p. minder kwijt.

Kcal 416 Eiwit 9,5 gram Koolhydraten 73,5 gram
Vet 6,6 gram Vezels 11,3 gram Calcium 66 mg
Magnesium 120 mg IJzer 2,9 mg Vitamine C 17 mg

€1,48

Bloemkoolcurry met aardappel
AANTAL: 2

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN

MAKEN

200 gram vastkokende

Snipper de ui en snij de knoflook heel fijn.

aardappelen

Snijd ook de gember zo fijn mogelijk en de bloemkoolroosjes

200 ml gezeefde tomaten

klein.

passata
Zet een bakpan op het vuur en doe hierin een klein laagje

300 ml water

water. Fruit de ui met de knoflook hierin aan. Doe er de

1 ui

bloemkoolroosjes bij en zet het even aan.

2 tenen knoflook
stukje verse gember
1 kleine bloemkool

Voeg de gember, aardappelblokjes, kikkererwten,
paprikapoeder en kurkuma toe en bak nog 2

1 blik kikkererwten

minuten mee, goed blijven scheppen.

1 theelepel kurkuma
1/2 limoen

Voeg de gezeefde tomatenpassata en 300 ml water toe.

1 eetlepel zonnebloempitten

Breng de curry aan de kook en laat het met de deksel op de
pan 15 minuten koken, tot de aardappel zacht is.
Eet smakelijk!

Aardappelen zijn regelmatig in grotere
aanbiedingen te koop. Bloemkool kun je ook uit de
vriezer kopen als het niet in de aanbieding is.

Kcal 472 Eiwit 21 gram Koolhydraten 59,6 gram Vet 12,5 gram
Vezels 19,7 gram Calcium 191 mg Magnesium 160 mg
IJzer 5,2 mg Vitamine E 9,4 mg

€1,52

Ovenschotel met aardappel en linzen
AANTAL: 2

BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN

INGREDIËNTEN

MAKEN

400 gram aardappelen

1. Snij de aardappelen in vieren en kook deze in kokend water

150 gram linzen (bruine linzen uit

in ongeveer 20 minuten gaar. Kook ook de sperziebonen gaar.

blik)

3. Als de aardappelen gaar zijn stamp ze dan fijn en doe er 1

150 gram champignons

eetlepel plantaardige melk bij en een 1/2 theelepel

150 gram sperziebonen
100 ml plantaardige melk
2 theelepels shoarmakruiden
2 theelepels nootmuskaat
Peper en zeekraal zilt (of zout)
naar smaak

nootmuskaat, plus wat peper en zeekraalzilt (of zout).
3.Verwarm de beetgare sperziebonen samen met de
champignons in een klein laagje water.
4. Voeg vervolgens de kokosmelk en de linzen toe. zet het
vuur laag en laat het voor 3-4 minuten even pruttelen.
5. Voeg dan de shoarmakruiden samen met de nootmuskaat
toe en breng het verder op smaak met peper en zeekraalzilt
(of zout).
6. Schep het geheel in een ovenschaal en verdeel dan
gelijkmatig de aardappelen over de schaal.
7. Zet de grill aan en zet het 10 minuten onder de grill, check
na 8 minuten wel even of het niet te donker wordt. Heb je geen
grill? Zet het dan op 250 graden voor 10 minuten in de oven.
Ook hier even checken hoe het met je ovenschotel gaat.
Eet smakelijk!

Kcal 472 Eiwit 21 gram Koolhydraten 59,6 gram Vet 12,5 gram
Vezels 19,7 gram Calcium 191 mg Magnesium 160 mg
IJzer 5,2 mg Vitamine E 9,4 mg
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Snijbonen stamppot met kruidige witte bonen
AANTAL: 2

BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN

INGREDIËNTEN

MAKEN

400 gram aardappelen

1. Snij de aardappelen in vieren en kook deze in kokend

300 gram snijbonen

water in ongeveer 20 minuten gaar. giet deze af en vang het

150 gram lima of witte bonen

kookvocht op.

(gekookt uitgelekt)

2. Snijdt de snijbonen in kleine stukjes en kook deze gaar.

1 theelepel tomatenpuree
1 theelepel Provençaalse
kruiden
1 teentje knoflook
4 eetlepels zonnebloempitten

3. Als de aardappelen klaar zijn stamp ze dan fijn en schep
er de snijbonen doorheen, breng op smaak met zeekraal zilt
of zout en peper. Schep er nog een klein beetje van het
opgevangen kookvocht toe.
4. Doe een klein laagje water in de pan en voeg de
Provençaalse kruiden en fijngehakte knoflook toe. Breng dit

Peper en zeekraalzilt (of zout)

aan de kook en laat het 1 minuut op laag vuur koken. Voeg

naar smaak

nu de tomatenpuree toe en laat alles nog 1 minuut pruttelen.
5. Voeg nu de lima bonen toe en laat ze kort warm worden.
Breng op smaak met peper en zeekraal zilt.
Schep de stamppot op een bord en schep er de witte bonen
overheen en als laatste strooi je er de zonnebloempitten
overheen.
Eet smakelijk!

Kcal 473 Eiwit 17,1 gram Koolhydraten 52 gram Vet 18,2 gram
Vezels 17 gram Calcium 146 mg Magnesium 200 mg
IJzer 4,9 mg Vitamine E 12,1 mg
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Rode linzen dahl met ratatouille en rijst
AANTAL: 2

BEREIDINGSTIJD: 25 MINUTEN

INGREDIËNTEN

MAKEN

60 gram Rode linzen

1.Kook de rijst volgens de verpakking beetgaar.

200 ml kokosmelk

2. Was en spoel de rode linzen af en laat ze uitlekken op een zeef.

150 gram zilvervliesrijst

Doe een laagje water in de pan en voeg 1 fijngehakt teentje

2 eetlepel tomatenpuree

knoflook toe en een half gesnipperd ui, breng dit aan de kook.

1/2 courgette
1/2 aubergine
1 ui
2 teentjes knoflook
2 tomaten

3. Voeg dan de linzen en 1 eetlepel tomatenpuree samen met de
kerriepoeder toe en breng het aan de kook. Voeg de kokosmelk
toe en laat dit op laag vuur lekker gaar koken (met de deksel op
de pan) Vergeet niet af en toe te roeren. breng op smaak met
peper en zeekraal zilt (of zout).
4. Snijdt de courgette, ui, aubergine en tomaten in grove stukken.

1 theelepel kerriepoeder

Doe een laagje water in de pan en voeg een teentje fijngehakte

Peper en zeekraalzilt (of zout)

knoflook en de grove stukken ui toe, breng het aan de kook. Voeg

naar smaak

nu de aubergine toe en laat het een minuutje koken. Voeg de
courgette toe en laat het geheel 2 minuutjes koken. Voeg als
laatste de tomaten stukken toe en laat het geheel op laag vuur
lekker pruttelen. Als de groentes beetgaar zijn is het goed en
breng je het op smaak met peper en zeekraal zilt
5. Schep de rijst in een bord en schep er de dahl en ratatouille
ernaast.
Eet smakelijk!

Kcal 743 Eiwit 25,3 gram Koolhydraten 99,4 gram Vet 22,7 gram
Vezels 19.3 gram Calcium 146 mg Magnesium 287 mg
IJzer 9,8 mg Kalium 2206 mg
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Rijstepap met appel, kaneel en dadels
AANTAL: 2

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN

MAKEN

500 ml plantaardige melk

1.Breng de plantaardige melk in een pannetje aan de kook.

200 gram gekookte rijst

2. Voeg de kaneelpoeder en gekookte rijst toe.

8 dadels (in kleine stukjes)

3. Breng het weer aan de kook en laat het een paar

2 kleine appels (in blokjes

minuutjes zachtjes doorkoken en voeg dan de dadels stukjes

gesneden)
4 eetlepels havervlokken
1 theelepel kaneelpoeder

toe.
4. Schep het in een kom en leg er de appelblokjes op en
strooi er de havervlokken overheen.
Eet smakelijk!

Kook direct wat meer rijst
af als je een rijstgerecht
eet, die rijst kun je dan
gebruiken voor deze pap.
Bespaard energie en tijd.

Kcal 387 Eiwit 7,8 gram Koolhydraten 72,5 gram Vet 5,5 gram
Vezels 8,8 gram Calcium 350 mg Magnesium 93 mg
IJzer 1,9 mg
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Rode linzenpasta salade met avocado dressing
en een tomaten-broccoli salsa
AANTAL: 2

BEREIDINGSTIJD: 20 MIN.

INGREDIËNTEN

MAKEN

160 gram rode linzenpasta

1.Kook de pasta volgens de verpakking beetgaar.

0,5 avocado

2. Doe een klein laagje water in de pan en voeg de

3 cherry tomaten

gesnipperde ui en fijngehakte knoflook toe. Breng dit aan de

100 gram broccoli

kook en laat het voor 1 minuutje koken. Voeg nu de in
blokjes gesneden tomaten toe. Kook even kort en laat het

gedroogde basilicum

afkoelen.

1 kleine ui gesnipperd

3.Breng een klein laagje water in een pan aan de kook. Voeg

1 teentje knoflook
100 ml plantaardige melk
zeekraalzilt en peper

de broccoliroosjes toe en kook deze kort met deksel op de
pan. Kook deze kort beetgaar. Giet ze af en spoel ze koud.
4. Doe de avocado in een mengbeker en voeg de
plantaardige melk toe en breng dit op smaak met
zeekraalzilt, peper en sap van een 1/4 citroen.
5. Doe de pasta in een kom, doe de broccoli en de tomaten
salsa erbij. Roer dit goed door elkaar en giet er als laatste de
avocadosaus overheen.
Eet smakelijk!

Kies je voor een volkoren pasta? Dan ben je
ongeveer €0,60 p.p. minder kwijt.

Kcal 449 Eiwit 25,1 gram Koolhydraten 46,7 gram Vet 13,9 gram
Vezels 20,4 gram Calcium 116 mg Magnesium 76 mg
IJzer 6,6 mg Vitamine B1 0,44 mg
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Quinoa salade met appel, kardemom en een
sinaasappel-yoghurt dressing
AANTAL: 2

BEREIDINGSTIJD: 20 MIN.

INGREDIËNTEN

MAKEN

200 gram quinoa

1.Kook de quinoa af volgens de verpakking en laat het

2 appels

uitlekken op een zeef.

2 sinaasappels

2.Schil de sinaasappels en snijdt er 1 in stukken en doe

2 eetlepels zonnebloempitten
2 eetlepels plantaardige yoghurt
2 kardemompeulen
Zeekraal zilt (of zout), peper

die in een maatbeker en voeg de yoghurt en kardemom
toe. Pureer dit fijn en breng op smaak met zeekraalzilt of
zout en peper.
3. Snijdt de andere sinaasappel in stukken.
4. Doe de quinoa in een kom en voeg de zonebloempitten
sinaasappelstukjes en de geraspte of klein gesneden
appelstukjes toe. Meng dit door elkaar en voeg de
sinaasappel-kardemom dressing toe. Serveer deze
salade in een kom en op kamertemperatuur.
Eet smakelijk!

Kcal 623 Eiwit 18,3 gram Koolhydraten 80,1 gram Vet 22,6 gram
Vezels 12,7 gram Calcium 134 mg Magnesium 284 mg
IJzer 5,7 mg Vitamine B1 0,68 mg Foliumzuur 245 ug

7
6
,
1
€

Zilvervliesrijst met een zoetzure Chinese saus,
AANTAL: 2

BEREIDINGSTIJD: 20 MIN.

INGREDIËNTEN

MAKEN

150 gram zilvervliesrijst

1.Kook de rijst volgens de verpakking beetgaar.

2 sinaasappels

2.Doe een klein laagje water in de pan en voeg de

1 klein blikje tomatenpuree

gesnipperde ui en fijngehakte knoflook samen met de

1 ui

anijszaad toe, breng dit aan de kook. Kook dit voor 2

3 teentjes knoflook
400 gram Chinese kool
200 gram kikkererwten
3 dadels
1 eetlepel azijn

minuten en voeg dan de tomatenpuree toe en breng dit weer
aan de kook. Voeg nu de dadelstukjes en de azijn toe. Voeg
ook de in stukken gesneden sinaasappels toe en kook dit
kort door. Pureer alles met een staafmixer en voeg nu de in
reepjes gesneden Chinese kool en de kikkererwten toe en

stoof dit in 3 minuten beetgaar en breng het op smaak met
Anijszaad, peper, zeekraalzilt (of zeekraal zilt en peper.
zout)
4. Schep de rijst in een bord en schep de saus erover.
Eet smakelijk!

Voor optimale gezondheid verwarm je de
sinaasappel niet en voeg je deze later koud toe, zo
benut je ten volle de aanwezige vitamine C. Wat de
ijzer weer beter laat opnemen.

Kcal 522 Eiwit 18,3 gram Koolhydraten 93,3 gram Vet 4,6 gram
Vezels 17,7 gram Calcium 347 mg Magnesium 200 mg
IJzer 5,6 mg Vitamine B1 0,8 mg Foliumzuur 212 ug

€1,84

Pasta ovenschotel met bloemkool en prei
AANTAL: 2

BEREIDINGSTIJD: 25 MIN.

INGREDIËNTEN

MAKEN

160 gram pasta (rode linzen,

1.Kook de pasta volgens de verpakking beetgaar.

kikkererwtenfusilli of volkoren)

2.Kook ook de bloemkool en prei beetgaar en doe dit

200 gram bloemkool

vervolgens samen in een bakpan met de gekookte pasta.

200 gram prei

3. Doe er dan de plantaardige melk bij samen met de

400 ml plantaardige melk

maizena, edelgistvlokken, nootmuskaat en zeekraalzilt of

2 eetlepels maizena

zout. Goed roeren, zodat er geen klontjes ontstaan.

2 eetlepels edelgistvlokken

4. Als het licht gebonden is, schep het in een ovenschaal

Nootmuskaat en zeekraalzilt of
zout naar smaak

en zet het 10 minuten op 200 graden in de oven.
Eet smakelijk!

Kies je voor een volkoren pasta? Dan ben je
ongeveer €0,60 p.p. minder kwijt. Kies je voor
sojamelk i.p.v. amandeldrink zoals wij deden dan ben
je ongeveer €0,20 minder kwijt.

Kcal 411 Eiwit 26,2 gram Koolhydraten 51,3 gram Vet 6,9 gram
Vezels 21,2 gram Calcium 321 mg Magnesium 83 mg
IJzer 7 mg Vitamine E 4 mg Fosfor 369 mg
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Aardappelsalade met bieslook, mosterddressing
AANTAL: 2

BEREIDINGSTIJD: 20 MIN.

INGREDIËNTEN

MAKEN

450 gram aardappelen

1. Snijdt de aardappels in kleine stukken en kook ze

2 eetlepels mosterd

beetgaar. Giet ze af en laat ze op kamertemperatuur

1/2 bosje bieslook

afkoelen.

1 eetlepel azijn

2.Breng in een pan water aan de kook en voeg de

4 eetlepels plantaardige yoghurt
zeekraal zilt en peper
1 rode paprika
1 ui
200 gram doperwtjes

wortelblokjes toe. Kook dit voor 2 minuten. Voeg ook de
doperwten (diepvries) en gesnipperde ui toe, kook deze 2
minuten mee. Spoel het direct daarna koud.
3.Doe de mosterd, bieslook (fijn gesneden), azijn, yoghurt en
smaakstoffen in een maatbeker en pureer dit met een
staafmixer tot een dressing.

100 gram wortel (in blokjes)

4. Prak de aardappels met een stamper en meng de wortel

Peper, zeekraalzilt (of zout)

en doperwten erdoor. Schep vervolgens de dressing erdoor.
5. Schep het in een bord en garneer het met de rode
paprika. (optioneel: cherrytomaatjes)
Eet smakelijk!

Kcal 413 Eiwit 11,1 gram Koolhydraten 62,3 gram Vet 10,4 gram
Vezels 12,4 gram Calcium 156 mg Magnesium 135 mg
IJzer 4 mg Vitamine B1 0,54 mg Foliumzuur 165 ug

€ 1,31

Smoothiebowl van zomerfruit
AANTAL: 1

BEREIDINGSTIJD: 5 MIN.

INGREDIËNTEN

MAKEN

100 gram diepvries zomerfruit

1. Doe alle ingredienten - behalve de

3 eetlepels plantaardige yoghurt

zonnebloempitten - in een blender of

1 banaan

mengbeker. (Houdt een stukje banaan apart om

2 eetlepels lijnzaad

in plakjes te snijden en een eetlepel zomerfruit

1 eetlepel zonnebloempitten
1 eetlepel pindakaas

voor de garnering)
2. Maak er een mooie gladde smoothie van en
garneer het af met de gesneden banaan, de
eetlepel zomerfruit én zonnebloempitten.
Eet smakelijk!

Kcal 581 Eiwit 12,6 gram Koolhydraten 48 gram Vet 34,2 gram
Vezels 13,6 gram Calcium 194 mg Magnesium 167 mg
IJzer 2,6 mg Vitamine B1 0,77 mg Foliumzuur 75 ug
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Wrap met groente en pesto
AANTAL: 2

BEREIDINGSTIJD: 15 MIN.

INGREDIËNTEN
400 ml water

MAKEN
1. Doe het water en de havermout in een

200 gram havermout

mengbeker, roer het even en pureer het dan

2 eetlepels pesto

met een staafmixer.

1/2 courgette

2. Zet een bakpan op het vuur en zorg dat deze

2 uien

goed heet is (belangrijk!) Doe er dan beslag in,

4 eetlepels kikkererwten

zorg dat het niet te groot is en het de randen

12 cherrytomaatjes

niet raakt. Bak het aan beide zijden gaar.
3. Gaar in een andere bakpan de ui kort in wat
water, doe er dan de courgette bij en de
kikkererwten.

Klik op de link voor ons
recept van pesto, je
kunt ook je eigen
recept gebruiken.

4. Doe het even in een kom, schep er de pesto
door én schep het vervolgens in de wraps.
5. Halveer de cherrytomaatjes en serveer dit erbij.
Eet smakelijk!

Kcal 617 Eiwit 25,6 gram Koolhydraten 80,8 gram Vet 18,8 gram
Vezels 15,3 gram Calcium 253 mg Magnesium 204 mg
IJzer 6,7 mg Zink 10,4 mg Vitamine B1 1,02 ug

Meer recepten?
Check www.deveganistischekeuken.nl

