
VEGAN
De al ler lekkerste  kerst  gerechten voor  een compass ievol  feestmaal  

20
PLANTAARDIGE
FEESTRECEPTEN
Tackle dierenleed en
klimaatverandering aan je eigen
keukentafel!

FEATURING
Bonusvegan

The Veggie Reporter
The Indigo Kitchen
Wat eet je dan wel
Plantbased Dennis
Vegan Foodie Amy

Gewoon Vegan
Funky Vegan

Het Groene Broertje
Volwaardig Plantaardig 

D E C E M B E R
2 0 2 1

N U M M E R  1

ALLERHANDIG
A CHRISTMAS TO REMEMBER!



Voorwoord 

Alexandra Amy Dennis Emma Jason

Judith Lisette Miriam Suzanne Sytse

Copyright © 2021 VegetariërsbondV E G A N  A L L E R H A N D I G 2

De Vegetariërsbond (officieel De Nederlandse Vegetariërsbond) wil iedereen laten
proeven van de rijke, gezonde vegetarische keuken. Wij helpen mensen en bedrijven
bij hun keuze voor lekker, gezond en bewust vegetarisch eten. Dit doen we door het
geven van tips en informatie en het organiseren van evenementen waarbij geproefd

kan worden van smakelijke vleesloze gerechten.
 

Zo ook dit initiatief dat in 2020 gestart is en dit jaar nog uitbundiger en grootser is
aangepakt. Ik ben enorm trots op de recepten, foto's en creativiteit van deze

prachtige mensen. 
 

Ik wens iedereen prachtige en diervriendelijke feestdagen toe.
 

Groet, Erwin Polderman 
(CommunicatieStrateeg NVB)

https://www.instagram.com/gewoon_vegan/
https://www.instagram.com/veganfoodie_amy/
https://www.instagram.com/plantbased_dennis/
https://www.instagram.com/funky.vegan/
https://www.instagram.com/theindigokitchen/
https://www.instagram.com/bonusvegan/
https://www.instagram.com/volwaardigplantaardig/
https://www.instagram.com/veggiereporter/
https://www.instagram.com/wateetjedanwel/
https://www.instagram.com/hetgroenebroertje/
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De gekarameliseerde hazelnoten
Verwarm de oven voor op 170 °C.
Rooster de hazelnoten 7 min. op een
met bakpapier beklede bakplaat tot ze
mooi goudbruin zijn. Verhit
ondertussen 200 g kristalsuiker met
1½ el water in een kleine pan met
dikke bodem op middelhoog vuur.
Roer niet! Je kunt de pan wel een
beetje heen en weer schudden om de
suiker gelijkmatig over de bodem te
verdelen. Laat ca. 7 min. koken tot een
diepbruine karamel ontstaat.

Leg de rest van de hazelnoten terug op
de beklede bakplaat. Schenk de helft
van de bruine karamel over de
hazelnoten op de bakplaat en laat in
30 min. helemaal afkoelen en
uitharden (dit is de praliné).

Keuken apparatuur
Oven
Bakpapier
Satéprikkers
Spuitzak met gladde spuitmond (1 cm)
2 spuitzakken met gekartelde
spuitmond (2 cm)

Ingrediënten
Voor de praliné:
115 g hazelnoten
200 g kristalsuiker

Voor de soezenkrans:
75 ml plantaardige melk (bijv. Alpro
kokosmelk)
75 g margarine (bijv. Blue Band voor
koken, bakken en braden)

Soezenkrans met hazelnootpraliné en frambozen

4

Bereiding

HET SPEKTAKELSTUK VAN JOUW KERSTFEEST! EEN VEGAN SOEZENKRANS MET LUCHTIG, PLANTAARDIG SOEZENDEEG,
EEN ROMIGE VULLING EN KNAPPERIGE PRALINÉ. HÉT BEWIJS DAT ALLES VEGAN KAN! OOK DE COVER VAN DE

ALLERHANDE.
 

10 PERSONEN/ BEREIDING: 1 UUR EN 30 MINUTEN
RECEPTUUR EN FOTO'S:  @VEGGIEREPORTER & @VIOLA'S PATISSERIE

75 g bloem

2,5 g zout

20 g kristalsuiker 

15 g eivervanger bijv. Organ No Egg  of

Panaceg + 135 ml water (hier te koop)

Voor de slagroom:

500 ml vegan slagroom om te kloppen

(Schlagfix of Alpro Whipping)

1 el vanille

30 g witte basterdsuiker

50 g pure chocolade, gesmolten (bijv. Hands

Off My Chocolate)

Optioneel: 250 g Schlagfix mascarpone (voor

smaak en dikkere room)

Ter decoratie:

225 g verse frambozen

https://www.veggiereporter.com/
https://www.instagram.com/veggiereporter/
http://www.violaspatisserie.nl/
https://www.dolcidiviola.nl/bestellen?store-page=Ei-vervanger-Panaceg-p425421922
https://www.dolcidiviola.nl/bestellen?store-page=Schlagfix-p365665362
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Verhit ondertussen de rest van de karamel in de pan opnieuw 3 min. op laag vuur. Haal
van het vuur en laat enkele minuten afkoelen. Roer af en toe met een houten lepel door,
de karamel moet vrij dik en taai zijn. Probeer of een hazelnoot aan een prikker door de
karamel omhuld wordt en een draad trekt als je hem eruit trekt. Wacht als de karamel
nog te dun is, of verwarm weer op laag vuur wanneer de karamel te dik wordt. Pas op dat
het niet aanbrandt. Trek zo steeds enkele noten één voor één door de karamel. Breek de
karameldraad af op 5-10 cm en zet de prikkers rechtop in een bakje, maar zorg dat de
pieken elkaar niet raken. Herhaal tot je circa tien hazelnoten met karamelpieken hebt.
Laat goed uitharden.

Vegan soezendeeg
Verwarm de oven voor op 180 °C (let op: iedere oven is anders en de ideale
baktemperatuur kan hiervan afwijken). Mix 15 g eivervanger (wij gebruiken Panaceg, te
bestellen bij Viola’s Patisserie) met 135 ml water grondig en zet apart. Verwarm de
kokosmelk in een steelpan op middelhoog vuur. Voeg de plantaardige boter en de suiker
toe en verwarm tot deze gesmolten is. Haal de pan van het vuur en voeg de bloem en het
zout in een keer toe. Roer met een harde spatel tot het meel is opgenomen. Zet de pan
terug op het vuur en roer het deeg 3-4 min. door tot je een glanzende deegbal hebt die
loskomt van de randen van de pan. Haal van het vuur en leg het deeg in een kom.

Laat het deeg zo’n vijf min. afkoelen terwijl je regelmatig roert met een spatel. Meng de
eivervanger beetje voor beetje met een spatel of keukenmachine met vlinder door het
deeg tot je een egaal, stevig deeg hebt. Schep in een spuitzak.

Teken twee cirkels met een diameter van 15 cm op een vel bakpapier. Leg het vel ondersteboven op een bakplaat. Spuit op beide
cirkels drie ringen tegen elkaar aan. Werk oneffenheden met natte vingers bij. Bak de kransen ca. 20 min. in de hete oven tot ze
gerezen, goudbruin en gaar zijn. Doe de ovendeur tussendoor niet open. Haal de soezenkransen uit de oven en laat in 30 min.
helemaal afkoelen.

Praliné
Maal ondertussen 3/4 van de praliné heel fijn in de keukenmachine. Hak de rest van de praliné grof met een mes. Zorg ervoor dat de
stukjes niet te groot zijn en wel door het spuitmondje passen.

Romige, vegan vulling
Klop de plantaardige slagroom met 30 g witte basterdsuiker en de vanille stijf. Voeg eventueel de vegan mascarpone toe voor de
smaak en stevigheid. Meng de fijngemalen praliné erdoor. Schep de helft in een spuitzak met gekartelde spuitmond. Smelt de
chocolade en spatel deze door de rest van de slagroom. Schep in de tweede spuitzak.

Soezenkrans opmaken
Leg een soezenkrans op een serveerschaal of taartplateau. Spuit er hoge toeven chocoladeroom op tot de hele onderkant bedekt is.
Verdeel 2/3 van de frambozen over de binnen- en buitenkant van de chocoladetoeven. Spuit 2/3 van de witte pralinéroom in toeven
rondom over de binnen- en buitenkant van de krans op de chocoladetoeven.

Leg de andere soezenkrans erop. Spuit de rest van de witte pralinéroom in toefjes op de krans. Haal de karamelnoten voorzichtig van
de prikkers. Versier de krans met de karamelnoten, de rest van de gehakte praliné en de rest van de frambozen. Serveer direct.

Bereidingstips
1.     De soezenkrans kun je een dag van tevoren bakken, helemaal laten afkoelen en dan afgedekt op een koele, droge plek bewaren.
2.     Lijkt het maken van de karamelnoten iets te ingewikkeld? Je kunt ze ook weglaten en de krans bijvoorbeeld versieren met
kerstchocolade of alleen grofgehakte praliné.
3.     De praliné kun je een week van tevoren maken. Dek goed af en bewaar op een koele, droge plek.
4.     Maak de karamelnoten maximaal een dag van tevoren, anders worden ze zacht. Verpak ze in een luchtdicht afsluitbare trommel
met bakpapier erin, zodat ze elkaar niet raken. Dit voorkomt dat ze aan elkaar plakken. Zet ze vlak voor het serveren op de taart.
5.     De witte pralinéroom en chocoladeroom kun je een dag van tevoren maken en alvast in twee spuitzakken scheppen. Bewaar in de
koelkast tot gebruik.

https://www.dolcidiviola.nl/bestellen?store-page=Ei-vervanger-Panaceg-p425421922


V-label
HÉT

KWALITEITSKEURMERK
VOOR VEGAN EN
VEGETARISCHE

PRODUCTEN

 
Het V-Label is een internationaal

erkend, geregistreerd symbool voor de
certificering van vegan en vegetarische

producten en diensten. Voor
consumenten is het internationale

keurmerk een eenvoudige en
betrouwbare hulp bij het winkelen. 

 
Met het V-Label bieden bedrijven

transparantie en duidelijkheid.
Gestandaardiseerde criteria garanderen
dat het V-Label in heel Europa een uniek

kwaltiteitsmerk is voor vegan en
vegetarische producten.

 
De doelgroep voor vegan en

vegetarische producten stijgt in een
rap tempo, waardoor ook de markt

voor deze producten stijgt. Het V-label
zorgt voor een transparante en

duidelijke labeling van producten  
www.v-label.eu
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https://www.v-label.eu/nl
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"Ik ben eenhandig, maar wel heel
handig!" Dat is Miriams levensmotto.

Deze vegan foodfotograaf en
receptontwikkelaar probeert altijd

overal een positief tintje aan te geven
onder de naam The Veggie Reporter. O
ja, én ze is wereldkampioen havermout

'21!

Mir iam

Voorger e cht en

Copyright © 2021 Vegetariërsbond

Via mijn Instagram pagina Vegan Foodie
Amy laat ik mensen met alle liefde

kennismaken met al het lekkers wat vegan
te bieden heeft, door het delen van

lekkere vegan recepten en producten.
Voor Animal Save Nederland ben ik aan

de slag gegaan om de recepten te
veganizen, want als vegan hoef je echt

NIETS te missen. 

Amy

https://www.veggiereporter.comhttps://www.veganfoodieamy.nl

https://www.veggiereporter.com/
https://www.veggiereporter.com/
https://www.veganfoodieamy.nl/
https://www.veganfoodieamy.nl/
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Grande  e n t r e e
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Doe de jackfruit in een zeef, spoel af met koud water en laat
uitlekken. Pluk het draderige gedeelte en snij de harde
gedeeltes in kleine stukjes.
Kook de jackfruit in 200 ml water met 1 bouillonblokje. De
bouillon neemt de smaak van jackfruit op, waardoor deze
neutraler gaat smaken. Giet af en laat de jackfruit afkoelen.
De bouillon heb je niet meer nodig.
Verwarm ondertussen de boter in een braadpan op middel
hoog vuur en fruit hier de sjalotten, knoflook en laurier aan.
 Maak een bouillon met 1 blokje en 300 ml water. Voeg de
bloem toe aan het sjalottenmengsel en laat op laag vuur 3
min. al roerend gaar worden (roux). Voeg dan de maggi
aroma  en appelstroom erdoor en bak nog even mee. Voeg
al roerend beetje bij beetje de groentebouillon toe en laat
nog 3-5 min. zacht koken.
Verwarm de bladerdeegbakjes. Verwijder de
laurierblaadjes en kruidnagels en verdeel de ragout over de
ragoutbakjes.

1.

2.

3.

4.

5.

Mini-pasteitjes met runderragout

1 blik jackfruit (280 g
uitlekgewicht)
2 bouillonblokjes (voor
een 0,5 liter)
500 ml water
25 g roomboter
250 g sjalotten
2 gedroogde
laurierblaadjes

12/16  STUKS / BEREIDING: 40 MINUTEN
RECEPTUUR EN FOTO'S:  @BONUSVEGAN & @PUURMADDIE

Crostini met carpaccio
8 STUKS / BEREIDING: 20 MINUTEN

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @BONUSVEGAN & @PUURMADDIE

2 kruidnagels
2 tenen knoflook 
30 g tarwebloem
1 tl maggi aroma
1 el appelstroop
125 ml kookroom /
kookzuivel
12/16 mini bladerdeeg
bakjes (Jumbo of zelf maken.
Zie deze instructie video)

1/2 stokbrood
1 el olijfolie
40 g vegan Parmezaanse kaas
90 g plakjes carpaccio (Good & Green) of 1
gekookte rode biet in heel dunne plakjes
10 g pijnboompitjes
10 g rucola

Verwarm de oven voor op 200 ℃. Snijd het stokbrood
in 8 schuine plakken. Leg op een bakpapier beklede
bakplaat. Besprenkel met olijfolie en bak ca. 6 min.
Bestrooi de plakjes met Parmezaanse kaas en bak nog
ca. 2 min. tot de kaas net gesmolten is. 
Beleg de crostini's met plakjes carpaccio,
pijnboompitjes Parmezaanse kaas en rucola.
Besprenkel met olijfolie en breng op smaak met peper
en zout.

1.

2.

Klik hier voor
alle vegan kaas

https://bonusvegan.nl/vegan-kaas/
https://bonusvegan.nl/
https://www.instagram.com/bonusvegan/
https://www.instagram.com/puurmaddie/
https://www.instagram.com/bonusvegan/
https://www.instagram.com/puurmaddie/
https://www.youtube.com/watch?v=YOIWzyHasVU
https://bonusvegan.nl/vegan-kaas/
https://bonusvegan.nl/vegan-kaas/
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Pel 2 mandarijnen en haal de partjes los. Halveer de
andere 2 mandarijnen en pers de vruchten uit.
Breng in een steelpan het mandarijnensap, rijstwijn en
sojasaus aan de kook. Laat 10 min. zachtjes koken tot
de saus wat indikt.
Besmeer een plakje kipfilet licht met de mandarijnsaus.
Vul hem met een klein plukje peen julienne. Rol er een
strak rolletje van, leg er een partje mandarijn op en zet
vast met een cocktailprikker. 
Besprenkel met de rest van de mandarijnsaus. 

1.

2.

3.

4.

Rolletjes no-duck met wortel en
mandarijn

4 mandarijnen
1 1/2 el rijstwijn / azijn
1 el sojasaus
80 g vegan kipfilet
plakjes (AH)
70 g peen julienne
cocktailprikkers

13  STUKS / BEREIDING: 40 MINUTEN
RECEPTUUR EN FOTO'S:  @BONUSVEGAN @PUURMADDIE

Geitenkaastruffels

16  STUKS / BEREIDING: 20 MINUTEN
RECEPTUUR EN FOTO'S:  @BONUSVEGAN @PUURMADDIE

200 g Dodoni plant'd greek white
(op kamertemperatuur!)
20 g gedroogde cranberry's
10 g hazelnoten
1 takje rozemarijn 

Snij het blok plant'd in 16 stukjes. Kneed de feta
voorzichtig tot een kleine balletje, zodat je 16 balletjes
hebt. Maak tussendoor je handen nat als de balletjes uit
elkaar vallen.
Snijd ondertussen de gedroogde cranberry’s,
hazelnoten en de naaldjes van de takjes rozemarijn heel
fijn. Druk de balletjes door de cranberry's, de
hazelnoten en de rozemarijn.

1.

2.

Klik hier voor
alle vegan kaas

https://bonusvegan.nl/vegan-kaas/
https://www.instagram.com/bonusvegan/
https://www.instagram.com/puurmaddie/
https://www.instagram.com/bonusvegan/
https://www.instagram.com/puurmaddie/
https://bonusvegan.nl/vegan-kaas/
https://bonusvegan.nl/vegan-kaas/
https://bonusvegan.nl/
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1.Verwarm de oven voor op 200
°C. Snijd de champignons in
plakjes. Verhit de helft van de
boter in een koekenpan en bak
de champignons een paar
minuten op hoog vuur. Voeg de
kipstuckjes toe en bak 8 min.
mee. Breng op smaak met peper
en eventueel zout.

2.Verhit de rest van de boter
in een pan en voeg al roerend
de bloem toe (roux). Laat de
roux op laag vuur in 3 min.
gaar worden. Roer
regelmatig.

3.Voeg de bouillon en de
kookroom toe aan de roux en
laat al roerend met een garde op
middelhoog vuur binden. Voeg
de kipstuckjes en champignons
toe en breng op smaak met
peper en eventueel zout. Laat
eventueel inkoken op laag vuur
als de ragout te dun is.

4.Bak ondertussen de pasteitjes
in 8 min. af in de oven. Schep de
ragout in de pasteitjes en knip de
bieslook erboven.

Pasteitjes met kipragout en bieslook

12

Bereiding

RAGOUT ZOALS RAGOUT HOORT TE ZIJN: ZONDER DIERENLEED EN HEERLIJK ROMIG, GEVULD MET VEEL VEGAN
KIPSTUCKJES, CHAMPIGNONS ÉN GESERVEERD IN KNAPPERIGE PASTEITJES. BIESLOOK ERBIJ, NIKS MEER AAN DOEN!

 
6 PERSONEN/ BEREIDING: 25 MINUTEN

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @VEGANFOODIE_AMY

Ingrediënten

1 pakje Vegetarische Slager

Kipstuckjes in kleine stukjes

geplukt/gesneden

375 ml bospaddenstoel bouillon 

250 g kastanjechampignon

50 g ongezouten vegan roomboter

25 g tarwebloem

125 ml vegan kookroom

6 à 8 vegan pasteitjes

5 g verse bieslook

https://www.instagram.com/veganfoodie_amy/
https://savemovement.nl/
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1.     Verwarm de oven voor op 200
°C, maak de zoete aardappel schoon
en snijd in plakken van ca. 0,5 cm dik.
Bestrijk met olijfolie en breng
eventueel op smaak met een snufje
zout. 

2.     Plaats de plakken in het midden
van de oven op bakpapier voor 20
min. Halverwege even omdraaien.
Laat vervolgens afkoelen.

3. Meng ondertussen de
ingrediënten voor de ricotta grondig
in de keukenmachine of met de hand
tot een grove en stevige structuur.
Voeg eventueel meer plantaardige
melk toe als het te droog is. 

4. Snijd de biet in dunne plakjes en
halveer deze. Schep eventueel om in
de balsamico en voeg peper en zout
toe naar smaak. 

5. Bak de plakjes vegan ham
knapperig in een scheutje olie in een
pan en laat afkoelen. 

6. Plaats op iedere zoete aardappel
crostini een lepel cashew-ricotta,
plakjes biet, granaatappelpitjes en
een stukje knapperige ham. 

Zoete aardappel met vijg en rauwe ham

13

Bereiding

DIT KLEURRIJKE HAPJE IS NIET ALLEEN EEN FEEST VOOR HET OOG, MAAR OOK VOOR DE TONG!
DE PERFECTE MIX VAN ZOET, ZUUR EN HARTIG. 

 
4 PERSONEN/ BEREIDING: 25 MINUTEN

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @PLANTBASED_DENNIS

Ingrediënten
1 grote zoete aardappel

1 el olijfolie

Quorn Vegan smoky ham free slices

150 g gekookte rode biet

Olijfolie

Cashew-ricotta:

        100 g cashewnoten ongezouten
        (1 uur geweekt in heet water)
        20 g edelgistvlokken
        50 ml plantaardige melk
        3 el citroensap
        Zout naar smaak

https://plantbaseddennis.nl/
https://www.instagram.com/plantbased_dennis/
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1.Verwarm de oven voor op 200 °C.
Steek uit elk plakje bladerdeeg twee
cirkels met de bakring. De
afsnijdsels worden niet gebruikt. Leg
ze op een met bakpapier beklede
bakplaat en leg daar weer een vel
bakpapier op. Wacht tot de plakken
ontdooid zijn en leg er iets zwaars
op, zoals een braadslede, zodat het
gewicht op het bladerdeeg drukt.
Bak in 15 min. goudbruin in het
midden van de oven, keer na 10 min.
om. Laat de cirkels afkoelen tot
kamertemperatuur.

2. Doe ondertussen het
eekhoorntjesbrood in een kom met
75 ml heet water. Snijd alleen de
grote paddenstoelen in stukjes van 1
cm. Ris de blaadjes van de takjes
oregano (de tijm gebruik je niet).
Laat het eekhoorntjesbrood
uitlekken (maar vang het vocht op)
en snijd fijn.

3. Smelt de helft van de margarine op
laag vuur in een (steel)pan en bak de
paddenstoelen en knoflook in 7 min.
goudbruin. Breng op smaak met peper
en zout. Schep de hele paddestoelen uit
de pan en houd apart. Strooi de bloem in
de pan met gesneden paddestoelen en
roer 2 min. door. Voeg de rest van de
margarine toe. Blus af met de witte wijn.
Laat 2 min. verdampen, voeg dan al
roerend het eekhoorntjesbrood samen
met het opgevangen vocht, de mosterd,
oregano uit het bakje paddenstoelen en
de rest van het hete water toe. Breng
aan de kook en laat 5-10 min. op laag
vuur indikken tot een stevige ragout. 

Keuken apparatuur
Oven

Bakring (diameter van 7 cm)

Ingrediënten
6 plakken diepvries bladerdeeg

(Koopmans original)

7,5 g funghi porcini secchi (gedroogd

eekhoorntjesbrood)

125 ml heet water

1 teen knoflook

200 g paddestoelen voor pasta

3 el margarine (Blue Band voor koken,

bakken en braden)

2 el tarwebloem

75 ml vegan droge witte wijn (Terra Viva)

2 tl dijonmosterd

45 g edelgistvlokken

Versgemalen peper en zout naar smaak

Paddenstoelen ragout met bladerdeeg en parmezaan
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Bereiding 1/2

DIT PRACHTIGE TORENTJE VAN VEGAN BLADERDEEG MET PADDESTOELENRAGOUT EN EDELGISTVLOKKEN IS BIJNA TE
MOOI OM OP TE ETEN. BIJNA, MAAR DE SMAAK IS ZÓ GOED DAT JE WEL WIL!

 
4 PERSONEN/ BEREIDING: 45 MINUTEN

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @VEGGIEREPORTER

https://www.veggiereporter.com/
https://www.instagram.com/veggiereporter/
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4. Meng 2/3 van de edelgistvlokken
door de ragout en haal de pan van
het vuur.

5. Zet de bakring op het bord en schep
op het midden van het bord een lepeltje
ragout. Leg hier een bladerdeegcirkel op,
schep hier een lepel ragout op. Herhaal
tot je een torentje hebt van bladerdeeg
en ragout. Haal de bakring van het bord.
Leg de derde cirkel bladerdeeg en 1/4
van de gebakken paddestoelen erop.
Herhaal dit met de rest. Bestrooi met
edelgistvlokken en versgemalen zwarte
peper.

Paddenstoelen
ragout met

bladerdeeg en
parmezaan
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Bereiding 2/2

https://www.veggiereporter.com/


Kleine zalm wellington met dilleroom
 

Kiprollade met parmaham en gremolata
 

Kids Wellington met 'knakworst' en kerststerren

V E G A N  A L L E R H A N D I G 16

Lisette, aka 'volwaardig plantaardig' is
mama van 3 vegan kids 

Mads (7), Indy (5) en Vik (3).
Zij laat je zien dat een volwaardig

plantaardig leven jou niet alleen meer
gezondheid biedt, maar je ook meer in
balans laat leven met de dieren en de
natuur. Een win-win-win situatie dus. 

Tot snel en geniet van de heerlijke
plantaardige keuken!

Lis e t t e

Hoofdgere cht en

Copyright © 2021 Vegetariërsbond

 Op zijn kanaal deelt hij tips, informatie,
recepten, vegan(-friendly) restaurants,
vegan producten, gedachtenprikkels en
allerlei andere inspiratie om de switch

naar een vegan leefstijl zo makkelijk, leuk
en lekker mogelijk te maken. Zijn doel is

om de manier waarop wij omgaan met en
kijken naar dieren en de planeet drastisch
te veranderen, met een positieve knipoog.

Denn i s

http://www.volwaardigplantaardig.nl/https://plantbaseddennis.nl/

http://www.volwaardigplantaardig.nl/
https://www.veganfoodieamy.nl/


Keuken apparatuur
Oven

Bakpapier

Koek uitsteker

Ingrediënten
1 ui

2 el olijfolie

1 bakje dille 

200 g spinazie

200 g haver fraiche

25 g panko (Japans broodkruim)

1 zakje wortelen

1 pak koopmans vegan bladerdeeg 

1-2 nori vellen 

Scheutje plantaardige melk 

Marinade:

1el olijfolie

2tl liquid smoke

1/2tl zout

1/2tl rijstazijn 

Copyright © 2021 VegetariërsbondV E G A N  A L L E R H A N D I G

1. Voorbereiding: was de wortels en
schrap ze schoon. Stoom ze 25 min. in
de pan. Maak een marinade in een
bakje van 1 el olijfolie, 2 tl liquid
smoke, 1/2 tl zout en 1/2 tl rijstazijn.
Marineer de gestoomde wortels hier
min. 24 en max. 72 uur in. 
[recept: wateetjedanwel.nl]

2. Verwarm de oven voor op 200 °C.
Haal de bladerdeegvellen uit de
vriezer en laat ontdooien. Snipper de
ui en fruit aan. Snijd ondertussen de
dille fijn en de spinazie grof. Bak de
spinazie 4 min. mee met de ui en laat
slinken. Roer 3/4 van de dille erdoor.
Zet het vuur uit en roer 60 g haver
fraiche en de panko door het spinazie
mengsel. 

3. Leg een vel bladerdeeg neer op je
bakplaat en bouw je wellingtons als
volgt op: 

eerst een laagje spinazie mengsel, dan
een op maat geknipt stuk nori vel, dan
wat gemarineerde wortels en afsluiten
met een volgend bladerdeeg vel. 
Doe zo verder tot je 4 pakketjes hebt. 
 Vouw de pakketjes dicht en druk de
zijkantjes aan met een vork. 

4. Gebruik de overgebleven vellen om
met een koek uitsteker mooie vormpjes
uit te steken en die op de pakketjes te
leggen (optioneel).

5. Pak een beetje plantaardige melk en
kwast die over de pakketjes heen. 

6. Bak de wellingtons ca. 20 min. in de
voorverwarmde oven.  Maak
ondertussen de dille roomsaus door de
rest van de haver fraiche los te roeren
met een  klein scheutjewater, de rest
van de dille en peper en zout naar
smaak.  

Kleine zalm wellington met dilleroom
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Bereiding

ZALM VAN WORTEL? ARE YOU KIDDING ME? NEE! WIJ ZIJN BLOEDSERIEUS! HET ORIGINELE RECEPT VOOR DEZE VISSIGE
WORTELS VIND JE OP WATEETJEDANWEL.NL EN HET IS 100% GENIETEN GEBLAZEN! 

 
4 PERSONEN/ BEREIDING: 25 MINUTEN - VOORBEREIDINGSTIJD 24+ UUR

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @VOLWAARDIGPLANTAARDIG

https://www.volwaardigplantaardig.nl/
https://wateetjedanwel.nl/vegan-zalm-op-basis-van-wortel/
https://wateetjedanwel.nl/vegan-zalm-op-basis-van-wortel/
https://www.instagram.com/volwaardigplantaardig/
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1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
Maak de gremolata door de
ingrediënten hiervoor grondig te
mengen in een keukenmachine of met
de hand.

2. Maak de cashew-ricotta door de
ingrediënten hiervoor grondig te
mengen in de keukenmachine of met
de hand tot een grove en stevige
structuur. Voeg eventueel meer
plantaardige melk toe als het te droog
is.

3. Plaats de plantaardige kipfilet op
een ruim stuk vershoudfolie, plaats er
een tweede stuk vershoudfolie
overheen en rol/plet de filet plat zodat
deze dunner wordt met een groter
oppervlak. Een deegroller werkt goed!
Geen zorgen, de kip is plantaardig dus
hij voelt er niks van. Pas op dat de filet
niet te dun wordt en scheurt.

4. Zodra de kipfilet dun en breed
genoeg is, verwijder je de bovenste
folie en bedek je de filet met de plakjes
vegan ham. Laat de plakjes niet te veel
overlappen. Plaats de vershoudfolie
weer bovenop en gebruik beide folies
om de filet om te draaien zodat de
kipfilet nu op de hamplakjes liggen.

5. Verwijder de bovenste folie en smeer
een laagje cashew-ricotta en
vervolgens gremolata over de kipfilet.
Gebruik de onderste folie om de
kipfilet in z’n hamjasje strak op te
rollen. Bind op verschillende plekken
vast met het touw.

6. Plaats de rollades in een ovenschaal,
plaats op elke rollade nog wat romige,
plantaardige boter en zet in het midden
van de oven voor 15 min. Tussendoor
even omdraaien.

Kiprollade met parmaham en gremolata
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Bereiding

EEN KERSTKLASSIEKER, MAAR DAN IN EEN NIEUW, DIERVRIENDELIJK, KNAPPERIG JASJE! ONDER DAT JASJE VIND JE EEN
HEERLIJKE, SMAAKVOLLE VULLING VAN FRISSE, ZELFGEMAAKTE GREMOLATA EN DE CASHEW-RICOTTA.

 
4 PERSONEN/ BEREIDING: 40 MINUTEN

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @PLANTBASED_DENNIS

Ingrediënten
Gremolata:

     10 g peterselie

      1 grote teen knoflook

      1 citroen (rasp + sap)

      2 el olijfolie

Cashew-ricotta:

      100 g cashewnoten ongezouten 

      (1 uur geweekt in heet water)

      20 g edelgistvlokken

      50 ml plantaardige melk

      3 el citroensap

      Zout naar smaak

Alternatief: Violife Creamy alternatief

voor roomkaas

Vivera kipfilet 2x 170 g

Quorn Vegan smoky ham free slices

https://plantbaseddennis.nl/
https://www.instagram.com/plantbased_dennis/
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1. Haal het bladerdeeg uit de
verpakking en laat ontdooien.
Verwarm de oven voor op 200 °C.
Schil de peen en snijd hem in staafjes
van zo'n 4 cm lang.

2. Bak de Weed Doggs in de pan
volgens de  verpakking.

3. Leg 4 bladerdeeg vellen op een
bakplaat met bakpapier. Verdeel er
een plak kaas overheen, vervolgens de
worstjes (halveer of snijd op maat) en
top met wat wortelen. Vervolgens doe
je er een nieuw vel bladerdeeg boven
op.

4. Vouw dicht en druk de zijkantjes
aan met een vork.

5. Gebruik de koek uitsteker om
vormpjes om het overgebleven vel
bladerdeeg te drukken. Leg op je
wellingtons en druk een beetje
aan.
Kwast wat plantaardige melk over
je wellingtons heen en strooi er
wat sesamzaadjes overheen. 

6. Bak de wellingtons ca. 20 min.
gaar in de oven. Hou ruimte voor
een tweede bakplaat. De laatste
12 min. bak je de kerststerren op
de tweede bakplaat bekleed met
bakpapier mee. 

Keuken apparatuur 

Oven

Koek uitstekers

Ingrediënten
4 plakken plantaardige kaas 

1 winterpeen

9 plakjes koopmans vegan bladerdeeg

1 pak Dutch Weedburger Weed Doggs

10 g sesamzaad

400 g aardappelsterren 

Scheutje plantaardige melk 

Wellington van 'knakworst' met aardappelsterren
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Bereiding

WELLINGTON MET 'KNAKWORSTJES'. DAT MOET WEL EEN KIDS FAVOURITE WORDEN DEZE KERST! 
4 STUKS / BEREIDING: 25 MINUTEN

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @VOLWAARDIGPLANTAARDIG

https://www.volwaardigplantaardig.nl/
https://www.instagram.com/volwaardigplantaardig/


Gebakken gnocchi met room, spek en rozemarijn
 

Aardappelgratin met twee kleuren aardappel
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Met het motto: Alles is te veganizen! 
deelt Judith iedere week de vegan
aanbiedingen uit de supermarkt en
drogist. Op haar platform vind je

overzichten van vegan producten en de
allernieuwste vegan producten.

In 2021 is zij benoemd tot Ereburger door
de Vegetarische Slager en won ze een

vegan award voor het beste vegan
initiatief 2021. 

Jud i th

Bijger e cht en

Copyright © 2021 Vegetariërsbond

Jason brengt de afgelopen 7 jaar met zijn
vegan recepten wat extra kleur op tafel. Op

Instagram @theindigokitchen en zijn blog
theindigokitchen.com deelt hij zijn recepten,

fotografie en persoonlijke ervaringen.
Tegenwoordig ook te vinden in het

boekenschap, na het succes van vegan soul
food, brengt hij het feestje naar jou toe met

zijn tweede boek, vegan party food. 
 

Jason

http://www.bonusvegan.nl/https://theindigokitchen.com/

http://theindigokitchen.com/
http://www.bonusvegan.nl/
http://www.bonusvegan.nl/
https://theindigokitchen.com/
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1. Ris de blaadjes van de takjes
rozemarijn en snijd ze fijn. Snipper
de ui en snijd de tenen knoflook
fijn. Verhit de olie in een grote
koekenpan en fruit de ui 1 min. op
hoog vuur. Voeg de gnocchi,
knoflook en rozemarijn toe en bak
op middelhoog vuur in 12 min.
goudbruin en krokant. Schep
regelmatig om. Breng op smaak
met peper en zout.

2. Verhit ondertussen een grote
koekenpan zonder olie of boter en
bak de spekjes in ca. 8 min. op
middelhoog vuur goudbruin en
krokant. 

3. Voeg de slagroom toe aan de
gnocchi en warm op in 2 min. op
laag vuur. Schep de gnocchi in een
diepe schaal. Verdeel de spekjes
erover.

Gebakken gnocchi met room, spek en rozemarijn
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Bereiding

ROOM EN SPEKJES BLIJVEN ALTIJD EEN GOUDEN COMBINATIE. MET OPGEBAKKEN GNOCCHI, KNOFLOOK EN
ROZEMARIJN MAAKT DIT EEN BIJGERECHT DIE WILT PROEVEN! 

 
4  PERSONEN/ BEREIDING: 25 MINUTEN

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @BONUSVEGAN & @PUURMADDIE

Ingrediënten

5 g verse rozemarijn

1 ui

2 tenen knoflook

3 el olijfolie

500 g gnocchi

200 g vegan spekjes

200 ml kookroom/slagroom 

https://www.instagram.com/bonusvegan/
https://www.instagram.com/puurmaddie/
https://bonusvegan.nl/
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1. Verwarm een kookpan over middel
vuur. Voeg de plantaardige boter toe,
wanneer deze is gesmolten voeg je de
sjalot en knoflook toe aan de pan.
Saute dit tot ca. 4 min.

2. Voeg vervolgens de miso toe met
een scheutje plantaardige melk en
roer tot de miso is opgelost. 

3. Voeg de rest van de havermelk, tijm,
kokosmelk, plantaardige kaas, zwarte
peper, nootmuskaat, zout,
edelgistvlokken, groentebouillon en
citroen rasp toe. Breng aan de kook en
laat het dan 5 min., al roerend, op laag
vuur sudderen tot de kaas gesmolten
is. Haal van het vuur en zet apart.

4. Verwarm de oven tot 200 ℃. Snijd de
aardappelen in dunne plakjes met bijv.
een mandoline of scherp mes.

5. Plaats een klein beetje van de saus in
een ovenschotel, voeg om de keer een
plak normale en zoete aardappel toe.
Voeg na elke laag een klein beetje van
de saus toe tot alles op is. Snijd een stuk
bakpapier in de grote van de
ovenschotel en plaats dit op de
bovenste laag aardappelen. Plaats de
ovenschotel in de oven voor 25 min.,
verwijder het bakpapier en bak voor
nog 35 min. of tot de bovenkant begint
te bruinen.

6 Garneer met wat verse tijm en een
beetje citroen sap. Enjoy!

Aardappelgratin met twee kleuren aardappel
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Bereiding

VAN ZOETE EN GEWONE AARDAPPEL, EEN VLEUGJE MISO MAAK JE EEN AUTHENTIEKE AARDAPPELGRATIN.
MET EEN VEGAN ROMIGE TWIST VAN SMAAKSPECIALIST JASON TJON AFFO.

 
4 PERSONEN/ BEREIDING: 25 MINUTEN + 55 MINUTEN OVENTIJD

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @THEINDIGOKITCHEN 

Ingrediënten

500 g vastkokende aardappelen, geschild

500 g zoete aardappelen, geschild 

1 sjalot, in reepjes 

7 tenen knoflook, fijn gehakt

3 el plantaardige boter 

2 el witte miso

1 tl tijm, de blaadjes

200 ml havermelk

1 blik kokosmelk 

100 g plant'd greek white (of andere kaas

vervanger)

1 tl zwarte peper

½ tl nootmuskaat 

½ tl zout

5 el edelgistvlokken

1 blokje groentebouillon 

1 citroen, rasp en sap

https://www.instagram.com/theindigokitchen/


Panna Cotta met cantuccinikruim

Witte chocolademousse met kletskoppen

Trifle met kersen, cranberry en gele room

Feestelijke millionaire's shortbread

Hazelnoot-chocoladetaart

Creme brûlée-meringue taart 

Mini-trifle met mango, sinaasappel en koekkruim
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Nagere cht en

Copyright © 2021 Vegetariërsbond
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Bringing some funk into that vegan! Jullie
kunnen me kennen van het FUNKY

VEGAN bakboek of van mijn instagram.
Zo niet, always happy to connect!

Emma
Alexandra Penrhyn Lowe is ervan overtuigd

dat plantaardig koken net zo lekker en simpel
is als koken met dierlijke producten. Ze

schreef het kookboek Gewoon Vegan, dat
voor velen een standaardwerk in de keuken

werd. Haar nieuwe kookboek Gewoon Vegan
2 bevat nog veel meer lekkere en

gemakkelijke recepten (inclusief een volledige
vegan kerstmaaltijd)! 

Alexandra

https://www.instagram.com/funky.vegan/https://www.instagram.com/gewoon_vegan/

Hi, ik ben Suzanne! Via Wat eet je dan wel
laat ik zien dat je als veganist niets hoeft

te missen, integendeel! Het veganizen van
gerechten vind ik één van de leukste

dingen om te doen, vandaar dat ik heel blij
ben om ook dit jaar weer deel uit te

maken van het team dat voor plantaardige
inspiratie zorgt voor de kerstdagen!

Suzanne
Sytse van HetGroeneBroertje.nl houdt van

lekker eten en wil je laten zien dat je als vegan
echt helemaal niets hoeft te missen.

Daarnaast is hij dol op nieuwe groene
producten (food & non-food) en die deelt hij

met alle liefde met je!

Sytse

http://www.wateetjedanwel.nl/https://www.hetgroenebroertje.nl/

https://www.instagram.com/funky.vegan/
https://www.instagram.com/gewoon_vegan/
http://www.volwaardigplantaardig.nl/
http://www.wateetjedanwel.nl/
https://www.hetgroenebroertje.nl/


Panna Cotta met cantuccinikruim
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1. Zet een steelpan op middelhoog
vuur en giet hier de plantenmelk
en slagroom in. Tijdens het
opwarmen snijd je het
vanillestokje open en schraap je
het vanille merg eruit. Voeg het
merg én het stokje toe aan het
slagroom mengsel. Blijf goed
roeren. Wanneer het mengsel heet
is, voeg je de suiker toe. Het mag
goed heet worden, maar niet
koken!

2. Als alles lekker op temperatuur
is, voeg je het Agar poeder toe.
Doe dit al roerend met een garde
om klontvorming te voorkomen.
Roer het geheel goed door met een
grote lepel.

Haal het vanille stokje eruit en giet
over in mooie glaasjes. 
TIP: gebruik een trechtertje. 

3. Laat de Vegan panna cotta
afkoelen tot kamertemperatuur. 
 Zodra dat is gebeurd, zet je het in de
koelkast met een stukje
vershoudfolie eroverheen.

P.S. Des te langer je de agar agar
mee verwarmt, des te meer het
opstijft. Verwarm het dus niet lang
mee als je geen jelly-pudding wilt ;-)

25

Bereiding Panna Cotta

PANNA COTTA IS EEN VAN DE LEKKERSTE TOETJES DIE ER BESTAAT. TENMINSTE, ALS JE HET MIJ VRAAGT. 
MAAR DAAR ZIT ALTIJD KOEMELK IN. EN DAT IS NIET VOOR MENSEN MAAR VOOR KALFJES. 

 
4 PERSONEN/ BEREIDING: 15 MINUTEN + 4 UUR OPSTIJVEN

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @HETGROENEBROERTJE

Ingrediënten

300 ml this is not M*lk Plantaardig & Vol

1,5 pakje alpro om te kloppen (slagroom)

3 g swallo Globe Brand Agar powder

Vanille

1 vanillestokje

60 g biologische witte kristalsuiker 

https://www.hetgroenebroertje.nl/
https://www.instagram.com/hetgroenebroertje/
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1. Verwarm de (hete lucht) oven op
180 °C. Kneed  de amandelmeel,
amandelstiften en ahornsiroop in
een grote kom. Kneed het geheel
goed door totdat een deeg dat iets
te droog is. Pers 1/2 sinaasappel en
giet  dit sap giet beetje bij beetje
door het deeg totdat er een goed
deeg ontstaat dat niet teveel plakt.

2. Was de hele sinaasappel goed en
dep droog. Rasp de schil van de
sinaasappel en kneed dit ook door
het deeg. 

3. Maak van het deeg een mooie rol
en duw alle kanten een beetje plat
zodat het bijna een rechthoek
wordt. Snijd met een scherp mes in
een vloeiende beweging het deeg in
plakjes van ca. 1,5 cm dik. Bak de
koekjes in ca. 18 min. af (of totdat
ze een mooie bruine kleur krijgen).
Draai de koekjes halverwege de
baktijd voorzichtig om zodat je
beide kanten goed bakt. Laat ze
goed afkoelen. Door het afkoelen
worden ze hard en knapperig.
Enjoy!

Panna Cotta met cantuccinikruim

26

Bereiding cantuccinikruim

PANNA COTTA IS EEN VAN DE LEKKERSTE TOETJES DIE ER BESTAAT. TENMINSTE, ALS JE HET MIJ VRAAGT. MAAR DAAR
ZIT ALTIJD KOEMELK IN. EN DAT IS NIET VOOR MENSEN MAAR VOOR KALFJES. 

 
4 PERSONEN/ BEREIDING: 15 MINUTEN + 4 UUR OPSTIJVEN

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @HETGROENEBROERTJE

Ingrediënten

70 g amandelstiften

200 g amandelmeel

1,5 sinaasappel (1 om te raspen, 

1/2 voor het sap)

60 g ahornsiroop 

https://www.hetgroenebroertje.nl/
https://www.instagram.com/hetgroenebroertje/
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1. Verwarm de oven voor op 225
°C. Bekleed een bakplaat met
bakpapier. Meng de plantaardige
margarine met de witte
basterdsuiker in een kom. Zeef de
bloem erboven en voeg de kaneel
toe. Meng er 1 el koud water en de
grofgehakte amandelen door door.
Meng het tot een egaal geheel.

2. Verdeel het beslag in 9 gelijke
hoopjes op de bakplaat. Je gaat ze
dus in 2 rondes bakken. Laat
voldoende ruimte tussen de
hoopjes beslag, want tijdens het
bakken lopen ze uit.

3. Zet de bakplaat op het rooster
boven in de oven en bak 7 min.
Schuif dan de bakplaat naar het
midden van de oven. Zet de oven uit
en laat nog ca. 10 min. bruin bakken
in de oven, hou het goed in de gaten
want ze verbranden snel!
Laat de kletskoppen iets afkoelen
en verplaats ze dan naar een
rooster en laat ze volledig afkoelen.

4. Bak vervolgens de overige
kletskoppen volgens de stappen
hierboven.

Witte chocolademousse met kletskoppen
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Bereiding kletskoppen

DE KLETSKOPPEN KUN JE EEN DAG OF TWEE VAN TE VOREN AL BAKKEN EN DAT IS MAKKELIJKER
DAN JE MISSCHIEN ZOU DENKEN!

 
4 PERSONEN/ BEREIDING: 70 MINUTEN + 1 NACHT IN DE KOELKAST 

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @WATEETJEDANWEL

Ingrediënten

25 g plantaardige margarine, op

kamertemperatuur

100 g witte basterdsuiker

50 g bloem

snufje zout

1/2 tl kaneel

40 g grofgehakte blanke amandelen

https://wateetjedanwel.nl/
https://www.instagram.com/wateetjedanwel/
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1. Smelt de vegan witte chocolade
in de magnetron of in een
smeltkom en laat afkoelen. Schenk
de helft van het pakje plantaardige
slagroom om op te kloppen in een
steelpan, verwarm en meng de
agar agar erdoor. Roer goed door
en laat een minuutje zachtjes
koken en laat iets afkoelen.

2. Klop intussen de andere helft
van de plantaardige slagroom om
op te kloppen samen met de
poedersuiker met een mixer tot
het stevig is.
   

3. Schenk het agar agar mengsel
erbij en meng. Voeg daarna de
afgekoelde vegan witte chocolade
toe en meng goed.

4. Schep het mengsel in een kom en
zet een paar uur, maar liefst een
hele nacht in de koelkast.

Witte chocolademousse met kletskoppen
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Bereiding witte chocolademousse

DIT DESSERT IS ER ÉÉN DIE JE VAN TE VOREN AL KUNT VOORBEREIDEN. BIJ DE WITTE CHOCOLADEMOUSSE IS DAT
ZELFS EEN MUST, WANT DIE HEEFT ENKELE UREN TOT HET LIEFST EEN HELE NACHT DE TIJD NODIG OM GOED OP TE

STIJVEN IN DE KOELKAST.
 

4 PERSONEN/ BEREIDING: 70 MINUTEN + 1 NACHT IN DE KOELKAST 
RECEPTUUR EN FOTO'S:  @WATEETJEDANWEL

Ingrediënten

1 pakje plantaardige slagroom om op te

kloppen van 200 ml

2 el poedersuiker

1 tl agar agar (plantaardige gelatine)

100 g vegan witte chocolade

Klik hier voor alle
witte chocolade

https://wateetjedanwel.nl/
https://www.instagram.com/wateetjedanwel/
https://bonusvegan.nl/vegan-witte-chocolade/
https://bonusvegan.nl/vegan-witte-chocolade/
https://bonusvegan.nl/vegan-witte-chocolade/
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1. Vet de cakevorm in en bekleed de
bodem met een stukje bakpapier.
Verwarm de oven voor op 160 °C.

2. Meng de bloem, baksoda, suiker en
zout in een kom.

3. Voeg de natte ingrediënten toe aan
de droge ingrediënten en mix met een
handmixer tot een glad beslag.

4. Giet in de cakevorm en bak in 60
min. gaar.

5. Intussen kan je de gele room gaan
maken. Snijd het vanillestokje open en
schraap het merg eruit. 

6. Meng in het pannetje (nog niet op
het vuur) alle ingrediënten met elkaar
met de garde. Blijf roeren tot de
klontjes eruit zijn.

·     

Voor de gele room:

350 ml amandelmelk

150 ml sojaroom

50 g maïzena

65 g witte basterdsuiker

¼ tl kurkuma

1 vanillestokje

Voor de compote:

250 g kersen (diepvries of vers, ontpit)

250 g cranberry's (diepvries of vers)

2 blaadjes laurier

175 g kristalsuiker

75 ml water

15 g maïzena + 1 el water

Voor de topping:

250 ml soja slagroom om op te kloppen

Vegan almond biscotti (te krijgen bij

ekoplaza)

Trifle met kersen, cranberry en gele room
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Bereiding 1/2

ULTIEM GENIETEN MET ALL THINGS GOOD IN ONE! ZACHTE CAKE, FRISSE COMPOTE, ZOETE ROOM.. 
DIT IS DE SMAAK VAN KERST.

 
 

8 PERSONEN/ BEREIDING: 30 MINUTEN + 60 MINUTEN WACHTTIJD
RECEPTUUR EN FOTO'S:  @FUNKY.VEGAN

(Keuken)apparatuur
Vershoudfolie

Grote glazen schaal

Elektrische handmixer

Bakpapier

Cakevorm van 24 cm

Mengkom 

(Steel)pannetje

Garde 

Ingrediënten
Voor de cake:

225 g bloem

1 tl baksoda

Goede snuf zout

180 g witte basterdsuiker

1 tl vanille essence

1 el citroensap

90 ml zonnebloemolie

200 ml ongezoete amandelmelk

https://www.instagram.com/funky.vegan/
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7. Zet de pan op matig vuur en blijf
roeren tot er een dikkere
roomstructuur ontstaat. Die duurt
zo’n vijf min.

8. Wanneer je de gewenste dikte hebt
(voor dit recept is dat een vla dikte),
haal je de pan van het vuur en blijf je
nog een minuutje kloppen met de
garde. De room zal tijdens het
afkoelen nog wat indikken.

9. Leg een velletje vershoudfolie op de
custard en laat volledig afkoelen. Ga
intussen verder met de compote.

10. Breng de kersen, cranberries,
laurier, suiker en water in een
pannetje aan de kook. Roer af en toe
door. Laat de compote ca. tien min.
zachtjes koken onder regelmatig
roeren. 

11. Maak een papje van de maïzena en
water en voeg dit toe aan de compote.
Roer goed door tegen klontjes.

12. Plet de vruchten met een houten
lepel (naar wens, je kan het helemaal
glad maken of er stukjes in laten). Laat
ook de compote volledig afkoelen.

13. Klop de slagroom net stijf. 

14. Snijd de cake in plakken van ca. 1
cm dik. Besmeer de helft van de
plakken met de compote en dek af met
de andere helft van de plakken. Halveer
de belegde plakken cake. Verdeel de
cake over de bodem van de schaal, met
de snijkant naar buiten. Begin met de
zijkanten en vul dan naar de
binnenkant op. 

Trifle met kersen, cranberry en gele room
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Bereiding 2/2

ULTIEM GENIETEN MET ALL THINGS GOOD IN ONE! ZACHTE CAKE, FRISSE COMPOTE, ZOETE ROOM.. 
DIT IS DE SMAAK VAN KERST.

 
 

8 PERSONEN/ BEREIDING: 30 MINUTEN + 60 MINUTEN WACHTTIJD
RECEPTUUR EN FOTO'S:  @FUNKY.VEGAN

15. Giet de gele room over de laag cake.
Verdeel de rest van de compote over
de gele room. Schep de opgeklopte
slagroom erop en top af met
verkruimelde biscotti.

https://www.instagram.com/funky.vegan/
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1. Maak het shortbread: Verwarm
oven voor op 180 °C. Bekleed het
brownieblik met bakpapier.

2. Meng meel en suiker goed door
elkaar in een kom. Voeg de koude
blokjes boter toe en wrijf met je
vingertoppen de boter door de
suikermeel tot grove kruimels, kneed
daarna tot een stevige deegbal.

3. Verspreid het deeg in een laag uit in
het blik. Bak het shortbread 20-25
min. tot het een beetje bruin is. Laat
afkoelen en zet in de koelkast.

4. Maak intussen de karamel: Meng
alle ingrediënten door elkaar in een
kleine pan met dikke bodem en breng
al roerend aan de kook, blijf roeren.
terwijl je het gas steeds hoger en lager
zet (even bruisen en dan weer rustig 

pruttelen) totdat het donkerder wordt
en indikt, dit duurt ca. 20 min. 

5. Schenk de karamel op het shortbread
en spreid uit door de vorm heen en
weer te bewegen. Laat afkoelen en zet
ca. een half uur in de koelkast. 

6. Smelt de chocolade met de kokosolie
au bain-marie of in de magnetron.
Schenk de gesmolten chocolade in het
blik en spreid uit. Versier de
chocoladelaag met de versiering en zet
de vorm terug in de koelkast. 

7. Snijd het shortbread in stukken als
de gestolde chocoladelaag nog niet
helemaal hard is, dan breekt de
chocolade minder snel. Laat daarna
helemaal uitharden in de koelkast. 

Feestelijke millionaire's shortbread
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Bereiding

MILLIONAIRE’S SHORTBREAD, OOK WEL CARAMEL SHORTBREAD GENOEMD, IS EEN HEEL FIJN KERSTNAGERECHT.
SERVEER EEN KLEIN STUKJE BIJ EEN GRAND DESSERT, OF EEN IETS GROTER STUK. 

 
12 - 18 STUKS / BEREIDING: 60 MINUTEN 

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @GEWOON_VEGAN

Ingrediënten:

Voor het shortbread:

30 g witte basterdsuiker

125 g tarwebloem 

85 g koude plantaardige boter (bijv

Blueband), in blokjes

Voor de karamel:

50 g boter

2 el golden syrup of agavesiroop

1 blik gecondenseerde kokosmelk

Voor de chocoladelaag:

100 g vegan pure chocolade

1½ tl kokosolie

https://www.instagram.com/gewoon_vegan/
https://www.instagram.com/gewoon_vegan/
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1. Voeg de not milk en de appelazijn
samen, meng goed en zet een paar
minuten weg.

2. Verwarm de oven voor op 175 °C.
Klop in een kom de egg replacer en
het water 3 min. met een mixer.
Voeg de olie, melk , suiker en
espresso oploskoffie toe en mix nog
2 min.

3. Zeef de bloem, bak- en
cacaopoeder en een snufje zout
boven het mengsel en mix nog 1 min.

4. Klem een stuk bakpapier op de
bodem van de springvorm. Verdeel
het beslag erover en bak ca. 50 min.
in het midden van de oven. Neem uit
de oven en laat ca. 1 ½ uur afkoelen
tot kamertemperatuur.

5. Rooster de hazelnoten in een
koekenpan zonder olie of boter 5
min. op middelhoog vuur. Schep
regelmatig om. Laat iets afkoelen
en hak fijn.

6. Klop de Wildwestland Cream
los met de hazelnootpasta en
bewaar koel tot gebruik . 

7. Snijd de bovenkant van de
cake eraf, zodat die vlak is en
halveer de cake horizontaal.
Bestrijk de onderste laag met ⅓
van de hazelnootspread. Leg de
bovenste helft er omgekeerd op,
met de platte kant naar boven.
Verdeel de rest van de
hazelnootspread over de
bovenkant van de taart. Bestrooi
met de fijngehakte hazelnoten.
Zet tot gebruik in de koelkast.

Ingrediënten 

15 g Orgran egg replacer for baking 

90 ml water

125 ml zonnebloemolie

300 ml Vegan karnemelk (Not Milk Alpro

halfvol + 1 el appelazijn) 

200 g fijne kristalsuiker

2 espressosticks

200 g tarwebloem

1 el bakpoeder

50 g cacaopoeder

50 g hazelnoten

400 g Wildwestland Cream passionel

175 g So Vegan So Fine Hazelnootpasta

Hazelnoot- Chocolade taart
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Bereiding

LAAG VOOR LAAG LEKKER GENIETEN VAN DEZE HAZELNOOT CHOCOLADE LAGEN TAART. 
10 TAARTPUNTEN / BEREIDING: 25 MINUTEN

 
RECEPTUUR EN FOTO'S:  @VEGANFOODIE_AMY

https://savemovement.nl/
https://www.instagram.com/veganfoodie_amy/
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1. Begin met de meringue. Verwarm
de oven voor op 100 °C. Zorg dat de
kom en mixer volledig vetvrij zijn, je
kan hiervoor zorgen door ze in te
smeren met citroensap. Laat de
kikkererwten uitlekken en vang het
vocht (aquafaba) op in de vetvrije kom. 

2. Klop de aquafaba stijf met een
mixer. Voeg al mixend, geleidelijk de
suiker toe. Klop tot stijve, glimmende
pieken.

3. Teken op een vel bakpapier twee
cirkels van ca. 20 cm doorsnede en
verdeel hier de meringue op. Bak in ca.
2 uur en 30 min. in de oven. Laat
hierna 2 uur in de oven met de deur op
een kier afkoelen en hierna nog een
uur buiten de oven.

4. Maak intussen de karamel. Doe de
suiker en water in een steelpannetje. 

Laat op middelhoog vuur
karamelliseren tot de suiker goudbruin
is. Dit duurt 8 tot 10 min. Roer niet met
een spatel of lepel, maar draai af en toe
met de pan zodat de karamel loskomt
van de randen en gelijkmatig
karamelliseert. Giet de karamel op een
vel bakpapier en verspreid door de
randen van het vel voorzichtig op te
tillen. Laat tenminste 30 min. afkoelen
en breek de helft in grote stukken. Hak
de andere helft grof.

5. Tijd voor de gele room! Snijd het
vanillestokje open en schraap het merg
eruit. 

6. Meng in het pannetje (nog niet op het
vuur) alle ingrediënten met elkaar met
de garde. Blijf roeren tot de klontjes
eruit zijn.

Creme brûlée-meringue taart
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Bereiding

 
 
 

10 PERSONEN/ BEREIDING: 25 MINUTEN + 2 UUR EN 30 MINUTEN OVENTIJD + 3 UUR
WACHTTIJD

RECEPTUUR EN FOTO'S:  @FUNKY.VEGAN

(Keuken)apparatuur
Bakplaat 
Bakpapier
Elektrische mixer
Steelpan

Ingrediënten
Voor de meringue:
350 g kikkererwten in pot
150 g poedersuiker
2 tl vanille essence

Voor de karamel:
200 g witte basterdsuiker
2 el water

Voor de gele room:
350 ml amandelmelk
150 ml sojaroom
50 g maïzena
65 g witte basterdsuiker
¼ tl kurkuma
1 vanillestokje

Voor de topping:
250 ml vegan slagroom om op te kloppen
30 g poedersuiker
150 g rode bessen

7. Zet de pan op matig vuur en blijf
roeren tot er een dikkere
roomstructuur ontstaat. Die duurt ca.
vijf min. 

8. Wanneer je de gewenste dikte hebt,
haal je de pan van het vuur en blijf je
nog een minuutje kloppen met de
garde. De room zal tijdens het afkoelen
nog wat indikken.

9. Klop de slagroom met de
poedersuiker stijf. Haal de meringues
los van het bakpapier en leg ze op de
schaal waarop je het dessert gaat
serveren. Verdeel de gele room over de
meringues, gevolgd door de slagroom.
Bestrooi één van de meringues met de
gehakte karamel. Leg de tweede erop.
Versier met de karamelschotsen en
bessen.

https://www.instagram.com/funky.vegan/
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1. Schil de mango’s, snijd een kwart
in kleine blokjes en pureer de rest
met de staafmixer tot een gladde
saus. Snijd de sinaasappel in zo dun
mogelijke plakjes en snijd van elk
plakje de schil rondom weg. 
 
2. Klop de Alpro Whipping, de
vanille en de suiker op met de
garde of in de keukenmachine tot
een stevige room.

3. Verkruimel in ieder glaasje twee
koekjes en plaats vervolgens de
sinaasappelplakken rechtop en
rondom tegen de wand van het glas.

4. Vul een derde van de resterende
ruimte met de room, gevolgd door
een derde met de mangosaus en tot
slot nog een derde met room. Top
‘m af met de mangoblokjes!

Mini-trifle met mango, sinaasappel en
koekkruim

34

Bereiding

ONDER DE VANILLE-ROOM SCHUILT EEN ONZICHTBAAR LAAGJE MANGOSAUS ALS FRISSE VERRASSING EN ONDERAAN
DE MINI-TRIFLE WACHT HET HOOGTEPUNT: DE CRUMBLE VAN STROOPKOEKJES DIE PERFECT SAMENGAAN MET DE

ROOM.
 

4 PERSONEN/ BEREIDING: 20 MINUTEN 
RECEPTUUR EN FOTO'S:  @PLANTBASED_DENNIS

Ingrediënten

500 ml Alpro Whipping (2 pakjes)

2 eetrijpe mango’s

1 vanillestokje of 2 el vanille aroma

2 sinaasappels

120 g Punselie's Stroopkoekjes classic 

1 el suiker

https://plantbaseddennis.nl/
https://www.instagram.com/plantbased_dennis/


Cadeautips voor iedere
portemonnee

 
Ben je op zoek naar een mooi cadeau om te

geven met de feestdagen? Ik heb de leukste en
lekkerste voor je op een rij gezet en

geselecteerd op prijs. Uiteraard is alles
veganistisch en proefdiervrij!

 
 

https://wateetjedanwel.nl/vegan-duurzame-
cadeautips-voor-iedere-portemonnee/

 

Kers t  t ips
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Dubbel Diervriendelijk
kerstdiner

 
Dit jaar kan jij namelijk zonder stress en gedoe de

feestdagen in. En wat ga je daar een heerlijk
gevoel aan overhouden. Je doet namelijk een

dubbel goede daad, geen dieren op je bord én een
kerstdonatie aan Stichting Melief.

 
http://traivegan.com/kerstdiner/

Vegan kerst producten 
in de supermarkt.

 
Alle vegan kerstproducten van iedere
supermarkt in een handig overzicht.

 
Zo weet je precies waar je jouw vegan kerst stol,

gehaktbrood en vegan gourmetschotels kan
scoren. 

 
https://bonusvegan.nl/vegan-kerst-in-de-

supermarkt-2021

Kerstcadeau tips
 

Op zoek naar een perfect vegan cadeau voor de
feestdagen? Of een duurzaam idee voor op je

verlanglijstje? Dit zijn 16+ bewuste cadeautips en
er is voor ieder wat wils!

https://veggiereporter.com
 

Kookboeken
Party Food
Soul Food

Funky Vegan bakboek
Gewoon Vegan

Gewoon Vegan deel 2

 

https://wateetjedanwel.nl/vegan-duurzame-cadeautips-voor-iedere-portemonnee/
http://traivegan.com/kerstdiner/
https://bonusvegan.nl/vegan-kerst-in-de-supermarkt-2021
https://www.veggiereporter.com/2021/12/12/vegan-en-duurzame-cadeau-ideeen-voor-iedereen/
https://www.veggiereporter.com/2021/12/12/vegan-en-duurzame-cadeau-ideeen-voor-iedereen/
https://www.bol.com/nl/nl/p/vegan-party-food/9300000043255863/?bltgh=pQYWL9NSci-GL17o5TRFUQ.2_9.10.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/f/funky-vegan-bakboek/9200000101929966/
https://www.bol.com/nl/nl/p/gewoon-vegan/9200000125118187/?bltgh=tdrKGScv3-j9fHBbvKFHuQ.2_15.16.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/gewoon-vegan-2/9300000045103052/?bltgh=pEzhOvw17m0cr-6bdbBD1w.2_9.10.ProductImage


 

Tevens dank aan Viola's Patisserie voor haar bijdrage aan de prachtige soezenkrans!
De cover van dit magazine.

Bij Viola's Patisserie moet iedereen kunnen genieten van patisserie, maar wel op een
verantwoorde manier. Daarom heeft Viola als eerste van Nederland de vegan 

patisserie-opleiding aan de Callebaut Academy in het Verenigd Koninkrijk gevolgd. 
Alle gebak is geperfectioneerd, puur natuur en met de hand gemaakt. Dat proef je!

 

Dankwoord
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Grote dank aan Judith (@bonusvegan) & Lisette (@volwaardigplantaardig) die van
deze editie een nog groter project hebben gemaakt. Zij zijn 4 dagen lang 12 uur per

dag bezig geweest om dit e-book neer te zetten. Met een prachtig resultaat.
 
 

Dank aan alle bijdragers van dit prachtige e-book:
Miriam

Amy
Judith
Lisette
Dennis
Jason
Sytse

Suzanne
Emma

Alexandra
 

Dank in het bijzonder aan de Vegetariërsbond en al zijn medewerkers, die er elke dag
keihard aan werken om de consumptie van vlees te verminderen. 

http://www.violaspatisserie.nl/
https://lekkervega.nl/
https://www.vegetariers.nl/
http://www.violaspatisserie.nl/
http://www.violaspatisserie.nl/

