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E-BOOK

(VAN VEGA NAAR) VEGAN

Het E-book voor iedereen die plantaardig(er) wil eten.

www.growingintothefuture.nl

IN HOUD
Wat staat er allemaal in?
Wat leuk! Je bent nieuwsgierig naar mijn eerste E-book.
In dit E-book staan mijn favoriete recepten en alles wat
je daarvoor nodig hebt. De indeling is als volgt:
De basis
Vegan voorraadkast
Ontbijtrecepten
Lunchrecepten
Dinerrecepten
Snackrecepten
Jouw eigen planning
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Terug naar de basis
Dit E-book heb ik geschreven voor iedereen die (meer) plantaardig wilt
eten. Het is wel zo handig om eerst wat achtergrondinformatie en
basiskennis te hebben.

Wanneer eet je veganistisch?
Je eet veganistisch (vegan) wanneer je geen dierlijke producten eet en drinkt. Dus
ook geen producten die gemaakt worden met of van dierlijke ingrediënten. Je eet
geen vlees, vis, melk, eieren, kaas en bijvoorbeeld ook geen gelatine en room.

Wat is het verschil tussen veganistisch en vegetarisch eten?
Wanneer je vegetarisch eet, eet je geen vlees en vis. Je eet dus geen producten
waarvoor een dier gestorven is. Je eet in dat geval nog wel producten die van
dierlijke afkomst zijn. Zoals bijvoorbeeld melk, kaas en eieren.

Hoe weet ik of een product veganistisch is?
Denk vooral eerst logisch na. Neem bijvoorbeeld fruit en groenten (onbewerkt), deze
zijn van nature plantaardig. Bij voorverpakte producten kun je het zien door op de
verpakking van het product te kijken. Vaak geldt: hoe minder bewerkt, en dus hoe
minder ingrediënten het product bevat, des te groter is de kans dat het product
vegan is. Check de ingrediënten, zit er ei, melk, kaas, room, gelatine of een dierlijk Enummer in, dan weet je dat het product niet vegan is. Soms staat het nadrukkelijk op
de verpakking vermeld. Er staat bijvoorbeeld een vegan logo op. Hartstikke handig!

Twijfel je over een product? Vraag het na in de winkel of google het
product. Op www.growingintothefuture.nl staan ook een aantal tips voor
het makkelijk vinden van vegan producten.

www.growingintothefuture.nl

3

De voorraadkast
Met deze basisproducten kun je zorgeloos aan de slag gaan met alle
recepten die in dit E-book staan.
Kruiden en specerijen
Kaneel ~ gemberpoeder ~ kerriepoeder ~ gerookt paprikapoeder ~ Italiaanse
kruiden ~ knoflookpoeder ~ komijnzaad ~ kurkuma ~ peper ~ zout ~ vanille
Noten en zaden
Cashewnoten ~ pijnboompitten ~ pompoenpitten ~ sesamzaad ~ lijnzaad
(Volkoren) Koolhydraatbronnen
Zilvervliesrijst ~ spaghetti ~ noedels ~ sushirijst ~ pasta ~ couscous ~
Blikvoer
Kikkererwten ~ kidneybonen ~ tomatenpuree ~ tomatenblokjes ~ kokosmelk
Om te bakken
Tarwebloem ~ bakpoeder ~ havermout ~ bakingsoda ~ suiker
Smaakmakers
Edelgistvlokken ~ kokosvlokken ~ rozijnen ~ appelazijn ~ mosterd ~ olijfolie ~
citroensap ~ sojasaus ~ rijstazijn ~ gembersiroop ~ sambal ~ pindakaas ~
agavesiroop ~ tahin ~ ketjap manis ~ bakboter
www.growingintothefuture.nl

Ontbijtrecept
Speculaas crumble
met rood fruit
Je hebt nodig:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

voor 2 porties

200 gram (uitgelekt) rood (diepvries)fruit
60 gram havermout
30 gram volkorenmeel
10 gram gepofte quinoa
1 tl bakpoeder
15 gram plantaardige bakboter (of
kokosolie)
1 zakje vanillesuiker
1 el agavesiroop
1 el speculaaskruiden of kaneel

Maak de crumble als volgt:
o
o
o
o
o
o
o
o
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Verwarm de oven voor op 180 °C. Zet een kom en
ovenschaal (geschikt voor 2 personen) klaar.
Laat het rood fruit uitlekken in een vergiet.
Doe het fruit in de ovenschaal.
Meng in een kom alle droge ingrediënten met elkaar.
Voeg vervolgens de agavesiroop en de boter toe;
kneed het tot een kruimelig beslag.
Verdeel de kruimels op het rood fruit in de ovenschaal.
Bak de crumble 25 minuten in de oven (controleer na
20 minuten; de kruimels mogen niet verbranden).
Laat de crumble 5 minuten staan voordat je hem eet;
de kruimels worden dan extra krokant.
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Ontbijtrecept
Fluffy American pancakes met aardbei en
kaneelsiroopculaas crumble met rood fruit
Je hebt nodig:
o
o
o
o
o
o
o
o

voor 2 porties

200 ml plantaardige melk
100 gram havermout (of havermeel)
1 middelgrote rijpe banaan
1 el agavesiroop
1 tl bakpoeder
1 tl kaneel
2 el bakboter
snufje zout

Maak de pannenkoeken als volgt:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mix de havermout fijn in een blender of mixer (of gebruik havermeel).
Mix (apart van het meel) de banaan met de sojamelk tot een egaal papje.
Voeg de delen bij elkaar in een grote kom.
Mix ineen apart kommetje de appelazijn met het bakpoeder; dit gaat
schuimen. Voeg het toe aan het beslag en roer rustig door met een garde.
Meng de kaneel met de agavesiroop en leng aan met een theelepel water.
Bak de pannenkoekjes op middelhoog vuur in een koekenpan met bakboter.
Wanneer je het pannenkoekje in de pan kunt verschuiven is deze klaar om
omgedraaid te worden.
Bak tot al het beslag op is.
Serveer de pannenkoekjes met (diepvries) aardbeitjes en de kaneelsiroop.

www.growingintothefuture.nl
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Ontbijtrecept

ZOETE KOKOSBOWL MET MANGO

Je hebt nodig:
o
o
o
o
o
o

voor 1 portie

200 gram kokosyoghurt
1 middelgrote banaan
100 gram mango (vers of uit de diepvries)
20 gram havermout
10 gram kokosrasp
1 tl bosvruchtenjam

Maak de bowl als volgt:
o Doe de yoghurt in de blender, voeg hier de banaan (in stukjes) aan toe. Mix dit op
een lage stand.

o Voeg de havermout en 2 eetlepels water toe; mix opnieuw totdat er geen klontjes
meer zijn.

o Schenk de smoothie in een kom.
o Spoel de blender schoon en mix de mango met 3 eetlepels water tot een puree.
o Verdeel de mangopuree en jam over de smoothie, voeg tot slot de kokosrasp toe.

www.growingintothefuture.nl
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Lunchrecept
Zoete aardappel-wortel soep

Je hebt nodig:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4 porties

1 grote zoete aardappel
200 gram worteltjes of winterpeen
1 grote rode ui
2 tenen knoflook
1 el olijfolie
1 blokje groentebouillon
1 schijfje verse gember
peper en zout
evt. een handje zaden en pittenmix

Maak de soep als volgt:
o
o
o
o
o
o
o

Snijd alle groenten in blokjes; dit mogen grote stukken zijn aangezien je later
toch alles pureert.
Fruit in een ketel met olie de ui, knoflook en gember aan.
Voeg de rest van de groenten toe en bak even mee.
Voeg vervolgens circa 1 liter water (zodat alles onder komt te staan) en het
blokje bouillon toe.
Breng het geheel aan de kook en laat het gedurende 20 minuten op laag vuur
pruttelen.
Haal na 20 minuten de ketel van het vuur en pureer het mengsel tot een dikke
soep.
Serveer de soep met wat zaden en pitten.
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Lunchrecept
Broodje gebakken ei

Je hebt nodig:

voor 1 portie

o
o
o
o

Een hard broodje
80 gram tofu (uitgelekt)
1 tl kurkuma
1 el olijfolie
snuf kerriepoeder, paprikapoeder,
peper en zout
1 el paprikaspread
1/4 avocado
1/2 rood uitje
1/4 komkommer

o
o
o

1/4 paprika
evt. 1 tl kala namak zout

o
o
o
o
o

1/2 tomaatje

Maak het broodje ei als volgt:
o
o

o
o

o
o

o
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Laat de tofu goed uitlekken. Verkruimel
het vervolgens in een kommetje.
Mix alle specerijen. Gebruik de kerrie, kala
namak en paprikapoeder naar wens en
meng de olijfolie erdoor.
Marineer de tofu met het mengsel. Laat dit
minimaal 5 minuten staan.
Maak ondertussen vast het broodje klaar.
Snijd deze open en besmeer met de
paprikaspread.
Snijd alvast de rauwkost en avocado in
plakjes.
Zet een pan op het vuur en laat deze heet
worden. Bak vervolgens de tofu in de pan.
Blijf goed roeren; zodat ze tofu aan alle
kanten bruin wordt, maar niet verbrand.
Serveer de tofu met de rauwkost op het
broodje.
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Lunchrecept
ZOETE AARDAPPELSANDWICHES MET GUACAMOLE

Je hebt nodig:
o
o
o
o
o
o
o

voor 1 portie

½ zoete aardappel
½ avocado
½ limoen
10 gram edelgistvlokken
10 gram hazelnoten
peper en zout
optioneel 1 el vegan cream cheese

Maak de sandwiches als volgt:
o
o
o
o
o
o
o

Zet de airfryer klaar of verwarm de oven voor op 180°C. Snijd (met een goed scherp
mes) de zoete aardappel in dunne plakken.
Rooster de plakjes zoete aardappel gedurende 10 minuten in de airfryer/oven tot ze
gaar zijn. Indien nodig verwarm je ze wat langer. Laat de plakjes even afkoelen.
Maak de guacamole; prak de avocado met het sap van de limoen. Wil je een romige
guacamole voeg dan de cream cheese toe. Roer er wat peper en zout door.
Beleg de zoete aardappelplakjes met guacamole.
Hak de hazelnootjes fijn en verdeel deze over de sandwiches.
Besprenkel de sandwiches tot slot met de edel gistvlokken.
Voeg naar wens peper toe. Zout is niet nodig; de edel gistvlokken zijn al lekker zout.
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Dinerrecept

Pasta met gegrilde groenten
en tomatensaus

Je hebt nodig:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

voor 2 porties

150-200 gram pasta (penne,
fusilli, schelpjes)
½ courgette
1 paprika
½ aubergine
1 tros cherrytomaatjes
1 ui
2 tenen knoflook
3 grote vleestomaten
1 blik tomatenstukjes
1 blikje tomatenpuree
2 el Italiaanse kruidenmix
2 el edelgistvlokken
olijfolie
peper en zout

O
Maak de pasta als volgt:
o
o
o
o
o
o

o
o

Verwarm de oven voor op 200°C (of zet de airfryer klaar).
Kook de pasta zoals beschreven staat op de verpakking.
Snijd alle groenten in grove repen, pers de knoflook en snipper de ui.
Marineer de groenten met 1 el olijfolie en een snuf zout. Doe de groenten in een ovenschaaltje
en rooster ze in de oven of airfryer voor circa 15 minuten.
Doe de cherrytomaatjes (met tros) in een ovenschaaltje. Voeg hier een teen geperste knoflook
(verdeel over de tomaatjes) en een klein scheutje olijfolie. Pof de tomaatjes 10 minuten in de
oven of airfryer.
Fruit ondertussen de ui en knoflookteen aan in een pan. Voeg de tomaten, tomatenblokjes en
puree toe. Voeg vervolgens de kruiden en peper en zout (naar wens) toe. Breng aan de kook,
blijf goed roeren. Wil je een wat dunnere saus; voeg dan een beetje water toe. Laat de saus op
laag vuur pruttelen.
Giet de pasta af en voeg deze, zonder af te spoelen, toe aan de tomatensaus.
Schep de pasta met saus op een bord, verdeel hierover de groenten en top af met
edelgistvlokken.
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Dinerrecept
Tempehsaté met huisgemaakte friet

Je hebt nodig:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

voor 2 porties

500 gram kruimige aardappel
180 gram tempeh
4 el ketjap manis
50 gram pindakaas
30 ml kokosmelk (light)
1 tl sambal
50 ml water
2 tl olijfolie
grof zeezout
snuf peper
(houten) spiesen

Maak de tempeh saté met friet als volgt:
o
o
o
o

o

o

o

Maak de aardappelen schoon en snijd ze in repen van circa ½ - 1cm. Spoel de repen af onder
koud water en ze daarna in een kom met koud water. Laat dit minimaal 45 minuten staan.
Snijd ondertussen de tempeh in blokken van 1 bij 1cm. Maak de marinade van twee eetlepels
ketjap. Marineer de tempeh.
Indien je de oven gebruikt; verwarm deze voor op 180°C, zet anders de airfryer klaar.
Na 45 minuten haal je de repen aardappel uit het water. Dep goed droog met een theedoek of
keukenpapier. Besprenkel de friet met 1tl olijfolie; roer goed door. Verdeel vervolgens grof zeezout
over de repen. Bak de friet circa 15 minuten in de airfryer of 20 minuten in de oven; hussel de friet
iedere 5 minuten even om.
Rijg ondertussen de blokjes tempeh aan de houten
spiesen. Bak de tempeh in een hete koekenpan;
circa 3 minuten aan iedere zijde. Indien de
tempehspies aan de pan blijft plakken; voeg een
beetje water of extra olie toe.
Maak de satésaus; zet een steelpannetje op het
vuur en meng de pindakaas met twee eetlepels
ketjap, een theelepel sambal, kokosmelk en het
water. Blijf roeren en verwarm op laag vuur tot er
een egaal mengsel ontstaat.
Serveer de tempehstokjes met satésaus, de
versgebakken friet en groente naar keuze.
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Dinerrecept

§

Zoetzure wok met rijst

o
Je hebt nodig: o
o
Voor 2 porties o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

200 gram uitgelekte tofu
160 gram volkoren rijst
2 paprika's
300 gram peulen
1 ui
1 teen knoflook
1/2 mango
2 el cashewnoten
1 blikje tomatenpuree
1 el sojasaus
3 el (kruiden)azijn
2 el agavesiroop
2 el gembersiroop
1 tl kerriepoeder
1 tl paprikapoeder
peper en zout

Maak de zoetzure wok met rijst als volgt:
o
o
o
o
o
o
o
o

Kook de rijst zoals beschreven op de verpakking. Laat de rijst, na het afgieten, in de ketel met
de afgesloten deksel staan.
Snijd alle groenten en de mango in kleine blokjes. Snipper de ui en pers de knoflook.
Snijd de uitgelekte tofu in kleine blokjes. Bak de stukjes tofu in een wokpan op hoog vuur aan.
Voeg de ui en knoflook toe, wok circa 4 minuten.
Voeg alle groenten en de specerijen toe (peper en zout naar wens); wok circa 6 minuten op
hoog vuur.
Mix in een kommetje de sojasaus, tomatenpuree, azijn, agavesiroop, water en gembersiroop
tot een papje.
Draai het vuur lager en voeg het mengsel toe. Roer goed door; verwarm al roerend. Laat het
geheel op laag vuur circa 3 minuten pruttelen.
Voeg tot slot de mango en cashewnoten toe; verwarm het geheel nog even.
Serveer de wok met de rijst.

www.growingintothefuture.nl

13

§

Snackrecept
Het perfecte bananenbrood
Je hebt nodig:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 rijpe bananen
300 gram tarwebloem
5 el appelmoes
1 el rozijnen
2 el plantaardige melk
1 zakje vanillesuiker (8 gr.)
1 tl bakpoeder
1 tl baksoda
1 el appelazijn
snuf zout

Maak het brood als volgt:
o Verwarm de oven voor op 180°C.
o Wel de rozijnen in warm water. Zet alvast
de cakevorm klaar (bekleed met
bakpoeder/vet in met bakboter).
o Meng de bloem met de vanillesuiker, een
snuf zout en bakpoeder.
o Pureer de bananen, meng de puree met
de appelmoes en de melk. Roer de
rozijnen erdoor.
o Voeg nu de natte ingrediënten toe aan de
droge ingrediënten. Roer nog niet door.
o Meng in de tussentijd de baksoda met de
appelzijn; dit gaat schuimen. Voeg het
mengsel meteen toe aan de andere
ingrediënten.
o Roer nu alles door met een spatel; roer niet
langer dan nodig en vooral niet te hard. Dit
is essentieel; roer je te lang dan zal het
brood niet meer goed rijzen in de oven en
wordt het brood niet luchtig genoeg.
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o Doe nu het ietwat taaie mengsel in de
bakvorm en zet direct in de oven. Bak het
brood in circa 40 minuten gaar.

Snackrecept 1 winterpeen
§ 1 paarse zoete
Groentechips
metaardappel
fin
paprikasmaak

Je hebt nodig:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 rode biet
1 winterpeen
1 paarse zoete aardappel
1 rode biet
1 el olijfolie
1 el gerookt paprikapoeder (dus
geen “normaal” paprikapoeder)
1 tl grof zeezout
1 tl knoflookpoeder
snuf peper

Maak de groentechips als volgt:
o
o

o
o
o
o

Verwarm de oven voor op 200 °C /zet de airfryer klaar.
Snijd bij alle groenten de uiteindes eraf. Rasp de groenten (met
schil) vervolgens met een rasp, kaasschaaf of dunschiller. De
schijfjes dienen dun te zijn.
Dep met een droge theedoek of keukenpapier de groenteschijfjes
droog.
Meng nu de specerijen met de olie en voeg het mengsel toe aan
de schijfjes.
Verdeel de schijfjes over een met bakpapier beklede bakplaat en
bak in circa 30 minuten/bak de schijfjes 15 minuten in de airfryer.
Laat de schijfjes afkoelen; dan zullen ze pas knapperig worden.
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Snackrecept
Ontbijtkoek

Je hebt nodig:
o
o
o
o
o
o
o

200 gram volkorenmeel
180 gram lichte basterdsuiker
200 ml plantaardige melk (ik gebruikte amandelmelk)
2 el appelstroop
1 tl koek- en speculaaskruiden
1 tl bakpoeder
snufje zout

Maak de koek als volgt:
o
o
o
o
o
o
o

Verwarm de oven voor op 170 °C.
Meng alle droge ingrediënten (inclusief de suiker) goed door elkaar.
Verwarm de melk in een pannetje, tegen de kook aan.
Voeg de appelstroop toe aan de warme melk. Roer goed door met een garde.
Meng de melk en stroop door de droge mix. Meng tot een glad, klont-vrij beslag.
Giet het beslag in een ingevette/bedekt met bakpapier cakevorm.
Bak de cake circa 55 minuten. De ontbijtkoek rijst vrijwel niet; hij is compact en
smeuïg, maar toch ook luchtig.
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Mijn weekplanning
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Mijn boodschappenlijst:
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