
Knolselderpizza
Voor vier personen

1.Verwarm de over voor op 180°C. 

 

2. Schil de knolselder en snij in mooie rondje van

ongeveer 0,5 cm dik zodat je ‘pizzabodems’ krijgt.

Wrijf in met de olie uit de bokaal met gegrilde

paprika’s, kruid met peper en zout en leg op een

met bakpapier beklede ovenschaal. Schuif

ongeveer 20 minuutjes in de oven.

 

3. Meng de tomatenpuree met de oregano en het

paprikapoeder. Snij de champignons in schijfjes en

snij de gegrilde paprika in stukjes.

 

4. Haal de ‘knolselderbodems’ uit de oven en

besmeer met het tomatenmengsel. Beleg met de

champignons en de paprika’s en bestrooi rijkelijk

met kaas.

 

5. Plaats nog 10 minuten in de oven tot de kaas

gesmolten is en dien op.

 

BEREIDING

1 knolselder

1 klein blikje tomantepuree 

2 el gedroogde oregano

1 el paprikapoeder

250 gr champignons

bokaal gegrilde paprika's

250 gr gemalen kaas

peper en zout

INGREDIËNTEN

Een gezonde upgrade van de pizza. Je krijgt

meer groenten binnen, vermijdt plastic

verpakkingen en hyperverwerkte voedings-

middelen van een kant-en klare pizzabodem.

Bovendien hoef je zeker niet aan smaak in te

boeten. Integendeel. De knolseldersmaak gaat

perfect bij de tomatensaus. Zet de gril een

standje hoger voor een krokante korst.

W E E K M E N U  M A A R T
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Taco's met
vegetarische kip 
Ingrediënten voor 8 taco's

8 kleine, zchte tortillavellen

400 gr vegetarische kipstuckjes

ingemaakte zoet-zure uitjes (zie bereiding) 

250 gr tuinbonen uit de diepvries

koriander

limoen

mayonaise & sriracha

yoghurt

cheddar

INGREDIËNTENDeze taco kan je op honderd manieren

maken. Variëer met ingrediënten zolang je

maar enkele vaste sterkhouders in ere laat.

In dit geval zijn dat de zoetzure uitjes,

guacamole, sriracha dressing en cheddar.

Zolang die in je taco zitten, hoef je je geen

zorgen te maken of je nu kip, gehakt, tofu-

blokjes of, zoals in dit geval, kippenstukjes

van de Vegetarische Slager toevoegt.

W E E K M E N U  M A A R T
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INGREDIËNTEN ZURE UITJES

6 rode uien

rode wijn-azijn

suiker

water



Taco's met
vegetarische kip 
Ingrediënten voor 8 taco's

W E E K M E N U  M A A R T
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Guacamole wordt hier nu met tuinbonen gemaakt in

plaats van met avocado. Dat is een keuze die je

maakt. Peulvruchten zijn sowieso beter voor het milieu

dan avocado’s uit Zuid-Amerika. Bovendien zijn ze

even smaakvol en lenen ze zich goed als vervanger

van vele andere producten.

1.  Bak de kippenstuckjes krokant in een hete pan

met olijfolie, bestrooi met kippenkruiden.

2. Maak guacamole van tuinbonen: Kook de

tuinbonen gaar. Plet ze en meng met het sap van

een kwart limoen, een handvol fijngesneden

koriander, peper en zout. 

3. Meng 3 el yoghurt met 3 el mayonaise en

sriracha naar smaak. Heb je het graag pikant?

Hou je dan vooral niet in met de sriracha. Rasp

tenslotte royaal veel cheddar.

4.Vergeet de zoet-zure uitjes van onderstaand

recept niet. Schil de rode uien en snij in fijne

ringetjes. Zet ze onder in 50/50 water en rode

wijnazijn. Doe er suiker bij en breng het geheel

aan de kook. Laat even doorkoken, zet het vuur

af en laat afkoelen. Proef ondertussen even. Is de

zoet-zuurbalans goed? Perfect, dan hoef je niets

meer te doen. Is er wat weinig van het ene of het

andere? Voeg dan nog wat extra toe. Bewaar in

een afgesloten pot tot twee maanden in de

koelkast.

 

 

BEREIDING

5. Zet al deze ingrediënten in aparte kommetjes

op tafel. Vergeet de zoet-zure uitjes van

onderstaand recept niet. Leg de taco in het

midden van het bord. Smeer een lepel guacamole

uit. Beleg met stukjes van de Vegetarische kip, de

zoetzure uitjes, srirachamayo en eindig met veel

cheddar en eventueel wat extra koriander.

 

 

 

 

 



Bloemkoolbom
Voor vier personen

1. Leg de bloemkoolroosjes vijf minuten in een pot

kokend water. Giet af en spoel onder koud water.

2. Snij de pancetta in dobbelsteentjes en bak

krokant in een pan zonder vetstof. Snij de

champignons in schijfjes en bak ze in de pan met

het restje spekvet. Kruid bij met wat peper. 

3. Maak met de bloem, boter en melk de

bechamelsaus. Laat doorkoken en voeg noot-

muskaat, peper, zout en wat citroensap toe. 

4. Meng met de parmezaan en gemalen kaas,

maar hou wat over om te gratineren. 

5. Meng de ingrediënten door elkaar in een

ovenschaal en bedek het geheel met de overige

kaas en paneermeel. 10 minuten in de oven en nog

5 minuten onder de grill.  

 

BEREIDING

1 grote bloemkool

500 g champignons

6 dikke sneetjes pancetta

1 liter melk

60 g boter

60 g bloem 

250g gemalen kaas

paneermeel

parmezaan

citroen

nootmuskaat, peper en zout

INGREDIËNTEN

Een smaak- en caloriebom vol groenten. De kaassaus

kan gerust wat lichter door ze niet te maken met een

klassieke bechamelsaus maar met een bloemkool-

kaassaus of met de knolselderkaassaus uit mijn vorige

weekmenu. Deze ovenschotel is in elk geval mijn

definitie van comfort food.

W E E K M E N U  M A A R T
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1. Verwarm de oven voor op 180 graden

2. Breng een grote pot licht gezouten water aan de

kook. Snij de broccoli in roosjes en laat vijf minuten

meekoken. Spoel ze af met koud water.

3. Leg de broccoliroosjes samen met de

kikkererwten op een bakplaat. Besprenkel royaal

met olijfolie, wat peper en zout en hussel door

mekaar. Schuif de plaat 15 minuten in de oven.

4. Maak het currysausje door enkele lepels yoghurt

te mengen met het kerriepoeder, de kurkuma,

peper, zout en een scheutje citroen. 

5. Schuif na 15 minuten de naanbroden nog 5

minuutje bij in de oven.

6. Haal alles eruit en begin met dresseren. Smeer

een stevige lepel hummus op het naanbrood. Rasp

er wat zeste van citroen over. Leg wat broccoli-

roosjes en kikkererwten op de hummus en werk af

met het currysausje. Ready to eat!

 

Naanbrood
met broccoli
en hummus 
Voor vier personen

BEREIDING

4 naanbroden, kant en klaar 

200gr hummus

1 broccoli

1 blik kikkererwten, uitgelekt en

gespoeld 

yoghurt

kerriepoeder, kurkuma, peper & zout

1 biologische citroen

olijfolie

INGREDIËNTEN

Dit is een enorm snel maar gezond gerecht.Zeker

als je de hummus niet zelf maakt. Het leuke aan

zelf hummus maken is dat je er je eigen smaak

aan kan toevoegen. Voeg wat daslook, gekookte

rode biet, basilicum, dragon,… toe en je

gerecht evolueert met de seizoenen mee.

W E E K M E N U  M A A R T
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1. Breng een grote pot water aan de kook. Snij de

romanesco in mooie roosjes/torentjes. Laat 10

minuutjes koken.

2. Verhit ondertussen een pan met olijfolie. Kruid

de koolvis met peper en zout en bak aan één kant

wanneer de pan heet genoeg is.

3. Giet de romanesco af en spoel meteen met koud

water. Draai de vis om en doe nu de spinazie en de

romanesco in dezelfde pan. Kruid met peper en

zout.

7. Laat de spinazie slinken en de romanesco terug

opwarmen.

8. Werk het geheel af met enkele druppels citroen

en wat zeste van de citroen en serveer in de pan

op tafel.

 

Koolvis met
romanesco en spinazie
Voor vier personen

BEREIDING

4 koolvisfilets

1 grote romanesco 

500 g spinazie

grof zeezout 

peper

citroen

olijfolie

 

INGREDIËNTEN

We blijven nog even bij de kolen hangen: de

romanesco. Deze geel-groene roosjes smaken

iets zachter dan bloemkool maar zijn wel 100

keer decoratiever. De koolvis is op zijn best van

november tot maart.

W E E K M E N U  M A A R T
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Ramen met steak
Voor vier personen

2 teentjes knoflook

3 cm gember

1 el sesamolie

3 el miso

sojasaus

1 liter bouillon (kip of groente)

4 porties ramen sobanoedels 

1 grote paksoi

4 eieren

250 g champignons

1 steak van 200g

sesamzaadjes

1 rood pepertje

1 limoen

INGREDIËNTENDeze ramen maak je niet snel-snel na het werk. 

Steek er tijd en liefde in en je merkt meteen het

verschil tussen. Deze ramen is er eentje die niet enkel

de maag, maar ook het hart verwarmt. Bovendien kun

je er alle richtingen mee uit. Nog een restje broccoli

of knolselder? Je krijgt het ongetwijfeld vlot verwerkt

in een ramen. Zorg er wel steeds voor dat je oosterse

smaken de hoofdrol laat spelen. Wil je knolselder

gebruiken? Ideaal, maar gaar dan met wat sojasaus

of citroengras. Zo vormt alles zonder enige twijfel

een heerlijk geheel.

W E E K M E N U  M A A R T
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1. Pel de uien en de knoflook en snij in kleine stukjes. Snij de gember in stukjes.

2. Verwarm intussen een grote pot op het vuur en voeg wat sesamolie toe. Laat hierin de ui,

de gember en de knoflook heel zacht garen. Blus met de bouillon en voeg twee el sojasaus

en de miso toe. Laat minstens een uur pruttelen. 

3. Snij intussen de paksoi in fijne plakjes en leg even aan de kant.

4. Snij de champignons in fijne schijfjes en bak gaar op hoog vuur in wat sojasaus. 

5. Verhit een pan met wat olijfolie in en breng een klein potje met water aan de kook. 

Kruid de steak met peper en zout en schroei langs beide kanten dicht in de pan. Hier moet

je even een belangrijke keuze maken: wil je je steak a point, saignant of bleue? 

Leg de eieren voorzichtig in de pot met kokend water en kook gaar in 4 minuten.

Haal ze eruit en koel meteen onder ijskoud water. 

Gebruik hetzelfde kookwater om de sobanoedels 3 minuten te koken. 

6. Neem een kommetje en leg de noedels onderaan. Leg daarop de paksoi en de

champignons, daarbovenop de steak die je in stukken hebt gesneden. Overgiet met de

bouillon die je eerst even hebt gezeefd. Snij de eieren in twee en plaats ze in twee helften

mee in het kommetje. Werk af met fijngesneden rode pepertjes, sesamzaad en enkele

druppels limoensap.

 

Ramen met steak
Voor vier personen

BEREIDING

W E E K M E N U  M A A R T
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Oosterse zalm 
met edamame
Voor vier personen

Voor de dressing:

voor de marinade:

4 zalmfilets

500gr boerenkool

250gr gepelde edamamebonen

olijfolie

sesamzaadjes

4 porties noedels

3 el limoensap

3 el sojasaus

2 el tahini

2 el honing

3 cm geraspte gember

 

3 el honing

2 el limoensap

3 el sojasaus

 

 

INGREDIËNTENIZijn diepvriesgroenten ecologische verantwoord?

Soms wel, wanneer je het verse product anders

vanuit verre landen laat overvliegen. Erwtjes en

boontjes zijn zulke groenten. Ook edamamebonen

worden hier al geteeld. Ik heb ze bijvoorbeeld zelf

ook staan in mijn moestuin. Deze sojabonen zijn

enorm gezond, enkel moet je ze wel voldoende

verhitten. Eet je ze te rauw, dan kunnen ze al snel

voor buikklachten zorgen door de stof lectine die in

de boon zit.

W E E K M E N U  D E C E M B E R
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1.  Marineer de zalm in de honing, sojasaus, limoensap en sesamolie. Hoe langer, hoe beter.

2. Rasp de gember voor de dressing. Meng de gember met de tahini, sojasaus, limoensap,

honing en rasp er wat verse limoenzeste over. 

3. Meng de boerenkool met wat olijfolie, een scheutje sojasaus en sesamzaadjes. Spreid uit

op een ovenschaal en schuif ongeveer 10 minuten in een ovenschaal tot ze krokant geworden

zijn. Check zeker regelmatig, want ze zijn snel te ver. 

4. Breng ondertussen twee potjes water aan de kook. Kook in één potje de edamamebonen

beetgaar in enkele minuten. Haal er af en toe eentje uit om te testen. Kook in het andere

potje de noedels gaar in 4 minuten. 

5. Bak de gemarineerde zalm gaar in een pan met wat olijfolie. Begin met de velkant en

draai dan om.

6. Meng de uitgelekte noedels met de dressing. Leg hierop de edamamebonen en de

boerenkool. Leg als laatste de zalm erop en werk af met sesamzaadjes en eventueel nog wat

van de dressing. Rasp er als finishing touch nog snel wat limoen over.

 

Oosterse zalm 
met edamame
Voor vier personen

BEREIDING

W E E K M E N U  D E C E M B E R
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