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Breakfast 

Granola  

Ingrediënten:  

- 3 cups havermout 

- 1 cup geraspte 

kokos 

- 1 cup noten 

- ½ cup chiazaden 

- ½ tl zeezout 

- ½ cup cacaopoeder 

- 2/3 cup gesmolten kokosolie 

- ½ tl vanille-extract 

- ½ cup agave of ahorn 

- 1/3 cup kokosbloesemsuiker 

- ¼ cup gehakte chocolade 

Bereidingswijze: 

1. Verwarm de oven voor op 165 graden 

2. Meng in een grote kom de havermoet, kokos, noten, 

zaden, zeezout en cacao.  

3. Meng in een andere kom de kokosolie, vanille, agave 

of ahorn en kokosbloesemsuiker tot een glad geheel 

4. Schenk de natte ingrediënten bij de droge 

ingrediënten en meng het door elkaar. 

5. Leg bakpapier op een bakplaat.  

6. Verdeel het mengsel over de bakplaat  
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7. Bak 10 minuten in de oven.  

8. Hussel de granola dan door elkaar.  

9. Bak nog 10 tot 15 minuten in de oven.  

10. Laat het geheel afkoelen. 

11.  Voeg de gehakte chocolade toe.  

12. Zodra de granola is afgekoeld, bewaar deze dan in 

een luchtdichte bak. 

Serveer je verse granola met plantaardige yoghurt en vers 

fruit, heerlijk!  
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Tosti à la Tim  

Ingrediënten (voor 2 tosti’s): 

- 4 snedes brood 

- Vegan pesto 

- 5 Cherrytomaatjes 

 

- 2 ½ el vegan mayo 

(pagina 35) 

- 1 ½ tl mosterd 

- 5 el edelgistvlokken 

- Peper 

- Zout 

- Knoflookpoeder 

 

Bereidingswijze:  

1. Meng de vegan mayo, mosterd, edelgistvlokken, zout, 

peper en knoflookpoeder samen in een klein bakje 

goed samen. 

2. Smeeer dit op 2 snedes brood. 

3. Smeer pesto op de andere 2 snedes brood.  

4. Snijd de tomaatjes in kleine plakjes en verdeel deze 

over de 2 snedes brood met het tosti mengsel. Leg de 

andere 2 snedes met pesto erop.  

5. Leg de tosti’s een paar minuten onder de grill, totdat 

je lichtbruine strepen op het brood ziet verschijnen.  

6. Snijd de tosti’s doormidden en geniet ervan! 
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Tip: 

Je kan, als je niet zoveel tijd hebt, in plaats van het tosti 

mengsel ook Wilmersburger kaas gebruiken en vegan mayo in 

de winkel kopen. Wilmersburger is een vegan kaas te koop bij 

verschillende supermarkten, o.a. bij de jumbo. De vegan 

mayo is van Remia en heet mayolijn, o.a. te koop bij de 

dekamarkt.  
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Lunch 

“Tuna Salad” Sandwich 

(genoeg voor 4 personen) 

Ingrediënten: 

- 250 gr tofu (bevroren) 

- ½ kleine rode ui 

- Doperwtjes uit 

de vriezer 

- 4 el vegan 

mayo (pagina 

35) 

- ¾ el ketchup 

- 2 el shoyu 

- ½ el worcester 

- ½ el oregano 

- ½ el basilicum 

- Zout  

- Peper 

- ½ vel nori 

- 3 el gedroogde zeewiermix 

 

- Brood  

- Sla 

- Cherrytomaatjes  

Bereidingswijze: 

1. Laat de tofu  en de doperwtjes ontdooien. 
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2. Druk het vocht uit de tofu en verkruimel deze. 

3. Snijd de ui fijn en meng deze samen met de 

doperwtjes door de tofu. 

4. Doe de zeewier in een blender en zorg dat de zeewier 

helemaal fijn is. 

5. Meng de zeewier met de rest van de ingrediënten, de 

smaakmakers, door elkaar. 

6. Meng de smaakmakers door de tofu, ui en 

doperwtjes. 

7. Beleg een broodje met sla, doe de tonijnsalade erop 

en top af met wat gesneden cherrytomaatjes. 

8. Nu smullen maar! 

Pas de smaakmakers aan naar je eigen smaak en de smaak 

van je zeewier. Alle zeewier verschilt van smaak, dus daar 

moet je op letten. Als je geen gedroogde zeewiermix kan 

vinden, varieer met gedroogd zeeweiersoorten, zoals kombu 

en wakame (deze soorten eerst wellen). 
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Courgettesoep  

(Voor 6  personen) 

Ingrediënten: 

- 1 ui 

- 2 teentjes knoflook 

- 2 flinke courgettes 

- 1 liter water 

- 2 groente bouillonblokjes 

- Plantaardige room (optioneel) 

- Olijfolie 

- Zout 

- Peper 

Bereidingswijze: 

1. Snipper de ui, snijd de knoflook fijn en snijd de 

courgettes in 

blokjes. 

2. Verhit een 

flinke scheut olijfolie 

in een soeppan en 

bak de ui en 

knoflook.  

3. Als de ui er 

glazig uitziet, voeg 

dan de courgette toe 

en bak 5 minuutjes 

mee.   
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4. Doe het water samen met de bouillonblokjes erbij in 

de pan en breng het water aan de kook. Zet het vuur 

laag als het begint te koken en laat 20 minuten 

pruttelen. 

5. Pureer de soep met een staafmixer of als je geen 

staafmixer hebt, laat de soep afkoelen en doe het dan 

in de blender. Maak op smaak met zout en peper. 

6. Verdeel de soep over soepkommen en voeg wat 

plantaardige room toe (optioneel), serveer met een 

broodje. 
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Easy Avocado Sandwich 

Ingrediënten: 

- 2 snedes brood 

- Hummus  

- ½ avocado 

- 3 Cherrytomaatjes  

- Pijnboompitjes 

Bereidingswijze: 

1. Rooster de pijnboompitjes in de oven, of in een pan 

op het vuur.  

2. Besmeer de 2 snedes brood met hummus. 

3. Snijd de avocado in de lengte, in dunne plakjes en leg 

op 1 snede op de hummus. 

4. Snijd de tomaatjes in partjes en verdeel over de 

avocado. 

5. Strooi wat geroosterde pijnboompitjes op de avocado 

en tomaatjes.  

6. Leg de andere snede brood erop en eten maar! 
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Snacks 

Seitanbroodjes: 

Ingrediënten: 

- 180 gr 

Glutenpoeder 

- 3 el 

edelgistvlokken 

- 1 tl 

bouillonpoeder 

- 160 ml water 

- 4 teentjes 

knoflook, 

fijngehakt 

- 4 el tamari 

- 1,5 liter bouillon 

- Bladerdeeg 

- 1 ui, fijn gesneden* 

- 1 tl gerookte paprikapoeder*   

- 1 el liquid smoke* 

- 1 tl gyros kruiden* 

- 1 flinke tl sambal* 

- Geraspte nootmuskaat* 

Bereidingswijze: 

1. Verwarm de oven voor op 

200 graden. 
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2. Ontdooi de bladerdeeg plakjes. 

3. Doe de glutenpoeder, edelgistvlokken en 

bouillonpoeder bij elkaar in een kom en roer goed 

door.  

4. Meng het water,de knoflook en 2 el tamari al roerend 

erdoor en kneed een paar minuten tot je een 

elastische massa hebt. 

5.  Verdeel in ongeveer 3 gelijke stukken en kook 

zachtjes 50-60 minuten in de bouillon met de andere 

2 el tamari. De bouillon mag niet echt bubbelen.  

6. Als de seitan gaar is doe je de ingrediënten met een 

sterretje samen met de seitan in  de keukenmachine 

en laat het kort draaien, de seitan moet niet helemaal 

fijn worden.  

7. Vul de bladerdeeg in de lengte met de seitan. Vouw 

de zijkanten naar het midden en maak de korte 

zijkanten dicht. Maak 2 sneetjes in het bladerdeeg, 

alleen aan de bovenkant, niet helemaal door snijden.  

8. Doe dit in de oven en bak 20-25 minuten. 

9. Eet ze op als ze nog warm zijn, dan zijn ze het 

lekkerst! 
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Vegan kaassouflés 

Ingrediënten:  

- Bladerdeeg 

- Wilmersburger ( veganistische kaas) 

- Edelgistvlokken 

- (fijne) Mosterd 

- Paneermeel 

- Sojaroom 

 

Bereidingswijze: 

1. Haal de bladerdeeg vellen uit de verpakking en laat 

deze ontdooien.  

2. Leg per plakje bladerdeeg  1,5 plakje wilmersburger in 

het midden. Smeer daarop een laagje mosterd op en 

strooi daarover heen wat edelgistvlokken.  

3. Vouw het bladerdeeg goed dicht, zodat er geen 

gaatjes meer zijn. 

4.  Bestrijk het bladerdeeg rondom met wat room en 

doop vervolgens in de paneermeel.  

5. Frituur de kaassouflé tot hij goudbruin ziet. 

6. Geniet van je “kaassouflé”.  
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Guilt Free Bounty’s 

(voor ongeveer 8 bounty’s) 

Ingrediënten:  

- 1 cup geraspte kokos 

- ½  cup kokosolie, 

gesmolten 

- 2 à 3 el ahornsiroop of 

agave 

- ½ vanille 

- Heel klein snufje zout 

-  

- ¼ cup kokosolie, 

gesmolten 

- ¼ cup cacaopoeder 

- 2 el ahornsiroop 

Bereidingswijze: 

1. Doe de kokos, kokosolie, ahornsiroop of agave, vanilla 

en zout in een kom en meng goed.  

2. Leg bakpapier op een bakplaat of cakeblik. 

3. Doe het mengsel op een bakplaat of cakeblik en druk 

het aan met een 

(houten) lepel. Zorg dat 

het ongeveer 1 ½ cm 

hoog is. 
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4. Zet dit in de vriezer en maak ondertussen de chocola, 

meng de kokosolie, cacaopoeder en ahornsiroop in 

een kom.  

5. Proef even, vind je de chocola te sterk, voeg dan wat 

extra kokosolie of ahornsiroop toe. 

6. Haal het kokosmengsel uit de vriezer snijd er repen 

van.  

7. Haal deze repen 1 of 2 keer door de chocola, zodat ze 

helemaal bedekt zijn met chocola en leg op  

bakpapier. 

8. Zet dit weer in de vriezer tot de chocolade hard is, 

ongeveer 10 minuten. 

9. Haal uit de vriezer en geniet ervan! 

10. Bewaar in de koelkast. 

Tip: 

Je kan ook in plaats van de chocolade zelf te maken, 

chocolade kopen en deze smelten. Smelt 100 gr pure 

chocolade en volg de stappen vanaf 7. 
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Diner 

Amazing Empanada’s 

(voor ong 15 empanada’s) 

Ingrediënten: 

Deeg 

- 300 gr bloem 

- 100 gr boter 

- 165 ml water 

   Vulling 

- 1 ui 

- 1 rode paprika 

- ½  blikje 

kidneybonen 

- 1 blikje zwarte 

bonen 

- 1 blikje maïs 

- Zout  

- Peper  

- Chilikruiden  

 

- Cheezy saus 

(pagina 34) 

 

- Salsa (pagina 36) 
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Bereidingswijze:  

1. Voor het deeg, kneed alle ingrediënten samen tot een 

mooi deeg. 

2. Maak bolletjes van 40 gram en zet een half uur in de 

koelkast. 

3. Terwijl het deeg in de koelkast is, snijd de ui en 

paprika in blokjes. 

4. Verhit olijfolie en voeg de ui en paprika toe. 

5. Laat de kidneybonen, zwarte bonen en de mais 

uitlekken en voeg toe aan de pan als de ui er glazig 

uitziet. 

6. Breng op smaak met de kruiden en zout, laat 

afkoelen. 

7. Rol de bolletjes uit, smeer een flinke theelepel cheezy 

saus in het midden en voeg een grote eetlepel vulling 

toe. 

8. Vouw het deeg met de vulling dubbel en druk de 

randjes aan met een vork. Frituur een paar minuten, 

tot ze goudbruin zijn en serveer met salsa. 
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Pad Thai 

(Voor 2 personen) 

Ingrediënten: 

- 200 gr noedels (zonder ei) 

- 1 wortel 

- 1 komkommer 

- 1 paprika 

- Kiemgroente en verse kruiden 

 

- 2 el kokosolie 

- 6 el kokosmelk 

- 2 el pindakaas 

- 1 stukje verse gember 

- 2 teentjes knoflook 

- Sap van 1 limoen 

- 2 afgestreken el shoyu 

- 1 ½ tl miso 

- 4 à 6 el water 

- 2 dadels, ontpit 

- (cayenne) Peper 
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Bereidingswijze: 

1. Kook de noedels 

volgens de 

bereidingswijze op 

de verpakking. 

2. Maak ondertussen 

de pad thai saus, 

schil de gember en 

pel de knoflook. 

Hak beide fijn.  

3. Doe de 

ingrediënten voor 

de saus in een 

blender. Breng op 

smaak met peper.  

4. Schil de wortel en spoel de komkommer af.  

5. Snijd de wortel komkommer en paprika in blokjes. 

6. Giet de noedels af en doe             deze samen in 2 

bakjes met de groentes. 

7. Schep de saus over de noedels en top af met wat 

kiemgroenten en verse kruiden. 
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Spaghetti “meatballs” 

(Voor 4  personen) 

Ingrediënten: 

Meatballs 

- 2 el olijfolie 

- 1 ui, fijn gesneden 

- 225 gr champignons, gesneden 

- 2 teentjes knoflook, fijn gesneden 

- 1 ½ cup bruine rijst, gekookt en afgekoeld 

- ½ cup broodkruimels 

- ¼ cup bloem 

- 1 tl basilicum 

- 1 ½ tl zeezout 

- 1 tl peper 

Marinara Saus 

- 1 ui 

- 2-4 teentjes knoflook  

- 3 el olijfolie 

- 2 blikken pomodoro tomaten 

- 1 tl suiker of een  (optioneel) 

- Italiaanse kruiden 

- Zout & Peper 

 

- Spaghetti voor 4 personen 
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Bereidingswijze:  

1. Voor de saus, snijd de ui  en knoflook fijn en snijd de 

tomaten in blokjes.  

2. Verhit de olijfolie in een pan en voeg de knoflook toe. 

Laat de knoflook een paar minuten, op laag vuur, in 

de pan en voeg 

dan de tomaten, 

peper, zout en de 

suiker toe.  

3. Laat dit 30 

minuten zacht 

sudderen op een 

laag pitje met 

een deksel en 

daarna nog 10 

minuten zonder 

deksel.  

4. Breng spaghetti 

voor 4 personen 

aan de kook, en 

volg de 

bereidingswijze 

op het pak. Maak 

ondertussen de 

meatballs. 

5. Voor de 

meatballs, verhit 
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olijfolie in een pan en bak de uien en champignons 

tot ze lichtbruin zijn.  

6. Voeg de knoflook toe, bak dit nog een paar minuten 

en doe het dan in een keukenmachine. 

7. Voeg de bruine afgekoelde rijst, broodkruimels, 

bloem, basilicum, zout en peper toe. Blender een 

paar keer kort tot het net een mengsel wordt. Breng 

op smaak en laat het even afkoelen. 

8. Vorm hier balletjes van en bak een paar balletjes 

tegelijk in een pan met olie. Voeg meer olie toe als dit 

nodig is. 

9. Bak aan alle kanten tot ze mooi bruin zijn met een 

beetje een knapperige buitenkant.  

10. Als alles klaar is, voeg dan de de saus aan de pasta toe 

en verdeel over de borden. Top het met de meatballs 

en wat verse kruiden. 

11. Enjoy! 

 

Tip: 

Het is lekker om wat edelgistvlokken over de pasta te 

strooien, dit geeft een beetje een kaas smaak.  
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Dessert 

Worteltaart 

Ingrediënten:  

- 2 cups bloem 

- 1 cup suiker (of oerzoet of kokosbloesemsuiker voor 

de suikervrije variant) 

- 4 tl maïzena 

- 2 tl baksoda 

- 2 tl bakpoeder 

- 2 tl kaneel 

- ½ tl zout 

 

- 1 cup neutrale olie 

- 200 ml sojamelk 

- 2 el appelciderazijn 

 

- 3 cups geraspte wortel 

- Evt. Noten 

 

- Alpro boter 

- Plantaardige room 

- Poedersuiker (of oerzoet voor de suikervrije variant) 

- Citroensap 

Bereidingswijze: 

1. Verwarm de oven voor op 180 graden 
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2. Doe alle droge ingrediënten op de wortel en de noten 

na in een kom en mix goed tot de klontjes eruit zijn.  

3. Mix de natte ingrediënten in een andere kom.  

4. Spatel de natte ingrediënten en de droge 

ingrediënten goed door elkaar met een houten lepel 

5. Spatel de wortel en eventueel de noten door het 

beslag.  

6. Vet een springvorm goed in 

7. Giet het beslag in de springvorm en zet het in de oven 

8. Wacht ongeveer 45 minuten en prik dan met een 

satéprikker in de taart. Als deze er droog uitkomt, is 

de taart goed. Doe anders de taart nog een paar 

minuten terug in de oven. Maak de oven tussendoor 

niet open, anders zakt de taart in. 

9.  Laat de taart in de oven afkoelen en maak 

ondertussen de icing 

10. Meng de boter, room, poedersuiker en citroensap tot 

een plakkerig geheel.  

11. Smeer de icing op de taart als deze afgekoeld is en 

top af met wat noten. 

12. Smullen maar! 
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Hemelse Chocolademousse 

Ingrediënten:  

- 250 - 300 g pure chocolade 

- 400 g zijden tofu 

- 60 ml sojamelk 

- 1 - 2 el agavesiroop 

- 0,5 tl vanille 

- pure chocolade (geraspt, om te garneren) 

- 3 aardbeien (gehalveerd, om te garneren) 

Bereidingswijze: 

1. Smelt de chocolade 'au bain marie'. 

2. Doe de silken tofu in een keukenmachine en mix 

samen met de sojamelk, de agavesiroop en de vanille 

tot een gladde massa. 

3. Voeg de gesmolten chocolade toe aan de 

keukenmachine  en meng tot een glad geheel (in 

plaats van een blender kan je ook een staafmixer 

gebruiken). 

4. Verdeel de chocolademousse over bakjes en laat een 

uurtje of langer opstijven in de koelkast. 

5. Top de chocolademousse af met een aardbei en 

eventueel geraspte chocola. 
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Awesome Sauces 

Cheezy paprika cashew saus 

Ingrediënten: 

- Flinke hand cashewnoten (geweekt) 

- 1 gegrilde paprika 

- 2 el edelgistvlokken 

- Uienpoeder 

- Knoflookpoeder 

- Zout 

- Peper 

- Gegrilde paprikapoeder 

Bereidingswijze: 

1. Doe de cashewnoten in de blender met een klein 

beetje heet water erop. 

2. Doe de rest van de ingrediënten in de blender en mix. 

3. Breng eventueel op eigen smaak met extra kruiden.  

Tip: 

Investeer in goede keukenapparatuur. Deze saus wordt het 

allerbest in een goede blender.  
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Vegan Mayonaise 

Ingrediënten: 

- 300 ml zonnebloemolie 

- 150 ml sojamelk (koud) 

- 1 ½ tl mosterd 

- Sap van een halve citroen 

- Zout  

- Peper 

- ½ tl agave (optioneel) 

Bereidingswijze: 

1. Doe alle ingrediënten in een maatbeker, het liefst 

een smalle en hoge. 

2. Blender met de staafmixer tot  je mayo hebt. 

3. Als de mayo niet zo dik is kan je meer olie 

toevoegen, als ie te 

dik is meer sojamelk.  

4. Breng eventueel  nog 

meer op smaak met 

wat extra mosterd, 

citroensap, zout of 

peper.  

5. Bewaar tot ongveer 

een week in de 

koelkast.  
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Salsa 

Ingrediënten: 

- 1 rode ui 

- 2 tomaten 

- 2 el (zonnebloem) olie 

- Sap van een halve limoen 

- Fijngesneden verse koriander 

- Zout  

- Peper 

Bereidingswijze: 

1. Snijd de tomaten in kleine blokjes en snipper de ui 

heel fijn.  

2. Doe de ui en tomaat in een kom en voeg de rest van 

de ingrediënten toe. 

3. Meng de salsa goed en breng op eigen smaak met de 

kruiden.  


