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SITES 

- Het groene kookboek: 
http://www.rug.nl/ees/onderzoek/IVEM/Publicaties/Onderzoeknl/Groen
Kookboek.pdf?as=pdf 

- www.vegetarisme.be of www.jongeva.wordpress.com/recepten 
- www.vegetopia.com 
- http://veggiesvoorkabouters.blogspot.com 

 
BOEKEN 

- De lachende koe. Vegetarisch kinderkookboek.: K. Petit & G. Joseph, 
Uitgeverij Van Goor, 1997. ISBN 90 00 03165 6. Vegetarisch 
kinderkookboek voor kinderen vanaf 10 jaar. 

- Vandaag kook ik vegetarisch. Loethe Olthuis, Uitgeverij Ploegsma, 
Amsterdam 1999. ISBN 90 216 1931 8. 

- Lekker en Gezond. Het hoe, wat en waarom van groenten en fruit. 
Productiehuis Impressant, Hasselt 1999. ISBN 90 6822 672. Recepten 
met groenten, niet volledig vegetarisch maar wel goede uitleg over 
groenten en fruit. 

- Hoe overleef ik als keukenprins(es)? Francine Oomen, Uitgeverij Querido, 
2009. 

 
VOORBEELDRECEPTEN 
RECEPT 1: PASTA MET BROCCOLI EN CHAMPIGNONS 

- Ingrediënten voor 2 personen: 
- 200 gram pasta 
- 1 broccoli 
- 1 klein bakje oesterzwammen of andere champignons 
- 250 ml sojaroom 
- paprikapoeder (niet te pikante paprikapoeder !) 
- peper & zout 
- olijfolie 

 
BEREIDINGSWIJZE: 

- Maak de broccoli schoon, snij hem in kleine stukjes en kook hem gaar. 
Snij ondertussen de champignons in schijfjes en bak ze gaar. 

- Breng in een andere pan water met een snuifje zout en een eetlepel 
olijfolie aan de kook (voor de pasta). Voeg de pasta erbij zodra het water 
kookt en laat hem gaar worden. Als de broccoli gaar is giet je het water 
af. Voeg erna de champignons en de sojaroom in de ketel bij de broccoli. 
Laat dit op een zacht vuurtje nog 5 minuten staan terwijl je het 
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-  kruidt met goed veel paprikapoeder (de saus moet een oranje kleur 
krijgen). Kruid nog wat bij naar 

- smaak met peper en zout. 
Bron: http://jongeva.wordpress.com/recepten/ 

 
RECEPT 2: RIJSTPANNETJE MET ANANAS 
INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN: 

- 1 ananas (best vers) 
- 150 g Thaise rijst (met jasmijnaroma) 
- 300 ml kokosmelk 
- 1 teentje knoflook 
- 1 snuifje griessuiker 
- 1 sjalot 
- 1 tl koriander 
- korianderblad 
- olie 
- peper 
- 50 g gepeld en ongezouten pindanoten 

 
BEREIDINGSWIJZE 
Snij de ananas in twee en verwijder het vruchtvlees zonder de schors te 
doorboren. Verwijder het centrale harde gedeelte en hak het vruchtvlees fijn 
waarbij u het sap opvangt. Pel de sjalot en hak hem fijn. Was de rijst onder 
stromend water en laat hem uitlekken. Fruit in een grote bakpan met dikke 
bodem de rijst in het hele olie totdat hij doorzichtig wordt. Voeg er de gehakte 
sjalot, het geperste look, de helft van het ananasvlees, een flinke mespunt 
peper, suiker en kokosmelk bij. Meng, dek af en laat 30 minuten sudderen op 
zacht vuur: er mag geen spoor van vocht meer zijn, maar de rijst moet vast 
blijven. 

 
Bak de pindanoten en de korianderzaden goudbruin in de bakpan en voeg ze 
op het einde van de kooktijd aan de bereiding toe. Verdeel het rijstpannetje 
over een warme dienschotel. 
Versier met de korianderblaadjes. 
Bron: http://www.vegetarisme.be 
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RECEPT 3: AARDAPPELGRATIN VAN KRIELTJES EN KRUIDENKAAS 
INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN: 

- 1 teentje knoflook 
- 600 gram voorgekookte krieltjes 
- 3 takjes peterselie 
- 0,5 bosje bieslook 
- 2 eieren 
- 2 deciliter melk 
- 75 gram Boursin Ail & Fine Herbes 
- zout en peper 

 
BEREIDINGSWIJZE 
Verwarm de oven voor op 180ºC. Pel de knoflook, halveer hem en wrijf de 
ovenschaal ermee in. Verdeel de krieltjes over de schaal. Hak de kruiden. Klop 
de eieren los met de melk, kruiden en de kruidenkaas, breng het op smaak met 
zout en peper en schenk het over de krieltjes. Laat de aardappelgratin in ca. 30 
minuten gaar worden middenin de voorverwarmde oven. 
Bron: http://www.netonline.be/gastronomie/recepten_detail.asp?recept=883 

 
RECEPT 4: BROCCOLI MET VLINDERMACARONI 
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN: 

- 250 g farfalle 
- 500 g broccoli (zonder stronk en in roosjes) 
- 1 à 2 el extra-zuivere olijfolie 
- eventueel zout 
- 1 kop haverroom 
- 1 teentje look (uitgeperst) 
- 1 handvol peterselie 
- 1 bakje tofureepjes 

 
BEREIDINGSWIJZE 
Bereid de farfalle (vlindertjespasta) volgens de aanwijzing op de verpakking. 
Stoom of kook de broccoli 5 minuten. Bak de de tofureepjes in de olijfolie en 
schep er de uitgeperste look, gare pasta, broccoli en haverroom onder. Je kan 
ook sojaroom gebruiken. Kruid met peper, zout en nootmuskaat en dien op 
met de fijngehakte peterselie. 
Tip: 
Wie graag voor een exotische toets gaat, kan de haverroom vervangen door of 
aanvullen met kokoscrème en wat citroenrasp en -sap toevoegen tijdens het 
bakken van de tofu. 
Bron: www.vegetarisme.be 


