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Het grote VILNA.NL receptenboek



 
 

Smoothies  
Dag 1: Ver-ont-wen smoothie  
(dit sapje bevordert het loslaten en stimuleert het out of the box denken) 

x 1/3 ananas 
x 2 takjes mint 
x 1 klein beetje koriander 
x 1 banaan 
x aanlengen met verse appelsap 

 
 
Dag 2: Ontlast-smoothie  
(ontstekingsremmend en is prima tegen spijsverteringsproblemen) 

x klein beetje koriander 
x rode appel 
x 2 stengels bleekselderij 
x 25 g gember 
x snuifje kurkuma en 1 snufje chilipoeder 
x scheutje citroensap 
x aanlengen met water 

 
 
Dag 3: Ontgift smoothie 
(ondersteunt de lever met ontgiften, vol met vitamine C tegen infecties, 
ontstekingen) 

x 250 gram ananas 
x 1 stuk banaan 
x 100 ml kokosmelk 
x 200 gram spinazie 
x 200 ml water 

 
Bereiden 
Schenk 100 ml kokosmelk in een glas en vul het aan met water. Doe dit in de 
blender. Voeg vervolgens de spinazie toe. Soms kan het handig zijn om eerst de 
helft van de spinazie toe te voegen en dat eerst te blenden en dan pas de 
volgende helft toe te voegen. Schil de banaan en voeg deze toe aan de spinazie. 
Voeg 250 gram verse stukjes ananas toe. Zet de blender aan en blend het geheel 
tot een egale groene smoothie.  



 
 

Dag 4: Heldere blik smoothie 
(goed voor je ogen, remt ontstekingen) 

x 1 stuk bananen 
x 200 gram boerenkool 
x 1 stuk peer 
x 1 eetlepel rauwe honing 
x 330 ml water 

(voor 2 porties) 
 
Bereiden 
Doe eerst een groot glas water in de blender. Voeg hier de helft van de 
boerenkool aan toe. Dus eerst 100 gram. Zet de blender aan en blend het 
geheel tot een egaal geheel. Voeg dan pas de tweede helft toe en blend ook 
dat weer tot een egaal geheel. 
Schil nu de banaan, breek die in stukken en voeg die toe aan de boerenkool. 
Snijd de peer door midden, verwijder het klokhuis en snijd de rest in stukken. 
Voeg ook dit toe aan de boerenkool en de banaan. 
Zet de blender nu opnieuw aan en blend het geheel tot een egale groene 
smoothie. Voeg eventueel een klein beetje rauwe honing toe. Dan maak je 
hem iets zoeter, mocht je dat willen. 
 
 
Dag 5: Power Boost smoothie 
(totale boost voor al je cellen) 

x 1 banaan 
x 250 ml amandelmelk (of andere plantaardige melk naar wens) 
x 1/2 theelepel kaneel 
x 1/2 theelepel geelwortel 
x 1 handje (goji) bessen 
x mespuntje zwarte peper 
(voor 1 groot glas) 
 



 
 

Dag 6: Energy smoothie  
(bieten ontgiften en geven zuurstof af aan het bloed dus extra energie) 

x 2 bieten 
x 1 trosje rode druiven/rood fruit 
x Citroensap 
x aanlengen met verse appelsap 

 
 
 
Dag 7: Een Kurkuma latte 
(kurkuma werkt ontstekingsremmend. Ook goed als je verkouden of grieperig bent)  

x 400 ml amandelmelk 
x 1 tl kurkuma 
x ½ tl gemalen kaneel 
x ¼ tl vers gemalen zwarte peper 
x 1 tl kokosolie 
x 1 el ahorn of agave siroop 

 (voor 2 glazen) 

 

 

Bereiden 
Breng de amandelmelk, kurkuma, kaneel en zwarte peper in een steelpan tegen de 
kook aan, maar laat niet koken. Laat ca. 10 min. op laag vuur trekken. Zet het vuur uit 
en roer met een garde de kokosolie en ahornsiroop erdoor. Schenk de kurkuma latte 
door een kleine, fijne zeef over in de glazen en serveer direct. 



 
 

Powertips 
 
Drink voldoende water om uitdroging te voorkomen. 
 
Eet zo natuurlijk mogelijk en vermijd e-nummers, geur-, kleur- en smaakstoffen. 
 
Eet zoveel mogelijk vers en biologisch. 
 
Eet genoeg vetten en eiwitten en doe rustig aan met koolhydraten. 
 Teveel koolhydraten en suikers maken ziek en dik. 
 Weet niet bang voor vetten. 
 Eet gezonde vetten; omega 3 en 9. 
 Wees matig met de plantaardige omega 6 vetzuren. 
 Eet vooral voldoende voedsel. 
 
Eet met mate (biologisch) vlees en vis. 
 
Er zijn producten die je beter niet kunt eten. 
Pas de 80 – 20 regel toe; 80 % gezond en 20 % minder gezond. Geniet er vooral van als 
je besloten hebt iets te eten uit de 20 % categorie. Als je geniet, maakt je lichaam 
endorfine aan, hormonen die je een geluksgevoel geven en die mee helpen om het 
eten op een goede wijze te verteren.  
Beter van niet zijn: suiker, suikervervangers (light-producten), cafeïne, theïne, 
alcohol, melkproducten en tarweproducten. 
 
Eet superfoods om je gezondheid en energie te boosten. 
 Maca, rauwe cacao, gojibessen, hennepzaad, chiazaad, kokosproducten,  

spirulina, chlorella, bijenpollen en camu camu. 
 

Extra tips voor vrouwen van 40+: 
 
Wees lief voor je schildklier die zorgt voor je stofwisseling.  

Je schildklier heeft selenium en jodium nodig. Goed voor je schildklier zijn:  
paranoten, Himalaya- of Keltisch zeezout, kelp, algen (zoals chlorella en  
spirulina), peterselie, vis, havermout en banaan. 

 
Vertroetel je bijnieren;  

bij vrouwen in de overgang raken door stress je bijnieren vermoeid en uitgeput. 
 
Koester je botten!  

Het drinken van melk en gebruik van andere zuivelproducten zorgen niet voor  
sterke botten en zorg voor voldoende vitamine D, vooral in de winter. 

Algemene Powerfood tips



 
 

Italiaanse salade met basilicumdressing 
 
Ingrediënten (4p):  

x 200 g verse sperziebonen 
x 500 g cherrytomaten 
x 250 g mini mozzarella 
x 200 g gemengde eikenbladsla 
x 25 g basilicumblaadjes 
x 1 teen knoflook 
x 4 el olijfolie extra vergine 
x Zout en peper 

 
Bereiding: 

x Maak de sperziebonen schoon en kook in 8 min. beetgaar.  
x Spoel af en laat uitlekken. Halveer de tomaten. Laat de mozzarella 

uitlekken en halveer. 
x Doe de basilicum, knoflook en olie in een hoge kom en mix met de 

staafmixer tot een fijne dressing. Voeg eventueel wat zout en peper toe. 
x Verdeel de sla over de borden.  
x Verdeel de boontjes, tomaten en mozzarella.  
x Besprenkel met de dressing. 

 
 



 
 

Zoete aardappelsalade met avocado 
 
Ingrediënten (4p):  

x 1 zoete aardappel 
x 1 bakje cherry tomaatjes 
x 1 of 2 gele paprika’s 
x 1 avocado 
x ½ zak verse blad spinazie 
x ½ blok feta 
x Handje pompoenpitten 
x Olijfolie 
x 1 tl Mosterd 
x Peper en zout 

Bereiding: 
x Verwarm de oven voor op 200 graden. 
x Schil de zoete aardappel en snijd in blokjes. Doe dit ook met de paprika. 
x Meng de aardappel met de paprika en cherry tomaatjes met wat olijfolie 

en peper en zout in een ovenschaal. 
x Zet gedurende een half uur in de oven. Haal er uit en laat iets afkoelen. 
x Maak ondertussen de dressing van 1 deel mosterd en 4 delen olijfolie.  
x Rooster de pompoenpitten kort in een koekenpan. 
x Start met een laag verse bladspinazie in een grote schaal. 
x Voeg hierna de gegrilde groentes toe, de avocado in stukjes, de feta in 

stukjes en de pompoenpitten. 
x Garneer met de mosterddressing en eventueel wat extra olijfolie. 



 
 

Salade van quinoa, geroosterde pompoen en pijnboombitten 
 
Ingrediënten (2p): 

x 100 gr witte quinoa 
x 3,5 dl koud water 
x 200 gr pompoen, schoongemaakt en ik stukjes 
x 3 el olijfolie 
x ¼ tl cayennepeper 
x 20 gr pijnboompitten 
x 25 gr verse bladpeterselie, grof gehakt 
x 20 gr jonge spinazie 
x Zout en peper (naar smaak) 
x 2 schijfjes citroen om op te dienen 

 
Bereiden: 

x Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe de quinoa in een pan. Voeg het 
water toe en breng aan de kook. Doe de deksel op de pan en laat de quinoa 
op laag vuur nog 10 minuten koken. Neem de pan van het vuur, maar laat 
hem nog afgedekt staan om de graankorrels verder te laten zwellen. 
Maak na 7 minuten los met een vork. 

x Leg ondertussen de stukjes pompoen op een bakplaat met 2 el olie. 
Bestrooi ze met de cayennepeper en eventueel een snufje zout en schud 
ze goed om. Rooster de pompoen in 25 minuten tot ze knapperig zijn aan 
de randen en zacht van binnen. Schud ze in een grote kom. 

x Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan tot ze lichtbruin zijn. 
Doe ze ook in de kom. Meng voorzichtig de quinoa, de peterselie en de 
spinazie erdoor. Zorg ervoor dat alles heel blijft. Breng eventueel op 
smaak met zout en peper. 

x Leg de salade op een schaal en besprenkel met de rest van de olijfolie en 
het citroensap en garneer met de schijfjes citroen.



 
 

Pittige Pindasoep 
 
Ingrediënten (4p): 

x 1 el plantaardige olie 
x 1 kleine ui, fijngehakt 
x 1 el verse gember, fijngehakt 
x 2 tenen knoflook, fijngehakt 
x ½ tl komijn, gemalen 
x ¼ tl peper 
x ¼ tl kaneel 
x ¼ tl kurkuma 
x ¼ tl cayennepeper 
x 1 ½ tl zout 
x 3 rode pepers, fijngehakt 
x 350 gr zoete aardappels, geschild en in blokjes 
x 7 ½ dl bouillon 
x 400 gr tomatenblokjes uit blik met sap 
x 125 gr ongezoete pindakaas 
x 1,25 dl kokosmelk 
x Sap van 1 citroen 
x 2 lente-uitjes, in dunne ringetjes en wat verse koriander, fijngehakt, om 

eventueel mee te garneren 
 

Bereiding: 
x Verhit de olie in een soeppan op matig vuur. Voeg de ui toe en fruit die al 

roerend 10 minuten tot hij zacht is. Roer de gember, knoflook, komijn, 
peper, kaneel, cayennepeper, kurkuma en zout erdoor. 

x Voeg de pepers, de zoete aardappel en de bouillon toe en breng aan de 
kook. Laat het geheel 20 minuten koken tot de zoete aardappels gaar zijn. 

x Voeg de tomatenblokjes met het sap en de pindakaas toe. Pureer de soep 
met de staafmixer. Roer de kokosmelk, het citroensap en de koriander 
erdoor. Verhit tot de soep geheel is door gewarmd en serveer met de 
lente-ui-ringetjes en koriander. 



 
 

Minestronesoep  
 
Ingrediënten (6p):  

x 2 eetlepels olijfolie 
x 4 stengels bleekselderij, in kleine blokjes 
x 3 middelgrote wortels, in kleine blokjes 
x 1 kleine rode ui, versnipperd 
x 2 courgettes, in blokjes 
x 1 gele courgette, in blokjes 
x 1 teentje knoflook, uitgeperst 
x 1 liter groentebouillon 
x 1 blikje witte bonen (uitgelekt) 
x 1 blikje tomatenblokjes 
x handvol verse basilicum, fijngehakt 
x zout en peper naar smaak 

 
Bereiding: 

x Verhit 2 eetlepels olie in een grote braadpan. Zodra dit heet is, voeg je de in 
blokjes gesneden bleekselderij, wortel en ui toe. Bak dit onder af en toe 
roeren ongeveer 5 minuten aan. 

x Voeg de in blokjes gesneden courgette (groen en geel) toe en bak even 
mee (ongeveer 5 minuten). 

x Als de groenten wat zachter zijn, voeg je de uitgeperste knoflook toe. Roer 
goed door. 

x Voeg de groentebouillon, witte bonen en tomatenblokjes toe. Roer door en 
laat de soep 30 minuten sudderen op laag vuur, deksel schuin op de pan. 

x Voeg de fijngehakte basilicum toe. Proef de soep en voeg naar smaak zout 
en peper toe. Je kunt nu naar wens een deel van de soep (ik deed 1/4 deel) 
pureren met de staafmixer. Roer door en laat nog 10 minuten zachtjes 
sudderen. 

 



 

Spinaziesoep  
 
Ingrediënten (4p):  

x 1-2 el kokosolie 
x 1 ui, gesnipperd 
x 1 courgette, in blokjes 
x 1 l groentebouillon 
x 300 gr bladspinazie 

 
Bereiding: 

x Verwarm de kokosolie in de soeppan en fruit de ui en de courgette 
enkele minuten. Schenk de bouillon erbij en laat 5 minuten op laag 
vuur koken.  

x Voeg de spinazie in delen toe en roer tot de blaadjes geslonken zijn.  
x Pureer de soep met een staafmixer en breng op smaak met zout en 

peper.  



 
 

Marokkaanse groentesoep  
 
 
Ingrediënten (4p): 

x 400 ml water  
x 400 g pompoen in stukjes  
x 400 g gepelde tomaten in blik  
x 1 blokje groentebouillon 
x 2 tl ras el hanout kruiden 
x 200 g zwarte bonen in blik  
x 200 g kikkererwten in blik  
x verse koriander  

 
Bereiding: 

x Breng het water met de pompoenstukjes, tomaten, bouillonblokje en ras 
el hanout kruiden kook. Laat 15 min. zachtjes koken en pureer met de 
staafmixer.  

x Spoel de bonen en de kikkererwten in een vergiet af onder koud stromend 
water, voeg aan de soep toe en warm goed door. 

x Snijd de koriander grof. Verdeel de soep over de kommen, bestrooi met de 
koriander. 

 



 
 

Pittige paprikasoep 
 
Ingrediënten (8p):   

x 2 grote rode paprika's  
x 4 zoete aardappelen   
x 1 winterpeen   
x 3 stengels bleekselderij   
x 1 rode ui   
x 200 ml kokosmelk   
x 1 liter groentebouillon   
x 1 eetlepel olijfolie 
x zout 
x 2 chilipepers   

 
Bereiding: 

x Schil wortelen, aardappelen en uien.  
x Was alle groenten.  
x Snijd de paprika’s, selderij, wortel, chilipepers en ui fijn. Snijd de zoete 

aardappelen in grote stukken. 
x Verhit de olie in een grote pan en bak de gehakte selderij-wortel-ui en 

chilipepers  lichtjes aan. Voeg dan de aardappelen en paprika's in stukken 
gesneden toe. Bak gedurende één minuut, Blus met de groentebouillon af. 
Dek af en laat 20-25 minuten zachtjes koken tot alle groenten gaar zijn, 
voeg indien nodig een beetje warm water toe. 

x Pureer met een staafmixer of een keukenmachine. Op dit punt kunt u de 
slagroom toevoegen. Zet het terug op het vuur, voeg zout toe. 

 
 



 
 

Vegetarische erwtensoep 
 
Ingrediënten (6p):  

x 500 g spliterwten  
x 2 uien  
x 2 preien  
x 1 knolselderij  
x 2 aardappels  
x 1 winterpeen  
x 150 g vegetarische rookworst  
x 1 bosje selderij  
x zout  
x peper  

 
Bereiding: 

x Spoel de spliterwten goed af en breng ze in 2 liter water aan de kook. 
Schuim evt. af. 

x Pel en snijd de uien fijn. Snijd de prei in ringen. Schil de knolselderij en 
aardappels en snijd ze in blokjes. Schil de wortel en snijd in reepjes. 

x Voeg na een half uur de groenten toe aan de pan met erwten. Kook een uur 
of tot de erwten stuk zijn gekookt. Snijd de vegetarische rookworst in 
stukjes en kook 10 minuten mee in de soep. Snijd de selderij fijn en roer 
vlak voor serveren door de soep.  

x Breng de soep royaal op smaak met zout en peper. 



 
 

Pompoen-nachos 
 
Ingrediënten (4p): 

x 500 g flespompoen  
x 1 el Euroma chimichurri kruiden  
x 2 el olie  
x 300 g tortillachips naturel 
x 150 g geraspte belegen kaas  
x 1 jalapeñopeper  
x 1 avocado  
x 1 limoen  
x 10 g verse koriander  
x 125 g crème fraîche  
x 115 g La Morena Home Made style Mexican salsa  

 
Bereiding: 

x Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de pompoen in parten. Verwijder 
de zaden en de draderige binnenkant met een lepel en snijd met een 
scherp mes de schil eraf. Snijd het vruchtvlees in blokjes van 1 cm. 
Verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat en bestrooi met de 
chimichurri, de olie en zout naar smaak. Bak 25 min. onder in de oven. 
Schep halverwege om. Doe de tortillachips in een ovenschaal en strooi de 
geraspte kaas erover. Bak 10 min. op een rooster boven de pompoen.  

x Snijd ondertussen het steeltje van de jalapeñopeper. Rol de peper tussen 
je handen zodat de zaadjes eruit vallen. Snijd de peper in dunne ringetjes. 
Halveer de avocado, verwijder de pit en schep het vruchtvlees met een 
lepel uit de schil. Snijd het vruchtvlees in blokjes. Halveer de limoen en 
pers 1 helft uit over de avocado (per 8 personen). Snijd de koriander grof. 
Schep de pompoen- en avocadoblokjes over de chips in de ingevette 
ovenschaal. Schep er lepeltjes crème fraîche en Mexican salsa op. 
Verdeel de jalapeñopeper en koriander erover en serveer. 



 
 

Volkoren fajita’s 
 
Ingrediënten (4p): 

x Olijfolie om te bakken 
x 400 gr borlotti of kidney bonen  
x 2 rode uien  
x 3 paprika’s  
x 200 gr champignons  
x 1 tl chilipoeder 
x 3 limoenen  
x 200 gr broccoli  
x Klein bosje verse koriander 
x 150 gr tomaten  
x Zeezout 
x 4 volkorentortilla’s  
x Guacamole (avocado, rood uitje, wat sap van de limoen)  
x zure room  
x geraspte kaas  

 
Bereiding: 

x Bak de ui, paprika en champignons in de olie. Strooi het chilipoeder erbij 
en besprenkel met het sap van 1 limoen.   

x Stoom de broccoli ondertussen beetgaar en giet af.  
x Dan de borlotti bonen erdoor en doorwarmen.  
x Als laatste de koriander erdoor.  
x Tomaten in blokjes snijden en besprenkelen met limoen en wat zout.  
x Tortilla’s verwarmen en serveren met guacamole, zure room, geraspte 

kaas en tomatensalsa. De laatste limoen in partjes erbij. 
 



 
 

Groentespaghetti 
 
Ingrediënten (4p): 

x 2 kleine uien  
x 2 tenen knoflook  
x 200 g winterpeen  
x 2 stengels bleekselderij  
x 1 blikje tomatenblokjes (400 gr) 
x 1 el gedroogde Italiaanse kruiden 
x 2 el traditionele olijfolie  
x 2 courgettes 
x 200 g volkoren spaghetti  
x 100 g geraspte kaas  
x Peper en zout 

 
Bereiding: 

x Snipper de uien en de knoflook.  
x Schil de winterpeen en snijd in kleine blokjes 
x Was de bleekselderij, schil de buitenkant met een dunschiller en snijd in 

kleine stukjes. 
x Verhit de olijfolie in een pan en fruit zachtjes de ui en knoflook tot de ui 

glazig ziet. 
x Voeg de peen, bleekselderij en tomatenblokjes toe en ook de Italiaanse 

kruiden en peper en zout naar smaak. Laat 20 minuten zachtjes koken. 
Daarna met de staafmixer fijn maken. 

x Maak in de tussentijd met de spirelli spaghetti van de courgettes. 
x Kook de volkorenspaghetti al dente gaar. 
x Meng de courgette- en volkoren spaghetti door elkaar en leg op een 

mooie schaal. Verdeel de saus erover en bestrooi met de geraspte kaas. 
 



 
 

 
Gevulde courgette 
Ingrediënten (3-4p): 

x 150 g bulgur 
x ½ groentebouillonblokje 
x 4 kleine of 3 wat grotere courgettes 
x 1 ui 
x 1 teentje knoflook 
x 200 g champignons 
x 1 paprika 
x 5 tomaten of 1 blik tomatenblokjes 
x 4 tl Ras el Hanout 
x 1 tl gemalen komijn 
x Handje (blanke) rozijnen (zonder toegevoegde suiker) 
x Peper en zout (naar smaak) 

Bereiding: 
x Maak de bulgur volgens de aanwijzingen op de verpakking, maar voeg een half 

bouillonblokje toe aan het kookwater. 
x Verwarm de oven voor op 220 °C (boven- en onderwarmte) of 200 °C 

(hetelucht). 
x Snijd de courgettes in de lengte door de midden en hol ze uit met een lepel of 

meloenschepje. Het deel dat je uit de courgettes haalt, snijd je in kleine stukjes. 
De uitgeholde halve courgettes leg je in een licht ingevette ovenschaal. 

x Snipper de ui, snijd de knoflook fijn en snijd de champignons, paprika en 
tomaten in blokjes. 

x Fruit het uitje op laag vuur tot het glazig is. Voeg dan de fijngesneden knoflook, 
de Ras el Hanout en de komijn toe. Bak dit een minuutje mee en voeg dan de 
champignons toe. 

x Als de champignons wat geslonken en bijna gaar zijn, voeg je de in stukjes 
gesneden courgette, paprika, tomaten en de rozijnen toe. Bak dit een minuutje 
of vijf, terwijl je regelmatig roert. 

x Voeg dan de bulgur toe aan het groente mengsel. Proef of het mengsel goed op 
smaak is, voeg anders nog wat bouillonkruiden, Ras el Hanout, komijn, peper 
en/of zout toe. 

x Vul de uitgeholde halve courgettes met het mengsel. Het kan zijn dat je wat 
overhoudt. De vulling kun je ook los eten of de volgende dag door je lunchsalade 
mengen. 

x Bak de gevulde courgettes in het midden van de voorverwarmde oven in 20-25 
minuten gaar. De courgettes mogen best nog een beetje bite hebben, dus bak ze 
niet te gaar. 



 

Rode curry met gemengde groenten 
 
Ingrediënten (4p): 

x 2 el plantaardige olie 
x 2 uien, in dunne ringen 
x 4 dl kokosmelk 
x 2 el veganistische curry 
x 3 don salam blaadjes 
x 225 gr verse spinazie 
x 2 kleine paksoi, fijngesneden 
x 1 Chinese kool, fijngesneden 
x 10 gr verse koriander 
x 250 gr zilvervliesrijst 

 
Bereiding: 

x Kook de zilvervliesrijst volgens de instructies op de verpakking. 
x Verhit de wok op matig vuur en voeg de olie toe. Voeg de uien toe en 

roerbak 1-2 minuten. 
x Voeg de kokosmelk, de currypasta en de don salamblaadjes toe en 

breng al roerende aan de kook op laag vuur 
x Voeg de spinazie, paksoi en Chinese kool toe en laat deze al roerend 

2-3 minuten meekoken tot de bladgroente geslonken is. Voeg de 
koriander toe en roer alles goed door elkaar.  



 
 

Gado Gado 
 
Ingrediënten: 

x 200 gr sperziebonen 
x 200 gr spitskool 
x 1 komkommer 
x 100 gr taugé 
x 4 eieren 
x Kroepoek 

 
Satésaus 

x 3cm verse gember 
x 3 sjalotten 
x 1 teen knoflook 
x 175 gram pindakaas (met stukjes noot) 
x 1 blik kokosmelk 
x 2 theelepels gemalen komijn 
x 3 eetlepels ketjap manis 
x 1 eetlepel sambal 

 
Bereiding: 

x Snipper de sjalotten en snij de gember fijn 
x Bak aan in 3 eetlepels olie 
x Voeg na 2 minuten de uitgeknepen knoflook toe en bak nog 2 minuten 
x Voeg de pindakaas en de kokosmelk toe en roer door 
x Als de saus dikker wordt, voeg dan de ketjap, komijn en sambal toe 

 
Gado gado 

x Snij de sperziebonen doormidden en kook 10 minuten in een ruime pan 
x De spitskool kan er daarna bij, kook deze 2 minuten mee 
x Als laatste de taugé toevoegen, en vervolgens de groenten afgieten 
x Schep groente op een bord, verdeel ei erover, verkruimel kroepoek en 

overgiet met satésaus 
 

 



 
 

Marokkaanse stoof met linzen en abrikozen 
 
 
Ingrediënten (4p): 

x 2 el traditionele olijfolie  
x 450 g zoete aardappels  
x 1 courgette  
x 1 tl harissa  
x 1 tl ras el hanout kruiden  
x 800 g linzen  
x 1 schaal trostomaten  
x 80 g gewelde abrikozen zonder pit  
x 20 g verse platte peterselie  

 
Bereiding: 

x Schil de zoete aardappels en snijd in blokjes van 1 cm.  
x Verhit de olie in een pan met dikke bodem en bak de aardappelblokjes 

10 min. 
x Snijd ondertussen de courgette in blokjes van 1 cm. Voeg de courgette 

met de harissa en ras el hanout toe aan de aardappelblokjes en bak 5 
minuten mee. 

x Was de linzen onder stromend water in een vergiet en laat ze uitlekken. 
Snijd de tomaten in partjes en de abrikozen in stukjes. Voeg de linzen, 
tomaten en abrikozen toe aan de aardappelblokjes en laat op laag vuur 
nog 5 min. stoven. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 

x Snijd ondertussen de peterselie fijn en garneer de stoofschotel ermee. 



 
 

Poké-bowl  
 
Ingrediënten (3-4p)  

x 300 gr zilvervliesrijst  
x 2 bosuien 
x 1 limoen 
x 4 el sojasaus 
x 2 el zwarte sesamzaadjes 
x 1 komkommer 
x 1 winterpeen 
x 1 bosje radijsjes 
x 2 eetrijpe avocado's 
x 175 g sojabonen 
x 3 el sesamolie 

 
Bereiding: 

x Kook de rijst volgens de instructie op de verpakking en laat afkoelen. 
x Snijd de komkommer in de lengte door de helft, haal de zaadlijst eruit en 

snijd in halve maantjes.  
x Schil met een dunschiller de buitenkant van de winterpeen en rasp deze 

julienne. 
x Haal van de radijsjes het loof af, was ze en snijd ze in dunne plakjes. 
x Snijd de avocado in vieren rondom de pit en draai rond zodat de delen los 

komen. Haal de pit eruit en verwijder de buitenkant. Snijd het vruchtvlees 
in stukjes. 

x Snijd de bosuitjes in dunne ringetjes. 
x Vegan pokébowl maken. 

Vermeng de afgekoelde rijst met de sesamolie en de zwarte 
sesamzaadjes en schep in het midden van een saladeschaal.  Schep de 
komkommer, radijs, peen, avocado en sojabonen rondom de rijst. Strooi 
de bosui-ringetjes er als laatste overheen. Pers de limoen uit en sprenkel 
het sap over de groenten. Serveer de sojasaus erbij om op smaak te 
brengen. 



 
 

Jambalaya 
 

Ingrediënten (4p): 
x 1 ui        - snufje cayenne 

x 500 g champignons      - 2 blaadjes laurier 

x 4 teentjes knoflook      - 1 tl rode currypasta 

  

x 1 rood pepertje      - 2 el soyasaus 

x 1 blik tomatenblokjes     - roomboter of olie 

x 1 liter groentebouillon     - peper en zout 

x 1 theelepel oregano      - 2 kopjes zilvervliesrijst 

x 1 theelepel tijm      - 500 g kidneybonen 

x 1 theelepel paprika poeder     - ½ kopje verse peterselie 

x 1 theelepel gemalen koriander zaad   - 2 bosuitjes 
 
Bereiding: 

x Snipper de ui en knoflook en bak deze glazig in wat roomboter of olie 

x Voeg de in reepjes gesneden pepertjes toe en laat nog even bakken 

x Daarna kan je ook de tomatenblokjes en groentebouillon erbij doen 

x Dan de (gedroogde) kruiden er ook bij en vervolgens ook de soyasaus en rode 

currypasta 

x Meng alles eerst goed door elkaar en voeg dan ook de rijst toe 

x Breng terug aan de kook en laat het dan zachtjes pruttelen tot de rijst gaar is en een 

groot deel van het vocht heeft opgenomen 

x Aan het einde (als er minder vocht in de pan is) moet je regelmatig goed blijven 

omroeren zodat het niet aanbakt aan de bodem 

x Maak ondertussen de champignons schoon, snijd ze in schijfjes of blokjes en bak deze 

even op in een andere pan met olie, kruiden met peper en zout  

x Als de rijst gaar is, voeg dan de uitgelekte (gare) bonen toe en laat alles even goed 

doorwarmen 

x Haal de pan van het vuur en strooi er dan net voor het opdienen nog de gesnipperde 

bosui en peterselie over 
 
 



 
 

Tomatentapenade 
 
Ingrediënten:   

x 100 g zongedroogde tomaatjes (op olie) 
x eventueel 1 knoflookteen 
x 2 eetlepels zonnebloempitten, pompoenpitten of cashewnoten 
x handjevol verse kruiden: tijm, oregano, rozemarijn, basilicum, salie, 

etc. 
x scheut olijfolie 
x paar eetlepels van de olie van de tomaatjes 
x beetje peper  
x 1 theelepel kurkuma of gemalen koriander 

 
Bereiding: 

x Maal tomaatjes met olie, knoflookteen en pitten/cashewnoten fijn in de 
keukenmachine/met de staafmixer, tot een pasta. 

x Voeg de (verse) kruiden toe en tot slot evt. extra olijfolie.  
x Heerlijk om als broodbeleg in combinatie met schijfjes komkommer of 

tomaat te eten! 



 
 

 
Bietenhumus 
 
Ingrediënten (4p): 

x 400 gr kikkererwten uit blik, afgespoeld en uitgelekt 
x 1 teen knoflook, grof gehakt 
x 100 gr gekookte biet 
x 1 ½ el tahin 
x Sap van een halve citroen 
x 3 el olijfolie 
x Zout en peper (naar smaak) 

 
Bereiding: 

x Doe de kikkererwten, de knoflook en de biet in een keukenmachine of 
blender en maal ze fijn tot een kruimelige massa. 

x Voeg de tahin en het citroensap toe en meng weer, waarbij u de olijfolie 
toevoegt tot de humus de structuur heeft die u bevalt. Breng eventueel op 
smaak met zout en peper.  

x Serveer de humus met een crackertje of rauwe groente.  



 

Crackers met groente spread 
 
Ingrediënten 

x 60 gram diepvries spinazie of diepvries boerenkool 
(deelblokjes) 

x 1 groene paprika 
x 1 teentje knoflook 
x 1 eetlepel pijnboompitten 
x 1 eetlepel olijfolie 
x 1 eetlepel geraspte oude 30+ kaas 
x Citroenrasp en citroensap 

 

Bereiding: 
x Laat de diepvriesgroente ontdooien. 
x Maak de paprika schoon en snijd hem in s tukken. Pel het 

teentje knoflook. 
x Pureer de groente met de knoflook, de pijnboompitten, de olie 

en de geraspte kaas met een staafmixer of in de 
keukenmachine klein. Voeg wat water toe om er een smeuïge 
massa van te maken. 

x Maak de spread op smaak met wat geraspte citroenschil, een 
kneepje citroensap en peper. 

 
 



 
 

Pompoencake 
 
Ingrediënten voor 1 cake (23 cm):  

x 250 gr pompoen 
x 200 gr speltbloem 
x 3 eieren 
x 40 gr rozijnen 
x 40 gr hazelnoten 
x 2 el pompoenpitten 
x 5 el maple syrup (of agavesiroop) 
x 2 tl bakpoeder 
x 2 tl speculaaskruiden 
x Snuf zout 
x Scheutje neutrale olijfolie 

 
 
 
Bereiding: 

x Verwarm de oven voor op 180 graden. 
x Snijd de pompoen in gelijkmatige stukken. Doe ze in een ovenschaal. 

Drizzle er een klein beetje neutrale olijfolie overheen (je kunt ook 
zonnebloemolie of kokosolie gebruiken). Giet de maple syrup over de 
pompoen en rooster het in 20 min gaar. Laat de pompoen 
volledige afkoelen.  

x Pureer de pompoen samen met de maple syrup en de olijfolie glad in een 
keukenmachine. Voeg de eieren toe en mix dit kort mee. Voeg de 
speltbloem, het bakpoeder, een snuf zout en de speculaaskruiden bij het 
beslag en meng dit er met een spatel doorheen. Meng de rozijnen en de 
hazelnoten door het beslag. 

x Giet het beslag in een ingevette cakevorm. Strooi de pompoenpitten over 
de bovenkant van de cake. 

x Bak de pompoencake in 35 tot 40 minuten goudbruin in een 
voorverwarmde oven op 175 graden. De cake is klaar als een satéprikker 
er schoon en droog uitkomt. 



 
 

Havermoutkoekjes 
 
Ingrediënten (12 stuks): 

x 2 bananen 
x 100 gr havermout 
x 35 gr amandelen gehakt 
x 25 gr cranberry’s 
x 20 gr kokosvet 

 
Bereiding: 

x Verwarm de oven voor op 180 graden (hetelucht). Prak de banaan glad 
met een vork. Voeg alle droge ingrediënten toe en meng het door elkaar. 
Laat het kokosvet smelten en meng dit door het deeg. Bekleed een 
bakplaat met bakpapier.  

x Vorm met 2 lepels, 12 hoopjes van het deeg op de bakplaat en druk ze iets 
aan met de bolle kant van de lepel. Bak de havermoutkoekjes in 
ongeveer 15 minuten af in de voorverwarmde oven. 

x Je kunt de koekjes, luchtdicht ongeveer 4 dagen bewaren. 
x De basis bestaat uit banaan en havermout, voor de rest kan je er alles 

aan toevoegen wat je zelf lekker vindt. 
 



 

Dadel-kokos-repen 
 
Ingrediënten (ca. 12 grote repen):   

x 400 gr medjooldadels, gehalveerd en ontpit 
x 60 gr amandelen zonder vlies 
x 60 gr cashewnoten 
x 35 gr chiazaden 
x 2 tl vanille-extract 
x 20 gr gedroogde kokos 
x 55 gr hazelnoten, grof gehakt 
x 25 gr pecannoten, grof gehakt 

 
Bereiding: 
x Doe de dadels, amandelen en cashewnoot in de keukenmachine en maal 

ze fijn. 
x Voeg de chiazaden en het vanille-extract toe en maal weer tot het 

mengsel een bal vormt. 
x Leg een stuk bakpapier op het aanrecht en bestrooi het met de helft van 

de kokos. Leg de dadelbal erop en druk hem met je vingers tot een ruwe 
rechthoek. Bedenk deze met nog een stuk bakpapier en rol hem uit tot een 
recht hoek van 30x20 cm. Haal het bovenste stuk bakpapier eraf  en 
bestrooi de dadelmassa met de rest van de kokos, de hazelnoten en de 
pecannoten. Dek weer af met het bakpapier en rol er nog even met een 
deegroller over  om de noten in het dadelmengsel te drukken. 

x Zet het dadelmengsel minimaal 3 uur, of een nacht, in de koelkast om op te 
stijven. 

x Haal het bovenste stuk bakpapier eraf en snijd het dadelmengsel in 12 
grote stukken. Trek het onderste papier eraf en bewaar de repen - van 
elkaar gescheiden door een stukje bakpapier – in een plastic bak. Je kunt 
de repen 3 dagen bewaren in de koelkast.  

 



 
 

Bananencake 
 
Ingrediënten voor 1 cake:  

x 3 (rijpe) bananen 
x 50 gram ontpitte dadels 
x 3 eieren 
x 100 gram amandelmeel 
x 50 gram havermout 
x 1 ½ theelepel bakpoeder 
x Handje ongebrande noten (walnoten/amandelen/pecan/hazelnoten, 

etc.) 
x Zout  

 
Bereiding: 

x Verwarm je oven voor op 175 graden. 
x Meng de bananen met de dadels in je keukenmachine tot een glad 

beslag. Dit kan ook met een staafmixer. 
x Als je ook havermout gebruikt: ‘verpulver’ dan de havermout in je 

keukenmachine tot meel. 
x Klop in een andere kom de eieren luchtig op en voeg wat zout toe. Meng 

dit met het de bananenpuree. 
x Voeg het amandel- en havermoutmeel toe aan het beslag en roer het 

goed door. 
x Voeg hieraan ook het bakpoeder toe en meng tot een glad beslag. 
x Roer tot slot de ongebrande noten erdoor. 
x Giet het mengsel in de cakevorm en zet in de oven. Bak je 

bananenbrood in 45-50 minuten af. 
x Als de bovenkant van de cake te donker wordt, dek dit dan af met 

bakpapier. 
x Check of je bananenbrood gaar is door er een satéprikker in te prikken. 

Is deze schoon en droog als je ‘m er uit haalt? Dan is je brood klaar. 
x Laat de cake afkoelen op een rooster.



 
 

Pindarotsjes 
 
Ingrediënten (voor 16-20 rotsjes):  

x 100 gr cacao 85 % 
x 100 gr chocolade 72 % 
x 100 gr gemengde ongebrande noten 
x 1 tl kaneel 
x 1/3 tl gemalen gember 
x Rasp van een halve sinaasappel 
x Sap van 1 sinaasappel 

 
Bereiding: 

x Breek de blokken chocola in grove stukken en laat ze au bain-marie 
smelten.  

x Doe 50 gr noten in een keukenmachine en maal ze heel fijn. De andere 
50 gr maal je grof. 

x Als de chocolade gesmolten is, doe je de noten en de rest van de 
ingrediënten erdoor. Proef even en voeg eventueel een beetje rasp, 
kaneel of gember extra toe. 

x Maak 16-20 rotsjes met behulp van 2 lepels. Laat ze afkoelen buiten de 
koelkast. 



 
 

Pecannoten Brownie  
 
 
Ingrediënten:   

x 120 g walnoten of pecannoten   
x 60 g zonnebloempitten   
x 50 g rozijnen   
x 1 banaan   
x 3 eetlepel cacaopoeder 
x 2 eetlepel kokosolie 
x 1 flinke snuf kaneel 
x snufje zout 
x 4 druppels agavesiroop 
x 1 eetlepel honing 

 
Bereiding: 

x Hak de noten, zonnebloempitten en rozijnen in kleine stukjes in de 
keukenmachine.  

x Smelt de kokosolie en doe dit met de banaan, cacaopoeder, kaneel, zout, 
agavesiroop en honing in de keukenmachine en pureer tot een deeg. Voeg 
eventueel een eetlepel warm water per keer toe als het niet tot een 
smeuïg geheel komt. Proef het beslag of het zoet genoeg is. 

x Pak een klein cakeblik en bekleed die met plasticfolie. Stort het deeg er in 
en laat minstens 2 uur opstijven in de koelkast. 


