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bloemkoolcurry

     INGREDIËNTEN

• halve bloemkool
• 3 eetlepels veganaise
• 1 el currypoeder (afhankelijk van de 

sterkte) 
• handvol peterselie, bieslook of tuinkers
• peper en zout

1. Neem een halve bloemkool en verwijder de stam. Hak in fijne 
stukken.

2. Zet een kom op het vuur en breng water aan de kook. Voeg wat 
zout toe.

Kook de bloemkool 8 tot 10 minuten tot hij beetgaar is. 
Spoel de bloemkool met koud water om af te koelen. 

3. Hak de tuinkers fijn. 

4. Meng de bloemkool met 3 eetlepels veganaise, 1 eetlepel curry 
en de tuinkers.

5. Kruid goed met peper en zout.
Smeer uit op een boterham of serveer met crackers als dip.
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Quinoasalade op Griekse wijze
INGREDIËNTEN

Quinoa
Kerstomaatjes
Fetakaas
Komkommer
Groene & zwarte ontpitte olijven
Balsamicoazijn
Olijfolie
Sojasaus
Peper & zout
Limoensap

Hoeveelheid voor 6 pers.

200 gr.
200 gr.
150 gr.
1
100 gr.
2 eetlepels
6 eetlepels
1 à 2 eetlepels
naar smaak
1 limoen

Voor de quinoa: 

De quinoa 15 minuten laten wek-
en en daarna laten uitdruipen. Hi-
erdoor verdwijnen de saponines. 
De quinoa 10 tot 15 minuten koken in 
een pan kokend water. Proeven om te 
controleren of hij gaar is, laten uitdrui-
pen en kort onder koud water spoelen 
om hem af te koelen. Laten uitdruipen.   .  

Voor de groenten en de fetakaas:

De tomaten in 2 of in 4 snijden. 
De komkommer schillen, in de lengte in 
2 snijden, de pitjes eruit halen met een 
lepeltje. Hem in  kleine stukjes snijden. 
De olijven in plakjes snijden. 
De feta in kleine blokjes snijden. 

Voor de vinaigrette: 

Meng de olijfolie, de azijn, de soja-
saus en het citroensap in een klein 
confituurpotje. Doe er peper bij en 
schud om een homogeen mengsel te 

bekomen.  

Voeg alle ingrediënten bij de quinoa. 
Meng en breng verder op smaak naar 

wens. 
Het is klaar, geniet ervan!
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Tapenade van witte boontjes met 
zongedroogde tomaten

INGREDIËNTEN 

Witte boontjes in blik
Zongedroogde tomaten
Citroensap
Knoflookteentjes
Bladpeterselie
Olijfolie voor de tapenade
Water
Peper & zout

Giet de zongedroogde tomaten, de knoflookteentjes, de olijfolie en het water in 
een mixerbeker. Mix tot een homogeen mengsel. 

Doe daarna de andere ingrediënten erbij, mix opnieuw tot je de gewenste consist-
entie bekomt. Indien nodig kun je de tapenade verder op smaak brengen. 

Een lekker dikke laag op een sandwich smeren. Het is klaar, geniet ervan!

400 gr.
100 gr.
1 citroen
2 kleine
1 klein tuiltje
5 eetlepels
5 eetlepels
naar smaak
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champignonsalade

     INGREDIËNTEN

• 250 g champignons
• 75 g zijden tofu (verkrijgbaar in de Del-

haize, biowinkel of aziatische winkel)
• 15 g basilicum (handvol)
• peper en zout
• citroen
• half teentje look 

1. Hak de champignons in fijne stukjes. 

2. Zet een pan op het vuur met wat vetstof en bak de champignons. Kruid goed met 
peper en zout.
Laat afkoelen.

3. Weeg 75 g zijden tofu af en doe in een maatbeker.

4. Pel en hak een half teentje look.

5. Pluk de basilicum en voeg toe aan de tofu 

6. Knijp enkele druppels citroensap in de maatbeker. 

7.Mix met een staafmixer het mengsel van tofu, basilicum, citroensap en look fijn. (Je 
kan ook een hakmolen gebruiken.)

Het is klaar als je een mooi glad, groen mengsel krijgt. 

8. Kruid goed met peper en zout. 

9. Meng het tofu- basilicum mengsel met de gebakken en afgekoelde champignons. 

Smeer uit op een boterham of serveer met crackers als dip. 
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