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voor en door flexitariers

zo lekker kookt

de flexitarier

nieuwe 
recepten12

5waarvan           winnaars

receptenwedstrijd



ga naar recept

pasta met groentensaus



Eet je minstens één dag in de week geen vlees? 
Dan ben je flexitariër en is dit e-kookboek van 

Natuur & Milieu een verrukkelijke inspiratiebron. 
Extra lekker: koken zonder vlees is beter voor 

milieu en natuur én je portemonnee.

Probeer zeker ook de vijf winnende  
recepten  van de receptenwedstrijd.

We zijn benieuwd naar je ervaringen. Deel ze!

voor en door flexitariers

zo lekker kookt

de flexitarier

flexitarier.nl



salades

Lekker voor erbij óf als 
maaltijdsalade.

zo lekker kookt

de flexitarier

Makkelijk en snel

Koken met kant-en-klare 
vleesvervangers.

Uitdagende kooktechnieken

‘Experimentele’ technieken 
van praktiserend flexitariër 

en topkok Pierre Wind.

voorwoord Pierre wind

Zonder vlees en vis koken is 
niet moeilijker dan mét!

extra
lekker

EXtra lekker koken

Flexitarisch koken is om 
verschillende redenen 

‘extra lekker’. 

soepen

Koude en warme soepen: 
alle twee superlekker!



ovengerechten

Even voorbereiden en de 
oven doet de rest.

‘hollandse pot’

Woensdag kan gewoon 
gehaktdag blijven.

inhoud

samen eten

Samen eten volgens 
Tjerk Wagenaar.

100% plantaardig

Heerlijke recepten én beter 
voor het milieu.

snacks

Een Tortilla MexiKano of 
Vegadel: je zult het vlees 

niet missen!

internationaal

Roti maken of Báhn Tráng? 
Vlees heb je niet nodig!





Geweldig dat ik mag meewerken aan Zó lekker kookt 
de flexitariër. Al jaren en jaren roep ik dat koken zonder 

vlees en vis niet moeilijker is dan met vis of vlees. En met 
dit e-kookboek kun je dat heel gemakkelijk zelf ervaren.

 
Voor de beginnende flexitariër heb ik een simpele tip: 

kook zoals je gewend bent, maar kies vervangende 
producten voor het hoofdcomponent dat voorheen vlees 

of vis was. Je leest er meer over in makkelijk en snel.
 

Iets meer uitdaging? Ga dan aan de slag met mijn 
kooktechnieken. Natuurlijk vind je in dit e-kookboek  

ook veel uitgeschreven recepten. Van heel gemakkelijk 
tot ‘zwaar culi’. Zowel van mijn hand als favoriete 

recepten van mede-flexitariërs.
 

Ik verzeker je in elk geval één ding.  
Je zult vis en vlees niet missen. Geen seconde!

Ambassadeur Natuur & Milieu

Pierre wind

ervaar het zelf!



extra lekker 8

voor je 

gezondheid
Bij veel mensen leeft het idee dat je essentiële 

voedingsstoffen tekort komt als je minder vlees gaat 
eten. Maar het heeft juist voordelen voor je gezondheid 
om te matigen met vlees, zeggen ook instanties als het 

Voedingscentrum en de World Health Organization (WHO). 
Diverse onderzoeken leggen een verband tussen het 
eten van veel vlees en de kans op bepaalde ziektes en 

aandoeningen. Daarnaast is het niet moeilijk om voldoende 
van de benodigde bouwstoffen binnen te krijgen zolang je 

als flexitariër gevarieerd eet, zegt ook het Voedingscentrum. 
Bovendien eet de gemiddelde Nederlander 70% méér - 

grotendeels dierlijke - eiwitten dan aanbevolen. Er is dus 
meer dan voldoende ruimte voor mindering. 

voor de 

variatie
Wat eten we vandaag? Flexitariërs denken daar nét iets 

langer over na en toveren zo lekker gevarieerde maaltijden 
op tafel. Variatie is zelfs één van de belangrijkste redenen 

voor flexitariërs om flexitarisch te eten. 

extra
lekker



extra lekker9

flexitarisch koken is om verschillende redenen 

é’extra lekker’. We noemen er een paar.

voor de 

dieren
Als je minder vlees eet, houd je meer geld over voor een 

stukje diervriendelijk vlees. De meest diervriendelijke keuze 
is vlees met het keurmerk biologisch of het 3-sterren Beter 
Leven kenmerk. Voor zuivel geeft het keurmerk biologisch  
de beste garantie dat een dier een goed leven heeft gehad. 

Voor eieren ten slotte geeft het keurmerk biologisch en  
het merk Rondeel de meest diervriendelijke keuze aan. 

Meer informatie over keurmerken vind je hier.  
Maar uiteraard is een 100% plantaardige maaltijd de  

meest diervriendelijke - én duurzame! - maaltijd.

voor de 

wereldvoedselverdeling
Wereldwijd wordt een groot deel van de totale vruchtbare 

landbouwgrond gebruikt voor het verbouwen van veevoer. 
Door af en toe vlees te vervangen door een plantaardig 

alternatief blijft er meer landbouwgrond over voor andere 
gewassen. Of anders gezegd: het is makkelijker om alle 
wereldbewoners van voldoende en betaalbaar voedsel 

te voorzien, als wij minder vlees eten.





Meer informatie (over de bronnen achter de cijfers) vind je hier.

Nóg meer redenen om extra lekker te gaan koken? 
Je vindt ze bij de recepten en herkent ze aan het  
extra lekker-logo. Maar nog beter: proef het zelf!

voor het

milieu
De mondiale veehouderij is verantwoordelijk voor maar 

liefst 12% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
en verbruikt enorm veel water. De keuze voor een 

(plantaardig) alternatief voor vlees, vis en zuivel zorgt 
ervoor dat je je impact verkleint op het klimaat, het 

uitsterven van planten- en diersoorten en het mondiale 
waterverbruik. Hoe dat exact werkt, zie je hier in een filmpje.

extra
lekker

voor je 

portemonnee
Geen of minder vlees eten is éxtra lekker voor je 

portemonnee. Vlees is namelijk best duur. Vooral als  
je graag duurzaam vlees eet. Kook je daarbij ook nog  

eens met seizoensgroenten, dan ben je én goed bezig  
voor milieu en natuur én voor je portemonnee.

extra lekker11





Wil je snel een gezonde maaltijd zonder 
vlees op tafel? Dan zijn kant-en-klare 
vleesvervangers een uitkomst. Zo zijn 
er vegetarische burgers, kipstukjes, 
hamburgers, gehaktballen, worstjes... 
kortom, allerlei producten die heel 
gemakkelijk in te passen zijn in je 
bestaande recepten. 

makkelijk en snel

koken met kant-en-klare 
vleesvervangers

vleesvervangers worden onder meer gemaakt van sojabonen, de peulvrucht lupine, zuivel, 

granen en paddestoelachtigen.

veel vleesvervangers worden er niet lekkerder op 

als je ze even lang en heet bakt als vlees.  

De meeste worden het smeuigst als je ze op laag 

vuur bereidt. Lees daarom van tevoren even goed 

de instructies op de verpakking.

goed om te weten

Kant-en-klare vleesvervangers  
worden onder meer gemaakt
van sojabonen, de peulvrucht 
lupine, zuivel, granen 
en paddestoelachtigen. 
Je vindt ze in het vegetarische 
schap (koelvak) in de winkel. 



‘Ik weet 
bijna 
zeker dat 
je applaus 
krijgt’



Uitdagende kooktechnieken

voor flexitariers door 
Pierre Wind

Toe aan iets meer uitdaging? Ga dan aan de slag met de 

‘experimentele’ technieken van topkok Pierre Wind.

Als praktiserend flexitariër wil ik graag wat foefjes met je 
delen. Het zijn technieken die je maaltijden gevarieerder 

kunnen maken en veel gebruikt worden in keukens waar 
geen vlees wordt gebruikt. En wanneer je ze toepast, 

weet ik bijna zeker dat je applaus krijgt. 

Tenminste, dat hoop ik dan maar. Waar het vooral om 
gaat, is dat je inspiratie krijgt om zélf verder te gaan 
experimenteren. In de beschrijvingen komen geen 

hoeveelheden en recepturen voor. Enkel de techniek.



‘Een plakkende notenvulling 

die niet uit elkaar valt

is een perfecte basis voor 

diverse creaties’



De perfecte notenvulling

Een plakkende notenvulling - die niet uit elkaar valt - is een 
perfecte basis voor diverse creaties: maal 3 delen notenmix in 
de keukenmachine tot gruis. Voeg een zuur (citroensap, azijn) 

toe en eventueel een zoetstof als honing. Voeg als laatste 
1 deel kokosrasp toe. Maal het mengsel in de keukenmachine 

en voeg eventueel wat vocht toe (bouillon, vruchtensap) 
tot je de juiste dikte hebt bereikt. Hoe die dikte moet zijn? 

Als een soepel grof amandelspijs. 

Deze techniek is zowel te gebruiken bij zoete als hartige 
gerechten. Denk aan een vulling voor saucijsjes, broodjes, 

gevulde tofu, gevulde vleesvervanger
 of een gevuld rijstrolletje.

Brooddeeg als jas

Wie kent de bapao niet? Maak van een broodmix een deeg. 
Laat het rijzen volgens de gebruiksaanwijzing. Rol het deeg 

uit tot een dunne rechthoek. Doe er vervolgens een hoog 
op smaak gebrachte groenten- of notenvulling in. Vouw de 

plak dicht tot een rol, zodat je echt een jas van brood rondom 
hebt. Nog even laten rijzen. En als laatste afbakken of 

afstomen. Het spreekt voor zich dat hier vele variaties 
op te maken zijn.

Voorbeeldrecept  Bapao
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Paneren

Met paneren kun je waanzinnig veel kanten op. Een voorbeeld: 
snijd een gekookte steel broccoli in plakken. Laat de plakken afkoelen, 

haal ze door een bakje bloem, losgeklopt eiwit en ten slotte een 
paneermengsel, zodat beide kanten gepaneerd zijn. Aan beide zijden 

goudbruin bakken en klaar! Het paneermengsel zelf kan van alles 
zijn, als het maar droog gruis is en de smaak bij het product past. 

Bijvoorbeeld 1 deel paneermeel en 1 deel kokosrasp. Of fijngemalen 
muesli! Of fijngemalen cornflakes! Of 1 deel paneermeel met 1 deel 

fijngesneden groene kruiden! Of... 

Gemalen vleesvervangers

Deze techniek is een uitkomst: een vleesvervanger in stukjes snijden 
en malen met eidooiers, smaakstoffen en overige ingrediënten. 

Werkelijk, het geeft een enorm verrassend resultaat en met enige 
creativiteit kom je tot waanzinnige creaties. Wanneer je met de massa 

bijvoorbeeld een stuk rauwe biet meemaalt, wordt de vulling rood 
en krijgt zij een zoete smaak. Wanneer je deze vulling vervolgens 

in een ongeschilde gekookte aardappel spuit (gat in  aardappel met 
appelboor), de aardappel verwarmt en in plakken snijdt,  krijg je een 
heel spannende en lekkere aardappel. Nog een tip: is de smaakstof 

wat nattig, voeg dan wat bloem toe, zodat de vulling steviger wordt. 
Andersom: voeg meer smaakstof toe als het geheel te melig wordt. 

Nog meer technieken van mijn hand? Zoals een tofu-vulling en 

marinades voor tofu en tempeh? Klik hier.

Voorbeeldrecept  broodsticks

Voorbeeldrecept  De vegadel



Tip van Pierre

‘Zet je duimen in de kruin 

van de paprika en je wipt zo 

de zaadlijsten eruit’





soepen

flexitarier.nl



flexi-tip

Die heb je al opgevolgd door dit e-kookboek 

te downloaden: je maakt nu namelijk 3x kans  

op een kookworkshop van mij bij jou thuis!

favoriete keukentool

de brains
daar gebeurt het; smaak is emotie.

Pierre Wind

flexitarier

kookt vandaag voor

zo veel mogelijk 

flexitariers 

is flexitarier omdat

we allemaal flexitarier zouden moeten zijn. ‘Waarom is 

algemeen bekend. Daarbij eten we veels te weinig groenten 

en fruit. En zo kan ik wel door blijven gaan... kikkuh!’



mijn recept

GroenteSchijfSoep



2 pers.25 min.

groenteschijfsoep
volgens Pierre wind

2 groenteschijven van Jumbo

4 champignons 

1 rode paprika 

(2 reepjes voor de garnituur) 

scheutje olijfolie

peper en zout 

sap van 1 sinaasappel 

4 dl groentebouillon

5 blaadjes citroenmelisse

7 blaadjes koriander

(2 voor de garnituur) 

1 teen knoflook

4 sateprikkers

4 champignons, 

in flinterdunne plakjes 

1/2 stengel bosui, 

in ragfijne plakjes

Ingrediënten Bereiding

Snijd de bolle kanten van de 
groenteschijven, zodat vierkanten 
ontstaan. Doe de bolle kanten in een 
kookpan met de champignons en reepjes 
paprika. Voeg een scheutje olijfolie toe, 
breng het geheel op smaak met peper en 
zout en bak het lichtbruin aan. Blus af 
met sinaasappelsap en groentebouillon. 
Laat 15 minuten zachtjes trekken en 
pureer met de staafmixer tot een 
gladde massa. 

Halveer voor de schijfsaté de vierkante 
schijven tot rechthoeken. Snijd elk 
rechthoek in drie blokjes. Meng de blokjes 
met de citroenmelisse, koriander, knoflook, 
olijfolie en peper. Rijg aan elk satéstokje 
drie blokjes en bak de ‘satés’ krokant. Hak 
de champignons in flinterdunne plakjes en 
verdeel deze over de soepkoppen. Schenk 
de soep in. Bestrooi met ringetjes bosui en 
leg op de randen van elke soepkop twee 
stuks schijfsaté op elkaar (als een mikado). 
Garneren en klaar!

GroenteSchijfSoepsoepen 24



extra
lekker

Bij de productie van plantaardige vleesvervangers worden 
gemiddeld vijf keer minder broeikasgassen uitgestoten 

dan bij de productie van vlees.



6 pers.

Gazpacho
favoriet  van Myron Cocx

500 gr tomaten

1 komkommer 

1 rode paprika 

1 rode ui

1/2 liter tomatensap 

2 teentjes knoflook

1/4 liter water  

2 sneden brood

3 el rode wijnazijn

1 el basilicum 

tabasco

zout en peper

olijfolie

verse basilicum

Ingrediënten Bereiding

Kerf de tomaten in met de punt van  
een mes. Leg ze 5 minuten in heet  
(niet kokend) water en giet ze af. Haal  
de velletjes van de tomaten, hak ze grof 
en doe ze (inclusief sap) in een pan of 
grote kom. Snijd de komkommer, paprika 
en ui in stukjes, voeg deze samen met het 
tomatensap en de fijngehakte knoflook 
toe aan de kom. Doe het water erbij, giet 
dit alles in een keukenmachine en pureer 
kort. Het moet niet helemaal glad worden. 
Voeg  eventueel wat fijngesneden stukjes 
brood toe om het meer te binden of water 
mocht het juist te dik zijn. Laat vervolgens 
tenminste 2 uur, liefst 1 dag, staan. 

Roer de wijnazijn, basilicum en tabasco 
erdoor. Zout en peper naar smaak 
toevoegen. Bij het opdienen een beetje 
olijfolie erop druppelen en garneren met 
verse basilicum. Koud opdienen!

Gazpachosoepen

60+ min.
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extra
lekker

Gazpacho is een heel duurzaam soepje. Het is namelijk het 
allerlekkerst bij warm weer, en juist dan zijn alle ingrediënten 

ook in het seizoen. Daarnaast hoeft de soep niet gekookt te 
worden, dus kost de bereiding nauwelijks energie.



2 pers.10 min.

Mosterdroomsoep
volgens pierre wind

4 sjalotjes

2 dl witte wijn

2 dl droge vermouth (Nouilly Prat)

2 dl slagroom

2 el grove mosterd 

zout en peper 

2 bieslooksprieten

60 gr vegetarische spekjes 

(uitgebakken) 

Ingrediënten Bereiding

Bak de fijngesneden sjalotjes goudbruin 
in weinig roomboter. Blus af met wijn en 
vermouth. Laat het sapje zachtjes inkoken 
tot de helft van de hoeveelheid. Voeg de 
slagroom toe. Voeg zodra het sap weer  
aan de kook is, de mosterd toe. Breng op 
smaak met peper en zout, het mag nu  
niet meer koken. Doe ten slotte de 
fijngesneden bieslook en uitgebakken 
vegetarische spekjes in een warme 
soepkop en schenk de soep in. 

Tip: broodsticks

Om betrekkelijk oud stokbrood om te 
toveren tot iets lekkers, kun je het 
volgende doen. Snijd in de lengte staven 
van ongeveer 10 bij 2 cm. Haal elke staaf 
door bloem, losgeklopt eiwit en ten slotte 
een mengsel van ¾ paneermeel en  
¼ sesamzaad. Direct goudbruin frituren. 
Serveer de broodsticks bij de soep.

MosterdroomsoepSoepen 28



extra
lekker

Elke Nederlander gooit gemiddeld zo’n 50 kilo goed voedsel per 
jaar weg. Brood staat in de top drie van vaakst weggegooide 

voedingsmiddelen. Hartstikke zonde, want ook van oud brood 
kun je nog heel veel lekkers maken, zoals deze broodsticks!



4 pers.10 min.

Spinaziesoep
volgens Pierre wind

roomboter

350 gr spinazie

8 dl groentebouillon

50 gr roux (5 delen boter, 6 delen 

bloem; klik hier voor extra uitleg)

150 cc liaison (1 dl room & 1 eidooier)

peper en zout

4 gekookte eieren

4 sneetjes brood 

Ingrediënten Bereiding

Bak met roomboter de gewassen  
en ontsteelde spinazie in een  
kookpan. Blus af met bouillon en 
laat circa 5 tot 7 minuten trekken.  
Pureer het geheel met een staafmixer. 

Breng de soep weer aan de kook en  
bind met de roux. Neem de pan met 
soep van het vuur en voeg al roerend 
de liaison  aan de soep toe. Breng op  
smaak met peper en zout.

Snijd de gekookte eieren in partjes,  
verdeel deze over de soepkoppen en  
giet de soep in de koppen. Serveren  
met brood en klaar!

Spinaziesoepsoepen 30



extra
lekker

Groene bladgroenten - zoals spinazie - zijn ware 
vitaminebommen en zitten vol met o.a. vitamine A, 

foliumzuur en ijzer. 



2 pers.30 min.

Pistachesoep
volgens Lisa Steltenpool

300 gr broccoli 

1 rode ui 

3 tenen knoflook 

2 el olijfolie 

400 ml groentebouillon 

1/2 avocado 

50 gr gepelde pistachenoten 

cayennepeper 

2 el citroensap 

Ingrediënten Bereiding

Snijd de broccoli in grove stukken. Snipper  
de ui en pers de knoflook uit. Verhit de 
olijfolie en fruit de knoflook en ui.

Voeg de broccoli en groentebouillon toe 
en laat 5 min. zachtjes koken. Ontpit 
de avocado en voeg samen met 35 gr 
pistachenoten, ½ tl cayennepeper en 
de citroensap toe.

Zet het vuur uit en mix met een staafmixer 
tot een gladde soep. Serveer in een 
soepkom met een aantal pistachenoten 
en een beetje cayennepeper ter decoratie. 

PistachesoepSoepen 32



extra
lekker

Gooi jij altijd de stronk van de broccoli weg? Zonde! Deze kun 
je prima eten en is nog lekker bovendien. Het is iets milder van 

smaak dan de roosjes.

winnend

recept



4 pers. 15 min.

Mexicaanse bonensoep
volgens Anne van Rijswijk

1 klontje boter

1 ui 

1/2 l tuinkruidenbouillion

2 el bloem 

6 trostomaten

2 rode paprika’s 

8 takjes koriander

8 stengels bladselderij 

1 groene paprika

1 gele paprika

peper & zout 

250 gr uitgelekte kidneybonen

285 gr uitgelekte maIs

tortillachips

oude geraspte kaas

Ingrediënten Bereiding

Doe boter in de pan, voeg de fijngesneden 
ui toe en laat even garen. Voeg al roerend 
de bouillon en de bloem toe.

Ontvel de tomaten in heet water en 
pureer samen met de 2 fijngesneden rode 
paprika’s in de blender. Voeg toe aan de 
bouillon en breng aan de kook.

Snijd de koriander en bladselderij fijn en 
de  groene en gele paprika in blokjes. Voeg 
toe aan de soep en breng op smaak met 
peper en zout. 

Voeg als laatste de kidneybonen en maïs 
toe. Serveer met tortillachips en oude 
geraspte kaas!

Mexicaanse bonensoepSoepen 34



extra
lekker

Een groot deel van de in Nederland verkrijgbare peulvruchten wordt op 
eigen bodem geteeld. Zo worden in Zeeland veel witte en bruinen bonen 

geteeld en erwten in Zeeland, West-Brabant en Groningen.
 

winnend

recept





salades

flexitarier.nl



is flexitarier omdat

ze door haar werk bij Natuur & Milieu tot het besef kwam 

dat er zoéveel nadelen aan onze huidige vleesconsumptie 

zitten, dat ze bewust flexitarier is geworden.

flexi-tip

We hebben allemaal wel een lijstje met standaard 

recepten in ons hoofd. Ga voor variatie en maak elke

week minstens een nieuw recept!

favoriete keukentool

aardappelschilmesjes
en de kurkentrekker als goede tweede.

kookt vandaag voor

zichzelf

Silvia Kerste 

flexitarier



mijn recept

zomerse pastasalade 



4 pers.30 min.

Zomerse pastasalade
volgens Silvia Kerste

300 gr pasta 

150 gr friszure mayonaise 

125 gr zure room 

2 teentjes knoflook

1 Spaanse peper

é 1/2 rode ui

3 el kleine kappertjes

peper & zout

320 gr tonYn van 

De Vegetarische Slager

1 courgette

1 aubergine

6 el olijfolie

125 gr rucola 

200 gr kerstomaatjes

50 gr pijnboompitjes

Ingrediënten Bereiding

Kook de pasta zoals op de verpakking 
aangegeven en spoel koud af.
Meng de mayonaise en zure room met  
de fijngehakte knoflook, Spaanse peper 
en ui. Voeg de kappertjes (inclusief 2 el 
vocht uit het potje) toe  en peper en zout. 
Meng ook de tonyn erdoor. 

Snijd de courgette en aubergine in plakjes 
van 1 cm. Bak de plakjes met wat zout en 
olijfolie op hoog vuur bruin in een grillpan. 
Bestrooi na het bakken met wat peper en 
(eventueel) zout. 

Meng de rucola met 2 el olijfolie, peper en 
zout. Meng de tonyn met de pasta en voeg 
daar driekwart van de tomaatjes aan toe. 
Proef of er nog peper en zout bij mag en 
schep het door de rucola. Voeg tot slot de 
courgette, aubergine, pijnboompitjes en 
de rest van de tomaatjes toe, omscheppen 
en klaar.

Zomerse pastasaladesalades 40



extra
lekker

Tonijnen worden vaak gevangen met extreem lange vislijnen 
(40 tot 100 km) met heel veel haken of met sleepnetten.  
Hierdoor sterven onbedoeld ook vele dolfijnen, haaien, 

schildpadden en albatrossen. 



4 pers.60+ min.

Quinoa-salade
favoriet van Hans Thuis

1 el balsamico

1 el oregano, venkel, dille

1 el olijfolie

peper en zout 

2 voorgekookte bietjes 

400 gr quinoa

sap van 1 citroen

4 el olijfolie

1 tl mosterd

1 tl honing

peper en zout

100 gr feta

handje rucola

handje oregano, venkel, dille

Ingrediënten Bereiding

Meng voor de marinade de balsamico, 
de el fijngehakte kruiden en olijfolie 
stevig door elkaar. Voeg peper en zout 
naar smaak toe. Schep de bietjes door 
de marinade en laat 1 uur staan. 

Kook de quinoa zoals op de verpakking 
aangegeven en laat afkoelen.

Meng voor de vinaigrette het citroensap, 
de olijfolie, mosterd en honing stevig door 
elkaar. Voeg zout en peper naar smaak  
toe. Snijd de bietjes en feta in blokjes. 
Schep daarna de bietjes, feta, quinoa, 
rucola, overgebleven verse kruiden en 
de vinaigrette door elkaar.

Quinoa-saladesalades 42



extra
lekker

Bietjes zijn altijd een duurzame groentekeuze. Dit komt 
doordat ze veelvuldig in Nederland verbouwd worden en dus 

niet ver getransporteerd hoeven te worden. Daarnaast zijn 
ze erg lang te bewaren.



4 pers.35 min.

KruimEi met salade 
volgens Pierre wind

2 gewassen, ongeschilde 

aardappelen

groentebouillon

175 gr vegetarisch kruimgehakt van 

Jumbo

1 afgestreken tl gemberpoeder 

1 fijngehakte teen knoflook

1 afgestreken tl Sambal Brandal

peper en zout 

12 takjes fijngehakte peterselie

1 ui

olijfolie 

1 avocado

sap van 1/ 2 citroen

2 el mayonaise

4 eieren

4 broodjes 

Ingrediënten Bereiding

Kook de aardappelen in groentebouillon 
beetgaar. Spoel af met koud water en 
snijd in blokjes. Zet van het gehakt 
50 gr apart. Voeg bij de rest van het 
gehakt de gember, knoflook, sambal,  
zout, helft van de peterselie en helft 
van de uisnippers toe
Bak het mengsel ca 1,5 min. in olijfolie 
en zet apart. Schil de avocado en 
snijd in blokjes. Voeg het citroensap, 
de overgebleven uisnippers, 
aardappelblokjes,  mayonaise, peper 
en zout toe. Spatel door elkaar. 

Pak voor het KruimEi de 50 gr gehakt. 
Voeg de overgebleven peterselie toe plus 
peper en zout. Verhit op laag vuur olijfolie 
in een bakpan. Scheid de eieren. Voeg het 
eiwit bij het gehakt en roer voorzichtig. 
Giet ¼ van het mengsel op 1 plek in de pan, 
leg in het midden de eidooier. Herhaal  3 
keer. Leg nu een laag salade op het bord, 
een laag gehaktmengsel en het gebakken 
KruimEi. Serveer met brood!

KruimEi met salade salades 44



extra
lekker

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar sommige groenten 
en fruitsoorten zijn langer houdbaar buiten de koelkast.  

Avocado is daar één van. Scheelt weer mooi energie!



4 pers.30 min.

Lentesalade met kipstukjessalades 46

Lentesalade 
met kipstukjes

volgens Tom Oudshoorn

200 gr couscous

zout

2 el witte wijnazijn 

2 tl honing 

1 tl mosterd

peper

2 el (vocht van de) kappertjes 

1 appel

1/2 kleine rode ui 

5 EL olijfolie

200 gr doperwten 

200 gr tuinbonen 

1 bosje peterselie

4 takjes munt 

320 gr kipstukjes van 

De Vegetarische Slager

1 krop (boter)sla 

2 el gebakken pijnboompitten 

Ingrediënten Bereiding

Bereid de couscous zoals op  
de verpakking aangegeven.

Meng voor de dressing de azijn, honing, 
mosterd, peper en 2 el vocht van de 
kappertjes. Rasp de appel en ui en voeg 
direct toe aan de dressing. Voeg als laatste 
de olijfolie toe en meng het geheel.

Kook de doperwten en tuinbonen beetgaar 
en spoel af met koud water. Roer de 
gewelde couscous met een vork los. Hak de 
kruiden en voeg samen met de doperwten, 
tuinbonen en 2 el kappertjes toe aan de 
couscous. Meng de dressing door de salade 
en houd iets achter voor de garnering.

Bak de kipstukjes krokant. Was en pluk de 
sla en verdeel over vier borden. Verdeel de 
salade en kipstukjes over de sla. Maak af 
met gebakken pijnboompitjes en dressing!



extra
lekker

In erwten zitten veel eiwitten, vitamine B, C en vezels: 
lekker en gezond dus! Verse doperwten zijn het allerlekkerst. 

Ze zijn er van half mei tot eind juni.

nieuw
recept





snacks

flexitarier.nl



is flexitarier omdat

hij vindt dat als we de wereld door willen geven aan 

onze kinderen en kleinkinderen, we er voorzichtiger 

mee om moeten gaan.

flexi-tip

Je moet er niet als een grote beer tegenop zien  

om zonder vlees of vis te koken. Gewoon doen. 

favoriete keukentool

messen van carbon
die hij in Portugal tegenkwam.

kookt vandaag met

Kleinzoon Boris

Pieter Smit

flexitarier



mijn recept

Tex Mex ‘burger’



6 pers.25 min.

tex mex ‘burger’
favoriet van Pieter Smit

1 blikje kikkererwten

1 blikje kidneybonen

1 rode ui

1/2 bosje koriander

1 el Tex Mex kruiden 

(zelf een mix maken? Klik hier)

1/2 losgeklopt ei

paar el paneermeel

2 bosuitjes

6 el olijfolie

6 broodjes 

peper

zelf BBQ-saus maken?  

Klik hier

Ingrediënten Bereiding

Laat de erwten en bonen in een vergiet 
uitlekken. Pel en snipper de ui en hak 
de koriander fijn. Pureer de erwten en 
bonen met een staafmixer of in een 
keukenmachine. Meng de puree met 
de Tex Mex kruiden, ui en koriander.

Voeg het losgeklopte ei en paneermeel 
toe en meng alles door elkaar.

Verdeel in zes gelijke porties en draai  
hier ballen van. Druk deze met de handen 
tot burgers met een dikte van ruim 1 cm. 
Snijd de bosuitjes in ringetjes. 

Verhit de olijfolie in een koekenpan 
en bak de burgers om en om in circa 
6 minuten goudbruin. Serveer op een 
broodje met bijvoorbeeld bbq-saus, 
peper en ringetjes bosui.

Tex Mex ‘burger’Snacks 52



extra
lekker

Peulvruchten, zoals kikkererwten en kidneybonen, zijn in 
vergelijking met zuivel, kip, vlees en vis de meest duurzame 

eiwitbron. En nog goedkoop ook!



4 pers.30 min.

de vegadel
volgens Pierre wind

1 ei en 1 eidooier

160 gr kipstukjes van 

De Vegetarische Slager

sambal brandal (ca 10 gr)

honing (ca 25 gr)

sap van 1 citroen (ca 45 gr)

1 teen knoflook

zout (ca 1 afgestreken tl)

1 snee brood zonder korst, 

in stukjes (ca 30 gr)

1/4 bosje dille (ca 10 gr)

60 gr amandelschaafsel

50 gr gezeefde bloem 

4 sneetjes brood (garnering)

4 trosjes kerstomaatjes

olijfolie, zout

sambal brandal

4 schijfjes citroen

4 takjes dille

2 uien, gesnipperd (schil bewaren!)

Ingrediënten Bereiding

Pureer het ei, de eidooier, kipstukjes, 
sambal, honing, citroensap, knoflook en 
het zout met een staafmixer of in een 
keukenmachine. Maal het geheel tot een 
fijne massa. Voeg het brood toe en maal 
wederom fijn. Doe het mengsel in een 
mengbak en spatel eerst de fijngesneden 
dille en het amandelschaafsel erdoor en 
daarna de gezeefde bloem. 

Nu heb je twee keuzes. 
MAKKELIJK: doe de massa in een spuitzak 
(zonder spuitmondje), spuit er vier staven 
van en frituur ze op 180 ˚C goudbruin (of 
gebruik een bakpan met een laagje olie). 
MOEILIJKER: stoom de gespoten staven (of 
wellen in bouillon) zodat ze hard worden. 
Laten afkoelen en dan pas bakken. 

Leg nu de vegadels op de borden, brood 
erbij, een gebakken trosje kerstomaatjes 
(op smaak gebracht met olijfolie, zout en 
sambal), citroen, dille en ui. Serveer het  
in de (halve) schil!

De VegadelSnacks 54



extra
lekker

Voor de productie van al het vlees dat in Nederland gegeten wordt, 
is evenveel water nodig als 13 maal het jaarlijkse watergebruik 

van alle Nederlandse huishoudens. Het waterverbruik voor 
plantaardige vleesvervangers ligt vele malen lager.



4 pers.10 min.

quorn sate

1 pak Quorn SatE stukjes (ca 300 gr)

100 gr sperziebonen

1/3 komkommer

2 lente-uitjes

4 harde (volkoren)broodjes

Ingrediënten Bereiding

Verwarm de Quorn Saté op laag vuur in 
een steelpannetje. Kook ondertussen 
de sperzieboontjes gaar, giet af en laat 
uitdampen. Snijd de komkommer in  
dunne plakjes en de lente-uitjes in 
dunne ringetjes. 

Snijd de broodjes overlangs open. Schep op 
elk broodje wat Quorn Saté met boontjes 
en garneer met komkommer en lente-ui.

Quorn SatéSnacks 56

volgens petrix Broeksteeg



extra
lekker

Niet alleen de quorn is een vleesvervanger in dit recept, 
maar de pindasaus óók. 100 gram pinda’s bevat meer eiwit dan 
100 gram biefstuk. En pinda’s zijn veel minder belastend voor 

het milieu dan biefstuk.



8 pers.30 min.

Saucijzenbroodjes 

175 gr  vegetarisch kruimgehakt van 

Jumbo

gehaktkruiden  (paprikapoeder/

zout/ peper/ kerriepoeder)

200 gr geraspte kaas 

2 eieren

scheutje ketjap

3 el fijne mosterd

paneermeel 

8 plakjes bladerdeeg

Ingrediënten Bereiding

Verwarm de oven voor op 220 ˚C  
(hetelucht). Meng het gehakt, 
de gehaktkruiden, de geraspte 
kaas (25 gr apart houden) en 
1,5 ei goed door elkaar. 
Voeg ketjap en 3 el mosterd toe. 

Is het gehaktmengsel erg dun?
Voeg dan een beetje paneermeel toe. 

Haal de plakjes bladerdeeg uit 
de diepvries. Schep 1/8 van het  
gehaktmengsel in het midden van 
een plakje. Rol het bladerdeeg op,
zodat het sluit (laat de zijkanten open). 

Leg in een ovenschaal, strijk ei over het 
bladerdeeg en bestrooi met (de apart 
gehouden) kaas. Herhaal 7 keer.

Na ca 20 min. in de oven zijn 
de saucijzenbroodjes klaar 
(na 10 minuten even keren).

Saucijzenbroodjes Snacks 58

volgens Olaf van Strien



extra
lekker

Bladerdeeg is een ideaal ‘jasje’ voor restjes. De meeste 
kinderen zijn ook nog eens dol op deze verrassingspakketjes. 

Zo hoef je minder vaak eten weg te gooien én heb je blije 
gezichten aan tafel.



4 pers.15 min.

Groentewrap

1 dl yoghurt

6 takjes verse koriander 

zout en peper 

4 el geraspte kokos

2 waspeentjes 

1/2 Chinese kool

1 bakje kastanjechampignons

1 plak panir (Indiase kaas; 

alternatief: cottage cheese)

1 el sesamolie

1 tl garam masala (Indiaas 

kruidenmengsel)

8  wraps 

Ingrediënten Bereiding

Klop een dressing van 
de yoghurt, fijngesneden 
koriander en  zout en peper.

Rooster 4 el geraspte kokos kort in 
een droge koekenpan en zet apart.

Rasp de wortels, snijd de Chinese kool 
in reepjes, de champignons in kwarten 
en de de panir in blokjes. Roerbak de 
groenten samen met de panir kort in 1 el 
sesamolie en voeg 1 tl garam masala toe.

Verwarm de wraps zoals op de 
verpakking aangegeven. Bestrijk ze 
dun met de dressing, verdeel de vulling 
over de 8 wraps en strooi de kokos 
eroverheen. Rol op en eet smakelijk! 

GroentewrapSnacks 60

favoriet van Madelon Mouw



extra
lekker

Een goede vuistregel is: hoe jonger de kaas, hoe minder 
milieu-impact. Voor oude kaas is namelijk meer melk nodig 

dan voor jonge of verse kaas. Panir (of paneer) uit dit recept 
is zo’n verse kaas.



4 pers.25 min.

Tortilla MexiKano

125 gr uitgelekte kidneybonen 

120 gr uitgelekte mais

2 tenen knoflook

3 stengels bosui

1 el Tex Mex kruiden (Zelf een mix 

maken? Klik hier)

1 el sambal brandal 

peper & zout 

2 eidooiers

40 gr gezeefde patentbloem

4 grote tortillavellen

olijfolie

2 bladeren ijsbergsla 

100 gr creme fraiche

2 tomaten 

1/2 komkommer

4 gemarineerde jalapenopepers

handvol tuinkers 

Ingrediënten Bereiding

Maal de kidneybonen met de mixer bijna 
egaal (niet te lang, anders wordt het 
mengsel slap!). Doe in een kom en voeg 
de maïs toe. Pel en hak de knoflook fijn, 
snijd de bosui in ringen en voeg toe. Voeg 
de Tex Mex kruiden, sambal en peper en 
zout toe. Meng door elkaar. 

Meng 2 eidooiers door het mengsel. 
Spatel de bloem erdoor (zorg dat het 
een stevig geheel wordt, anders extra 
bloem toevoegen). Bak de tortillavellen 
lichtbruin en leg apart. Verhit olijfolie 
en schep 2 el vulling in de pan in de 
vorm van een kano. Bak aan alle kanten 
krokant en laat ca. 6 min. garen. Leg 
op een tortillavel een half slablad, 
smeer in met 25 gr crème fraîche, een in 
partjes gesneden halve tomaat en drie 
komkommerstaafjes. Leg hierop een 
warme MexiKano. 

Rol het tortillavel op, doe in een frietzak 
en garneer met een jalapenopeper en 
wat tuinkers. Herhaal drie keer!

Tortilla MexiKanoSnacks 62

volgens Pierre Wind



extra
lekker

Tortilla’s zijn perfect om allerhande groenten in te verwerken 
en zo met de seizoenen mee te variëren. De specifieke 

Mexicaanse smaak komt namelijk voornamelijk van het 
kruidenmengsel en de bonen.

nieuw
recept





‘hollandse pot’

flexitarier.nl



is flexitarier omdat

ze het makkelijk vindt, snel klaar, 

lekker en goedkoop. 

flexi-tip

Maak soep van groenten die je overhebt.

Probeer mijn hutspotsoep.

favoriete keukentool

verse gember

kookt vandaag voor

vriendin Henny

Els Naaktgeboren

flexitarier



mijn recept

hutspotsoep



4 pers.30 min.

hutspotsoep
volgens els naaktgeboren

1/2 liter water

1 groentebouillonblokje 

2 grote winterwortelen 

2 aardappelen 

2 grote uien

1 teen knoflook

1 cm verse gember

cajunkruiden 

2 el zure room 

1 el peterselie

Ingrediënten Bereiding

Zet een soeppan met water op en voeg 
het bouillonblokje toe. Schrap de wortelen, 
schil de aardappelen en pel de uien en 
snijd daarna alles in grove stukken. 
Pel en snipper de knoflook en gember. 

Doe alles in de soeppan (zonder te fruiten!) 
en laat een half uur zachtjes doorkoken. 
Pureer met de blender of staafmixer 
en voeg naar smaak cajunkruiden toe. 
Ter garnering een feestelijk toefje zure 
room en fijngesneden verse kruiden als 
peterselie en smullen maar!

Hutspotsoep‘Hollandse pot’ 68



extra
lekker

Deze soep zit bomvol groenten en smaakt heerlijk zoet. 
Hierdoor is hij bij uitstek geschikt om kritische kinderen toch 

van hun dagelijkse portie vitaminen te voorzien.



2 pers.45 min.

dubbeldekkerbliksem
volgens pierre wind

1 el mosterd 

1 el honing

1 el pesto

1 el olijfolie

250 gr aardappelen

4 dl groentebouillon

1 goudreinet

1 stengel bosui

peper en zout 

2 groenteschijven van jumbo

olijfolie

1 granny smith appel

bakje bloem

5 bladen Romeinse sla 

takje groen

Ingrediënten Bereiding

Meng voor saus 1 de mosterd en honing  en 
voor saus 2 de pesto en olijfolie. 

Doe de aardappelen met de 
groentebouillon in een pan en laat dit een 
kwartier zachtjes doorkooken. Voeg de 
goudreinet in stukjes toe en kook weer een 
kwartier. Zeef het geheel, stamp het door 
elkaar en spatel de fijngesneden bosui 
erdoor. Voeg peper en zout naar smaak toe.

Halveer de groenteschijven in dikte en 
bak ze in weinig olijfolie krokant. Snijd de 
granny smith in 10 dunne plakjes, bepeper 
ze, haal ze door de bloem en bak ze kort in 
weinig olijfolie goudbruin. 

Leg op een bord een groenteschijf met de 
hete bliksem. Leg de andere helft erop, 
druk voorzichtig aan en stapel daksgewijs 
5 plakjes granny smith. Drapeer de sauzen 
op de borden. Steek wat in de zijkant van 
de bliksem. Takje groen. Klaar!

Dubbeldekkerbliksem70‘Hollandse pot’



extra
lekker

Voor de productie van één appel is 70 liter water nodig. 
Ter vergelijking: voor een portie rundvlees (100 gram) 

is 1.550 liter water nodig).



4 pers.40 min.

Thais stamppotje 
volgens Paul Bom

1200 gr kruimige aardappelen

2 uien, 1 cm verse gember

2 teentjes knoflook

1 Spaanse peper

2 el olie 

1 tl bloem 

2,5 dl water

sap van een limoen

2 el bruine suiker

2 el Japanse sojasaus

4 Gehacktballen van 

De Vegetarische Slager

1 blik kokosmelk (400ml)

1 limoen, 

zout

1 krop Romeinse sla 

4 bosuitjes, 1 bos koriander

2 el pinda’s

2 el gebakken uitjes

Ingrediënten Bereiding

Kook de aardappelen. Maak jus door de 
uien (in halve ringen), de fijngehakte 
gember, knoflook en peper in olie te 
bakken. Wacht tot het ui-mengsel 
lichtbruin wordt, voeg bloem toe en bak 
even mee. Blus af met water en voeg 
limoensap, suiker en soja toe. De jus is 
klaar, de gehacktballen kunnen erbij. 
Laat 15-20 minuten sudderen met 
deksel op de pan. 

Giet de aardappelen af als ze gaar zijn en 
laat met deksel op de pan droogstomen. 
Verwarm de kokosmelk samen met de rasp 
van 1 limoen.  Maak van de aardappelen 
een grove puree. Voeg de warme 
kokosmelk en het zout toe en meng het 
geheel. Schep nu de puree nog warm is de 
sla, gesneden bosui en koriander erdoor. 
Laat de stamppot nog even doorwarmen 
zodat de sla iets slinkt maar wel knapperig 
blijft. Strooi tot slot de pinda’s en gebakken 
uitjes over het gerecht.

Thais stamppotje72‘Hollandse pot’



extra
lekker

Aardappelteelt belast het milieu relatief weinig. De opbrengsten 
per hectare zijn hoog (30-50.000 kg) en telers gebruiken relatief 

weinig mest en water.



2 pers.40 min.

Groenteschijf met 
pastinaakstamppot

volgens Gertjan Gombert

300 gr kruimige aardappelen 

300 gr pastinaken

1/2 prei 

zout

1 teen knoflook

3 el olijfolie

3 bosuitjes

flinke scheut melk 

2 groenteschijven van Jumbo

Ingrediënten Bereiding

Verwarm de oven op 200°C. Schil de 
aardappelen en pastinaken en snijd in 
gelijke stukken. Snijd de prei in repen van 
ca. 3 cm. Kook de aardappelen en prei in 
voldoende water met een snufje zout in ca. 
20 minuten gaar. Kneus de knoflook. Bekleed 
een bakplaat met bakpapier, verdeel de 
pastinaken en knoflook  en  besprenkel met 
3 el olie. Plaats de bakplaat in het midden 
van de oven en bak ca. 20 min.

Giet de aardappelen en prei af en vang het 
kookvocht op. Haal de bakplaat uit de oven 
en verwijder het velletje van de knoflook. 
Maak een puree van de aardappelen, prei, 
pastinaak en knoflook. Snijd de bosuitjes in 
kleine ringetjes. Verwarm de melk, meng 
met het opgevangen kookvocht (ca. 75 ml) 
en voeg de bosui (en eventueel een klontje 
roomboter) toe. 
Bak tot slot de groenteschijven zoals op de 
verpakking aangegeven.

Groenteschijf met pastinaakstamppot74‘Hollandse pot’



extra
lekker

Pastinaak is een zogenaamde ‘vergeten groente’, die je steeds vaker 
terugziet in de Nederlandse keuken. Goed nieuws, want hij is goed te 
verbouwen op Nederlandse grond en ook nog eens goed te bewaren!

nieuw
recept



Bereiding

2 pers.40 min.

Aspergeburger met 
zoete aardappel

volgens Pierre Wind

1 grote ongeschilde zoete aardappel 

5 dl water

100 gr tomatenpuree

2 tenen knoflook

3 takjes dragon 

3 kruidnagels

peper & zout 

11  witte asperges

2 vegetarische burgers van Jumbo

olijfolie

10 groene mini-asperges 

Ingrediënten

Snijd de aardappel in plakjes. Doe het water,  
de tomatenpuree, tenen knoflook, dragontakjes 
en kruidnagels in een pan. Breng op smaak met 
peper & zout. Roer kort. Doe de aardappelschijfjes 
erbij en kook in ca. 30 min. beetgaar. Schil de witte 
asperges, snijd 1 cm van de uiteindes af en kook in 
8 min. beetgaar. Haal van het vuur, maar giet niet 
af. Zet water op voor de groene asperges. Haal 
ondertussen drie witte asperges uit de pan en 
halveer in de lengte. Maak in de bovenkant van  
de burger inkepingen, zodat de drie halve 
asperges er precies inpassen. Snijd de asperges 
bij, zodat ze niet uitsteken. Herhaal een keer. 

Verhit olijfolie en bak de burgers met ingelegde 
asperges ca. 5 min. Kook de groene asperges 
beetgaar. Zeef de beetgare aardappel, vang de 
tomatensaus op. Leg de aardappelschijfjes in het 
midden van de borden. 
Stapel nu 4 witte asperges, 3 groene asperges, 
de aspergeburger (aspergekant boven) en 
tot slot 1 groene asperge. Serveer met de 
opgevangen tomatensaus.

Aspergeburger met zoete aardappel‘Hollandse pot’ 76



extra
lekker

Asperges hebben een relatief hoge milieudruk omdat ze het 
grootste gedeelte van het jaar van ver moeten komen. Maar 
in de maanden april, mei en juni is de milieudruk het laagst: 

dan worden ze ook van Nederlandse akkers geoogst.

nieuw
recept





internationaal

flexitarier.nl



is flexitarier omdat

Hij dit met de paplepel ingegoten heeft 

gekregen door zijn moeder.

flexi-tip

werk met pure smaakmakers zoals grof zeezout,

 citroen en verse groene kruiden en je zal altijd 

lekker eten.

favoriete keukentool

pastamachine
die helemaal niet zoveel tijd kost.

kookt vandaag voor

zichzelf

Raphael Hoogvliets

flexitarier



mijn recept

broodje falafel



6 pers.

broodje falafel
volgens raphael hoogvliets

800 gr gepelde en gekookte 

kikkererwten (uit blik)

6 teentjes knoflook

5 tl komijnpoeder

1 afgestreken tl hete chilipoeper 

zout 

2 kleine rode uien

1 bosje koriander

1/2 bosje peterselie 

1 ei

15 gr bakpoeder

2 tl zelfrijzend bakmeel

500 gr tomaten

sap van 1 limoen

1 kopje gewelde bulgur 

peper, grof zeezout & olijfolie

1/2 bosje peterselie

500 ml Turkse yoghurt

3 teentjes knoflook

1 komkommer

Ingrediënten Bereiding

Meng de kikkererwten, geperste knoflook, 
komijnpoeder, chilipoeder en zout door 
elkaar met de staafmixer. Kneed daarna 
met de hand de gesnipperde ui, gesneden 
koriander en peterselie en het ei erdoor. 
Voeg bakpoeder en meel toe en kneed tot 
een solide, niet plakkerig deeg. 

Doe ondertussen voor de salade de 
gesneden tomaten, limoensap, bulger, 
peper en zout, peterselie en olie in een 
schaal en schep goed om. 

Maak tzatziki van yoghurt, geperste 
knoflook en geraspte komkommer.  
Laat even in de koelkast staan. 

Verhit de olie tot 180°C. De temperatuur 
is cruciaal! Kneed kleine platgedrukte 
balletjes van het deeg. Frituur er 5 per 
keer, anders koelt de olie te veel af. 
Serveer in een warme pita met de salade, 
tzatziki en (optioneel) gegrilde groenten 
zoals courgette en rode paprika. 

Broodje falafelinternationaal 82

60+ min.



extra
lekker

Om een portie falafel te produceren heb je 7,5 keer minder 
land nodig dan voor de gemiddelde portie vlees. 



2 pers.

roti anders

scheut olijfolie

6 halve geschilde aardappelen

4 dl groentebouillon 

2 afgestreken tl massalakerrie

2 eieren, gekookt en gepeld

160 gr kipstukjes van 

De Vegetarische Slager

1 teen knoflook, fijngehakt

1 afgestreken tl massalakerrie

0,25 dl zonnebloemolie

mespuntje fijngehakte Madame 

Jeanette peper

2 dl groentebouillon 

snufje zout (evt.)

1 ui, 1 teen knoflook

 200 gr kousenband

 2 dl groentebouillon (of een 

snufje aji-no-moto) 

4 rotivellen (zelf maken? Klik hier)

Ingrediënten Bereiding

Verhit de olijfolie in een kookpan en 
voeg de aardappelen, groentebouillon 
en massalakerrie toe. Deksel op de pan. 
Gaar de aardappelen beetgaar. 
Voeg halverwege het kookproces de 
héle eieren toe.

Meng de kipstukjes met de knoflook, 
massalakerrie, zonnebloemolie en 
peper. Bak goudbruin in een bakpan 
op matig vuur. Voeg de groentebouillon 
toe en eventueel een snufje zout. 
Nog even inkoken. Klaar. Verhit in een 
andere  bakpan een scheutje olijfolie 
en voeg de fijngehakte ui en knoflook 
toe. Schud de pan drie keer omvoeg de 
gesneden kousenband toe. Blus af met 
de groentebouillon en kook beetgaar. 

Leg nu het rotivel gevouwen op het bord. 
Leg op de punt de boontjes, de aardappelen, 
de kip en het doormidden gesneden ei. 
Nog feestelijker? Doe dan als garnituur 
een vlecht van kousenband erbij.

Roti andersinternationaal 84

60+ min.

volgens pierre wind



extra
lekker

Linzen bevatten veel vitamines en mineralen. Ze zitten 
bomvol met vitamine B1, B6, folaat, kalium, fosfor, 

ijzer en eiwitten



4 pers.30 min.

Chinatown Bolognese 

2 uien 

2 teentjes knoflook

3 el olijfolie 

1 el bloem

150 ml rode wijn

2 dl water

3 takken tijm (alleen de blaadjes)

1 blaadje laurier

zout of bouillonpoeder 

2 el sojasaus 

200 gr vegetarisch rul gehackt 

2 wortels

4 stengels bleekselderij

150 gr vegetarische spekjes 

3 el olijfolie

1 bakje kerstomaatjes

peper en zout

400 gr pasta 

olijfolie 

parmezaanse kaas

Ingrediënten Bereiding

Hak voor de saus de uien grof, de knoflook 
fijn. Bak ze samen in de olie tot ze mooi 
zacht en lichtbruin zijn. Voeg de bloem toe 
en laat even garen. Blus af met rode wijn 
en laat even pruttelen. Voeg nu de rest van 
de ingrediënten toe met uitzondering van 
het gehakt en laat zachtjes doorpruttelen. 
Als de saus mooi gebonden is het gehakt 
toevoegen. 

Snijd de wortel en bleekselderij in 
plakjes. Bak de spekjes en wortel in de 
olie lichtbruin en voeg halverwege de 
bleekselderij toe. Voeg als de groenten 
beetgaar zijn, de kerstomaatjes toe. 
Breng op smaak met zout en lekker 
veel vers gemalen peper. Kook de pasta 
ondertussen zoals op de verpakking 
aangegeven en giet deze af. Meng de 
groenten met de pasta, schep dit op de 
borden en verdeel de gehaktsaus erover. 
Maak af met wat lekkere olijfolie en 
eventueel wat Parmezaanse kaas. 

Chinatown Bologneseinternationaal 86

volgens Kirsten Vester



extra
lekker

Als je de helft van de week kiest voor vleesvervangers en 
de andere helft voor duurzaam vlees, verminder je je 

klimaat-impact met 55%.



4 pers.35 min.

Tajine van Gehackt 

20 gewassen, ongeschilde krieltjes  

groentebouillon

1 fijngehakte teen knoflook

1 verpulverd anijsblokje

1 afgestreken tl kerrie

1 afgestreken tl nootmuskaat

1 afgestreken tl kaneel

1 afgestreken tl karwijzaad

4 gescheurde blaadjes koriander

peper en zout 

4 el olijfolie

2 gehacktballen van 

De Vegetarische Slager 

1 Granny Smith appel 

scheut blanke azijn

1 courgette 

1 aubergine 

1 ui in ringen 

1 afgestreken tl sesamzaadjes

olijfolie 

Ingrediënten Bereiding

Kook de krieltjes in groentebouillon 
beetgaar. Bewaar bij het afgieten  
1 dl groentebouillon. Maak een marinade 
van knoflook, anijs, kerrie, nootmuskaat, 
kaneel, karwijzaad, koriander, peper  
en zout en olijfolie. Snijd elke gehacktbal 
in zes plakjes, leg in de marinade en  
schep om. 

Snijd de appel in gelijke reepjes en vermeng
met de blanke azijn. Snijd grove frieten van 
de gewassen courgette en aubergine, voeg 
stevig peper en zout toe en bak samen met 
de uienringen ca 5 min. in een hete bakpan 
met olijfolie. Doe nu de krieltjes in de tajine 
en voeg 1 dl groentebouillon toe. Leg hierop 
het gebakken groentenmengsel, bestrooi 
dit met sesamzaadjes en leg hier de plakjes 
gehacktbal op. Tajinedeksel erop en circa 
5 min. verwarmen totdat de plakjes 
gehackt warm zijn. Leg tot slot de 
appelreepjes in het midden 
(of uitgesneden appelvleugel). 

Tajine van gehackt internationaal 88

volgens Pierre Wind



extra
lekker

Noten en zaden zijn goede leveranciers van eiwitten, 
onverzadigde vetzuren en mineralen. Die kleine 

sesamzaadjes voegen dus zeker meer toe dan alleen 
een lekkere ‘bite’.



8 pers.

Bapao 

1 pak broodmix (500 gr)

1 bosje fijngesneden basilicum

2 fijngehakte tenen knoflook

peper en zout 

2 gr karwijzaad

175 gr vegetarisch kruimgehakt van 

Jumbo

1 gesnipperde ui 

rode peper (zonder wit) 

60 gr amandelschaafsel

scheut olijfolie

50 gr tomatenpuree

 

Ingrediënten Bereiding

Voeg aan de voorgeschreven hoeveelheid 
water van de broodmix de basilicum, 
1 knoflookteen, peper en karwijzaad toe. 
Pureer het geheel met de staafmixer tot 
egaal sap. Maak het deeg van de broodmix 
verder zoals op de verpakking aangegeven.

Maak van de helft van het gehakt de 
vulling: voeg 1 knoflookteen toe, de ui, 
rode peper en het  amandelschaafsel. 
Verhit in een pan olijfolie en voeg al 
roerend tomatenpuree toe. Voeg daarna
de gehaktvulling toe en verwarm ca 1 min. 

Pak het gerezen brooddeeg (1e rijs) en voeg 
hier het niet op smaak gebrachte gehakt 
aan toe, kneed door elkaar en laat afgedekt 
rijzen (2e rijs). Zet de stoompan op het vuur. 
Maak na de 2e rijs 8 deegbolletjes (ca 100 
gr) en druk plat. Leg in het midden 
1 el gehaktvulling en vouw dicht. Stoom 
de bapao’s ca 20 min. Wacht een kwartier 
en serveer met aardbeiensalade.

Bapao internationaal 90

volgens Pierre Wind

60+ min.



extra
lekker

Het kruimgehakt van Jumbo is 100% plantaardig en scoort 
daarom éxtra hoog op duurzaamheid.



4 pers.

Bahn Trang 

100 gr dunne rijstnoedels

150 gr shii-take paddestoelen

zwarte peper 

150 gr tauge

1/2 komkommer 

1/2 krop ijsbergsla

15 gr munt

15 gr koriander

sojasaus

2 chilipepers

16 vellen rijstpapier

 

Ingrediënten Bereiding

Week de noedels 5 min. in warm water.  
Snijd de shii-takes in reepjes, roerbak 5 min. 
en bestrooi met zwarte peper. Spoel de taugé 
af en laat uitlekken (even onderdompelen 
in kokend water is aan te bevelen). Snijd de 
komkommer in lange repen van 6 cm. Maak de 
sla schoon, pluk de bladeren uit elkaar en snijd 
in repen. Maak de kruiden schoon. 

Leg aan tafel de slabladeren, komkommer en 
kruiden op een schaal. Zet drie kommen op 
tafel met de rijstnoedels, shii-takes en taugé. 
Zet tot slot een grote kom lauwwarm water 
op tafel. Geef iedereen een bord en een klein 
kommetje dipsaus (sojasaus met fijngesneden 
chilipepers). Maak aan tafel je Vietnamese 
rolletje: week een vel rijstpapier kort in het 
water. Leg op je bord. Leg dan wat sla, noedels, 
komkommer, taugé, shii-take en kruiden 
aan de onderkant van het vel. Rol het vel 
van onder naar boven op, vouw de zijkanten 
naar binnen. Lekker dippen in de dipsaus… 
genieten! Ook lekker met reepjes omelet. 

Báhn Tránginternationaal 92

volgens Anne van der Werff

 15 min.



extra
lekker

Taugé of sojascheuten zijn de kiemen van de sojabonen. 
Omdat ze niet verwerkt of lang gekookt hoeven te worden,  

is de milieudruk van de bereiding laag. 

winnend

recept



4 pers.40 min.

Paddestoelenlasagne94internationaal

Paddestoelenlasagne
volgens Dorien Soons

4 grote lasagnevellen 

400 gemengde champignons 

4 el olijfolie 

2 el droge witte wijn

zout & peper 

100 rucola 

50 Parmezaanse kaas 

Ingrediënten Bereiding

Kook de lasagnebladen beetgaar. 
Borstel de champignons, snijd in plakjes 
en bak ca. 5 min. in een koekenpan met 2 el 
olijfolie.

Roer de witte wijn erdoor en laat 1 min. 
inkoken. Meng 2 el olijfolie erdoor en breng 
op smaak met zout en peper. 

Was de rucola en leg ¼ deel op de bodem 
van een platte schaal.  Schep ¼ laag 
paddestoelmengsel erop gevolgd door een 
lasagneblad. Herhaal dit nog een keer en 
eindig met paddestoelen. Bestrooi met  
geraspte kaas en peper. 

Herhaal dit proces nog een keer 
en verdeel de lasagne in 8 stukken. 
Serveer lauwwarm.



extra
lekker

Voor de teelt van paddestoelen wordt vaak gebruikgemaakt 
van reststromen uit andere sectoren, zoals stro, natuurgips 

en paarden- en kippenmest. 

winnend

recept





ovengerechten

flexitarier.nl



is flexitarier omdat

Ze het maar een kleine opoffering vindt 

om het milieu te sparen.

flexi-tip

Doe vegetarisch gehakt door de pastasaus 

en zelfs verstokte carnivoren zullen het 

niet merken. Ik spreek uit ervaring.

favoriete keukentool

de wok
want ‘snel iets gezonds’

kookt vandaag voor

dochter Fenne

Kim rijkers

flexitarier



mijn recept

Quiche Lorraine



8 pers.60 min.

Quiche lorraine
favoriet van Kim Rijkers

175 gr bloem

50 gr boter

60 ml melk

1 ei

snufje zout

5 eieren

150 ml room

150 ml melk 

peper en zout

3 uien

150 gr vegetarische spekjes 

1 el mosterd

snufje peper en nootmuskaat

50 gr geraspte Emmentaler

Ingrediënten Bereiding

Meng voor het basisdeeg de 
ingrediënten in een grote kom tot een 
soepel deeg (bloem, boter, melk, ei en 
zout). Leg het deeg minstens een half 
uur in de vriezer. Rol het deeg hierna uit 
en bekleed hiermee een ingevette vorm 
met een doorsnede van 24 cm. Prik met 
een vork gaatjes in de bodem. 

Roer de eieren, room, melk, peper en zout 
met een garde door elkaar totdat een glad 
mengsel ontstaat. 

Maak vervolgens de vulling. Snipper de 
uien en stoof ze gaar, maar niet bruin! 
Bak de spekjes en meng deze door de 
uien. Voeg vervolgens mosterd, peper en 
zout toe en stort het mengsel in de taart. 
Giet het roommengsel erover en bestrooi 
met geraspte Emmentaler. 

Bak ten slotte de taart in een 
voorverwarmde oven op 200 °C 
in circa 35 minuten gaar.

Quiche Lorraineovengerechten 100



extra
lekker

De meest duurzame eieren zijn biologisch of van Rondeel. 
De code (0,1,2 of 3) op eieren maakt diervriendelijk kiezen 

makkelijk: hoe lager de code, des te beter heeft de kip het gehad.



2 pers.60 min.

Cannelloni met spinazie 
volgens Marel Engelbertink

8 of 9 buisjes cannelloni 

1 teen knoflook

1 kleine ui

200 gr verse spinazie 

2 el olijfolie

175 gr vegetarisch kruimgehakt van 

Jumbo 

1 pakje soffrito (390 gr)

50 gr gemalen belegen kaas

Ingrediënten Bereiding

Bereid de cannelloni zoals aangegeven op 
de verpakking en spoel af met koud water. 

Verwarm de oven voor op 200 °C of 
gasovenstand 4. Pel en snipper de 
knoflook en ui en snijd de spinazie fijn. 
Verhit de olijfolie en fruit de knoflook en ui 
in circa 1 minuut in een braadpan. Voeg het 
gehakt toe en verwarm het zo’n 4 minuten 
mee. Voeg hierna de spinazie toe en bak 
circa 3 minuten mee. 

Schenk nu een half pakje soffritto in een 
ovenschaal. Vul de cannelloni met het 
spinazie-gehaktmengsel en leg deze in 
de ovenschaal. Schenk vervolgens de 
overige soffrito erover en strooi de kaas 
eroverheen. Bak de cannelloni in circa  
20 minuten goudbruin in de oven. 
Serveren met een lekkere frisse salade 
en genieten maar!

Cannelloni met spinazieovengerechten 102



extra
lekker

Voor de productie van vleesvervangers is zeven (!) 
keer minder landbouwgrond nodig dan voor de 

productie van vlees.



2 pers.50 min.

Gevulde gehacktbal
volgens Pierre Wind

2 geschilde aardappelen

groentebouillon

2 mandarijnen

2 el honing 

2 gehacktballen van 

De Vegetarische Slager 

4 broccoliroosjes met steel

10 blaadjes oregano

1 kleine teen knoflook

10 blaadjes peterselie 

1 eidooier

peper en zout 

olijfolie

100 gr gecondenseerde volle melk 

met suiker (blikje)

40 gr blanke natuurazijn

Ingrediënten Bereiding

Kook de aardappelen gaar in 
groentebouillon. Pel de mandarijnen en  
giet de honing erover. Snijd plakjes van 
de broccolistelen en kook samen met de 
4 broccoliroosjes (5 min. voor serveren) 
in groentebouillon beetgaar. Boor met
een appelboor een gat in elke gehacktbal. 
Hak de oregano, knoflook en peterselie fijn. 
Giet de aardappelen af en prak samen met 
de fijngehakte kruiden,  eidooier, peper en 
zout. Vul de gaten met de egale puree. En 
maak van de overgebleven vulling koekjes. 

Smeer de ballen in met olijfolie en verwarm 
ca 10 min. in de oven (180 ˚C). Zet voor 
de saus de melk op het vuur, voeg azijn 
toe als de melk lichtbruin wordt en roer 
glad. Bak de aardappelkoekjes in een 
bakpan in  olijfolie en bak in dezelfde pan 
de mandarijnen max. 1 min. op hoog vuur 
(ronddraaien!). 
Snijd de gehacktbal in tweeën, leg ze op 
het bord, evenals de aardappelkoekjes 
met mandarijn, broccoli en saus. 

Gevulde gehacktbalovengerechten 104



extra
lekker

De gehacktballen van de Vegetarische Slager zijn gemaakt 
op basis van soja die GMO-vrij is en uit kleinschalige teelt 

komt waar geen bossen voor gekapt worden.



Bereiding

4 pers.50 min.

Gepofte aardappel met 
hamburger & groenten

volgens Jos Braamhaar

4 grote rosevalaardappelen 

1 sjalotje

1 bakje creme fraiche

1/2 bakje verse kruidenroomkaas 

2 romatomaten

1 aubergine 

1 courgette

1 rode ui

4 tenen knoflook

8 el olijfolie 

4 el balsamicoazijn

peper & zout

4 vegetarische hamburgers van 

Jumbo

Ingrediënten

Verwarm de oven op 200°C. Maak de 
ongeschilde aardappelen schoon, verpak 
met aluminiumfolie en pof in ca. 50 min. 
gaar in de oven.
Snijd voor de saus het sjalotje fijn en meng 
met de crème fraîche en verse roomkaas.
Snijd de tomaten in kwarten, aubergine 
en courgette in plakjes, rode ui in grove 
parten, kneus de tenen knoflook en leg 
alles in een aluminium schaal. 
Meng 6 el olijfolie met de balsamicoazijn en 
schep dit door de groenten. Breng op smaak 
met peper en zout.
 
Plaats de aluminium schaal op de bbq en 
gril de groenten in ca. 15 min. (regelmatig 
keren!). Leg nu ook de hamburgers met 
een stukje alumiumfolie op de bbq en 
besprenkel met olie. Regelmatig keren en 
in ca. 6 minuten klaar.

Gepofte aardappel met hamburger & groentenovengerechten 106



extra
lekker

De soja die wordt gebruikt in de vleesvervangers die wij 
hebben uitgedeeld, is duurzaam geteeld. De soja komt niet 

uit Zuid-Amerika (voornamelijk China en Canada), is niet 
genetisch gemodificeerd en er wordt geen oerbos voor 

nieuw
recept



2 pers.45 min.

BurgerFrieten uit de oven
volgens Pierre Wind

2 stuks mais

groentebouillon

6 el olijfolie 

5 blaadjes mint 

1 afgestreken tl kerrie

peper & zout

chilipoeder 

2 vegetarische burgers van Jumbo

1 kleine ui 

25 blaadjes rozemarijn 

1 teen knoflook 

100 gr quinoa 

1 lange rode puntpaprika

Ingrediënten Bereiding

Kook de maïs in groentebouillon in ca. 30 min. 
beetgaar. Maak ondertussen de marinade 
voor de burgerfrieten: 3 el olijfolie, in dunne 
reepjes gesneden mint en kerrie. Breng op 
smaak met zout en chilipoeder. Snijd van elke 
burger 7 ‘frieten’ en leg in de marinade (af en 
toe omdraaien). Verhit in een steelpannetje 3 el 
olijfolie en voeg de gesnipperde ui, fijngesneden 
rozemarijn en fijngehakte knoflook toe. Bak 
totdat het mengsel lichtbruin is. Voeg de quinoa 
toe en 2,5 dl groentebouillon (uit de pan met 
maïs!). Breng op smaak met peper en zout. Kook 
de quinoa al roerend gaar.

Leg de puntpaprika 2 min. bij de kokende maïs. 
Haal eruit en spoel af met koud water. Halveer 
door de lengte, verwijder de pitjes en vul 
met de gare quinoa. Verwarm samen met de 
burgerfrieten ca. 5 min. in een heteluchtoven 
(200 ˚C). Doe bij de overgebleven marinade  
1 espressokopje water en kook stevig in tot  
een saus. Leg alle ingrediënten speels op het 
bord, giet marinadesaus over de maïs en  
garneer met mint.

BurgerFrieten uit de ovenovengerechten 108



BurgerFrieten uit de oven

extra
lekker

Maïs wordt vaak gegeten als groente, maar is eigenlijk 
een graan. Wist je dat van maïs ook biobrandstof wordt 

gemaakt? En milieuvriendelijke wegwerpbekers?

nieuw
recept





100% plantaardig

flexitarier.nl



is flexitarier omdat

het beter voor het milieu is en gezonder. ‘Kijk ook eens 

naar onze evolutie: jagers en verzamelaars hadden 

echt niet niet elke dag vlees voorhanden’.

flexi-tip

‘vergeten’ groenten zoals pastinaak, aardpeer en 

postelein zijn heel smaakvol. Je vindt ze bij de groenteboer 

en natuurwinkels. Of in de eigen groentetuin natuurlijk!

favoriete keukentool

global koksmes 
dat hij van zijn vriend Jon heeft gekregen.

kookt vandaag voor

buurvrouw willemijn 

Top Rotteveel

flexitarier



mijn recept

pasta met groentensaus



4 pers.45 min.

Pasta met groentensaus
volgens top rotteveel

8 tomaten

1 gele, 1 rode ui

4 teentjes knoflook

1 rode peper

é 1/2 courgette, é1/2 aubergine

 2 stengels selderij

100 gr zwarte olijven (uit blik)

olijfolie

1 el verse oregano

1 el verse tijm

peper en zout

balsamico

bruine suiker 

bosje rozemarijn

400 gram pasta 

1 rode paprika

pijnboompitten

12 artisjokharten (uit blik)

100 gr verse knoflookolijven

verse basilicumblaadjes

Ingrediënten Bereiding

Doe de in stukjes gesneden tomaten, 
uien, knoflook, rode peper, courgette, 
aubergine, selderij en zwarte olijven in een 
grote braadslee. Overgiet met olijfolie en 
voeg oregano, tijm, peper en zout toe. 
Goed omscheppen. Balsamico erover 
sprenkelen, eventueel wat bruine suiker 
toevoegen en een heel bosje rozemarijn. 
Zet de schaal circa 25 minuten in de oven 
(300 °C). Schep tussentijds om. 

Bereid ondertussen de pasta zoals op 
de verpakking aangegeven. Rooster 
de paprika en pijnboompitten en gril 
de artisjokharten. Laat de ovenschotel 
afkoelen, rozemarijn verwijderen, harde 
stukjes tomaat eruit halen, de ontvelde 
paprika in stukjes snijden en toevoegen en 
het groentenmengsel pureren. 

Schep de pasta en de saus op het 
bord. Voeg ten slotte ter garnering 
pijnboompitten, knoflookolijven, 
verse basilicum en artisjokharten toe.

Pasta met groentensaus100% Plantaardig 114



extra
lekker

Als alle Nederlanders twee dagen per week een plantaardige 
maaltijd zouden eten in plaats van één met vlees, dan zou dat 
per jaar de CO2-uitstoot van 570.000 personenauto’s schelen. 



4 pers.25 min.

Thaise noedels
favoriet van Marchje Harink

1 rode ui 

1 teen knoflook

1 cm verse gember 

1 rode peper 

150 gr peultjes

100 gr paddestoelen

100 gr tauge

2 bosuitjes

1 limoen 

40 gr cashewnoten

400 gr mie of noedels

scheut sojasaus

75 ml water

4 el (arachide)olie

1 el bruine suiker

zout 

koriander

Ingrediënten Bereiding

Pel en snipper de ui, de knoflook, de 
gember en de peper. Haal de peultjes af, 
kook ze 2 minuten en spoel dan af met 
koud water. Snijd de paddestoelen in 
reepjes en was de taugé. Snijd de bosui in 
ringetjes. Rasp de helft van de limoenschil 
(zonder wit!) en pers een helft uit. Maal de 
cashewnoten grof.

Bereid ondertussen de noedels zoals op  
de verpakking aangegeven. 

Meng de sojasaus met 75 ml water. 
Verhit in een wok de olie en bak de suiker 
met de limoenschil, de rode peper en 
de paddestoelen. Voeg ui, knoflook en 
gember toe en bak even mee. Voeg de 
soja met water toe en  de peultjes en 
taugé. Roerbak een paar minuten. Naar 
smaak zout toevoegen. Meng alles door de 
uitgelekte noedels. Schep op en bestrooi 
met bosui, cashewnoten en eventueel wat 
fijngehakte koriander.
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extra
lekker

Paddestoelen zijn vanwege hun bite een goede vervanger 
van vlees in een maaltijd. Qua voedingswaarde zijn ze geen 

volwaardige vleesvervanger, maar wel enorm gezond.
Ze bevatten veel eiwit, ijzer en vitamine B1 en B2.



2 pers.25 min.

Pasta carbonara
volgens Lisette Kreischer

1 grote artisjok

200 gr pasta 

olijfolie

1 teen knoflook

é1/2 el peterselie 

scheut soja- of haverroom (of 

enkele el ‘kazige’ saus van Lisette)

5 zongedroogde tomaatjes

fijngeraspte schil van 1/2 citroen

zeezout & versgemalen zwarte 

peper

sap van 1/2 citroen

Ingrediënten Bereiding

Was de artisjok, verwijder de buitenste 
bladeren en snijd het artisjokhart in 
stukjes. Kook de pasta zoals op de 
verpakking aangegeven. Verhit een 
scheut olijfolie met teen knoflook in 
een koekenpan en voeg de stukjes 
artisjokhart en fijngehakte peterselie 
toe. Bak ca 5 min. op matig vuur. 

Voeg een scheut soja- of haverroom plus 
de zongedroogde tomaatjes toe. Laat kort 
pruttelen tot de artisjokken gaar zijn.

Breng op smaak met citroenrasp, 
zeezout en peper. Giet de pasta af, 
roer de saus erdoor en maak af met
olijfolie en citroensap.
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extra
lekker

Zuivel geeft een hoge milieubelasting. En voor 1 kilo kaas is maar 
liefst 9 liter melk nodig. Een goed alternatief voor kaassaus is 

soja- of haverroom.



4 pers.25 min.

De Hot Pot
volgens Pierre Wind

1 winterpeen

1 rettich

4 bladeren paksoi

4 gele asperges 

4 stuks minimais

20 lange groenteprikkers 

1 l sterke groentebouillon 

Ingrediënten Bereiding

Schil de winterpeen en rettich en snijd  
van beide 4 lange, dunne plakken af.  
Was de paksoibladeren, asperges en 
minimaïs en kook beetgaar. 

Rijg alle groenten aan de prikkers, schik  
ze in een bloemenvaas en zet op tafel. 

Doe de warme bouillon in een soeppot. 
Zet op tafel op een kookpitje. Houd nu de 
prikkers ca. 2 min. in de bouillon en eten 
maar!

Tip: je kunt eindeloos variëren met de 
ingrediënten, maar kies je bijvoorbeeld 
voor minicourgettes en bleekselderij, 
dan zijn deze niet in 2 min. gaar. Het 
alternatief: eerst beetgaar koken of  
langer in de bouillon!
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extra
lekker

Wortels zijn heel makkelijk zelf te verbouwen. Dat kan in de tuin, 
maar zelfs ook in een bak op het balkon. Lekker én duurzaam! 

nieuw
recept



6 pers.60 min.

Rode bietentaart 
volgens Brigitte Piels-Ooms

2 grote rode bieten 

75 gr rijst (of couscous) 

1 dl sinaasappelsap 

100 gr  (kruiden) tofu 

8 takjes tijm

zout & peper 

1 el volkorenmeel

150 gr vegan worstjes  (of 

biologisch gerookte tempeh) 

6 plakjes bio vegan bladerdeeg 

75 gr sprouties (verkrijgbaar bij 

natuurwinkels)

50 gr pompoenpitten 

50 gr chiazaadjes (verkrijgbaar bij 

natuurwinkels)

Ingrediënten Bereiding

Schil en kook de rode bieten. Kook de rijst. 
Snijd de rode bieten in stukjes en pureer 
samen met de sinaasappelsap en rijst in de 
blender. Prak de tofu fijn, rits de blaadjes 
van de tijm en meng dit alles samen in een 
kom. Voeg peper en zout naar smaak toe. 
Bind het geheel met volkorenmeel.

Snijd devegan worstjes in stukjes. 
Bedek een lage quichevorm met de  
bladerdeegplakjes en leg hier de stukjes 
worst op. Giet het bieten-tofu-rijst-
sinaasappelsap-mengsel eroverheen. 
Bestrooi met sprouties en druk een beetje 
aan. Bestrooi tot slot met pompoenpitten en 
chiazaadjes. 

Bak de taart ca. 20-25 min. in een 
voorverwarmde oven op 220 ˚C tot het 
bladerdeeg goudbruin is. Verlaag de 
temperatuur nu naar 160 ˚C en bak nog 
ca. 20-25 min tot de vulling stevig en gaar is. 
Direct serveren!
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extra
lekker

Tofu en tempeh worden al duizenden jaren gebruikt als vleesvervanger 
in verschillende Aziatische keukens. Van alle kant-en-klare 

vleesvervangers hebben tofu en quorn de laagste milieudruk. 

winnend

recept



Eten gaat 

voor mij over samen zijn 

& verhalen delen.



Directeur Natuur & Milieu

Tjerk Wagenaar

Eten gaat voor mij over samen zijn en verhalen delen. 
En ook al ben ik geen keukenprins, ik kook wel graag 

voor mijn drie alweer grote kinderen. En ook hun 
vrienden zie ik graag aanschuiven. 

We nemen er altijd goed de tijd voor. En dat geldt 
niet alleen voor het eten zelf, maar zeker ook voor 
het bereiden. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te 

proberen en in dit e-kookboek heb ik al volop recepten 
gezien die mijn avontuurlijke kant prikkelen. 

Ik verheug me erop om ermee te gaan experimenteren 
en het voor te zetten aan wie-er-maar-binnenvalt.

Gebruik dit e-kookboek als inspiratiebron en 
ga ook lekker experimenteren! Omdat we samen, 

door af en toe vlees te laten staan beter bezig zijn voor 
milieu en natuur. Én bovendien hartstikke lekker eten!

samen eten
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