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LEVEN
Ok, ik beken:
ik ben gewoonweg dol
op vlees en vis.
Maar net zo goed eet en
kook ik vegetarisch,
vaak zonder dat ik er echt
bij stilsta. Een krokante
nem, wat tempuragroenten
met een Oosterse dip,
een bordje quinoa of,
mijn absolute favoriet,
karnemelkpuree met
een lopend eitje.
Neen, dan mis ik
vlees geen
seconde!

Verrassend
veggie
LEES VERDER
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Tempuragroentjes
Rauwe groenten met een dipsaus - bestaat er een meer afgezaagd aperitiefhapje?
Ik kom liever verrassend uit de hoek, met gefrituurde groentestrips in ‘crispy’
tempuradeeg met een exotische dipsaus. Veel extra werk is het niet,
maar het resultaat is veel en veel indrukwekkender!

Wortels worden meestal knoestig
en krom geoogst, maar alleen de
mooie rechte komen in de rekken.
Geef mij maar een kromme
biowortel van de markt

TEMPURABESLAG
✔ drie eetlepels bloem
✔ een eiwit
✔ ijskoud spuitwater
✔ een pastinaak of peterseliewortel
✔ drie wortelen in verschillende
kleuren: geel, oranje, paars, zwart...
✔ een halve aubergine
✔ een tiental kerstomaten

OOSTERSE DIP
✔ een theelepel
zwarte sesamzaadjes
✔ twee delen notenolie
✔ een deel limoensap
✔ een snuifje aonori
(snippers gedroogd zeewier,
Aziatische supermarkt)
Was de groenten maar schil
ze niet en laat de steeltjes
eraan. Snij ze in plakken van
maximaal een halve centimeter dik.
Laat de kerstomaatjes heel en doe er
zout en peper op. Laat de frietketel
opwarmen.
Maak ondertussen het tempurabeslag. Meng met een klopper de
bloem en het eiwit en doe er geleidelijk aan spuitwater bij, tot je een
slap pannenkoekendeeg hebt.Maak
het snel: hoe kouder je beslag, hoe
mooier het resultaat.
Haal de groenteplakken één voor
één door het beslag en doe ze in de
frietketel. Bak twee minuten op 180
à 190 °C: de groenten moeten nog
lekker krokant zijn. Laat even uitdruppen op een vel keukenpapier.
Meng de ingrediënten voor de dip en
serveer deze apart in een kommetje.

Tempura
of beignetbeslag?
Beide soorten beslag
vormen na het frituren een krokant laagje
rond groenten, scampi’s, paddenstoelen...
Waar een klassiek
beignetbeslag (met
bloem, volledige eieren en bier) bruin
wordt bij het bakken,
blijft tempura (met
bloem, eiwit en ijskoud water) altijd
mooi wit tot bijna
transparant. Op die
manier blijf je mooi de
verschillende kleuren
van je groenten zien.
Tempura slorpt ook
minder vet op en is
dus lichter verteerbaar. In Japan wordt
tempura in sesamolie
gefrituurd, wat het extra aromatisch maakt.

Je kan ook kant-en-klare
tempuramix of -meel kopen,
waar je alleen nog
spuitwater bij hoeft te doen.
Dat is een must: het maakt
het beslag extra luchtig

Voorgerecht

Nems

Vietnamese loempia’s of nems zijn mijn favoriete fingerfood: lekker met je vingers eten en
royaal in de saus dippen. Een voorgerecht zonder poespas, waarmee je altijd scoort. Je kan
één of meerdere vullingen maken, naargelang je inspiratie. Reken op drie nems per persoon.
✔ 12 loempiavellen
✔ 50 gram glasnoedels
✔ een halve courgette
✔ een halve aubergine
✔ 50 gram echte fetta
(van schaapsmelk)
✔ 25 ml sojasaus
✔ een chilipeper
✔ een bosje waterkers of barbarakruid
✔ een ei
✔ een bakborsteltje

VOOR DE DIPSAUS
✔ een derde sesamolie
✔ een derde olijfolie
✔ een derde mirin (zoete, Japanse
rijstwijn; bij de Aziatische
ingrediënten in de supermarkt)
✔ 50 g grofgehakte pinda- of
cashewnoten
✔ enkele sprietjes bieslook

Laat de glasnoedels
weken in lauw water. Snij
ondertussen de groenten
in piepkleine stukjes
(‘brunoise’) of hak ze fijn in
de keukenrobot. Meng er
de verbrokkelde feta
doorheen. Snij het engelenhaar in stukken (de
draden zijn anders te lang)
en voeg ze toe.
Kruid flink, met sojasaus
en gesnipperde chilipeper (de Aziatische versie van onze peper en
zout).Vul de nems en bak
ze minstens 5 minuten in
frituurolie op 180 à 190 °C.
Dien op met een toefje
verse waterkers of barbarakruid en wat kiemscheuten. Serveer de dipsaus
apart.

TIP
loempiavellen
Loempiavellen vind je
diepgevroren in de Aziatische of betere supermarkt. Ze zijn iets dikker
en minder breekbaar dan
filo- of bricdeeg.
In één pak zitten meestal
40 à 50 stuks. Als je dan
toch aan het vullen en
vouwen bent, kan je net
zo goed een voorraadje
nems aanleggen en ze invriezen. Het enige wat je
dan moet doen wanneer
er onverwacht bezoek
komt binnenvallen, is de
frietketel aanzetten en
vlug wat olie en mirin bij
elkaar gieten voor de dip.
Easy!

Nems 1. Klop een ei goed los: dat wordt de lijm om je nems dicht te plakken.
vullen 2. Leg een loempiavel in ruitvorm voor je.
3. Bestrijk de volledige buitenrand met een streep geklutst ei. Leg een eetlepel vulling net boven het middelpunt.
4. Rol de bovenste punt naar binnen, mooi strak onder de vulling.
5. Sla de twee zijdelingse punten naar binnen, zoals een envelop. Rol helemaal op en druk het laatste randje goed aan.
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Hoofdgerecht

Karnemelkpuree met een eitje
Karnemelkpatatjes met een gepocheerd ei,
dat doet me zo aan mijn grootmoeder denken.
Traditioneel wordt het met handgepelde garnalen
geserveerd; met knapperige linzen is het net
een tikje verrassender en bovendien 100% veggie!

Maak eerst de linzen klaar. Zet ze net onder water en kook ze
met een takje tijm, laurier en een teentje look.
Doe geen zout in je kookwater: dat vertraagt het garingsproces van de linzen (en andere peulvruchten).
Snij ondertussen de wortel en de raap in kleine stukjes en
bak ze in een beetje olijfolie. Kruid met peper en zout.
Giet de gare linzen af en doe ze bij de groenten. Hou warm.
Stoom de aardappelen in de schil. Pel ze, plet met een vork
en voeg wat karnemelk toe. Zet de mixer erin en giet er karnemelk bij tot je een dikke, lopende pap hebt - de hoeveelheid hangt af van de aardappelsoort. Kruid met peper, zout
en flink wat nootmuskaat. Laat de boter ondertussen in een
pannetje smelten tot ze lichtbruin kleurt en naar hazelnoten
(of koekjes) geurt. Hou warm. Pocheer de eieren (zie kader)
en leg op elk bord één stuk. Schep er een flinke portie puree
op en strooi er de linzen over.Werk af met een eetlepel hazelnootboter en serveer snel, voor het koud wordt.

✔ 600 gram bintjes of charlotte-aardappelen
✔ 600 à 800 ml karnemelk, liefst vers van de boerderij
✔ 4 kakelverse bio-eieren
✔ 50 gram boter
✔ peper, zout, muskaatnoot
✔ azijn

VOOR DE LINZEN
✔ 200 gram linzen (liefst groene, Franse linzen - zeker
geen platte splitlinzen), een nachtje voorgeweekt
✔ een raapje
✔ een wortel
✔ tijm, laurier
✔ een teentje look
✔ olijfolie

TIPS

VOOR SUCCES
Laat je ei op
•kamertemperatuur

Een ei
pocheren

1. Breng een pannetje met 300 ml water en 50 ml witte wijnazijn aan de kook.
2. Breek je ei in een kopje.
3. Laat het ei voorzichtig in het water zakken en hou het water net onder het kookpunt
4. Laat 3 minuten koken. Draai met een vork het eiwit bij elkaar, mocht het uitvloeien.
5. Haal het ei met een schuimspaan voorzichtig uit het water en
snij eventueel rafelige randen met een cirkelvorm af.

komen. Is het ijskoud,
reken dan op 4 minuten
kooktijd in plaats van 3.
Gebruik alleen
ultraverse eieren
Met een industrieel ei
lukt het niet; je moet
vrije uitloop- of bioeieren hebben.
Lukt het niet? Ga dan
over naar plan B en bak
een spiegelei.

•
•
•

Het ene ei is het andere niet
Zo’n karnemelkpuree
ziet er dan misschien
niet uit, hij is wel
oh zo lekker!

• De eierproductie in ons land wordt
streng gecontroleerd: elk ei is traceerbaar via een stempel met een code.Die
ziet er nogal cryptisch uit maar voor jou
telt eigenlijk alleen maar het eerste cijfer, dat van 0 tot 3 gaat. 0 staat voor bioeieren, 1 voor vrije uitloop, 2 voor scharreleieren en 3 voor kooi-eieren (lees: uit
de legbatterij).
• Alleen de kippen met bio-eieren en
de vrije-uitloopkippen hebben het geluk om zeker 8 uur per dag buiten te

mogen lopen en over een stukje gras
te beschikken. Een biokip heeft 4 m²,
een uitloopkip 2,5 m² buitenparadijs,
met daarnaast nog een extra binnenslaapplaats.Scharrelkippen mogen wel
vrij rondlopen maar blijven hun hele leven in een scharrelstal, waar 7 hennen
1 m² delen. Kooikippen woonden tot
voor kort in individuele kooitjes van
550 cm². Die maken nu gelukkig plaats
voor gemeenschappelijke kooien met
16, 24 of meer leghennen en 750 cm²

oppervlakte per hen - da’s net iets meer
dan een A4-blad...
• Hoeveel weegt een ei? Sommige recepten spreken over grammen, wanneer ze het over eieren hebben. Weet
dat een ei gemiddeld 63 gram weegt;
een XL-ei kan meer dan 73 gram wegen
en een S-ei minder dan 53 gram. In een
groot ei is de dooier niet zoveel groter
dan in een klein ei; het verschil zit hem
vooral in het eiwit.
• Meer eiweetjes: www.ei.be

Hoofdgerecht

Quinoa met pittige groentesalade
Granen vormen dé basis voor vegetarisch koken en je kan er eindeloos mee
variëren, of je nu couscous, quinoa, tarwe of gierst gebruikt. Ik speel graag
met groenten: de combinatie van warme grillgroenten en pittige rauwe
groentesalade met flink wat gember ontlokt altijd veel ‘oh’s’ en ‘ah’s’.
✔ een kop quinoa
✔ een kleine groene courgette
✔ een kleine gele courgette
✔ een kleine aubergine
✔ een tiental dunne plakjes
butternutpompoen
✔ 2 à 3 kleine preitjes of pijpajuin
✔ een vijftal aardperen
✔ een stukje verse gember
van minstens 3 cm
✔ een bakje kiem- en erwtenscheuten
✔ enkele takjes citroenmelisse
✔ een eetlepel kerriepoeder
✔ 2 eetlepels vers citroensap
✔ 2 eetlepels olijfolie of notenolie

AARDPEER

Kook de quinoa 12 minuten in een grote pan water. Giet af, kruid met peper en zout en hou warm.
Snij ondertussen de courgettes en aubergines in
halve plakken van twee centimeter dik en gril ze
even, met wat olijfolie, zout en peper erover.
Laat ze mooi kleuren maar zorg dat ze nog krokant
blijven.
Snij de dunne pompoenplakken in repen of kleine
stukjes en de prei in rondjes. Schil de aardperen,
leg ze in een bakje water tegen het verkleuren en
snij ze in dunne plakjes. Schil de gember en snij ‘m
heel fijn of rasp. Meng alle rauwe groenten samen
met de kiem- en erwtenscheuten en de blaadjes
citroenmelisse tot een kleurrijke mengeling.
Besprenkel royaal met olijfolie en citroensap, peper, zout en kerriepoeder. Laat minstens vijf minuten trekken.
Vul de borden met een grote schep lauwe quinoa,
een eetlepel warme gegrilde groenten en de frisse rauwegroentesalade.

Liefhebbers
kunnen hier
nog wat
gemarineerde
gebakken tofu
over brokkelen.
Zelf ben ik er
niet zo’n fan van,
maar gelukkig
mogen smaken
verschillen!
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Quinoa =
superfood
Quinoa wordt al duizenden
jaren in het Andesgebergte
verbouwd als basisvoedsel
voor de Inca’s. Het is geen
echte graansoort zoals tar-

we maar het zaad van een
bladplant uit de ganzenvoetfamilie, waar ook spinazie en warmoes toe behoren.
Quinoa is niet alleen verfijnd

van smaak, het zit ook boordevol proteïnes, aminozuren, mineralen, vitaminen en
antioxidanten, en het is glutenvrij - echt superfood dus.

