Toelichting producten
In de recepten worden enkele producten genoemd die je misschien nog niet
kent. Het loont de moeite voor enkele producten naar een biologische winkel te
gaan. Vaak betreft het lang houdbare producten. Vrijwel alle andere producten
zijn bij de supermarkt te koop.
Peulvruchten
Er wordt geen gebruik gemaakt van peulvruchten die lang geweekt moeten
worden (komt meestal niets van terecht). De peulvruchten (bonen, linzen,
kikkererwten) zijn verkrijgbaar in blik, pot, 'stazak' of gedroogd in zakjes.
In de supermarkt zijn goede peulvruchten te koop in pot, blik of 'stazak',
bijvoorbeeld van het huismerk, Bonduelle of Hak. Probeer ook eens bonen of
linzen uit blik van het merk ‘La Bio Idea’ (biologische winkel). Zeer smakelijk!
Linzen zijn er in vormen en maten. Groene linzen
zijn geschikt voor soepen, terwijl 'Franse' of 'Du
Puy' linzen en ook 'Belugalinzen' geschikt zijn
voor salades. Sommige linzen en (gepelde)
mungbonen (bijvoorbeeld 'mung dal', gebruikt in
de Lemon Rice), zijn ook verkrijgbaar in de
Indonesische, Surinaamse of Chinese toko.
Smaakmakers
Edelgist is een gedroogde, inactieve gist. De vlokken
worden gebruikt in de plantaardige keuken vanwege de
kaas-achtige smaak. Strooi regelmatig een eetlepel van
deze edelgist over warme gerechten. Edelgist bevat
vitamine B1, B2, B3, B6 en foliumzuur, een gezonde
aanvulling!
Misopasta (biologische winkel) is gemaakt van
gefermenteerde sojabonen, ook een hele goede
smaakmaker. Het is vergelijkbaar met 'bouillonpasta'.
Lekker romig
Wil je een extra romig accent? Gebruik dan eens Alpro Cuisine Soya, een
goed alternatief voor kookroom. In plaats van crème fraîche zijn de
alternatieven voor kwark van Provamel en
Alpro (Alpro Go On) zeer geschikt.
Meergranencrackers
Een goed alternatief voor mueslirepen of
andere zogenaamde 'gezonde
tussendoortjes' zijn meergranencrackers.
Vaak rijk aan volkoren granen, pitten en
zaden. Bijvoorbeeld de volkoren
ontbijtcrackers van Bolletje.
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Ontbijt
Havermoutpap of ‘overnight oats’
Recept voor 1 persoon
Ingrediënten
• 50 gram havermout (bijvoorbeeld van het merk AH Basic)
• 175 ml sojamelk ongezoet met calcium verrijkt
• 1 theelepel kaneel
• 3 theelepels gebroken lijnzaad (10 gram)
• 1 theelepel chiazaad
• 25 gram rozijnen of wat fruit
Bereiding
Meng de avond van te voren in een schaaltje of jampotje alle ingrediënten,
schud of roer goed en zet op het aanrecht. Zorg dat het schaaltje afgedekt
is. Roer de volgende ochtend het papje nog even door en eet lekker op! Als
je het in een goed afsluitbaar jampotje hebt voorbereid, dan kan je het ook
prima voor onderweg meenemen.

Sojayoghurt met muesli
Recept voor 1 persoon
Ingrediënten
• 225 gram ongezoete sojayoghurt
• 60 gram basismuesli
• 25 gram rozijnen of wat fruit
Bereiding
Meng 's ochtends alle ingrediënten en eet direct op.
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Lunch
Voor de lunch kan je natuurlijk salade of soep nemen,
maar ook volkorenbrood (of een combi). Volkorenbrood
is licht van kleur. Veel donkere broden lijken volkoren,
maar zijn dit niet (ze zijn feitelijk gekleurd). Of een brood
volkoren is moet duidelijk op de verpakking staan.
Met lekker beleg is boter/margarine niet nodig. Kies
anders een halvarine, bijvoorbeeld Alpro Plantaardig of
AH Bio Halvarine.

Noten-rozijnenbrood is ook een lekker alternatief,
bijvoorbeeld de ‘notenrozijnenstoet’ van bakkerij ’t
Stoepje. Ook heerlijk zonder beleg en ook geschikt als
tussendoortje. Dit geldt ook voor de ‘ontbijtcrackers’ van
Bolletje. Reken 1 snee brood = 1 cracker of neem het
zonder beleg als tussendoortje.

Beleg op brood
•

•

•

•

•

•
•

Neem maximaal 1 snee brood met ‘vet beleg’ zoals avocado,
pindakaas of andere notenpasta (b.v. tahin of amandelpasta).
Allemaal gezond, maar ook rijk aan energie (kcal).
Tartex is een goed merk dat lekker broodbeleg aanbiedt, zoals
alternatieven voor paté (vooral de smaken shiitake, truffel en groene
peper zijn lekker) en groentespreads (Tartex Cremisso, bijvoorbeeld
met courgette en curry) in diverse smaken. Groentespreads zijn ook
van andere merken te koop.
Soyananda is een plantaardige roomkaas, verkrijgbaar bij diverse
biologische winkels. Vooral de kruiden- en groene pepervariant is
lekker.
Humus is gemaakt van peulvruchten, rijk aan gezonde eiwitten en
ook lekker op brood (zie recept, deze variant bevat minder vet dan
de humus uit de supermarkt).
Simpel, goedkoop en lekker: koop een blik witte bonen, laat
uitlekken en prak fijn met een vork. Voeg naar smaak wat kruiden,
peper en zout toe en meng met een druppeltje olijfolie.
Combineer iedere spread ook gerust met tomaat,
komkommer of andere groenten.
Zoet mag ook, denk dan vooral aan appelstroop, rijk
aan ijzer!
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Humus zelf maken
	
  

Dit recept resulteert in ongeveer 300 ml humus.

	
  
Ingrediënten
• 250 gram kikkererwten uit blik of 100 gram droge kikkererwten
• 4 teentjes knoflook (of meer)
• 1-3 el olijfolie
• 1 à 2 tl komijn
• ½-1 tl sambal of een rood pepertje
• 1 el tahin (sesampasta)
• sap van 1 limoen
• 1 bakje verse, gehakte koriander of peterselie
• een paar eetlepels (soja)yoghurt, op gevoel en afhankelijk van de gewenste dikte
• zout naar smaak
Bereiding
Als je droge kikkererwten gebruikt, dan moet je ze een nacht laten weken in koud water en daarna een
uurtje koken. Uit blik of stazak is echter wel zo snel!
Giet de kikkererwten af en doe alle ingrediënten in de keukenmachine of pureer met een staafmixer. Even
proeven, eventueel nog op smaak brengen en je bent klaar.
Heerlijk als broodbeleg (ook erg lekker met een plakje geroosterde paprika uit pot), op een toastje, als dip
voor komkommer en stukjes wortel.
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Aardappelen uit de oven
Recept voor 2 personen (rekening ongeveer 150-250 gram per persoon)
Tip: gebruik in plaats van gewone aardappelen ook eens zoete aardappelen (of een mix), hierin zitten
meer voedingsstoffen. Je kan ook een mix maken van gewone- en zoete aardappelen, champignons en
wat ui-ringen
Ingrediënten
• 400 gram aardappelen
• 2 tenen knoflook
• 2 takken rozemarijn
• 1 eetlepel olie
• zout naar smaak
Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 graden en bedek een bakplaat met bakpapier.
Maak de aardappelen goed schoon (niet schillen) en snijd ze in stukken van ongeveer 1½ -2 cm
doorsnede. Breng de aardappelen met de knoflook en rozemarijn aan de kook. Voeg geen zout toe.
Laat de aardappelen 5 minuten koken en giet ze af. Til de deksel van de dampende pan en strooi wat
zout over de aardappelen. Giet er een heel klein beetje olijfolie bij en schud de pan met deksel een paar
keer.
Schep de aardappelen op de bakplaat en zorg dat ze goed verspreid worden en slechts een enkele laag
vormen. Mocht de bakplaat te klein zijn, dan is het beter 2 bakplaten boven elkaar in de oven te zetten.
Plaats de bakplaat in de oven en laat de aardappelen mooi, goudbruin worden. Dit duurt meestal zo’n 20
minuten. Check en hussel even tussendoor!
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Bonensalade
Bijgerecht voor 2 personen
Uit: 'Veggie Very Much' van Mirjam Leslie-Pringle
Ingrediënten
• 150 g haricots verts of sperziebonen
• 150 g witte reuzenbonen (uit pot/blik) bijvoorbeeld
'Bianchi di Spagna' van het merk La Bio Idea
• 300 g tuinbonen*), vers of uit diepvries
• ½ rode ui, in dunne ringen gesneden
• 1 handje platte peterselie, grof gesneden
• 3 el goede olijfolie
• 2 tl korianderpoeder
• 1½ tl mosterdzaad, even geplet in de vijzel
• 1 tl chilivlokken (of een beetje sambal)
• rasp van 1 citroen en wat sap om te druppelen
• 1 teen knoflook, heel fijn gesneden
• zout en peper
Bereiding
1. Kook de haricots verts beetgaar in 5-7 minuten. Giet ze af en dompel in ijskoud water voor het
behoud van kleur.
2. Laat de reuzenbonen uitlekken in een vergiet.
3. Kook de tuinbonen 1 minuut, giet af en maak met een mesje een inkeping in het vlies. Duw de
tuinboon uit het vliesje. Dat is een werkje, maar ze worden er wel lekker van. Teveel werk?
Gebruik dan doperwten in plaats van tuinbonen.
4. Hussel alle bonen in een grote schaal door elkaar met ui en peterselie.
5. Bak het mosterdzaad in een koekenpan met de olijfolie tot het gaat 'poppen', draai dan het vuur
zacht en voeg het korianderpoeder en de chilivlokken toe.
6. Roerbak alles nog ½ minuut en giet het kruidenmengsel over de bonensalade.
7. Voeg de citroenrasp en knoflook toe en breng op smaak met zout en peper.
8. Lekker met aardappeltjes uit de oven!
*) Ik vond het nogal een gedoe om de tuinbonen te ontdoen van hun vliesje, dus ik heb het ook een keer
gemaakt met doperwten uit de diepvries in plaats van de tuinbonen. Dat was nóg gemakkelijker en ook
heel erg lekker!
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Alles-in-1-pan-pasta met paddenstoelensaus
	
  

Hoofdgerecht voor 2 personen
	
  
Ingrediënten
• 250 g gemengde paddenstoelen (alleen champignons kan natuurlijk ook), in plakjes gesneden
• 1-2 sjalotjes, fijn gesneden
• 2 teentjes knoflook, fijn gesneden
• ½-1 eetlepel verse rozemarijn, fijn gesneden
• 1 groentebouillonblokje
• 180-200 g volkoren pasta
• 1 pakje Soya Cuisine (250 ml)
• 1 eetlepel misopasta (dit kan je kopen bij biologische winkels of toko's)
• 1-2 eetlepels edelgist
• 15 g platte peterselie, fijngesneden
• zout & peper naar smaak
	
  
Bereiding
Zet een grote pan op middelhoog vuur. Bak in de olie de paddenstoelen tot ze licht gekleurd zijn. Voeg
sjalotjes, knoflook en kruiden toe. Bak tot de sjalotjes glazig zijn en de knoflook lekker ruikt, terwijl je
regelmatig roert.
Kook ondertussen een halve liter water en voeg het water samen met een groentebouillonblokje, de Soya
Cuisine, de pasta en de misopasta aan de paddenstoelen toe.
Dek de pan af en laat het koken tot de pasta gaar is.
Roer regelmatig.
Neem zodra de pasta gaar is de pan van het vuur, voeg
de edelgist en de platte peterselie toe, roer nog eens en
serveer.
Heerlijk met een frisse salade.
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Zoete aardappel met spinazie en avocado
Recept voor 4 personen
Ingrediënten
• 4-8 zoete aardappels (reken ongeveer 150-200 gram per persoon), probeer een variant te vinden
die echt oranje is van binnen, dat betekent namelijk dat er veel vitamine A in zit!
• 1 eetlepel olijfolie
• 2 ui in dunne, halve ringen gesneden
• 4 teentjes knoflook, fijngesneden
• 800 gram spinazie (meer mag altijd en ook andere groene bladgroenten zijn geschikt!)
• 2 avocado's
• sambal naar smaak
• limoen (citroen mag ook)
Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de zoete aardappels met schil in de oven. Het duurt ongeveer
45 minuten voordat ze gaar zijn, dit kan je checken door ze in te prikken. Ze moeten door en door zacht
zijn van binnen.
Verhit ondertussen de olie in de pan en bak de ui tot ze glazig is. Voeg de knoflook en eventueel een klein
beetje sambal (b.v. ½ theelepel) toe. Bak heel even en voeg dan de spinazie toe, bak de spinazie tot deze
gaar is gedurende een minuut of 10.
Haal de aardappels uit de oven en snij ze over de lengte open. Haal het binnenste een beetje los van de
schil en prak het enigszins. Schep hierop de spinazie, leg de avocado er in schijfjes op, strooi er wat zout
over en maak het af met een klein beetje limoen- of citroensap. Lekker met een linzensalade.
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Linzensalade
Recept voor 2 personen
Ingrediënten salade
• 100 gram du Puy of Franse linzen
• 1 rode ui, fijngesneden
• 20 gram rozijnen
• 3 el kappertjes
• 2 wortels (40 g) in kleine blokjes
gesneden
Ingrediënten dressing
• 2 el olijfolie (of nog beter: lijnzaadolie)
• 2 el balsamico azijn
• ½ à 1 tl mosterd
• ½ tl komijnzaad
• ½ tl korianderzaad
• snufje nootmuskaat
• snufje kaneel
• zout naar smaak
Bereiding
Kook de linzen zoals aangegeven op de verpakking. Meestal is de aangegeven kooktijd aan de lange
kant. De linzen mogen best een ‘bite’ hebben. Controleer dus tijdens de kooktijd of de linzen al
voldoende gaar zijn. Ik kook ze meestal zo’n 15 à 20 minuten.
Maak de dressing door alle ingrediënten goed te mengen. Meng de linzen met de ui, rozijnen, kappertjes
en de wortel. Het is beter de dressing apart te serveren, dan kan je het gerecht langer bewaren in aparte
schaaltjes. Als je het echter mee wilt nemen om onderweg op te eten, dan kan je het beter direct
mengen.
Je kan de salade verder ‘opleuken’ met: rucola, walnoten, verse kruiden, platte peterselie, koriander,
kiemen, klein gesneden wortel of komkommer, etc.
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Lemon Rice
Recept voor 4 personen
Ingrediënten
• 150 g gespleten of gepelde mungbonen (moong
dal of mung dal, kleine gele boontjes, verkrijgbaar
bij de Toko, gebruik anders Franse of du
Puylinzen)
• 350 g zilvervliesrijst
• 2 el kokosvet
• 75 g rauwe pinda’s (te koop bij de Toko, gewone
pinda’s kunnen ook)
• 2 tl mosterdzaad
• 2 tl hele komijnzaadjes
• ½ tl sambal (of iets meer naar smaak)
• 2 tl curry poeder
• sap van 1 limoen
• zout naar smaak
Bereiding
Zet de mungbonen minimaal een half uur onder water. Als je geen mungbonen hebt, gebruik dan Franse
of du Puylinzen en kook deze 15 minuten, giet af en zet apart.
Kook de rijst en zet deze apart. Verhit in een wok het kokosvet en bak de pinda’s een paar minuten
totdat deze bruin worden. Haal de pinda’s vervolgens met een spatel uit de pan en houd ze apart. Houd
het kokosvet in de wok.
Zet het vuur nu hoog en bak in het vet de mosterdzaad, komijnzaad en sambal ongeveer 1 minuut. Voeg
currypoeder toe en vervolgens de afgegoten mungbonen of linzen. Zet het vuur iets lager en bak de
mungbonen een paar minuten. Voeg vervolgens de rijst toe en bak het geheel 3-5 minuten. Schenk de
limoensap bij de rijst, zet het vuur wat zachter en voeg naar smaak zout toe. Voeg tot slot de gebakken
pinda’s toe, nog 2 tot 3 minuutjes al omscheppend doorbakken en de lemon rice is klaar!
Lekker met gestoomde
broccoli of roergebakken,
gemengde groenten.
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Chili sin carne
Recept voor 2 personen | moeilijkheidsgraad: gemakkelijk.
Variatie op een gerecht uit Veggie Very Much van Mirjam Leslie-Pringle.
Inleiding
Dit is een heel gemakkelijk en snel te maken gerecht. En ook nog eens goedkoop, zeker als je deze
maakt met gedroogde bonen. Je kunt ook uitgaan van bonen die klaar zijn voor gebruik. Daar is in dit
recept vanuit gegaan.
Ingrediënten
• 180 gr volkoren rijst
• halve sinaasappel
• 1 el olie om in te bakken
• 1 grote ui, fijngesneden
• 2 tenen knoflook, fijngesneden
• 2 tl chilivlokken of chilipoeder (naar
smaak)
• 2 tl komijnpoeder
• 2 tl kaneelpoeder
• 250 gr zwarte bonen, uitgelekt
• 250 gr kidneybonen, uitgelekt
• 400 gr tomatenblokjes uit blik
• zout en versgemalen peper naar
smaak
• 100 gr Provamel alternatief voor kwark (of: Alpro ongezoete soja yoghurt)
• halve citroen
• 10 gr koriander, alleen de blaadjes
Bereiding
1. Kook de rijst volgens de verpakking, giet af en laat nastomen.
2. Was de sinaasappel af, gebruik de helft. Rasp de schil en zet samen met de sinaasappel apart.
3. Verwarm de olie in een zware pan en roer de uien ongeveer 5 minuten op middelhoog vuur.
Voeg dan de knoflook en de kruiden toe.
4. Roer goed door en voeg de bonen en de tomaat toe. Knijp ongeveer de helft van het sap van de
sinaasappel uit boven de pan.
5. Breng op smaak met zout en peper.
6. Breng het mengsel aan de kook en laat circa 10 minuten zachtjes prutten. Roer geregeld om.
7. Breng de Provamel kwark (of Alpro yoghurt) op smaak met wat peper, zout en een klein beetje
citroensap.
8. Knijp dan boven de pan het restant sinaasappelsap uit de sinaasappel en voeg de
sinaasappelrasp toe. Roer door en laat nog een paar minuten staan.
9. Verdeel de chili over kommen met de rijst. Schep op elke portie een paar lepels van de Provamel
kwark (of Alpro yoghurt).
10. Garneer met de korianderblaadjes.

Je kunt het gerecht eventueel nog pittiger maken met wat tabasco of sambal.

www.walrabenstein.nl

11

	
  
	
  

Speltsalade
	
  

Lunchrecept voor 2 personen
	
  
Ingrediënten
• 150 gram spelt (bijvoorbeeld van AH bio)
• 50 gram in schijfjes gesneden zwarte olijven
• 2 bosuitjes, in schijfjes gesneden
• 100 gram kerstomaatjes, doormidden gesneden
• 1 handje basilicum, fijngesneden
• 1 handje platte peterselie, fijngesneden
• peper en zout met jodium naar smaak
Ingrediënten dressing
• 1 eetlepel lijnzaadolie
• 2 eetlepels balsamicoazijn
• 1 eetlepel ahornsiroop
Bereiding
Kook de spelt volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Giet af en laat afkoelen. Meng met
de overige ingrediënten.
Roer de ingrediënten van de dressing met elkaar en mix de dressing met de salade. Breng op
smaak met zout en peper.
Uiteraard kunnen er nog allerlei andere ingrediënten door deze salade, zoals stukjes augurk, wortel,
komkommer, rucola, etc.
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Volkoren speltcouscous met groenten
	
  

Recept voor 2 personen
Ingrediënten
• 180 gram volkoren speltcouscous
• 1 eetlepel olijfolie
• sap van een ½ citroen
• 2 puntpaprika's
• 1 courgette
• ½ doosje kastanjechampignons (125 gram)
• 2 tomaten
• ½ eetlepel olijfolie
• 100 g kikkererwten uit blik (uitlekgewicht)
• ½-1 eetlepel gedroogde oregano of Provençaalse
kruiden
• Zakje gemengde sla (200 g)

Bereiding
Kook 200 ml water en laat het een beetje afkoelen. Schep de couscous (rauw) in een schaal die hitte kan
verdragen. Meng 1 eetlepel olijfolie en het sap van een halve citroen door de couscous, roer het met een
vork goed door. Schenk nu het hete water over de couscous en laat het 10 minuten staan.
Snijd de tomaten fijn en de puntpaprika en courgette in stukjes.
Verhit in een hapjespan een heel klein beetje olie. Bak hierin de paprika en courgette een paar minuten en
voeg dan de champignons toe. Bak het geheel een minuut of 5 tot de groenten gaar en een klein beetje
bruin zijn. Voeg dan de tomaten, kikkererwten en de kruiden toe. Laat het geheel nog zo’n 5 minuten
pruttelen.
Bewerk ondertussen de couscous met een vork, zodanig dat de korrels mooi los worden. Schep het
groentemengsel door de couscous. Verspreid op de borden de sla en schep de couscous erop.
De volgende dag kan je deze couscous ook prima koud eten als lunch.

www.walrabenstein.nl

13

	
  
	
  

Linzensoep
	
  

Recept voor een grote pan soep

	
  
Ingrediënten
• 2 eetlepels olie
• 1 ui, fijngesneden
• 4 teentjes knoflook, fijngesneden
• 1 eetlepel fijngesneden gember
• 1 flinke theelepel komijnpoeder (kummel/djinten)
• 1 flinke theelepel sambal of een fijngesneden rode peper
• 300 gram gedroogde berg- of groene linzen
• 1½ liter groentebouillon (of water met 3 groentebouillonblokjes)
• 4 grote tomaten, in blokjes gesneden (of 1 blik tomatenblokjes)
• 1 limoen
• Optioneel: koriander of peterselie
Bereiding
Verhit de olie in een grote pan met dikke bodem. Bak de uien glazig en voeg de knoflook, gember en
sambal of rode peper toe en bak samen ongeveer 5 minuten. Voeg de komijnpoeder en de linzen toe en
bak het geheel nog een halve minuut.
Voeg het water en de bouillonblokjes toe, breng het aan de kook en laat het ongeveer 30 minuten
pruttelen op zacht vuur. Als de soep te dik is verdunnen met nog een beetje water. De dikte hangt mede
af van het soort peulvruchten en granen dat gebruikt wordt en natuurlijk ook af van je smaak.
Voeg nu ook de tomaten en het sap van een halve limoen toe. Laat nog 10 minuten koken.
Dit gerecht kan als maaltijdsoep gegeten worden. Dien het op in diepe borden en strooi wat fijngesneden
koriander of peterselie over de soep.
De soep kan uitstekend in de diepvries bewaard worden.
In plaats van alleen linzen kan je ook een eigen combinatie van linzen, spliterwten of granen maken. Zo is
bijvoorbeeld de combinatie linzen, spliterwten en hele tarwekorrels of speltkorrels ook heerlijk.
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