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18 DEC '21 LIVE BAKSESSIE 
KERSTSTOL

150 gram amandelmeel
60 gram agavesiroop of ahornsiroop
Rasp en sap van 1 kleine citroen

Voor 1 recept amandelspijs

Ingrediënten 

Bereiding 
Meng alle ingrediënten door elkaar en voeg eventueel een klein beetje water toe indien het
te droog blijft. Bewaar in de koelkast.

1 recept amandelspijs
100 gram havermeel
100 gram havervlokken
50 gram tijgernotenmeel
300 ml amandelmelk 
1 el lijnzaad 
1 tl bakpoeder + 1/2 tl baking soda 
snufje zout 
kaneel 
klein  handje hazelnoten of andere noten 
klein  handje rozijnen
Amandelschaafsel ter decoratie

Voor 1 kerststol
8-12 personen

Ingrediënten 

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Meng havermeel, havervlokken,
tijgernotenmeel, lijnzaad, bakpoeder, baking soda, zout en kaneel. Voeg de amandelmelk toe
en meng opnieuw. Roer tenslotte de hazelnoten en rozijnen erdoor. Bekleed een ingevet
cakeblik met bakpapier en giet de helft van het deeg erin. Verdeel de amandelspijs erover en
schenk de rest van het deeg erover. Garneer met amandelschaafsel. Bak in 35-45 minuten
goudbruin.



DE
BRUNCHTAFEL



HARTIGE
WENTELTEEFJES

4 sneeën glutenvrij brood
3 el edelgistvlokken
150 ml havermelk of amandelmelk
2 el gemalen lijnzaad
Snuf zout
Olijfolie om in te bakken
4 el hummus
Klein handje slamelange
1 rijpe avocado
Handje kiemgroenten
2 tl dukkah specerijenmix

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Bereiding 
Meng edelgistvlokken, plantaardige melk, lijnzaad en zout in een kom. Leg een snee brood
in het mengsel en laat goed aan alle kanten inweken.

Verhit olijfolie in de koekenpan en bak de snee brood tot aan beide zijden goudbruin.
Herhaal tot al het brood op is.

Besmeer de wentelteefjes met hummus. Snijd de avocado in dunne plakjes en verdeel over
de wentelteefjes samen met slamelange, kiemgroenten en dukkah specerijenmix. Geniet!



BROCCOLI-
COURGETTESOEP

1 grote witte ui of 2 kleine
Olijfolie
1 broccoli
1 courgette
Bouillonpoeder zonder gist ik gebruik zelf graag die van Bio-Today)
2-3 el gedroogde tijm
200 ml kokosmelk uit blik

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Bereiding 
Schil en snipper de ui en fruit aan in olijfolie. Snijd de broccoli en courgette en voeg toe aan
de ui samen met gedroogde tijm. Zet net aan onder water en breng op smaak met
bouillonpoeder. Laat 20-30 minuten koken tot de groenten zacht zijn.

Meng de kokosmelk door de soep en pureer fijn met een staafmixer. Breng eventueel nog
extra op smaak met bouillonpoeder indien nodig.

Geniet ervan!



FRUITSALADE MET
RODE EN WITTE SAUS

800 gram fruit (een mix van appel, witte druiven, banaan, sinaasappel, peer, meloen,
aardbeien., blauwe bessen.. wat jezelf lekker vindt)
100 gram kokosyoghurt (het liefst de griekse variant van Abbot Kinneys)
3 el agavesiroop
1 vanillestokje
150 gram diepvries rood fruit

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Bereiding 
Snijd al het fruit en meng in een grote kom.

Maak de witte saus door kokosyoghurt te mengen met het merg van het vanillestokje en 2 el
agavesiroop.

Maak de rode saus door het rood fruit te laten ontdooien en te pureren met de staafmixer
samen met de rest van de agavesiroop.

Serveer alles bij elkaar. Geniet ervan!

Bij ons in de familie mag deze fruitsalade niet ontbreken bij het Kerstontbijt - het is echt een
traditie hihi. Hopelijk genieten jullie er net zo veel van!



HARISSA JACKFRUIT
RÖSTIS

250 gram kruimige aardappel
1 witte ui
Peper en zout
Olijfolie
250 gram Pulled Young Jackfruit
1 tl paprikapoeder
1/2 tl knoflookpoeder
1 tl gemalen komijn
Heel klein snufje chilipoeder
2-3 el harissa
1 el tomatenpuree
2 tl kokosyoghurt
5 gram koriander of platte peterselie
1 stengel bosui

Voor 4-6 röstis

Ingrediënten 

Bereiding 
Rasp de aardappel en 1/2 witte ui en meng met peper en zout. Bak 4-6 kleine röstis in de
koekenpan met olijfolie.

Snipper de andere 1/2e ui en fruit aan in olijfolie in een andere pan. Giet de jackfruit af en
voeg toe samen met paprikapoeder, knoflookpoeder, gemalen komijn, chilipoeder, harissa
en tomatenpuree. Bak enkele minuten.

Snijd de bosui fijn en hak koriander of platte peterselie grof.

Bouw de röstis op door de jackfruit te verdelen over de röstis. Garneer met 1/2 tl
kokosyoghurt per rösti, koriander of platte peterselie en bosui. 





SPINAZIESALADE
MET POMPOEN EN
GRANAATAPPEL

100 gram verse spinazie
1 pompoen
2 rode uien
100 gram quinoa
6 el granaatappelpitjes
Flinke hand geroosterde amandelen
Olijfolie
Sap van 1/2 citroen
Zout
1-2 el gemalen komijn
1-2 el paprikapoeder
1 tl knoflookpoeder
1 el kaneel

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.

Snijd de pompoen doormidden, verwijder de zaadlijsten en snijd in blokjes. Schil de rode
uien en snijd in parten. Doe in een ovenschaal samen met pompoen, komijn, paprikapoeder,
knoflookpoeder, kaneel, zout en olijfolie. Rooster gedurende 35 minuten.

Kook in de tussentijd de quinoa volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 
Hak de amandelen grof.

Maak de salade door de spinazie te mengen met quinoa, pompoen, rode ui,
granaatappelpitjes, geroosterde amandelen, olijfolie en citroensap. 

Serveer lauwwarm. Enjoy!



VOOR IN 
DE BOOM



KERSTKOEKJES

180 gram havermeel
60 gram boekweitmeel + extra om te bestuiven
50 gram amandelmeel of tijgernotenmeel
50 gram kokosbloesemsuiker
6 el agavesiroop
2-5 el plantaardige melk + extra om te bestrijken
Rasp van 1 citroen
1 vanillestokje
Om te decoreren: 75 gram pure chocolade óf 75 gram plantaardige witte chocolade
zonder geraffineerde suikers
Optioneel: 2 el amandelschaafsel voor extra decoratie

Voor 15-20 koekjes

Ingrediënten 

Bereiding 
Meng havermeel, boekweitmeel, amandelmeel en kokosbloesemsuiker door elkaar. Voeg
agavesiroop, plantaardige melk, rasp van 1 citroen en merg uit het vanillestokje toe en meng
opnieuw. Rol tot een bal en zet een half uur in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Bekleed een bakplaat met bakpapier en
bestuif je werkblad met boekweitmeel. Rol het deeg uit tot circa 1 cm dik en steek er de
koekjes uit in diverse vormen. Wil je ze graag in de kerstboom hangen? Zorg dan dat er een
gat komt waar een lintje doorheen kan. 

Leg de koekjes op de bakplaat en herhaal tot je deeg op is. Bestrijk de koekjes met
plantaardige melk en bak in 10-20 minuten goudbruin. Laat afkoelen.

Smelt vervolgens de chocolade en decoreer de koekjes zoals je mooi vindt. Garneer
optioneel ook nog met amandelschaafsel. Laat verder afkoelen.

Wil je de koekjes graag in de boom hangen? Doe een lintje er doorheen en hang ze op. 
Wil je ze zo opeten? Je kunt direct aanvallen.

Geniet ervan! Ik ben benieuwd of ze de boom halen hihi.

Leuk voor in de boom of om zo op te eten!



4-GANGEN MENU
NR. 1



VOORGERECHT -
BIETENTARTAAR MET
DILLE EN KRUIDENSLA

400 gram rauwe bieten
Olijfolie
3 el balsamico azijn
15 gram verse dille
15 gram verse basilicum
4 el kappertjes
Peper en zout
Optioneel: 100 gram plantaardige feta van Violife
Klein handje veldsla
5 gram verse krulpeterselie
Sap van 1/4 citroen + 4 losse partjes ter garnering

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Pof de bieten in zijn geheel met een beetje
olijfolie in aluminiumfolie gedurende 45-90 minuten afhankelijk van de grootte van je
bieten. Ze zijn goed wanneer je er met een mes goed doorheen kunt prikken. Haal uit de
pakketjes en laat afkoelen.

Schil de bieten, snijd in kleine blokjes en meng met 1 el olijfolie, balsamico azijn, kappertjes,
peper, zout en optioneel plantaardige feta van Violife. Hak dille en basilicum grof en meng
2/3e van beiden door het bietenmengsel. Zet in de koelkast tot gebruik.

Mix ook vast veldsla met de rest van de dille, basilicum en verse krulpeterselie.

Serveren
Verdeel de bietentartaar met een ring over 4 borden. Maak de borden eventueel mooi met
een beetje van het bietenvocht.

Meng de kruidensla met een klein scheutje olijfolie en citroensap. 

Verdeel de kruidensla over de tartaartjes, garneer met de losse partjes citroen en serveer. 
Eet smakelijk!





TUSSENGERECHT -
KNOLSELDERIJ-VENKELSOEP
MET SALIEPESTO EN
HAZELNOTEN

1 witte ui
1/2 knolselderij
1 venkelknol
Olijfolie
1-2 el gedroogde tijm
Bouillonpoeder naar smaak (ik gebruik het liefste die van BioToday)
200 ml kokosmelk uit blik 
Circa 10 blaadjes salie
10 gram peterselie
25 gram amandelen
1/2 tl knoflookpoeder
2-3 el edelgistvlokken
sap van 1/4 citroen
Peper en zout
Flinke hand geroosterde hazelnoten

Voor 4-6 personen

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Schil en snipper de ui en fruit aan in olijfolie. Schil de knolselderij, snijd in blokjes en voeg
toe aan de ui samen met de tijm. Zet onder water en breng op smaak met bouillonpoeder.
Laat 25 minuten koken.

Snijd in de tussentijd de venkel en voeg na 25 minuten toe aan de pan. Laat nog eens 10
minuten koken. Voeg kokosmelk toe en pureer met de staafmixer. Breng eventueel nog
extra op smaak met bouillonpoeder, peper en zout.

Maak de saliepesto door salie, peterselie, amandelen, knoflookpoeder, edelgistvlokken, een
klein scheutje olijfolie, citroensap en zout te malen met de vijzel, in een keukenmachine of
met de staafmixer.

Hak de hazelnoten grof.

Serveren
Warm de soep op, verdeel over 4-6 kommen en garneer met saliepesto en hazelnoten. 





HOOFDGERECHT -
WELLINGTON Á LA ROOS

250 gram bladerdeeg (plantaardig en glutenvrij) of maak het deeg van de huisgemaakte
stol uit het Sinterklaasgedeelte van de December Kookmaand of gebruik onderstaand
recept voor zelfgemaakt bladerdeeg
400 gram zoete aardappel
3 witte uien
Olijfolie
Peper en zout
200 ml kokosmelk
200 gram paddestoelenmelange
1 groot blik linzen á 400 gram
1 tl knoflookpoeder
3 el gedroogde Italiaanse kruiden
1 el mosterd
150 gram verse spinazie
30 gram walnoten
2 el amandelmelk

Voor 4-6 personen

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Schil en snipper 1 witte ui en fruit aan in olijfolie. Schil de zoete aardappel, snijd in kleine
blokjes en voeg toe samen met kokosmelk en een scheutje water. Kook gedurende 15
minuten en pureer met de staafmixer tot een zachte crème. Breng op smaak met peper en
zout.

Bak de spinazie in en scheutje olijfolie en giet al het overtollige vocht af. 

Schil en snipper de andere 2 witte uien en fruit aan in olijfolie. Snijd de paddestoelen fijn en
bak mee samen met knoflookpoeder, Italiaanse kruiden, mosterd, peper en zout. Giet de
linzen af en voeg toe samen met de walnoten en spinazie. Haal van het fornuis.

Leg het bladerdeeg op een met bakpapier beklede bakplaat. Verdeel de helft van de zoete
aardappelcrème in de lengte over de onderste helft van het bladerdeeg. Zorg dat het
mengsel overal even hoog is. Laat de randen vrij. Verdeel het paddestoelen-linzenmengsel
gelijkmatig over de puree en verdeel daarover de rest van de zoete aardappelcrème. Vouw
het deeg over het mengsel heen dicht en druk de randen rondom aan met een vork. Bestrijk
met amandelmelk.

Verwarm de oven voor op 200 graden Celcius en bak de Wellington in 25-35 minuten
goudbruin. 

Serveren
Serveer met de shiitake-saus en geroosterde wintergroenten.



HOOFDGERECHT -
ZELFGEMAAKT BLADERDEEG

50 gram boekweitmeel + extra om te bestuiven op dag 2 
25 gram tijgernotenmeel
50 gram rijstmeel
1 el gemalen lijnzaad
1 tl zout 
1 el kokosbloesemsuiker 
8 gram verse gist of 3 gram gedroogde gist 
90 ml havermelk of andere plantaardige melk 
75 gram (plantaardige) boter (zo onbewerkt en puur mogelijk)

Voor 1 wellington

Ingrediënten 

Dag 1
Zeef boekweitmeel, tijgernotenmeel en rijstmeel in een mengkom. Leg lijnzaad, zout en
kokosbloesemsuiker aan één kant van de kom en verkruimel de gist aan de andere kant van
de kom. Zorg ervoor dat zout en gist niet direct in contact komen met elkaar. Verwarm de
havermelk tot lauwwarm. Zorg ervoor dat het niet kokend heet is, dan kun je het beter eerst
weer een beetje laten afkoelen. Leg een handmixer klaar met deeghaken erop óf gebruik een
keukenmachine met een deeghaak als je die hebt. Giet de melk beetje voor beetje bij de rest
van de ingrediënten terwijl je al mengt met de deeghaken.

Wanneer je alle melk in de kom hebt zitten en het deeg zich echt tot een bal gevormd heeft,
kneed dan nog 5 minuten door met de deeghaken zodat de gist goed geactiveerd wordt. Als
het goed is heb je nu een bal die je vast kunt pakken met je handen en zou kunnen kneden
als een deeg. Doe deze in een plastic zak waar hij genoeg ademruimte heeft en leg 24 uur in
de koeling. Tenslotte kun je vandaag ook de boter al voorsnijden. Pak een bakpapiertje en
verdeel de boter op zo’n manier dat je een blok hebt van circa 10x8 cm (iets kleiner mag
ook). Leg een ander bakpapiertje hierop en leg dit als blok in de koeling om weer harder te
worden.

Een van de moeilijkste en meest uitgebreide dingen om zelf te maken, maar zó de moeite
waard!



HOOFDGERECHT -
ZELFGEMAAKT BLADERDEEG

Dag 2
Bestuif je aanrecht met flink wat boekweitmeel en leg alvast een kwastje en een deegroller
klaar. Haal de deegbal uit de koelkast en leg op je bestoven aanrecht. Verdeel ook
boekweitmeel aan de bovenkant van de deegbal zodat deze niet vast gaat plakken én verdeel
wat boekweitmeel over je deegroller. Rol de bal uit tot een lap van circa 24 cm breed en 20
cm lang. 

Haal met een kwastje het boekweitmeel van het deeg en leg de boterblok in het midden.
Vouw het deeg om de boter heen, draai hem een kwartslag en rol nog een keer uit tot zo’n
30 cm verticaal. Gebruik zo veel boekweitmeel als nodig is, je wilt niet dat het deeg vast
komt te zitten aan je aanrecht! Haal echter al het overtollige boekweitmeel weg met een
kwastje voordat je opnieuw het deeg in drieën vouwt – 1/3e van het onderste stuk naar het
midden toe en 1/3e van het bovenste stuk naar het midden toe, net zoals je net de boter in
het deeg gevouwen hebt. 

Draai nog een keer een kwartslag, rol weer tot 30 cm verticaal, haal weer overtollig
boekweitmeel weg en vouw opnieuw. In totaal heb je nu dus 3 keer gerold en gevouwen. Pak
in in een plastic zak en leg in de koeling. 

Haal 1 uur later het deeg uit de koeling en draai opnieuw een kwartslag. Rol nog één laatste
maal tot 30 cm verticaal, haal overtollig meel weg en vouw opnieuw. Doe opnieuw in de zak
en laat nu minimaal 24 uur rusten in de koeling.

Dag 3
Rol het bladerdeeg uit en gebruik zoals in het recept van de Wellington beschreven staat.

Dag 2 en 3





BIJGERECHT -
SHIITAKE-SAUS

Olijfolie
150 gram shiitake paddestoelen
1 witte ui
1 tl knoflookpoeder
3 el rijstmeel
Bouillonpoeder zonder gist
150-200 ml water
1-2 el Italiaanse kruiden
1-2 tl glutenvrije misopasta
2 el glutenvrije sojasaus
Peper

Voor 4-6 personen

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Schil en snipper de ui en fruit aan in olijfolie. Voeg de shiitake paddestoelen toe en bak mee
samen met knoflookpoeder en Italiaanse kruiden. Voeg de overige ingrediënten toe en laat
de saus inkoken tot de gewenste dikte.

Serveren
Verwarm de saus en serveer naast de Wellington á la Roos en de geroosterde
wintergroenten.



BIJGERECHT -
GEROOSTERDE
WINTERGROENTEN

250 gram spruiten
200 gram wortel
200 gram pastinaak
1/2 broccoli
2 rode uien
Olijfolie
Peper en zout
2-3 el gedroogde tijm
10 gram verse krulpeterselie
Sap van 1/2 citroen

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Snijd de spruiten doormidden en de wortel en pastinaak in parten. Snijd de broccoli in
roosjes. Schil de rode ui en snijd in parten. Doe alle groenten op een bakplaat en bestrooi
met olijfolie, peper, zout en gedroogde tijm. Zorg dat alles goed bedekt is. Verwarm de oven
voor op 200 graden Celsius en rooster de groenten in 30-35 minuten gaar. 

Serveren
Warm de groenten 10-15 minuten op in de oven, hak de krulpeterselie en strooi over de
groenten samen met sap van 1/2 citroen. 

Serveer naast de Wellington á la Roos en de shiitake-saus.



DESSERT -
TIRAMISUTAART
MET KERSENCOULIS EN MUNT

125 gram kokosolie 
80 gram kokosbloesemsuiker 
50 gram havermeel
50 gram tijgernotenmeel of amandelmeel 
1 tl bakpoeder
80-100 ml amandelmelk of havermelk
2 flinke el cacao 
Olijfolie om in te vetten
1 hele sterke kop espresso
450 gram kokosyoghurt
200 gram cashewnoten, 24 uur geweekt
60 ml agavesiroop
1 vanillestokje
175 gram pure chocolade
125 ml kokosmelk
Enkele blaadjes munt ter decoratie

Voor 1 hele taart

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Meng havermeel, tijgernotenmeel,
kokosbloesemsuiker, 1 el cacao en bakpoeder met elkaar. Smelt de kokosolie en voeg 25
gram toe aan het droge mengsel samen met amandelmelk of havermelk. Meng goed. Is je
beslag te dik? Voeg dan nog wat extra plantaardige melk toe. Is het te dun? Voeg dan wat
extra meel en cacao toe. Vet een bakvorm in en bekleed met bakpapier. Verdeel het beslag
over de vorm en bak in 10-20 minuten tot gaar. Dit is de bodem van de tiramisutaart. Laat
afkoelen voordat je verder gaat.

Giet de cashewnoten af en blend samen met kokosyoghurt, rest van de kokosolie en
agavesiroop tot room. Verdeel in twee delen - meng één deel met de rest van de cacao en
meng één deel met het merg van het vanillestokje.

Giet de espresso over de bodem en verdeel het cacaomengsel hierover. Laat opstijven in de
koelkast. Verdeel vervolgens het vanillemengsel hierover en laat wederom opstijven in de
koelkast. 

Smelt 125 gram pure chocolade samen met de kokosmelk en laat deels afkoelen. Giet over de
vanillelaag en laat opstijven in de koelkast. 

Maak chocoladekrullen -of brokken door de rest van de chocolade au-bain marie te smelten,
over een bakpapier te verdelen en te draaien wanneer het de juiste stolling heeft. Zet
bovenop de taart en laat goed uitharden. 

Serveren
Decoreer de taart met munt en serveer met de kersencoulis.



DESSERT -
TIRAMISUTAART
MET KERSENCOULIS EN MUNT

250 gram diepvries kersen
2-3 el chiazaad
1-2 el agavesiroop

Voor de kersencoulis

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Breng de kersen aan de kook met 1-2 el water, agavesiroop en chiazaad en laat 15-20
minuten pruttelen. Pureer met de staafmixer en laat volledig afkoelen.

Serveren
Serveer de kersencoulis bij de tiramisutaart. Eet smakelijk!





4-GANGEN MENU
NR. 2



VOORGERECHT -
CEVICHE VAN BLOEMKOOL

1 kleine bloemkool
1/2 mango
2 limoenen
1 rode peper
Olijfolie
1 el sojasaus
Peper en zout
1/2 rode ui
10 gram verse koriander of platte peterselie
1 eetrijpe avocado
Klein handje cherrytomaten
1/2 tl knoflookpoeder

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Snijd de bloemkoolroosjes in dunne plakjes, de mango in kleine blokjes en hak de rode
peper fijn. Doe in een kom samen met sap van 1/2 limoen,  2 el olijfolie, sojasaus, peper en
zout. Zet afgedekt weg in de koeling.

Schil en snipper de rode ui en hak de koriander. 

Prak de rijpe avocado grof en meng met de sap van 1/2 limoen, peper en zout en
knoflookpoeder. Snijd de cherrytomaten in parten en meng samen met de helft van de rode
ui en de helft van de koriander door de avocado. Bewaar in de koelkast afgedekt met
vershoudfolie én aluminiumfolie om verkleuring te voorkomen.

Snijd de overige limoen in parten.

Serveren
Verdeel de bloemkool over de borden en verdeel in het midden de avocado smash. Garneer
met de rest van de rode ui, de rest van de koriander en de limoenpartjes. Eet smakelijk!





TUSSENGERECHT -
ROMIGE
BOSPADDESTOELENSOEP

1 witte ui
Olijfolie
2 stengsels bleekselderij
700 gram paddestoelenmelange
1 tl knoflookpoeder
2-3 el gedroogde Italiaanse kruiden
Bouillonpoeder zonder gist (ik gebruik zelf graag die van BioToday)
200 ml kokosmelk uit blik
5 gram verse peterselie (krul of platte)
Optioneel: 1 tl glutenvrije misopasta

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Schil en snipper de witte ui en fruit aan in olijfolie. Snijd de bleekselderij en de paddestoelen
en bak enkele minuten mee samen met knoflookpoeder en Italiaanse kruiden. Haal enkele
eetlepels paddestoelen uit de pan ter garnering.

Voeg bouillonpoeder toe samen met circa 800 ml water. Breng aan de kook en laat 10
minuten pruttelen. Voeg driekwart van de kokosmelk toe, pureer met de staafmixer en
breng eventueel nog extra op smaak met bouillonpoeder en/of misopasta. 

Hak de peterselie grof.

Serveren
Verwarm de soep op het fornuis, verdeel over 4 kommen en garneer met de rest van de
kokosmelk, peterselie en de extra paddestoelen.





HOOFDGERECHT -
LINZENROAST

1 witte ui
Olijfolie
1 tl knoflookpoeder
1 groot blik kidneybonen á 400 gram
1 groot blik linzen á 400 gram
3 el glutenvrije sojasaus
2 el gedroogde tijm
70 gram havermout
70 gram cashewnoten
3 wortels
Peper en zout
100 gram kastanjechampignons

Voor 4-6 personen

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Hak de cashewnoten fijn.

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Schil en snipper de ui en fruit aan in olijfolie.
Snijd de wortel en champignons fijn en voeg toe samen met knoflookpoeder, peper en zout..
Bak tot alle groenten gaar zijn. Voeg daarna ook sojasaus en gedroogde tijm toe, samen met
kidneybonen, linzen, havermout en cashewnoten.

Prak alles goed door elkaar zodat het genoeg plakt maar niet meer uit elkaar valt. Bekleed
een cakeblik met bakpapier en verdeel het linzenmengsel over de vorm. Druk goed aan. Bak
30-40 minuten in de oven tot goudbruin. 

Serveren
Serveer de roast met gebakken rode uien en de andere bijgerechten. Indien je de roast hebt
laten afkoelen, warm hem dan weer 10-15 minuten op in de oven op 200 graden Celsius.



BIJGERECHT -
GEBAKKEN RODE UI

3 rode uien
Olijfolie
Peper en zout
Optioneel: klein handje rozijnen

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Schil de rode ui, snijd in dunne plakjes en fruit aan in olijfolie. Breng op smaak met peper en
zout en voeg optioneel de rozijnen toe.

Serveren
Serveer de gebakken rode ui warm over de roast.



BIJGERECHT -
GEPLETTE AARDAPPELS

 500 gram kruimige aardappels
Olijfolie
 Grof zout, bijvoorbeeld Himalaya of Keltisch zeezout
3 tot 5 knoflookteentjes
Peper
 2-3 el Italiaanse kruiden

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Was de aardappels en breng aan de kook in een flinke laag water. Kook voor circa 20
minuten tot je er met een vork in kunt prikken. Giet af. Verwarm de oven voor op 200
graden Celsius. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel de aardappels erop. Stamp
grof met een stamper zodat de aardappels uit elkaar vallen. Bestrooi met Italiaanse kruiden,
knoflook, peper, zout en een scheutje olijfolie. Bak in de oven voor 35-40 minuten tot de
aardappels mooi goudbruin en knapperig zijn.

Serveren
Serveer de geplette aardappels warm naast de roast. Heb je ze af laten koelen tussendoor?
Verwarm ze dan weer in 10-12 minuten in de oven op 200 graden Celsius.





BIJGERECHT -
ROMANESCO MET
HAZELNOTEN

 1 romanesco
Flinke hand geroosterde hazelnoten
15 gram peterselie
Peper en zout
Flinke hand rucola
Olijfolie
Sap van 1/2 citroen

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Snijd de romanesco en kook in 5-6 minuten gaar. Giet af en meng met hazelnoten, peper,
zout, een klein scheutje olijfolie en citroensap. 

Serveren
Serveer de romanesco warm naast de roast.
Hak de peterselie grof en meng vlak voor serveren door de romanesco samen met de rucola.

TIP! Kun je geen romanesco vinden? Broccoli kan ook!



DESSERT -
MANGO-LIMOENSORBET MET
BRAMEN

 500 gram diepvries mango
4 el agavesiroop
200 ml kokosmelk uit blik
Rasp en sap van 2 limoenen
150 gram bramen (diepvries of vers)
Klein handje kokosvlokken
Klein handje pistachenoten
Optioneel extra ter garnering: verse munt en/of rode bes

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Voorbereiding 
Ontdooi de bramen indien je diepvries hebt gehaald.

Doe mango, agavesiroop, kokosmelk en rasp -en sap van 2 limoenen in een keukenmachine
of sterke blender en laat malen tot ijs. LET OP! Laat het niet te ver doorgaan dat het
vloeibaar wordt. Bewaar in de vriezer tot serveren, maar laat hem niet langer dan 12 uur
staan om ijskristallen te voorkomen.

Serveren
Verdeel het ijs over 4 hoge coupes en verdeel de bramen hierover samen met de
kokosvlokken en de pistachenoten. Garneer optioneel nog extra met munt en/of rode bes.
De perfecte lichte afsluiter voor een top diner!




