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Dit is versie 3 van dit e-book.
Download de nieuwste versie van dit e-book op:

http://veganistischkoken.be/klassiekers-vegan-style

Disclaimer:

Dit e-book biedt informatie over veganistisch koken en bevat (klassieke) recepten op basis van 
100% plantaardige ingrediënten. Deze recepten mogen in geen geval worden opgevat als een 
handleiding voor een dieet, noch voor een gegarandeerd gezonde levensstijl. 

Stijn De Kock kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid dan wel onvolle-
digheid van de inhoud van dit boek, noch voor het foutief interpreteren ervan door derden.

BELANGRIJK:

JE MAG DIT E-BOOK GRATIS WEGGEVEN AAN WIE JE MAAR WILT.

Het e-book ‘Klassiekers Vegan Style’ mag uitsluitend in deze vorm worden verspreid, het is niet 
toegestaan de inhoud en/of opmaak te wijzigen, of informatie uit dit boek op een andere wijze te 
gebruiken.

Mail dit e-book naar je contacten (familie, vrienden en kennissen), geef het aan de leden van je 
mailinglijst of plaats het op je blog/website.
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Voorwoord
Welke voordelen een plantaardige levensstijl jou - en de wereld - kan bieden staat vrij compleet 
uitgelegd in m'n andere e-book 'Carnivoor met een geweten', dus daar ga ik je op de aanstor-
mende pagina's absoluut niet mee om de oren slaan. In dit gratis receptenboek zal dus louter en 
alleen gekookt worden!

Wie 'Carnivoor...' echter nog niet gelezen heeft, dien ik misschien wel van een woordje uitleg te 
voorzien. Vooral wat de aanleiding van dit e-book betreft.

De titel zegt volgens mij genoeg. Dit boek bevat een tiental klassieke (Vlaamse) gerechten die 
van origine ruim voorzien zijn van vlees, kaas, vis, eieren en allerhande zuivel. Neem alleen al de 
Vlaamse stoverij, de Vol au vent, of de zogenaamde 'Vogelnestjes' (gehaktballen met daarin een 
hardgekookt ei). Dierlijke ingrediënten a volonté in de traditionele Vlaamse keuken! Ik heb ze bij 
deze met veel plezier 'geveganiseerd'!

En daar had ik een aantal redenen voor :)

Ten eerste denk ik dat er maar weinig mensen zijn die al van kindsbeen af veganistisch eten. 
De meesten onder ons zijn - net als ik - opgegroeid met een groot aantal klassiekers uit  
dit e-book, en zullen zich deze ook zeker herinneren. 

Er zijn echter twee soorten veganisten. 

Wanneer eenmaal het besluit om geen dierlijke producten meer te eten genomen is, slaagt een 
klein percentage mensen erin om hun oude eetpatroon terstond te laten vallen. Zonder ook maar 
één seconde nostalgisch om te kijken! Maakt niet uit of ze voorheen dagelijks vlees, vis en/of 
zuivel aten, ze zijn tot de conclusie gekomen dat een plantaardige levensstijl het beste is en ze 
kunnen dat vanaf nu moeiteloos nastreven.

Lucky bastards! ;)

Zelf behoor ik tot het percentage dat beseft dat het consumeren van dieren - sociaal, ethisch, 
diervriendelijk én milieu-technisch gezien - totaal niet meer verantwoord is, maar er desondanks 
nog steeds moeite mee heeft om die heerlijke stoverij, gehaktballen en kipfilets uit het geheugen 
te bannen. Helaas.

Om het die laatste categorie (mezelf dus) gemakkelijker te maken zijn er anno 2014 talloze ge-
schikte vervangers te verkrijgen die nauwelijks hoeven onder te doen voor 'the real deal'. Een 
godsgeschenk! Een groot deel daarvan is vegetarisch (dus wel met eiwit of melk), maar de keuze 
aan 100% plantaardige vlees- en kaasvervangers groeit eveneens elke dag. 

De eerste categorie veganisten haalt ook voor dit soort producten de neus voor op, maar ik ben 
er waanzinnig blij mee. Het stelt me in staat om die klassieke kost opnieuw op tafel te toveren, 
maar dan zonder gewetenswroeging :) 5



Merken als o.a. Wheaty, Vantastic Foods en Wilmersburger hebben echt geweldige dingen 
in het gamma die zelfs topchefs om de tuin kunnen leiden. En daarnaast is er natuurlijk nog 
altijd seitan en tofu, twee producten die het vleesloze leven een stuk aangenamer, zo niet nog 
veel lekkerder, maken.

Bovendien zijn deze recepten ideaal om je vleesetende vrienden en familie koest te houden. 
Ik kan je garanderen dat het werkt (of mijn familie liegt als de besten ;)

In een fiks aantal recepten zal het 'namaakvlees' en de 'namaakzuivel' dus prominent aanwe-
zig zijn, al moet ik hierbij zeker vermelden dat ik ook m'n eigen fantasie heb losgelaten. Met 
m'n variant op Asperges op Vlaamse wijze en de Vogelnestjes ben ik bijvoorbeeld erg blij, en 
dat geldt ook voor de Sabayon en Tofu in het groen (got him?).

Kortom: een e-book met nostalgische geuren in een verantwoord jasje. Waarbij ik hoop dat 
ook de eerste categorie veganisten iets van zijn/haar gading zal terugvinden ;)

Laat het smaken!
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Ingrediënten
Een gedeelte van de ingrediënten in dit e-book kan je makkelijk terugvinden bij de supermarkt 
om de hoek. De meeste ketens bieden anno nu een heel aardig aanbod veggie (niet noodzakelijk 
vegan) producten aan. Diezelfde, en ook wat meer specifieke, producten vind je ook bij je plaat-
selijke natuurvoedingswinkel. 

Tot slot is er nog een percentage vegan producten (o.a. de vegan kazen, ei- en vleesvervangers) 
die je niet op elke hoek van de straat zal tegenkomen. Wel kan je deze heel eenvoudig online be-
stellen. Bijvoorbeeld bij:

shop.veganistischkoken.be

Omdat ik het zelf ook beu was om constant te moeten speuren naar fatsoenlijke vegan producten 
ben ik m'n eigen webwinkel begonnen! :)

Het voordeel is dat je hier de ingrediëntenlijstjes niet hoeft uit te pluizen (tenzij je bepaalde aller-
gieën of intoleranties hebt dan). Alle artikelen in de shop zijn 100% plantaardig/veganistisch en 
we leveren in de Benelux en daarbuiten.

In het assortiment vind je o.a.;

 - Nori en andere zeewieren
 - Vegan kazen (gemalen, sneetjes, smeerbaar,...) 
 - Plantaardige  melk, room en slagroom
 - Agar Agar (plantaardig alternatief voor gelatine)
 - Zuiver zeezout en Kala Namak (zwart zout)
 - Tofu (natuur, gerookt en zijden tofu)
 - Ei-vervangers
 - Vleesvervangers
 - Visvervangers
 - Kipstukjes
 - Agavesiroop

Je zal zien dat het tegenwoordig geen enkele moeite meer kost om een plantaardig voedingspa-
troon na te streven. En hopelijk kan dit e-book je een stukje helpen. Veel kookplezier!

Klik op een categorie 
en ga rechtstreeks 
naar de shop

.

Krijg 10% korting met  
de code KLASSIEKERS, zie p.34
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Bereiding:
Maak van de verse kruiden een boeketje. Je kan daarvoor keukentouw gebruiken, maar even-
goed bind je het boeketje vast met een stengel bieslook.
Doe alle ingrediënten in een grote pot. Overgiet met 3 liter water (of zorg dat de groenten net 
onderstaan) en breng aan de kook.
Zet het vuur lager en laat de bouillon 2 uur lang zachtjes sudderen.
Zet het vuur uit en laat alles opnieuw 1 uur ‘trekken’.
Zeef de bouillon door een passe-vitte en – eventueel – nog eens door een zeefdoek.

Verse groentebouillon

Dit is natuurlijk ook een klassiek 'gerecht', en wordt veelvuldig in dit boek gebruikt.  
Tuurlijk, niemand let je om naar bouillonpoeder te grijpen, maar dit is toch net wat beter :)

Ingrediënten 
3 liter koud water
4 wortels - geschild en in grove stukken  
gesneden
4 grote of 8 kleine preien + het loof - in grove 
stukken gesneden
1 grote venkelknol of 4 stengels selderij  
(of allebei. Gebruik ook hier gerust het groen)
2 kleine tomaten – in vieren gesneden
2 uien - in grove stukken gesneden
1 kleine aardappel – in vieren gesneden
3 teentjes look – ontveld

1/2 tl mosterdzaad
4-5 kruidnagels
3 takjes tijm
1 blaadje salie
4 blaadjes basilicum
2 blaadjes laurier
1 bosje peterselie
1 el gemengde peperbolletjes
1/2 tl oregano
1/2 tl rozemarijn
snuifje nootmuskaat
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Que? Visbouillon? 

Jazeker, waarom niet als er geen enkel dierlijk product aan te pas hoeft te komen!

Je kan hiervoor een gedeelte (1 liter) van de groentebouillon op de vorige pagina gebruiken of 
je kan meteen een hele nieuwe voorraad maken. 

In het laatste geval maak je nogmaals de groentebouillon, maar dan met een 2- tal gescheurde 
vellen zeewier (nori) erbij. Je zeeft de nori vellen er op het laatst gewoon mee uit.

Gebruik je een gedeelte van de reeds gemaakte bouillon? Breng die dan opnieuw aan de kook, 
zet het vuur lager en voeg het zeewier toe (1 vel nori is dan afdoende). Laat wederom een uur-
tje trekken en zeef ‘m opnieuw.

In dit boek gebruik ik ‘m voor welgeteld één recept (zie p29), maar ik verzeker je dat deze nog 
vaker van pas zal komen. Tenminste, als je van de smaak van vis/zeewier houdt :-)

Verse 'visbouillon'
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Kaaskroketten 
vegan style
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Kaaskroketten vegan style

Ingrediënten (8-9 stuks) 
200 gram soja margarine 
200 gram bloem 
400 gram gemalen Wilmersburger 
1 liter soja melk - ongezoet en  
op kamertemperatuur 
100 ml soja room 

peper en zeezout 
nootmuskaat  
4 gram agar agar 
2 el maismeel 
150 - 200 gram paneermeel 
Beetje citroensap

Bereiding 
1. Houd 100 ml van de sojamelk apart in een beker. Meng daarin de agar agar. 
2. Smelt de margarine in een grote pot op een zacht vuurtje.  
3. Haal de pot van het vuur zodra de margarine gesmolten is. Doe de bloem erbij en klop met de 

garde tot je een stevige - klonterloze - roux hebt. 
4. Zet de pot terug op een matig vuur en laat even bakken terwijl je verder roert. Zo verdwijnt het 

grootste deel van de bloemsmaak. 
5. Giet onder voortdurend roeren de overige soja melk en de soja room erbij. Zorg dat alles goed 

mengt en er geen klonters achterblijven. Blijf roeren tot de saus dik wordt en je een stevige 
massa hebt (enige spierkracht is bij dit recept wel nodig ja ;) 

6. Neem nu een grote houten lepel en voeg de gemalen Wilmersburger toe. Blijf roeren tot de 
kaas helemaal gesmolten is. Je hebt nu een behoorlijk dikke massa dus voorkom zeker dat 
het aanbrandt. 

7. Giet tot slot de melk met de agar agar erbij en roer alles nog eens grondig door elkaar. Haal de 
pot van het vuur en kruid naar smaak met peper, zout en nootmuskaat. 

Vegan kaaskroketten met - wat mij betreft - de lekkerste nepkaas ooit...Wilmersburger!
Houd er wel rekening mee dat de 'kaassaus' een nachtje moet opstijven in de koelkast. 
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8. Neem een vierkante schaal met opstaande rand en bekleed de bodem met bakpapier. Op die 
manier zal je de kaasmassa nadien makkelijker kunnen uitstorten. 

9. Giet (of schep) de kaassaus erin. Spreid het uit over de hele schaal en zorg voor een laag van 
ongeveer 2,5 cm hoog (anders zijn de kroketten te klein of te groot).  

10. Dek de kaassaus af met folie of bakpapier en druk het goed tegen de saus aan. Zo ontstaat er 
geen ‘velletje’ op de kaas. 

11. Zet de saus een nachtje in de koelkast.
12. Neem daags nadien de schaal uit de koelkast en stort de massa voorzichtig uit op een met 

bloem betrooide snijplank. Strooi wat extra bloem over de kaasmassa en snij met een groot 
mes kroketten van ongeveer 4 cm op 5 cm. 

13. Neem een kom en doe daarin 3 el maismeel, vermengt met water of sojamelk. Doe het pa-
neermeel in een andere kom. 

14. Dompel de kroketten 1 voor 1 in het maispapje en haal ze daarna door het paneermeel (tip: 
duw de kaaskroketten indien nodig een beetje aan zodat er zo weinig mogelijk lucht in de kro-
ket zit). Zorg dat ze helemaal met paneer bedekt zijn.  

15. Leg de kant-en-klare kroketten op een schaal 
16. Verhit de friteuse op 175 graden en bak de kroketten per 2 in ± 4 minuten bruin. 

12



Erwtensoep  
met korstjes  
en 'spekjes'
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Erwtensoep met korstjes  en 'spekjes'

Ingrediënten (4 personen) 
250 gram gedroogde erwten (of 500 
gram diepvrieserwten)
1 liter groentebouillon (zie pagina 7)
4 aardappelen
2 stengels preiloof
2 uien
30 gram sojaboter - bakken en braden

Korstjes
4 sneden brood - zonder korst
olijfolie

Spekjes
1 pak 'Speckjes gerookt' van 
De Vegetarische Slager (150 gram)

Bereiding 
1. Spoel de (gedroogde) erwten onder koud stro-

mend water. Doe ze in een kom en overgiet ze 
met 1 liter water. Laat een nacht weken.

2. Leng het water terug aan tot de erwten weer on-
der staan. Kook ze vervolgens in ± 60 minuten 
gaar. Giet af maar bewaar het kookvocht. 

3. Spoel de erwten meteen met ijskoud water.
4. Schil de uien en aardappels en snij ze in grote 

stukken. Snij het preiloof in schijfjes en spoel het 
af.

5. Verhit de sojaboter in een grote pot. Voeg de ui, 
aardappels en preiloof toe. Zet het deksel op de 
pot en laat gedurende 5 minuten op matig vuur 
stoven.

6. Giet het kookvocht en groentebouillon bij de 
groenten en breng aan de kook. Zet het vuur 
weer lager en laat 15 minuten sudderen.

7. Mix de bouillon en erwtenpuree afzonderlijk met 
de staafmixer en voeg ze daarna samen. Kruid 
af naar smaak met peper en zeezout.

8. Snij het brood in blokjes van ± 1 cm. Verhit wat 
olijfolie in een pan en bak de korstjes krokant. 

9. Doe hetzelfde met de 'Speckjes gerookt' en 
roer ze door de soep. Serveer de broodkorstjes 
apart.

Opgelet! 
De Vegetarische Slager heeft 2 soorten spekjes in het 
gamma. Alleen de 'Speckjes gerookt' zijn vegan. 14



Asperge- 
roomsoep
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Aspergeroomsoep

Ingrediënten (4 personen) 
500 gram witte (soep)asperges  
1,5 l groentebouillon (zie pagina 7)
30 gram sojaboter - bakken en braden
40 gram bloem
50 ml sojaroom
peper en zeezout 
paar druppels citroensap
paar takjes peterselie

Bereiding 
1. Schil de asperges grondig en snij de houtachtige 

uiteinden er af. Belangrijk: zorg dat je na het reini-
gen effectief 500 gram asperges over houdt!

2. Snij de punten van de asperges en houd ze apart.
3. Snij de rest in blokjes van 1 cm en kook deze gaar 

in de groentebouillon (± 8 minuten). Giet af maar 
bewaar de bouillon. 

4. Mix de gekookte asperges met de staafmixer tot 
een gladde massa.

5. Smelt de sojaboter in een pot en voeg de bloem 
toe. Klop met de garde tot een stevige roux en laat 
een paar minuten bakken om de bloemsmaak te 
verwijderen.

6. Voeg de (nog warme) bouillon en de aspergepuree 
toe en laat al roerend indikken op een matig vuur.

7. Kruid de soep naar smaak met peper en zeezout.
8. Voeg de sojaroom en de aspergepunten toe en 

roer ze door de soep. Laat de soep nog 5 minuten 
pruttelen op een matig vuur tot de aspergepunten 
gaar zijn. Roer regelmatig.

9. Voeg wat citroensap naar smaak toe en serveer de 
soep met een paar takjes peterselie.
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Asperges op  
vegan wijze
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Asperges op vegan wijze

Ingrediënten (4 personen) 
18 witte asperges (medium dikte) 
paar druppels citroensap 
peper en kala namak (zwart zout) 
1 klontje sojaboter - optioneel

Garnituur
Zie 'tofuvulling' op pagina 25
flinke bos peterselie - gehakt
paar druppels citroensap

Bereiding 
1. Snij de houtachtige uiteinden van de asperges en schil ze grondig.  
2. Kook de asperges in een kleine hoeveelheid licht gezouten water gaar (± 8 minuten). Giet af 

maar bewaar het kookvocht.
3. Laat de asperges uitlekken en besprenkel ze met een beetje citroensap, een snufje kala 

namak naar smaak en een beetje peper. Laat er eventueel een klontje sojaboter op smelten, 
voor extra smaak en glans.

Garnituur
 
1. Volg de bereiding voor de tofuvulling op 

pagina 25, tot en met stap 5. 
2. Verkruimel de tofu met een vork en meng 

met de peterselie en wat citroensap.

Serveer 3 asperges per persoon (dat zijn er 
12 maar ik neem in ieder geval altijd bij. Van-
daar 18 stuks ;). Bestrooi de asperges met 
de garnituur en serveer onmiddellijk.
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Balletjes in  
tomatensaus
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Balletjes in tomatensaus

Ingrediënten (4 personen) 
Gehaktballetjes
300 gram seitangehakt
2 sjalotjes
2 wortels
1 stengel preiwit
1 teentje look
1 tl tomatenpuree
1 el bloem
2 el groentebouillon
50 gram paneermeel
olijfolie
peper en zeezout

Tomatensaus 
2 uien
een scheutje olijfolie
800 gram verse tomaten
80 gram tomatenpuree (geconcentreerd)
1 stukje rode chilipeper
enkele takjes basilicum
enkele takjes tijm
enkele takjes oregano
1 el balsamicoazijn
peper en zeezout

Bereiding 
Gehaktballetjes 
1. Pel en snipper de sjalotjes en de look. Schil de 

wortels en rasp ze fijn. Was het preiloof en hal-
veer het over de lengte. Snij het vervolgens  
in kleine stukjes.

2. Verhit de olie in een pan en fruit de sjalotjes 
glazig.

3. Voeg de look, wortel -en preistukjes toe en laat 
zo’n 4 minuten stoven op een matig vuur.

4. Voeg het seitangehakt toe en laat alles nog eens 
3 minuten stoven. Meng de tomatenpuree en 
de groentebouillon onder het gehakt. Roer alles 
goed om en laat het geheel – nog steeds roe-
rend – 1 minuutje verder bakken. 

5. Strooi de bloem over het gehakt en meng goed. 
Laat nogmaals 1 minuut bakken onder voort-
durend roeren. Haal de pan van het vuur en laat 
afkoelen. 

6. Meng tenslotte het paneermeel onder het ge-
hakt en kruid af naar smaak met peper en zout. 
Vorm balletjes van ± 3 cm en bak ze met een 
beetje olie in de pan goudbruin. 

20



Tomatensaus
1. Pel en snipper de uien. Snij de uiteinden en de steeltjes van de tomaten en dompel ze 

2 minuten in kokend water. De schil kan je er dan zo aftrekken.
2. Snij de tomaten doormidden en vervolgens in partjes. Verwijder de pitten en het wate-

rig vruchtvlees met een mes. Snij de tomaten tenslotte in grove stukken.
3. Snij de chilipeper doormidden en verwijder het zaad en de zaadlijstjes. 
4. Verhit de olie in een pot en fruit de ui. Voeg daarna de tomaten en alle andere ingredi-

enten toe en meng alles flink door elkaar.
5. Zet het vuur laag en laat de saus gedurende 1 uur zachtjes sudderen. Roer af en toe 

om aanbakken te voorkomen. 
6. Zeef de saus met een roerzeef en laat opnieuw opwarmen. Kruid af naar smaak met 

peper en zout.

Tip
 
Laat de gebakken balletjes nog even mee opwarmen in de saus alvorens te serveren.  
Je kan er brood, aardappelpuree en eender welke groente bij serveren. 

21



Vol au vent 
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Vol au vent 

Ingrediënten (4 personen) 
Gehaktballetjes
Zie recept 'gehaktballetjes' (pagina 19) 
en halveer de ingrediënten

Kipstukjes
320 gram vegan kipstukjes 

Saus 
70 gram sojaboter - bakken en braden
70 gram bloem
1 liter groentebouillon (zie pagina 7)
250 ml sojamelk
250 ml sojaroom
500 gram champignons - in schijfjes
sap van 1/2 citroen
peper en zeezout
flinke bos peterselie

Gehaktballetjes
1. Volg de bereiding op pagina 19 en rol er kleine bal-

letjes van (± 1 cm doorsnede).

Kipstukjes
1. Marineer de kipstukjes met kippekruiden (gedroog-

de koriander, kerrie, zout) en wat olijfolie.

Saus
1. Smelt de sojaboter op een matig vuur en voeg de 

bloem toe. 
2. Roer met de garde tot een stevige roux en laat deze 

een paar minuten bakken om de bloemsmaak te 
verwijderen. 

3. Voeg de groentebouillon toe en roer tot een gladde 
massa. Laat even indikken.

4. Doe er vervolgens de sojamelk en sojaroom bij. 
Roer opnieuw glad. Kruid de saus met peper en 
zout en houd ze op temperatuur. 

Afwerken
1. Verhit voldoende olijfolie in een pan en bak de bal-

letjes kort aan op een hoog vuur tot ze licht bruin 
kleuren. Doe hetzelfde met de kipstukjes.

2. Reinig de champignons en snij ze in schijfjes. Meng 
de balletjes, kipstukjes en champignons onder de 
saus en voeg het citroensap toe.

3. Warm de saus nog even flink door en kruid af naar 
smaak met peper en zout. Roer er vlak voor het 
serveren de peterselie doorheen.  23



Bladerdeeggebakjes
Zelf bladerdeeg maken is natuurlijk altijd mogelijk, al vraagt dat gigantisch veel tijd en geduld. 
Meer dan ik doorgaans heb ;)

Gelukkig kan je ook in de winkel kant-en-klaar vegan bladerdeeg kopen (zij het niet echt overal). Het 
probleem bij de meeste merken zit 'm in de plantaardige margarine, waar D3 (wolvet) aan is toege-
voegd. Vraag me niet waarom :-/

In België heb je het huismerk van Carrefour dat volledig plantaardig is. In Nederland kan je terecht 
bij o.a. een supermarktketen als Jumbo. Check uiteraard voor alle zekerheid de ingrediëntenlijst.

Waar ik wel geduld voor heb is het maken van die traditionele Vol au vent-gebakjes. Het is ook erg 
makkelijk. Het stappenplan hieronderaan helpt je op weg.

Wat heb je nodig?
- 1 vel vegan bladerdeeg of zelfgemaakte 
- 1 deegring van ø 10cm
- 1 deegring van ø 8cm

- beetje olijfolie
- een kwasje

Steek met een deegvorm van ø 10cm 
zo veel mogelijk cirkels uit het deeg. 
Houd er 4 apart voor de bodems. 

Steek bij de overige cirkels een extra cirkel uit 
met een deegvorm van ø 8cm. Zo houd je een 
ring over. 

Kneed het overblijvende deeg opnieuw 
tot een bol en rol deze uit. Herhaal de 
stappen tot je 20 ringen hebt.

Stapel 5 ringen op de bodem om tot 
1 bladerdeeggebakje te komen. Druk 
goed aan. Maak 4 gebakjes en be-
strijk ze met een beetje olijfolie.

Bak 15-20 minuten op 220 °C.  
Of tot de gebakjes mooi bruin zien.

10cm 8cm

1 2

3
4 5
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Vogelnestjes
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Vogelnestjes

Seitan gehaktballen 
300 gram seitangehakt 
2 sjalotjes 
2 wortels 
1 stengel preiwit 
1 teentje look 
1 tl tomatenpuree 
1 el bloem 

2 el groentebouillon 
50 gram amandelpoeder 
peper en zeezout

Tofu vulling 
200 gram tofu (de gewone, 
niet de zijden tofu) 
4 lente-uitjes 
2 el kurkuma 

1 tl kerriepoeder 
1 sjalotje 
1 teentje look 
peper en kala namak

Afwerking 
100 gram paneermeel 
6 el bloem 
6 el sojamelk of water

Seitan gehaktballen 
1. Pel en snipper de sjalotjes en de knoflook. Schil en rasp de wortel. Was de prei, halveer in de 

lengte en snij in kleine stukjes. 
2. Verhit wat olie in een pot en fruit de sjalotjes glazig. Voeg de knoflook, wortel- en preistukjes 

toe en laat 5 minuten stoven op matig vuur. 
3. Voeg het seitangehakt toe en laat nu 3 minuten stoven. Roer regelmatig om aanbranden te 

voorkomen. 
4. Meng de tomatenpuree en groentebouillon onder het gehakt en laat nog 1 minuutje verder 

bakken. 
5. Strooi de bloem over het gehakt. Meng opnieuw en laat wederom 1 minuut bakken.  
6. Haal de pan van het vuur en laat afkoelen. 
7. Meng het amandelpoeder door het gehakt en kruid af naar smaak met peper en zeezout. 

Dit recept is goed voor ongeveer 6 vogelnestjes.
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Tofu vulling 
1. Dep de tofu goed droog. Dat gaat makkelijk door de tofu tussen 2 met keukenpapier bedekte 

borden te leggen en er een zwaar voorwerp - bijvoorbeeld een kookpot met water - bovenop 
te plaatsen. 

2. Pel en snipper het sjalotje en de knoflook. Snij de lente-uitjes in kleine ringetjes en de (droge) 
tofu in kleine blokjes. 

3. Verhit wat olie in een steelpan en fruit de sjalot en de lente-uitjes gedurende 1 minuut. Voeg 
de knoflook toe en laat 1 minuut meebakken. 

4. Doe de tofublokjes erbij en kruid met kurkuma en kerrie. Meng goed door elkaar tot alle blok-
jes met de kruiden bedekt zijn. Draai het vuur laag en bak de tofu gedurende 5 minuten. Roer 
regelmatig. 

5. Haal de pan van het vuur en laat 5 minuten afkoelen. 
6. Mix de tofu in de blender of met de staafmixer en kruid af naar smaak met peper en kala na-

mak. Mix nog een laatste keer en laat afkoelen tot kamertemperatuur. 

Afwerking vogelnestjes 
1. Maak 4 gehaktballen ter grootte van een tennisbal (of ietsje kleiner misschien). Duw ze vervol-

gens met je handen plat. 
2. Doe hetzelfde met de tofu maar dan ter grootte van een ping-pongbal.  
3. Leg de tofu bal in het midden van de gehaktschijf en plooi het gehakt voorzichtig rond de tofu. 

Doe dit ook bij de overige drie. Rol de ballen tot slot nog eens tussen je handen om ze mooi 
glad te krijgen.  

4. Verhit de friteuse tot 175 graden. 
5. Rol de vogelnestjes nog eens lichtjes door de bloem en maak een papje van de resterende 

bloem en de sojamelk (of water). Haal de vogelnestjes kort door het papje en omhul ze met 
paneermeel. 

6. Bak de vogelnestjes in de friteuse gedurende ± 6-8 minuten (afhankelijk van de grootte). 

Tip 
Serveer met tomatensaus (zie p.20) en aardappelen naar keuze (puree, frieten, in de schil,...)
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Vlaamse  
stoverij met bier
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Vlaamse stoverij met bier

Ingrediënten (4 personen) 
500 gram seitan - in grote stukken
2 uien - gesnipperd
1 teentje look - fijngehakt
1 flinke tl tomatenpuree
2 takjes tijm + 1/2 tl gedroogde
2 takjes rozemarijn + 1/2 tl gedroogde
2 blaadjes laurier
1/2 tl gedroogde oregano
1 flesje bruin biobier (25 cl)
2 el sojasaus (liefst tamari)
1 sneetje brood zonder korst
1 el mosterd (Dijon of zachte)
peper en zeezout

Bereiding 
1. Verhit voldoende olie in een pan en fruit daarin 

de ui en knoflook.
2. Voeg de seitan toe en laat 2 minuten meebak-

ken.
3. Voeg de tomatenpuree toe. Meng alles goed 

door elkaar tot de seitan helemaal bedekt is.
4. Giet het flesje bier erbij en leng aan met water 

tot de seitan net onder staat. Laat gedurende  
5 minuten stoven op een zacht vuurtje.

5. Voeg de kruiden en de sojasaus toe en meng 
goed.

6. Besmeer de boterham met de mosterd en leg 
die omgekeerd bovenop de stoverij.

7. Laat gedurende 1 uur zachtjes sudderen. Roer 
en controleer regelmatig om aanbranden te 
voorkomen.

8. Kruid af naar smaak met peper en zeezout.

Tip 
Deze stoverij kan je bij eender wat serveren.  
Met frieten is natuurlijk een goede optie, maar  
laten we niet teveel van stapel lopen ;) 

Persoonlijk eet ik deze stoverij het liefst met een 
lekkere spinaziestoemp.
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Tofu in  
het groen
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Tofu in het groen

Ingrediënten (4 personen) 
750 gram tofu
300 ml 'visbouillon' (zie pagina 8)
2 sjalotjes - gesnipperd.
50 gram sojaboter - bakken en braden
1 teentje look - geplet
300 ml witte wijn (vegan natuurlijk)
150 gram verse spinazie
2 bussels kervel
1 bussel platte peterselie
2 takjes marjolein
1 el gehakte dragon
1 el gehakte kervel
8 blaadjes munt
8 blaadjes zuring
sap van 1/2 citroen
peper en zeezout

Bereiding
 Een dag op voorhand:

1. Maak de visbouillon.
2. Snij de tofu in blokjes van 2 x 2 cm (of wat groter 

als je dat liever hebt).
3. Leg de tofu in een pot (met deksel) en overgiet 

met de visbouillon. Doe het deksel op de pot en 
schud goed door elkaar. Bewaar de tofu 1 nacht 
in de koelkast. 

De dag zelf:

1. Haal de tofu 's ochtends uit de pot en laat 'm uit-
lekken in een vergiet. Gebruik de visbouillon voor 
een andere bereiding (bv. soep).

2. Bestrooi de tofu met een beetje zout en peper.
3. Spoel de spinazie af en verwijder de steeltjes.
4. Zet een pan water op het vuur en breng aan de 

kook. Blancheer de spinazie en alle kruiden (be-
halve de marjolein en zuring) gedurende 2 minu-
ten in het kokende water. Giet de kruiden door 
een zeef en spoel onmiddellijk met ijskoud water. 

5. Smelt de boter in een grote pan met dikke bo-
dem. Fruit daarin de sjalotjes en de knoflook. 

6. Doe de tofu erbij en bak deze kort aan.
7. Giet de wijn er bij en laat inkoken.
8. Mix de groene kruiden met de staafmixer tot een 

gladde massa en voeg ze bij de tofu. Meng alles 
goed door elkaar.

9. Laat het gerecht nog even doorwarmen en ser-
veer onmiddellijk. 31



Sabayon
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Sabayon

Ingrediënten (4 personen) 
2 pakje silken tofu van 400 gram 
80 ml agavesiroop
2 el citroenzeste
60 ml citroensap (ongeveer 1 citroen)
120 ml sherry of witte wijn (vegan)
sinaasappelzeste (afwerking)

Bereiding 
Rasp de citroen en de sinaasappel afzonderlijk van 
elkaar (zorg dat je alleen de schil hebt, niet het wit 
er net onder).
Doe alle ingrediënten, behalve de sinaasappel-
zeste, in een hoge beker en mix kort maar grondig. 
Vermijd dat er teveel luchtbellen in komen.
Giet de sabayon in hoge champagneglazen en 
plaats ze minimaal 1 uur in de koelkast. Werk af 
met wat zeste van sinaasappel en serveer.

Dit recept 
komt uit 

No-milky-way
>> Meer info 33
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http://shop.veganistischkoken.be

* Bij een bestelbedrag van min. €25 - Eenmaal geldig per persoon.

>> Naar de webshop

Krijg 10%* korting met de code KLASSIEKERS

Vegan kaas
Vleesvervangers
Ei-vervangers
Plantaardige melk
Zeewier
Notenpasta’s
Gezonde repen
Vegan snoep, 
chocolade en koeken
E-kookboeken 34

http://shop.veganistischkoken.be
http://shop.veganistischkoken.be


Meer inspiratie?
Heb je de plantaardige smaak te pakken en wil je meer inspirerende recepten?  
Dan zijn onderstaande e-books een mooie aanvulling op je wensenlijst! Verbluf 
jezelf en je gasten met 100% plantaardige desserts en sauzen om de vingers bij 
af te likken. Beide inclusief een gratis (en inktbesparende) printbare versie. Handig 
voor in de keuken.

No-milky-way
Meer dan 50 overheerlijke en 100% plantaar-
dige desserts. Geen spoortje melk, ei of gela-
tine, maar één en al smaak. Van pannenkoek tot 
panna cota, en van churros tot ananassoufflé. 
En chocolade natuurlijk! Meer info op:

Vegan Sauzen
30 verschillende koude en warme plantaardige 
sauzen voor bij allerlei gerechten. Ontdek hoe je 
zelf andalouse en tartaar, de lekkerste dipsauzen 
en een heerlijke bruine (!) saus kan maken.  
Zelfs de vissaus zonder vis wordt niet vergeten!
Meer info op:

www.veganistischkoken.be/ 
plantaardige-desserts

www.veganistischkoken.be/ 
vegansaus
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