
Bietentartaar 

 
Voor 4 personen 

Ingrediënten: 

▪ 500 g gekookte bietjes 
▪ 1 sjalot 
▪ 2 eidooiers 
▪ 1 theelepel mosterd 
▪ 2 eetlepels olijfolie 
▪ 1 eetlepel sesamolie 
▪ 1 eetlepel sojasaus 
▪ 2 -3 theelepels sriracha 
▪ 1 theelepel roze peperbessen 
▪ cress 

Voorbereiden: 

1. Pel de bieten. Snijd ze in piepkleine blokjes. Snipper de sjalot heel fijn. 
2. Klop een dressing van de eidooiers, de mosterd, beide oliesoorten en de 

sojasaus. 
3. Dressing kan ook van 2 eetlepels vegan mayonaise, sesamolie en sojasaus 

worden gemaakt voor een veganistisch gerecht. 
Bereiden: 

1. Schep de bietjes en de sjalot met de dressing voorzichtig door elkaar. 
2. Breng op smaak met de sriachasaus en eventueel met extra sojasaus. 
3. Schep de bietenblokjes op de 4 borden, je kan een kookring gebruiken. 
4. Kneus de peperbessen tussen de vingers en bestrooi de biet ermee. 
5. Garneer met de cress. 
6.  

 



 

Zoet – frisse paprika – oreganosoep 
Voor 4 personen 

Ingrediënten: 

▪ 2 rode uien gesnipperd 
▪ 4 eetlepels olijfolie 
▪ 1 eetlepel zoete paprikapoeder 
▪ 4 kardemonpeulen, de pitten gevijzeld 
▪ Rasp en sap van 2 sinaasappels, kleine 
▪ 3 punt paprika’s 
▪ 1 blokje groentebouillon 
▪ 1 blokje paddenstoelenbouillon 
▪ 3 volle eetlepels witte bonen, uit blik 
▪ Oregano naar smaak 
▪ Haver creme fraiche 
▪ 1 wortel 

Voorbereiden: 

1. Pel en snipper de uien en fruit in de olie met de kruiden en de rasp van de 
sinaasappels. 

2. Verwijder de zaadlijsten van de paprika’s snijdt de paprika’s in blokjes en voeg 
bij de uien. Laat onder af en toe roeren met het deksel op de pan zeker 4 
minuten smoren. 

Bereiden: 

1. Haal 1 liter heet water uit de kraan en los de bouillonblokjes op, het sap van de 
sinaasappels en de witte bonen voeg het bij het groente mengsel en laat het 
deksel op de pan 10 – 15 minuten zachtjes pruttelen. 

2. Pureer met een staafmixer de soep van het vuur af en garneer met de oregano, 
de reepjes wortel en de haver creme fraiche. 

 
Bron: Jacinta Bokma 



Veggie Wellington  
Voor 4 personen. 

Ingrediënten: 

▪ 1 rol bladerdeeg 
▪ 1 eetlepel olijfolie 
▪ 1 rode ui, fijngesnipperd 
▪ 2 tenen knoflook 
▪ 300 g spinazie, grof gehakt 
▪ 200 g boerenkool 
▪ 150 g geraspte biet 
▪ 240 g ricotta 
▪ 100 g paranoten, grof gehakt 
▪ Rasp van 1 citroen 
▪ 3 takjes munt, fijn gehakt 
▪ 75 g geraspte kaas 
▪ Zout en peper 
▪ 1 ei, losgeklopt 
▪ 1 nigella zaad 

Voorbereiden: 

1. Verwarm de oven voor tot 200 graden Celius, 185 graden bij een hete lucht 
oven. 

2. Leg het bladerdeeg op een bakplaat met het bakpapier van de rol. 
Bereiden: 

1. Verhit de olijfolie in een wokpan en bak de ui met wat zout en voeg de 
knoflook toe en bak 3-4 minuten., mee. Voeg de spinazie toe en bak ongeveer 5 
minuten, tot de spinazie los geslonken is. 

2. Voeg de boerenkool en de geraspte biet toe en bak 1 minuut mee. 
3. Haal de wok van het vuur en druk met behulp van een zeef het vocht uit de 

spinazie -boerenkoolmengsel. 
4. Meng het spinazie – boerenkoolvulling met de ricotta, de paranoten, 

citroenrasp, munt en geraspte kaas en schep om. Breng op smaak met zout en 
peper, laat afkoelen. 

5. Verdeel de spinazie – boerenkoolvulling over het bladerdeeg – laat rondom 
voldoende ruimte vrij om de rol straks dichte te kunnen maken. Rol het 
bladerdeeg op en smeer in met het losgeklopte ei of plantaardige melk. 

6. Maak in de bovenkant met een mes een inkepingen in een ruit vorm. 
7. Strooi de nigellazaadjes over de bovenkant. 
8. Bak 25 minuten in de over 

Bron: Mounir Toub 



Bloedsinaasappel bavarois 
voor 4 personen 

Ingrediënten: 

▪ 300 ml bloedsinaasappelsap 
▪ 1 theelepel vanille essence 
▪ 1 eetlepel agar-agar 
▪ 2 pakjes á 200 ml kokos cream 
▪ suiker naar smaak 

Voorbereiden: 

1. Vul een maatbeker tot 300 ml met bloedsinaasappelsap en sinaasappelrasp 
naar smaak en roer de vanille essence erdoor. 

2. Doe een derde van het sap in een steelpannetje en voeg de agar-agar toe. 
3. Verwarm het steelpannetje en breng het zachtjes aan de kook, voeg de rest van 

het sap toe en laat het geheel afkoelen. 
4. Klop de kokos cream met suiker naar smaak en roer de afgekoelde 

bloedsinaasappelsap er voorzichtig met een spatel door. 
Bereiden: 

1. Vul de bakjes of glazen met de bavarois en laat deze 30 minuten opstijven. 
2. Versier met rood en geel fruit. 

 

 
Bron: Jacinta Bokma 



 


