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uit Gent





De Stad Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. 
Dat betekent dat Gent dan geen impact meer heeft 
op het klimaat. Een ambitieuze doelstelling waar-
aan iedere Gentse burger zijn steentje kan bij- 
dragen. Surf naar www.gentsklimaatverbond.be 
om te weten te komen wat je zoal kan doen.

De keuze van onze maaltijden kan een serieus 
verschil maken. Met name vlees heeft een grote 
impact op het klimaat. Daarom lanceerden 
EVA vzw en Stad Gent in 2009 de Donderdag  
Veggiedagcampagne. Door op donderdag geen 
vlees of vis te eten maar voor iets lekker vegetarisch 
te kiezen maak je een enorm verschil voor 
het klimaat én voor je eigen gezondheid. Wie 
voor veggie kiest helpt mee om van Gent een  
klimaatneutrale stad te maken tegen 2050.

Om je hierbij te helpen lanceerden EVA en 
Stad Gent in 2010 de wedstrijd ‘Veggietalent 
uit Gent’. Gentenaren werden opgeroepen 
om hun lekkerste en meest milieuvriendelijke 
vegetarische gerecht in te sturen. De beste 
inzendingen vind je in dit boekje. Ze zullen 
je zeker inspireren om zoals zoveel anderen 
mee te doen aan Donderdag Veggiedag en je  
ecologische impact flink te verkleinen.
De recepten zijn berekend op vier personen en 
het aantal worteltjes naast het gerecht geeft 
aan hoe makkelijk het te bereiden is.

Strafste Gentenaar, Barbara Sarafian geeft hier 
alvast haar lekkerste veggie recept prijs en roept 
alle Gentenaren op om haar voorbeeld te volgen 
en van donderdag een echte veggiedag te maken.

Ingrediënten

•	 150	g	bulgur
•	 groentebouillon	(of	2	el	sojasaus)
•	 2	kleine	courgettes
•	 	150	g	rode	bonen		
(gekookt	of	uitgelekt	gewicht)

•	 150	g	mais
•	 3	lente-uien
•	 3	rode	bieten	
•	 1	appel
•	 	half	bosje		
bladpeterselie

•	 3	el	sesamzaadjes
•	 2	el	olijfolie
•	 4	spinazieburgers

Bereidingswijze 

Warm	de	oven	voor	op	180°C.	Kook	de	bulgur	gaar	in	300	ml	water	
of	groentebouillon,	dit	duurt	ongeveer	15-20	min.	Snijd	ondertussen	
de	courgettes	in	de	lengte	door	en	hol	ze	uit	door	met	een	eetlepel	
de	zaadjes	uit	de	courgette	te	schrapen.	Meng	de	rode	bonen,	mais	
en	fijngesneden	lente-ui	onder	de	gare	bulgur.	Vul	de	courgettes	met	
de	bulgur,	leg	ze	in	een	ingevette	ovenschaal	en	bak	ze	ongeveer	20	
min	in	de	oven.

Rasp	de	rauwe	rode	bieten	en	meng	ze	met	de	in	blokjes	gesneden	
appel	en	de	versnipperde	bladpeterselie.	Giet	de	sesamzaadjes	en	
de	olijfolie	over	de	bietensla	en	hussel	alles	nog	een	keertje	door.	

Bak	 de	 spinazieburgers	 in	 de	 pan	 en	 serveer	 ze	 met	 een	 stuk		
courgette	en	de	bietensla.	

Spinazieburger met gevulde courgette  

en rode bietenslaatje

Barbara	Sarafian

“Ik kook meerdere keren per 
week vegetarisch sinds mijn zoon 

geen vlees meer wil eten.”

Veggietalent uit Gent
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Ingrediënten voor 1 taart:

Vulling:
•	 1	aubergine	(in	stukken	gesneden)
•	 1	grote	ui	(fijngesnipperd)
•	 	1	rode	chilipeper	(fijngesneden		
en	ontdaan	van	de	zaadjes)

•	 2	rode	paprika’s	
•	 2	teentjes	look
•	 2	wortels	(in	blokjes)
•	 	2	stengels	groene	selder		
(in	blokjes)

•	 125	g	groene	linzen	
•	 	150	g	kikkererwten		
(uitgelekt	of	gaargekookt	gewicht)

•	 1	blokje	groentebouillon
•	 1	klein	blikje	tomatenpuree
•	 1	el	maïzena
•	 	1	bosje	platte	peterselie		
(grof	gehakt)

•	½	tl	komijnzaad
•	 1	tl	korianderzaad
•	 sojaboter	of	olijfolie

Taart:
•	 6	vellen	filodeeg
•	 sojaboter

De taart van prinses Yasmine 

Bereidingswijze

Warm	de	oven	voor	op	200°C.	

Rooster	en	pel	de	paprika*.	Rooster	de	komijn-	en	korianderzaadjes	
in	een	droge	pan	tot	de	zaadjes	beginnen	te	‘knetteren’.	Maal	de	
zaadjes	samen	met	de	gepelde	lookteentjes	en	de	chilipeper	in	een	
vijzel	tot	een	fijne	chilipasta.	

Stoof	in	een	grote	pan	de	ui	glazig,	samen	met	de	chilipasta.	Voeg	
de	 wortelblokjes,	 de	 selderblokjes	 en	 de	 auberginestukken	 toe	
en	 laat	 de	 groenten	 even	meebakken.	 Roer	 de	 linzen	 onder	 de		
groenten	samen	met	2,5	maal	het	volume	van	de	linzen	aan	water,	
de	tomatenpuree	en	een	verkruimeld	bouillonblokje.	Breng	aan	de	
kook	en	laat	afgedekt	een	twintigtal	minuutjes	verder	sudderen,	tot	
de	linzen	gaar	zijn.	

Bekleed	ondertussen	een	taartvorm	met	bakpapier.	Leg	in	de	taart-
vorm	een	laag	filodeeg	en	bestrijk	die	met	boter.	Bouw	de	filodeeg-
bodem	op	tot	je	drie	lagen	hebt.	Bovenop	komt	een	laag	bakpapier	
en	bakbonen.	Bak	de	bodem	tien	minuten	voor.	

Haal	uit	de	oven.	Verwijder	de	bovenste	laag	bakpapier	en	bakbonen	
en	laat	de	bodem	afkoelen.
Haal	 het	deksel	 van	de	pan	en	controleer	of	de	 linzen	gaar	 zijn.	
Roer	nu	de	kikkererwten	onder	het	groentemengsel.	Bind	het	kook-
vocht	met	de	maïzena	en	laat	het	geheel	nog	even	verder	garen	tot	
bijna	al	het	kookvocht	is	verdampt.	Kruid	af	met	peper,	zout	en	de	
verse	peterselie.	

Haal	de	voorgebakken	filodeegbodem	uit	de	taartvorm.	Neem	een	
nieuw	filodeegvel.	Strijk	het	in	met	gesmolten	sojaboter	en	leg	het	in	
een	beboterde	taartvorm.	Bouw	zo	verder	op	tot	je	drie	lagen	hebt,	
maar	 schik	 het	 deeg	 telkens	 zo	 dat	 het	 ruim	 over	 de	 taartvorm	
hangt	(dit	wordt	straks	het	deksel	van	de	taart).	Leg	nu	de	reeds	
gebakken	filodeegbodem	bovenop	de	nieuwe.	Giet	de	groente-
vulling	erop	en	druk	gelijkmatig	aan.	Schik	de	geroosterde	paprika		
bovenop	de	vulling.	Vouw	tot	slot	de	overhangende	randen	filodeeg	
over	het	geheel	zodat	 je	een	soort	van	 taartdeksel	krijgt.	Bak	de	
taart	onderaan	 in	de	oven	goudbruin,	dat	duurt	ongeveer	 vijftien	
tot	twintig	minuten.	

*	Ovenmethode:	snijd	de	paprika	doormidden,	haal	de	zaadlijsten	
eruit	en	leg	beide	helften	met	de	snijkant	naar	onder	op	een	oven-
plaat	onder	de	gril.	Vlammethode:	prik	de	paprika	op	een	vork	en	
draai	hem	rond	boven	de	gasvlam	tot	de	schil	zwart	kleurt	en	blaren	
vormt.	 Stop	 de	 nog	warme	 paprika	 in	 een	 plastic	 zak.	 Door	 de	
stoom	in	de	zak	komt	de	schil	los	van	het	vruchtvlees	en	kan	je	de	
paprika	makkelijk	pellen.

Sylvie wist hoe ze de traditionele niet-veggie taart van Ali Baba moest maken. Maar voor deze wedstrijd  
bedacht ze een erg smakelijke variant: de taart van Ali Baba’s veggie vriendin, prinses Yasmine. De taart vraagt 
wel wat werk, maar serveert super feestelijk! Je kan een ‘short cut’ nemen door kant-en-klaar bladerdeeg te 
gebruiken voor de bodem en de taart af te dekken met enkele vellen beboterde filodeeg. 

Sylvie	Taveirne,	28	jaar

“Een recept omtoveren tot een 
vegetarische variant zie ik als een 
leuke uitdaging met hier alvast een 

erg lekker resultaat!”
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Bereidingswijze

Warm	de	oven	voor	op	180°C	en	kook	de	aardappelen	beetgaar.	

Maak	de	bechamelsaus:	laat	de	margarine	smelten	en	klop	er	de	
bloem	door.	Giet	hier	geleidelijk	aan	en	onder	voortdurend	roeren	
de	sojamelk	bij	tot	je	een	gladde,	stevige	saus	bekomt.	Kruid	af	met	
peper,	zout	en	nootmuskaat	en	laat	even	doorkoken.	

Maak	ondertussen	de	tomatensaus:	stoof	de	uien	aan	in	wat	olijf-
olie,	samen	met	de	 look,	oregano	en	het	gehakt.	Giet	de	stukjes	
tomaat	erbij	en	laat	alles	goed	doorkoken.	

Gril	de	aubergine	in	de	oven	of	bak	ze	langs	beide	kanten	gaar	in	
een	pan	met	wat	olijfolie.
Snijd	de	afgegoten	aardappelen	in	schijfjes	van	ongeveer	1	cm.	

Leg	 in	een	 ingevette	ovenschaal	een	 laagje	aubergine,	een	 laag-
je	aardappel	en	giet	er	een	 laagje	 tomatensaus	over.	Herhaal	dit	
nogmaals.	 Leg	 op	 de	 tomatensaus	 nog	 een	 laagje	 aubergines		
en	eindig	met	een	laag	bechamelsaus.	Plaats	de	moussaka	15	mi-
nuten	in	de	oven.

Ingrediënten

•	 1	kg	vaste	aardappelen
•	 75	g	margarine
•	 75	g	bloem
•	 700	ml	sojamelk
•	 olijfolie
•	 500	g	seitan-	of	tofugehakt
•	 1	ui	(fijngesneden)
•	 3	teentjes	look	(fijngesneden)
•	 	6	verse	tomaten	of	2	blikken	
gepelde	tomaten	(in	blokjes)

•	 	3	middelgrote	aubergines		
(in	dunne	schijfjes)

•	 1	tl	oregano
•	 nootmuskaat

Moussaka

Laagjes-ovenschotels scoren altijd. Een veggie versie van de immer populaire moussaka kon dan ook niet uitblijven. 

Bart	Franck,	28	jaar

“Om het op z’n Gents te zeggen: 
vree wijze spijs!”
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Herfstpasta met pompoensaus  

en hazelnotenpesto

Barbara	Geeroms,	24	jaar

“Omdat dieren zo  
belangrijk voor me zijn” 

Ingrediënten

•	 1	gele	of	oranje	paprika
•	 2	teentjes	knoflook
•	 1	pompoen	(Hokkaido)
•	 peper	en	zout
•	 neutrale	plantaardige	olie
•	 	¼	tl	zeste	van	sinaasappel		
(geraspte	sinaasappelschil)

•	 170	g	hazelnoten
•	 1	bosje	peterselie
•	 1	bosje	waterkers
•	 sap	van	½	citroen
•	 1	scheutje	sojaroom
•	 400	g	pasta

Bereidingswijze 

Gril	de	paprika	en	de	ongepelde	knoflookteentjes	in	de	oven*.	
Pel	de	paprika	en	knoflook.	

Warm	de	oven	voor	op	180°C.	Snijd	de	pompoen	 in	schijfjes	van	
ongeveer	2	cm.	Leg	de	pompoenstukken	op	een	bakplaat,	bestrooi	
met	wat	peper	en	zout	en	giet	er	een	scheutje	olie	op.	Hussel	de	
pompoenstukken	goed	door	elkaar	zodat	alles	bedekt	 is	met	een	
laagje	olijfolie.	Bak	de	pompoenstukken	in	30	tot	40	minuten	gaar.

Maak	ondertussen	de	hazelnotensaus:	mix	de	hazelnoten,	peter-
selie,	waterkers,	1	gegrild	teentje	knoflook,	een	snuifje	zout	en	het	
citroensap	tot	je	een	saus	bekomt.	Als	je	een	zeer	vloeibare	saus	
wil,	voeg	er	dan	meer	olie	aan	toe.

Haal	de	pompoen	uit	de	oven	en	verwijder	de	schil.	Doe	de	pompoen-
stukken	met	het	tweede	gegrilde	teentje	knoflook	in	een	kom,	mix	met	
een	scheutje	sojaroom	en	breng	op	smaak	met	peper,	zout	en	de	si-
naasappelschil.	Snijd	de	paprika	in	reepjes	en	meng	ze	onder	de	saus.	

*	Kijk	om	te	weten	hoe	je	paprika’s	en	knoflook	moet	grillen	naar	het	
recept	‘De	taart	van	prinses	Yasmine’	op	pagina	4.	

De herfst kondigt de eerste kou en kortere dagen aan. Toch kijkt Barbara Geeroms elke keer weer uit naar de 
heerlijke producten die bij dit seizoen horen. Ze creëerde met dit eenvoudige gerecht een erg smakelijke pasta 
waarin hartverwarmende ingrediënten de hoofdrol spelen.
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Ingrediënten:

•	 2	uien	(fijngesneden)
•	 3	teentjes	knoflook	(geperst)
•	 olijfolie
•	 1	el	oregano
•	 peper	en	zout
•	¼	tl	cayennepeper
•	 1	tl	paprikapoeder
•	 200	g	tofu-	of	seitangehakt
•	 1	rode	paprika	(fijngesneden)
•	 1	gele	paprika	(fijngesneden)
•	 1	kleine	courgette	(fijngesneden)
•	 250	g	champignons	(fijngesneden)
•	 1	dl	rode	wijn
•	 	400	g	gepelde	tomaten	uit	blik		
of	3	tot	4	verse	tomaten		
(in	stukken	gesneden)

•	 	100	g	cashewnoten	(fijngehakt)
•	 5	el	gistvlokken	(optioneel)
•	 	verse	peterselie	(fijngehakt)
•	 500	g	spaghetti

Spaghetti Bolognaise

Bereidingswijze

Stoof	de	ui	en	de	knoflook	samen	met	de	overige	kruiden	(behalve	
de	peterselie)	in	wat	olijfolie,	tot	de	ui	glazig	wordt.	Voeg	het	veggie	
gehakt	toe	en	laat	alles	nog	enkele	minuten	stoven.	Roer	daarna	de	
paprika,	courgette	en	champignons	onder	het	gehakt.	Smoor	het	
geheel	met	de	rode	wijn	en	voeg	als	laatste	de	tomaten	toe.	Laat	de	
saus	op	een	heel	laag	vuurtje	sudderen,	hoe	langer	hoe	lekkerder!	

Kook	ondertussen	de	spaghetti	beetgaar.	

Rooster	de	fijngehakte	cashewnoten	in	een	droge	pan.	Neem	de	
pan	van	het	vuur	en	meng	er	de	gistvlokken	onder.	Voeg	net	voor	
het	opdienen	de	fijngehakte	peterselie	toe	aan	de	cashewnoten.	

Met een goed gemaakte veggie spaghetti bolognaise kan je zelfs fervente vleeseters beetnemen. Je kan ook 
spelen met de groenten die in de saus gaan: waarom niet eens stukjes pompoen in de winter en aubergine in 
de zomer. Deze spaghetti wordt afgewerkt met een fijne mengeling van cashewnoten, peterselie en gistvlokken. 

“Het enige vlees dat ik eet is van insecten  
die zich in mijn koffie euthanaseren”

Mats	Van	Eynde,	31	jaar
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Ingrediënten

•	 olijfolie
•	 1	ui	(fijngesneden)
•	 1	kg	aardappelen	(in	blokjes)
•	 5	kleine	wortels	(in	blokjes)
•	 400	g	seitan	(in	blokjes)
•	 1	courgette	(in	blokjes)
•	 400	g	linzen
•	 2,5	dl	groentebouillon
•	 1	tl	kaneelpoeder
•	 1	tl	gemberpoeder
•	 2	tl	komijn
•	 2	laurierblaadjes

Seitan-linzenstoofpotje

Bereidingswijze 

Stoof	de	ui	in	wat	olijfolie.	Voeg	de	aardappelen,	wortels	en	seitan	
toe	en	roerbak	enkele	minuten.	Voeg	de	courgette	en	de	linzen	toe	
en	bak	nog	even	door.	Voeg	de	groentebouillon,	kaneel,	gember,	
komijn	en	laurier	toe.	Plaats	het	deksel	op	de	pan	en	laat	ongeveer	
30	minuten	pruttelen.

Kinderen zijn niet altijd de meest mak-
kelijke eters, maar op dit seitan-linzen-
stoofpotje zijn de kinderen van An dol!

Ingrediënten

•	½	kg	aardappelen	(in	blokjes)
•	 1	broccoli	(in	blokjes)
•	 2	grote	wortels	(in	blokjes)
•	 peper	en	zout
•	 2	tl	Provençaalse	kruiden
•	 olijfolie
•	 	250	g	champignons		
(in	halve	maantjes	gesneden)

•	 	een	pakje	gerookte	tofuworstjes	
(in	3	gesneden)

•	 	een	handvol	zonnebloempitten		
(of	pijnboompitten)

•	 3	takjes	rozemarijn
•	 sojaboter

Heerlijke groenteschotel met  

veggie worstjes

Bereidingswijze 

Warm	de	oven	voor	op	180	°C.
Stoom	of	kook	de	aardappelen,	broccoli	en	wortels	beetgaar.	Giet	
het	overtollige	water	af	en	kruid	met	peper,	zout	en	Provençaalse	
kruiden.	Meng	de	gare	groenten	samen	met	de	champignons,	de	
tofuworstjes	en	wat	olijfolie	 in	een	ovenschaal	en	zorg	ervoor	dat	
de	olijfolie	goed	verdeeld	is.	Leg	de	takjes	rozemarijn	en	stukjes	boter	
verspreid	 tussen	 de	 groenten.	 Bestrooi	 alles	 met	 een	 handjevol	
zonnebloempitjes.	Bak	de	schotel	ongeveer	20	minuten	in	de	oven.	

Veggie hoeft niet altijd ingewikkeld te 
zijn vindt Cindy. Serveer dit gerecht 
met een sausje naar keuze! 

“Mijn dochtertjes voelen al perfect aan waarom we  
thuis vegetarisch eten, hoe klein ze ook nog maar zijn.”

An	Vanderschueren,	34	jaar

“Ook in de keuken wil ik mijn steentje bijdragen, daarom kies ik 
voornamelijk voor biologische producten en voor 100% veggie.”

Cindy	Strypsteen,	29	jaar 9



10



Ingrediënten:

•	 12	lasagnevellen
•	 2	grote	tomaten
•	 1	courgette	
•	 het	sap	van	een	halve	citroen
•	 30	ml	olijfolie
•	 zout
•	 150	g	zongedroogde	tomaten
•	 100	g	hummus

Voor de pesto:
•	 	1	groot	bosje	basilicum
•	 80	g	pijpajuin
•	 100	g	hazelnoten
•	 60	ml	olijfolie
•	 zout

Zomerse lasagne

Bereidingswijze

Snijd	de	courgette	heel	fijn	(julienne).	Meng	het	sap	van	de	citroen	
met	30	ml	olijfolie	en	het	zout	en	laat	de	courgette	hierin	minstens	
30	minuten	marineren.	

Hak	de	hazelnoten,	de	in	stukken	gesneden	pijpajuin	en	de	basilicum	
fijn	in	een	blender	of	keukenrobot	en	giet	er	de	rest	van	de	olijfolie	
bij.	Kruid	af	met	zout	en	peper	naar	smaak.	

Snijd	de	tomaten	en	de	zongedroogde	tomaten	fijn.	Kook	de	lasagne-
vellen	gaar	volgens	de	instructies	op	de	verpakking	en	giet	ze	af.	

Neem	een	ovenschaal	en	leg	hierin	een	laag	lasagnevellen.	Smeer	
ze	 in	 met	 de	 helft	 van	 de	 hummus.	 Leg	 hierop	 een	 laagje	 van	
de	 gemarineerde	 courgettes	 en	 de	 fijngesneden	 tomaten.	 Giet		
hierover	een	beetje	pesto.	Herhaal	hetzelfde	voor	de	andere	lagen.	
Eindig	met	een	lasagnevel	en	strijk	het	bovenste	vel	goed	in	met	de	
pesto.	Serveer	op	kamertemperatuur.

Dat lasagne niet altijd uit de oven moet komen bewijst Magdalena Morro met dit recept. Ideaal als verkoelend 
gerecht op snikhete dagen!

Ingrediënten

•	 olijfolie
•	 1	grote	ui	(fijngesnipperd)
•	 3	teentjes	knoflook	(fijngesneden)
•	 	een	stukje	gember	van	ongeveer		
2	cm	(geraspt)

•	 1	wortel	(in	dunne	schijfjes)
•	 1	rode	paprika	(in	fijne	reepjes)
•	 1	gele	paprika	(in	fijne	reepjes)
•	½	zure	appel	(in	kleine	blokjes)
•	 1	mespunt	chilipoeder
•	 1	dl	groentebouillon
•	 1	tl	kerriepoeder
•	 1,5	dl	kokosmelk
•	maïszetmeel	(optioneel)

Kerriestoofpotje

Bereidingswijze 

Verhit	wat	 olijfolie	 in	 een	 ruime	pan	of	wok	 en	 stoof	 hierin	 de	 ui	
glazig.	Roer	de	knoflook	en	gember	en	de	kerrie	onder	de	ui	en	
laat	kort	meestoven.	Voeg	hierna	de	wortel	en	paprika’s	toe	en	laat	
ze	5	minuten	meestoven.	Roer	de	appel	en	chilipoeder	onder	de	
groenten.	Blus	de	groenten	met	de	groentebouillon	en	de	kokos-
melk,	zet	het	deksel	op	de	pan	of	wok	en	laat	het	stoofpotje	op	een	
zacht	vuurtje	sudderen	 tot	alles	gaar	 is.	Bind	eventueel	overtollig	
vocht	met	maïszetmeel	en	kruid	af	met	peper	en	zout	naar	smaak.

Mensen die nog niet gewoon zijn om 
vegetarische gerechten te eten scho-
tel je soms nog het best een exotisch 
gerecht voor. Door de frisse oosterse 
smaak van deze kleurrijke stoofpot 
wordt het vlees niet eens gemist! Voor 
de meer ervaren veggie eters kan je er 
krokant gebakken tofu of tempeh bij 
serveren. Lekker met rijst of noedels.

“Dit is een van mijn lievelingsgerechten omdat het zowel  
groenten, kleur en een oosterse smaak op je bord brengt en 

bovendien supersnel klaar is. Gewoon doen!”

	Nancy	Vande	Casteele,	38	jaar

Magdalena	Morro,	28	jaar

“Eerlijk voor de natuur  
en heerlijk voor mij.”
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Ingrediënten:

•	 Een	twaalftal	lasagnevellen.	

Voor de tomatensaus:
•	 500	g	sojagehakt
•	 2	uien	(versnipperd))
•	 4	tomaten	(in	stukken)
•	 3	teentjes	knoflook	(fijngesneden)
•	 Provençaalse	kruiden
•	 2	el	tomatenpuree
•	 1	dl	groentebouillon

Voor de bechamelsaus:
•	 500	ml	ongezoete	sojamelk
•	 75	g	bloem
•	 75	g	sojaboter
•	 3	el	gistvlokken
•	 peper	en	zout
•	 	een	mespuntje		
nootmuskaat

Veggie Lasagne

Bereidingswijze

Verwarm	de	oven	voor	op	180°C.

Maak	 eerst	 de	 tomatensaus:	 stoof	 de	 ui	 aan	 samen	 met	 de		
Provençaalse	kruiden,	de	knoflook	en	de	tomatenpuree.	Voeg	nu	
de	 tomaten,	het	sojagehakt	en	de	groentebouillon	bij	de	uien	en	
laat	het	geheel	goed	doorkoken	tot	je	een	saus	hebt.	

Voor	de	bechamelsaus	maak	je	eerst	een	roux	van	de	sojaboter	en	
de	bloem.	Giet	in	kleine	hoeveelheden	de	sojamelk	bij	de	roux	en	roer	
stevig	tot	je	een	gladde	saus	hebt.	De	saus	is	beter	iets	te	slap	dan	te	
stevig:	de	lasagnevellen	nemen	tijdens	het	garen	veel	vocht	op.	

Bouw	in	een	ovenschaal	de	lasagne	op:	begin	met	een	laag	tomaten-
saus,	 een	 laag	 lasagnevellen,	 een	 laag	 bechamelsaus,	 een	 laag	
lasagnevellen,	…	en	eindig	met	een	laag	bechamelsaus.	Plaats	de	
lasagne	dertig	tot	veertig	minuten	in	de	oven.	

Pasta scoort vrijwel bij iedereen, en zeker lasagne. Geef je lasagne een originele toets door hem vijf minuten 
voor het einde van de baktijd te bestrooien met amandelschilfers.

“De combinatie van mijn moeders zonnige lasagnerecepten 
met mijn vaders heerlijk sappige zelfgeteelde groenten 

maken een echt ecofeest!”
Sarah	Braeckman,	29	jaar
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Noord-Afrikaanse gerechten krijgen een speciale toets als je ze vlak voor het serveren met verse koriander bestrooit. 

Ingrediënten:

•	 1	kruidnagel
•	 1	tl	ongemalen	koriander
•	 1	tl	ongemalen	komijn
•	 1	snuifje	pili-pili
•	 1	mespunt	harissa
•	 1	tl	gemberpoeder
•	 1	tl	paprikapoeder
•	 1	tl	nootmuskaat
•	 	1	tl	kaneel	en	extra	kaneel		
voor	de	couscous

•	 peper	en	zout
•	 1	aubergine	(in	blokjes)
•	 1	courgette	(in	blokjes)
•	 3	kleine	tomaten	(in	blokjes)
•	 2	wortels	(in	blokjes)
•	 olijfolie
•	 2	uien	(fijngehakt)
•	 2	teentjes	look	(fijngehakt)
•	 1	brik	tomatenstukjes
•	 50	g	kikkererwten
•	 300	g	tofureepjes
•	 200	g	couscous
•	 	80	g	dadels		
(ontpit	en	in	4	gesneden)

Bereidingswijze

Maal	de	kruidnagel,	komijn	en	koriander	 in	een	vijzel	en	meng	er	
vervolgens	alle	andere	kruiden	onder.

Bak	de	ui	glazig	in	een	pan	met	wat	olijfolie.	Voeg	de	look	toe,	en	
laat	 ook	de	 kruidenmengeling	 enkele	minuten	meebakken.	 Voeg	
vervolgens	 de	 gesneden	 groenten	 en	 het	 brik	 tomatenstukjes	
toe.	Laat	de	groenten	gedurende	15	minuten	op	een	laag	vuurtje		
sudderen.	Voeg	de	kikkererwten,	dadels	en	tofureepjes	toe	en	laat	
nog	10	minuten	sudderen.

Doe	 de	 couscous	 in	 een	 hittebestendige	 kom.	 Kruid	 met	 wat		
kaneel	en	giet	er	kokend	water	over.	Dek	de	kom	af	en	laat	twee	
minuten	rusten.	Roer	de	couscous	door	met	een	vork	en	laat	nog	
eens	2	minuten	staan.	Als	al	het	water	is	opgenomen	en	de	cous-
cous	nog	niet	volledig	gaar	is,	giet	er	dan	wat	extra	kokend	water	
bij	en	laat	nog	eventjes	staan.	
	
Serveer	 in	 diepe	 borden.	 Schep	 een	 bergje	 couscous	 in	 het		
midden	van	het	bord	en	daarop	de	groentestoofpot.	

Noord-Afrikaans op z’n vegetarisch

“Familie en vrienden verrassen met nieuwe dingen,  
daar hou ik van. Intussen bevat mijn zelf  

geschreven kookboek reeds 128 hoofdgerechten.”

Lien	Deboiserie,	26	jaar
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Ingrediënten:

•	 2	el	olijfolie
•	 2	uien	(grof	gesneden)
•	 300	g	seitan	(in	stukken)
•	 2	laurierblaadjes
•	 1	el	Provençaalse	kruiden	
•	 1	sneetje	brood
•	 2	el	grove	Tierentyn	mosterd
•	 2	dl	groentebouillon
•	½	l	Gents	bruin	bier
•	 	2	sneetjes	peperkoek		
(in	stukjes)

•	 	donkerbruine	suiker		
(optioneel)

Gentse seitanstoofpot

Bereidingswijze

Verhit	de	olijfolie	in	een	ruime	pot.	Bak	hierin	de	uien.	Bak	de	seitan	
aan	in	een	aparte	pan.	Voeg	de	seitan,	laurier	en	kruiden	toe	aan	de	
uien.	Roer	om	en	giet	de	groentebouillon	erbij.	Smeer	de	mosterd	
op	het	brood	en	voeg	dit	toe	aan	het	geheel.	Laat	het	stoofpotje	
een	uurtje	pruttelen.	Dit	 kan	 je	best	 een	dag	op	 voorhand	doen	
zodat	de	smaken	goed	kunnen	intrekken.

Voeg	de	dag	zelf	het	bier	en	de	peperkoek	bij	de	stoverij	en	 laat	
alles	op	een	zacht	vuurtje	zonder	deksel	inkoken.	Breng	op	smaak	
met	peper	en	zout.	Als	je	van	zoet	houdt,	roer	er	dan	vlak	voor	het	
serveren	wat	bruine	suiker	door.

Het recept van Pieter veroverde ons hart omdat hij uitlegt hoe je zelf smakelijke seitan maakt. En, natuurlijk 
door typische Gentse ingrediënten te gebruiken zoals peperkoek. Wil je het volledige recept volgen en zelf 
seitan maken? Neem dan een kijkje op www.evavzw.be/recepten. Serveer de stoverij met frisse groenten en 
rijst of kroketjes.

Ingrediënten

•	 olijfolie
•	 1	grote	ui	(fijngesneden)
•	 1	teentje	knoflook	(fijngesneden)
•	½	tot	¾	pompoen	(in	blokjes)
•	½	à	1	tl	chilipoeder
•	 1	tl	paprikapoeder
•	½	à	1	el	komijn
•	 1	el	koriander
•	 ¾	tl	garam	masala	(of	kaneelpoeder)
•	 zout
•	 400	g	tomatenpassata
•	 400	g	kikkererwten
•	 	8	gedroogde	vijgen		
(in	reepjes	gesneden)

•	 verse	koriander

Pompoenstoofpotje

Bereidingswijze 

Stoof	de	ui	zachtjes	gaar	in	wat	olijfolie	tot	ze	bijna	karameliseert.	
Voeg	de	knoflook	en	pompoen	toe	en	laat	aanstoven.	Roer	de	kruiden	
onder	de	pompoen	en	laat	nog	heel	even	stoven,	de	pompoen	mag	
nog	een	beetje	hard	zijn.	Giet	de	tomatenpassata	bij	de	groenten	en	
laat	alles	op	een	zacht	vuurtje	pruttelen	tot	de	pompoen	beetgaar	
is,	dat	duurt	ongeveer	25	minuten.	Roer	hierna	de	kikkererwten	en	
vijgen	onder	de	groenten	en	laat	alles	nog	10	minuten	verder	garen	
zodat	de	smaken	goed	intrekken.
Strooi	vlak	voor	het	serveren	verse	koriander	over	het	stoofpotje.	

Een makkelijk en heerlijk wintergerechtje met een typische groente van bij ons met een exotisch accent.

“Een lekkere, eerlijke, verse maaltijd en leuk  
gezelschap dat is pas genieten! 

Pieter	Lapeire,	28	jaar

“Dit gerecht serveren met rijst of couscous en verse  
koriander. Heerlijk! En de gasten bevestigen het steeds weer.”

	Isabel	De	Groote,	31	jaar 15



Ingrediënten:

•	 olijfolie
•	 1	grote	ui	(fijngesnipperd)
•	 2	teentjes	knoflook	(geperst)
•	½	el	paprikapoeder
•	 1	el	Provençaalse	kruiden
•	 1	tl	rozemarijn
•	 1	rode	paprika	(in	stukjes)
•	 1	el	sojasaus
•	 250	g	champignons	(in	schijfjes)
•	½	pompoen	(in	blokjes)
•	 100	g	rode	linzen
•	 	800	g	tomatenstukjes	met	sap	
(vers	of	uit	blik)

•	 	250	ml	groentebouillon		
voor	de	groentesaus

•	 75	g	margarine
•	 75	g	tarwebloem
•	 	250	ml	groentebouillon		
voor	de	bechamelsaus

•	 500	ml	ongezoete	sojamelk
•	 3	el	gistvlokken
•	 een	mespuntje	nootmuskaat
•	 12	lasagnevellen
•	 50	g	paneermeel
•	 25	g	pompoenpitten	(geroosterd)
•	 	25	g	hazelnoten		
(geroosterd	en	gehakt)

•	 25	g	amandelschilfers	(geroosterd)
•	 enkele	klontjes	sojaboter

Pompoenlasagne

Bereidingswijze

Warm	de	oven	voor	op	180°C.

Maak	een	groentesaus:	stoof	de	ui	en	de	knoflook	in	olijfolie	tot	de	
ui	glazig	wordt.	Voeg	het	paprikapoeder,	de	Provençaalse	kruiden	
en	 de	 rozemarijn	 toe	 en	 laat	 even	meebakken.	 Voeg	 vervolgens	
de	verse	paprika	toe	en	laat	enkele	minuten	meebakken.	Blus	met	
sojasaus.	Roer	de	champignons	bij	de	paprika	en	bak	tot	ze	gaar	
zijn.	 Voeg	de	pompoen	en	de	 linzen	 toe	en	 roer	 alles	goed	om.	
Giet	de	tomatenstukjes	bij	de	groenten	en	laat	alles	gedurende	30	
minuten	rustig	gaar	sudderen.	Roer	het	geheel	regelmatig	om	en	
giet	 eventueel	 een	scheutje	water	bij	 de	groenten	als	 ze	dreigen	
aan	te	bakken.	

Maak	de	bechamelsaus:	maak	een	roux	van	de	margarine	en	de	
bloem.	Giet	in	kleine	hoeveelheden	de	sojamelk	en	groentebouillon	
bij	de	roux	en	roer	stevig	tot	je	een	gladde	saus	bekomt.	De	saus	
is	beter	iets	te	slap	dan	te	stevig:	de	lasagnevellen	nemen	namelijk	
tijdens	het	garen	veel	vocht	op.	Roer	de	gistvlokken	bij	de	saus	en	
breng	op	smaak	met	nootmuskaat,	peper	en	zout.	

Leg	 afwisselend	 een	 laag	 groentesaus,	 een	 laag	 lasagnevellen,	
een	 laag	 bechamelsaus	 en	 een	 laag	 lasagnevellen	 in	 een	 oven-
vaste	schaal.	Eindig	met	een	laag	bechamelsaus.	Bestrooi	met	de		
geroosterde	 noten	 en	 het	 paneermeel.	 Leg	 nog	 enkele	 klontjes	
margarine	 bovenop	 de	 nootjes,	 dat	 zorgt	 voor	 een	 goudbruin	
korstje.	Plaats	de	lasagne	30	tot	40	minuten	in	de	oven.	

Lasagne met bechamelsaus en tomatensaus kennen we allemaal. Maar Sofie Ballieu gaf aan de klassieke 
lasagne een heerlijke, originele twist. De moeite waard om eens te proberen. 

“Mijn grote uitdaging is om van klassieke gerechten  
een volledig plantaardige versie te maken,  

of het nu om gebak of hartige gerechten gaat.” 
Sofie	Ballieu	,	26	jaar
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Ingrediënten:

•	 400	g	tofu
•	 100	ml	sojasaus
•	¼	tl	cayennepeper
•	 100	g	polenta
•	 bloem
•	 300	g	veenbessen
•	 150	g	suiker
•	 olijfolie
•	 300	g	bospaddenstoelen
•	 	200	g	oesterzwammen		
(in	reepjes)

•	 	500	g	Belgische		
champignons		
(in	4	gesneden)

•	 	3	teentjes	knoflook		
(geperst)

•	 2	el	balsamicoazijn
•	 300	g	sluimererwten

Veggie wildgerecht

Bereidingswijze

Pers	het	water	uit	de	tofu*.	Snijd	de	tofu	in	reepjes	en	marineer	ze	
een	uurtje	in	de	sojasaus	en	de	cayennepeper.	

Breng	300	ml	water	aan	de	kook	en	giet	de	polenta	in	het	kokend	
water	terwijl	je	goed	roert.	Laat	de	polenta	tien	tot	vijftien	minuten	
zachtjes	verder	koken	onder	voortdurend	 roeren	 tot	 je	een	dikke	
pap	hebt.	Stort	de	polenta	uit	op	een	bakplaat	of	ovenschaal	en	rol	
uit	zodat	je	een	plak	krijgt	van	ongeveer	anderhalve	centimeter	dik.	
Laat	de	polenta	goed	afkoelen	en	snijd	in	frietjes.	Wentel	de	frietjes	
in	bloem,	klop	af	en	bak	ze	krokant	in	olijfolie.

Spoel	de	veenbessen,	doe	ze	in	een	pan	met	een	beetje	water	en	de	
suiker	en	breng	ze	aan	de	kook.	Voeg	eventueel	een	snuifje	kaneel	toe.	
Gebruik	zeker	niet	te	veel	water	want	tijdens	het	koken	van	veenbes-
sen	komt	er	veel	sap	vrij.	Na	ongeveer	tien	minuten	roer	je	nog	eens	
stevig	door	de	bessen	zodat	ze	uiteenvallen	en	je	een	saus	hebt.	

Giet	de	tofureepjes	af	(hou	de	rest	van	de	marinade	opzij!),	wentel	
ze	in	wat	bloem	en	bak	ze	in	olijfolie	goudbruin.
	
Bak	ondertussen	 in	een	hete	wok	de	bospaddenstoelen,	oester-
zwammen	 en	 champignons,	 samen	met	 de	 knoflook.	Kruid	met	
peper	 en	 voeg	 na	 het	 dichtschroeien	 van	 de	 paddenstoelen	 de	
balsamicoazijn	 en	 de	 rest	 van	de	marinade	 van	de	 tofu	 toe.	 Als	
de	 paddenstoelen	 bijna	 gaar	 zijn,	 voeg	 je	 de	 sluimererwten	 toe.	
Als	alles	gaar	 is	voeg	 je	de	gebakken	 tofureepjes	 toe.	Roer	zeer	
voorzichtig	om,	zodat	de	tofu	niet	uiteenvalt.

*	 Leg	hiervoor	de	 tofu	 tussen	 twee	snijplanken	met	een	gewicht	
(een	groot	conservenblik)	erop.	Na	tien	tot	twintig	minuten	heeft	de	
tofu	al	heel	wat	van	z’n	vocht	verloren,	waardoor	de	marinade	beter	
opgenomen	wordt.	

Een smakelijk vegetarisch alternatief voor de klassieke wildschotel tijdens de eindejaarsperiode. Dat was wat 
Karen Meert in gedachten had. En slagen deed ze! 

“Zo’n lekker eten en niemand hoeft er voor te sterven, 
da’s toch een fantastische combinatie!”

Karen	Meert,	28	jaar
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Ingrediënten

•	 4	wortels	(in	schijfjes)
•	 	12	ontpitte	groene	olijven		
(in	schijfjes)

•	 250	g	tofu	(in	blokjes)
•	 verse	rozemarijn	(fijngesneden)
•	 1	tl	kerriepoeder
•	 1	tl	paprikapoeder
•	 	1	stuk	pompoen		
(ongeveer	400	g)

•	 1	tl	kaneel
•	 1	tl	tamari
•	 	½	tl	agave	of		
ahornstroop

•	 pompoenpitten
•	 verse	peterselie
•	 luzernescheuten

Mini menuutje:  

gouden pompoenschijfjes met pittig tofustoofpotje

Bereidingswijze 

Kook	de	wortels	 in	weinig	water	tot	ze	gaar	zijn.	Giet	het	eventueel	
teveel	aan	kookvocht	af	of	laat	het	indikken	en	voeg	op	het	einde	van	
de	kooktijd	de	olijven,	tofu,	rozemarijn,	de	kerrie	en	paprikapoeder	toe.	

Snijd	de	pompoen	 in	 halve	maantjes	 van	ongeveer	 één	centimeter	
dik.	Bak	de	pompoen	in	olijfolie	op	een	laag	vuurtje.	Haal	de	pan	van	
het	vuur,	bestrooi	de	gare	maantjes	met	kaneel	en	besprenkel	ze	met	
de	tamari	en	de	agave	of	ahornstroop.	Draai	de	pompoenmaantjes	
nog	een	keer	om	in	de	warme	pan	zodat	de	smaken	goed	intrekken.	
Rooster	ondertussen	de	pompoenpitjes	in	een	droge	pan.	De	peter-
selie	en	de	luzernescheuten	zorgen	voor	de	afwerking	bij	het	serveren.	

Het gezin van Griet probeert zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Ze genieten niet alleen van vegetarische 
gerechten maar ook van bioproducten. De Hokkaido pompoen - verkrijgbaar in natuurvoedingswinkels - bewijst 
hoe lekker die kunnen zijn. Serveer dit gerecht met tarwekorrels (‘Ebly’). 

“Een rechtvaardige wereld kan ook op ons eigen bord beginnen  
door bijvoorbeeld te kiezen voor vegetarische en  

biologische producten van lokale oorsprong.”

Griet	Dierickx,	40	jaar
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Ingrediënten:

Zuiderse tofu:
•	 400	g	tofu
•	 2	el	olijfolie
•	 5	tomaten	(in	vier	gesneden)
•	 1	ui
•	 2	teentjes	look	(geperst)
•	 1	tl	verse	tijm,	rozemarijn	en	oregano
•	 ½	tl	bonenkruid
•	 ½	tl	paprikapoeder
•	 ½	tl	komijn
•	 2	el	tomatenpuree
•	 2,5	dl	groentebouillon
•	 ½	dl	sterke	koffie
•	 peper	en	zout

Groentespiesje:
•	 1	aubergine	(in	blokjes)
•	 1	rode	paprika	(in	blokjes)
•	 1	courgette	(in	blokjes)
•	 8	champignons
•	 verse	stevige	takjes	rozemarijn
•	 olijfolie	om	te	grillen

Krokante sla:
•	mengeling	van	sla
•	 1	tomaat	in	blokjes
•	 croutons
•	 4	wontonvellen	of	brickdeeg	
•	 olijfolie
•	 peper	en	zout
•	 een	viertal	dunne	schijfjes	aubergine
•	 	een	halve	tomaat	in	fijne	reepjes	
gesneden

Dressing van kurkuma:
•	 2	dl	sojaroom
•	 1	tl	kurkuma
•	½	tl	kardemompoeder
•	½	dl	groentebouillon
•	 peper	en	zout

Zuiderse tofu met groentespiesje

Bereidingswijze

Warm	de	 oven	 voor	 op	 180°C.	Meng	 de	 schijfjes	 aubergine	 en	
tomaat	voor	de	krokante	sla	met	wat	olijfolie,	peper,	zout	en	komijn	
en	spreid	ze	uit	op	een	bakplaat.	Gril	de	groenten	in	de	oven	en	
laat	ze	afkoelen.	

Verhit	voor	de	zuiderse	tofu	wat	olijfolie	en	stoof	hierin	de	look	en	
de	ui	aan.	Voeg	de	tomaten	samen	met	de	groentebouillon	en	de	
tomatenpuree	toe.	Laat	alles	15	minuten	sudderen.	Voeg	hierna	de	
kruiden	en	de	koffie	toe.	Bak	ondertussen	de	tofu	in	een	pan	en	
giet	daarna	de	warme	saus	over	de	tofu.	

Steek	de	groenten	voor	het	spiesje	op	de	rozemarijntakjes	en	gril	
de	spiesjes	in	wat	olijfolie	in	een	pan.	Kruid	af	met	peper	en	zout.	

Voor	 de	 krokante	 sla	 maken	 we	 eerst	 de	 mandjes:	 bestrijk	 de	
wontonvellen	licht	met	olijfolie	en	maak	er	een	korfje	mee	(gebruik	
een	ring	of	druk	ze	in	een	muffinbakplaat).	Plaats	de	wontonvellen	
in	 een	 voorverwarmde	 oven	 op	 180°C	 tot	 ze	 licht	 gekleurd	 zijn	
en	haal	ze	uit	de	oven.	Meng	de	slamengeling	samen	met	de	to-
matenblokjes,	croutons,	peper,	zout	en	olijfolie	naar	smaak	in	een	
kom.	Vul	de	korfjes	met	de	slamengeling	en	werk	af	met	de	ge-
roosterde	reepjes	aubergine	en	tomaat.	

Warm	de	groentebouillon	voor	de	kurkumadressing	op	en	laat	die	
even	inkoken.	Voeg	vervolgens	de	sojaroom,	kurkuma	en	het	kar-
demompoeder	toe.	Laat	verder	inkoken	tot	een	gladde	saus.

Dit gerecht bestaat uit verschillende 
deelgerechtjes. Het vergt dus wat 
planning. Het gebruik van koffie in 
de stoofpot en de bij ons niet zo ge-
kende kurkumadressing zorgen voor 
speciale smaken op je bord. Hier 
past een mooi bergje rijst bij.

“Mijn lief is vegetariër dus als rasechte carnivoor heb ik mij 
verdiept in de vegetarische keuken want de liefde gaat niet 

alleen bij de man door de maag.”

Kurt	Rogiest,	39	jaar
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Ingrediënten

•	 sesamolie
•	 300	g	seitan	(in	blokjes	gesneden)
•	 	100	g	tempeh	naturel	(in	blokjes	
gesneden)

•	 2	uien	(fijngesnipperd)
•	 een	scheutje	rode	wijnazijn
•	 een	flesje	donkerbruin	bier
•	 2	wortels	(fijngesneden)
•	 donkerbruine	suiker
•	 2	tl	gedroogde	tijm
•	 1	laurierblaadje
•	 	2	groentebouillonblokjes
•	 1	sneetje	brood
•	 2	el	mosterd

Stoverij van seitan en tempeh

Bereidingswijze 

Bak	de	seitan	en	de	tempeh	kort	in	de	sesamolie.	Voeg	de	ui	toe	en	
laat	ze	even	meestoven.	Blus	met	de	rode	wijnazijn	en	roer	eventuele	
aanbaksels	los.	Voeg	de	wortels,	de	tijm,	laurier,	de	bouillonblokjes	
en	het	bier	toe.	Smeer	de	mosterd	op	het	brood,	en	voeg	toe	aan	de	
stoverij.	Laat	het	geheel	zo	lang	mogelijk	sudderen	(45	minuten	tot	3	
uur).	Roer	regelmatig	om	en	voeg	water	toe	als	het	te	droog	wordt.	
Breng	op	smaak	met	peper,	zout	en	wat	bruine	suiker.	

Net zoals alle stoofpotjes smaakt dit gerechtje nog lekkerder als je het een dagje later opnieuw opwarmt. 
De auteur van dit gerecht gaf nog een originele serveertip mee: serveer het gerecht met een puree van rode  
bietjes. En met frietjes natuurlijk!

“Als fijnproever en levensgenieter wil ik ook af en toe de 
traditionele Vlaamse kost, maar dan wel in veggie versie!”

Els	Depuydt,	40	jaar
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Ingrediënten

•	 3	tl	komijnzaadjes
•	 1	tl	korianderzaad
•	 3	kardemompeulen
•	 	1	chilipeper	(in	stukjes	gesneden	
en	ontdaan	van	de	pitjes)

•	 3	teentjes	knoflook	(versnipperd)
•	 5	cm	gember	(versnipperd)
•	 arachideolie
•	 3	uien	(versnipperd)
•	 2	wortels	(in	blokjes)
•	½	courgette	(in	blokjes)
•	 2	boterraapjes	(in	blokjes)
•	 5	grote	aardappelen	(in	plakjes)
•	 1	pompoen	(in	blokjes)
•	 	250	g	kikkererwten	(uitlekgewicht	
of	gaar	gekookt	gewicht)

•	 5	el	tandoorikruiden
•	 300	ml	groentebouillon
•	 	een	handvol	verse	koriander		
(in	stukken	gehakt)

Pompoen-kikkererwtencurry

Bereidingswijze 

Rooster	de	komijnzaadjes,	het	korianderzaad	en	de	kardemom	 in	
een	droge	hete	pan.	Haal	 de	 zaadjes	 uit	 de	 kardemompeulen	 en	
maal	ze	in	een	vijzel	fijn	met	de	chilipeper,	look,	gember,	komijnzaad	
en	het	korianderzaad.	Stoof	de	ui	zachtjes	aan	in	wat	olie	en	voeg	het	
kruidenmengsel	 toe.	Voeg	de	wortels,	courgette,	 raapjes	en	pom-
poen	toe	en	laat	alles	eventjes	aanstoven.	Voeg	de	aardappelen	en	
de	tandoorikruiden	toe	en	overgiet	de	groenten	met	de	groentebouil-
lon.	Laat	alles	een	twintigtal	minuten	sudderen	tot	de	groenten	zacht	
zijn.	Meng	nu	de	kikkererwten	door	de	stoofpot	en	 roer	goed	om	
zodat	de	groenten	wat	uit	elkaar	vallen	en	het	geheel	bindt.	Voeg	vlak	
voor	het	serveren	een	handje	vers	gehakte	koriander	toe.

Lieven is een gepassioneerde kok en koos ervoor om het lievelingsgerecht van zijn kinderen prijs te geven. 
Lekker bij rijst met pappadums en een frisse chutney.

“Geuren, kleuren, texturen en smaken maken 
van mijn keuken de ideale plek om dagelijks 

te experimenteren. Een gezonde en boeiende 
maaltijd voor het gezin, dat is mijn uitdaging.”

Lieven	Declercq,	34	jaar
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Ingrediënten:

•	 4	witloofstronkjes	(fijngesneden)
•	 	4	grote,	bloemige	aardappelen	
(geschild	en	in	stukken	gesneden)

•	 	bloempapje	(2	el	bloem,		
2	el	boekweitmeel,	water)

•	 paneermeel
•	 	notenmengeling		
(hazelnoten	en	okkernoten)

•	 peper,	zout,	nootmuskaat
•	 1	sjalot	(fijngesnipperd)
•	 	1	handvol	peterselie	(fijngesnipperd)
•	 2	teentjes	knoflook	(geperst)
•	 250	g	bospaddenstoelen	(in	stukken)
•	 wat	bloem
•	 2	dl	Gruut	Wit	bier
•	 2	dl	Gruut	Bruin	bier
•	 1	el	sojasaus
•	 1	el	bruine	suiker
•	 100	ml	groentebouillon
•	 800	g	pompoen	(in	stukken)
•	 olijfolie

Herfstige witloof-notenkroketjes met  

bier en paddenstoelenragout

Bereidingswijze

Laat	 het	 witloof	 aanstoven	 in	 wat	 olie.	 Kook	 ondertussen	 de	
aardappelen	 gaar	 in	 gezouten	water,	 giet	 ze	 af	 en	 laat	 ze	 goed	
uitdampen.	Plet	de	aardappelen	fijn	(of	haal	ze	door	de	passe-vitte)	
en	meng	ze	met	de	uitgelekte	witloof.	Kruid	af	met	peper,	zout	en	
nootmuskaat	en	laat	de	puree	afkoelen	tot	ze	lauwwarm	is.	

Vorm	kroketjes	van	de	puree	en	laat	ze	enkele	uren	opstijven	in	de	
koelkast.	Haal	de	kroketjes	door	het	bloempapje,	het	paneermeel	
en	de	gehakte	notenmengeling	en	dan	nogmaals	door	het	bloem-
papje	en	de	gehakte	notenmengeling.	Laat	de	kroketjes	terug	op-
stijven	in	de	koelkast	of	diepvries.

Stoof	het	sjalotje	even	aan	in	wat	olie,	samen	met	de	fijngehakte	pe-
terselie.	Voeg	de	knoflook	toe.	Zet	het	vuur	op	maximum	en	bak	de	
paddenstoelen.	Bind	met	wat	bloem	en	giet	het	wit	bier	bij	de	pad-
denstoelen.	Laat	alles	nog	eventjes	doorkoken	zodat	het	goed	bindt.	

Maak	een	bruine	saus	door	de	sojasaus,	bruine	suiker	en	het	bruin	
bier	in	te	koken	tot	een	licht	stroperige	saus.	

Kook	de	pompoen	gaar	in	een	bodempje	groentebouillon.	Giet	af,	
mix	tot	een	crème	en	kruid	met	peper	en	zout.

Het laatste recept van Tim is zeker niet het minste! De testers van de recepten waren vol lof over de kroketjes 
en de samenstelling van het hele bord.

“Ik wil mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk 
houden en ben daarom parttime vegetariër”

Tim	De	Roeck,	28	jaar
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Sluit je vandaag 
nog aan bij EVA!
Heb	je	de	smaak	van	de	veggie	keuken	te	pakken?	Sluit	
je	dan	snel	aan	bij	EVA	en	geniet	van	de	vele	voor-
delen	die	hieraan	verbonden	zijn.	Je	krijgt	niet	alleen	
vier	keer	per	 jaar	het	smakelijkste magazine van	
het	land	in	de	bus	-	vol	recepten,	culitips,	nieuwtjes,		
interessante	 interviews	 en	 achtergondinfo	 -	 met	 je 
EVA-kaart krijg	 je	 ook	 korting	 bij	 een	 groot	 aantal	
restaurants,	winkels	en	vakantieverblijven	in	Vlaanderen	
en	Brussel.	Bovendien	zorg	je	er	op	die	manier	voor	
dat	EVA	nog	 veel	meer	mensen	 kan	bereiken	met	
haar	 succesvolle	 Donderdag	 Veggiedagcampagne	
en	zo	de	wereld	weer	wat	groener	en	gezonder	kan	
maken.	Sluit	je	vandaag	nog	aan	door	€	23	(€	27	voor		
een	 familieabonnement,	 €	 16	 voor	 studenten		
en	werkzoekenden)	over	 te	schrijven	op	rekening-
nummer	523-0801101-53	en	geniet	een	jaar	lang	van		
je	EVA-voordelen.

www.evavzw.be/abo

Over EVA vzw
Veggie	 eten	 is	 niet	 alleen	 lekker,	 het	 is	 ook	 goed	 voor	 je	 gezondheid	 en	 de	 gezondheid	 van	 de	
planeet.	 Je	 spaart	 er	 dieren	 mee	 en	 draagt	 bij	 tot	 een	 eerlijke	 voedselverdeling	 in	 de	 wereld.		
EVA	 informeert	 daarom	 zoveel	 mogelijk	 mensen	 over	 vegetarische	 voeding	 via	 kookworkshops,	
infostanden,	 lezingen,	 een	 website,	 EVA	 Magazine,	 Veggieplannen	 en	 nog	 veel	 meer	 toffe	 en	 lekkere		
activiteiten.	 Het	 veggie	 infocentrum	met	 onder	 andere	 een	 bibliotheek	 met	 vele	 boeken	 over	 alle	
aspecten	 van	 plantaardige	 voeding	 is	 elke	 werkdag	 open	 van	 9:00u	 tot	 17:00u,	 of	 na	 afspraak.		
Je	kan	je	ook	inschrijven	op	onze	gratis	digitale	nieuwsbrieven	via	www.evavzw.be/nieuwsbrief
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Veggies met de fiets door azië‘Je kan best een vleesallergie veinzen en op je tanden bijten’

lente 2011

EVA	vzw	-	Ethisch	Vegetarisch	Alternatief
Sint-Pietersnieuwstraat	130
B-9000	Gent

Tel	 09/329.68.51
Fax	 09/329.06.44

www.evavzw.be	
info@evavzw.be
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Geen zin om zelf te koken maar toch lekker vegetarisch te eten? Bezoek 
dan een van de twaalf vegetarische restaurants die Gent rijk is! Op EVA’s 
Veggieplan vind je bovendien alle restaurants in Gent terug waar je een 
lekkere veggie schotel op de menukaart vindt.

Warempel
Zandberg	8
9000	Gent	
www.dewarempel.be

Avalon	
Geldmunt	32
9000	Gent	
www.restaurantavalon.be	

De	Appelier	
Citadellaan	47
9000	Gent
www.deappelier.be	

De	Groene	Waaier	
Schoonmeersstraat	25
9000	Gent
www.degroenewaaier.be	

Tasty	II
Hoogpoort	1
9000	Gent	
www.tastyworld.be	

Greenway
Nederkouter	42
9000	Gent
www.greenway.be

Pacha	Mama
Jan-Baptist	Guinardstraat	9
9000	Gent

Komkommertijd	
Reep	14
9000	Gent	
www.komkommertijd.be	

Lekker	Gec:	
Koningin	Maria	Hendrikaplein	5-6
9000	Gent
www.lekkergec.be	

Tasty	I	
Walpoortstraat	38
9000	Gent
www.tastyworld.be	

Tuin	van	Eten
Kortrijksesteenweg	573
9000	Gent	
www.tuinvaneten.be

Trafiek
Haspelstraat	37
9000	Gent	
www.trafiek.blogspot.com	
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Warempel
Zandberg	8
9000	Gent	
www.dewarempel.be

100% BIO

Bio-Veggie-Resto & Co
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