


Frisse gazpacho met cannelini bonen en watermeloen
Het is weer voorjaar dus dat betekent gazpacho tijd! Ik ben een echte soepliefhebber en eet het in ieder jaargetijde 
heel graag. Dat deze soep binnen no-time klaar op tafel staat is natuurlijk een mooie plus. Dat betekent dat jij meer 
tijd hebt om andere dingen te dingen doen!

Gazpacho is niet alleen heel makkelijk en lekker, maar 
het is ook ontzettend gezond. Omdat het eigenlijk een 
grote berg gemixte rauwe groente is, zit het boordevol 
vitaminen, mineralen, en antioxidanten. Kortom: een 
lekker slank soepje, die wel alle goede voedingsstoffen 
bevat. De extra eiwitten en vezels van de cannelini bonen 
zorgen er bovendien voor dat je lang een verzadigd 
gevoel hebt.

In traditionele gazpacho recepten wordt vaak olijfolie 
gebruikt, maar dit is voor de smaak eigenlijk helemaal 
niet nodig. Daarnaast is de soep veel frisser en lichter 
zonder olie, en bevat het nagenoeg geen vet. Voor een 
eigenzinnige en zomerse twist voegde ik tot slot ook 
watermeloen toe. Gewoon, omdat het kan. 

Je kunt de soep na het maken direct opeten, maar om 
alle smaken goed tot z’n recht te laten komen zou je de 
gazpacho een aantal uur in de koelkast kunnen zetten. 
Ook een avond van tevoren maken en de volgende dag 
lekker meenemen is een uitstekende optie. Eet smakelijk! Fo
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Zo maak je het:

1. Doe de tomaten, paprika, selderij, knoflook, rode ui, watermeloen, 
passata, azijn, bosui en water in een krachtige blender en pureer 
dit tot een glad geheel.

2. Zet de blender uit, en voeg vervolgens de tomatenpuree, 
 blaadjes basilicum, worcester, kurkuma, paprika, citroen, zwarte 

peper en chili toe en blend nogmaals.
3. Schep de cannelini bonen in een blender of foodprocessor en 

blend een paar seconden. Let op: de boontjes moeten alleen iets 
fijner worden, dus geen puree. 

4. Giet de gazpacho in een kom en voeg de gesneden peterselie 
en cannelini boontjes toe. Roer dit goed door elkaar, proef, en 
voeg eventueel nog wat extra kruiden toe naar eigen smaak. 

5. Dek de kom af en zet in de koelkast om af te koelen en de smaak 
verder te laten ontwikkelen.

6. Besprenkel voor het opdienen nog wat citroensap over de soep 
en garneer met blaadjes peterselie, 1 tl. pijnboompitten, zwarte 
peper en eventueel blokjes avocado. 

7. Extra lekker: serveer met vers, knapperig volkoren brood. 

Tip: Gazpacho wordt normaal gesproken koud gegeten, 
maar deze variant smaakt warm ook heerlijk! 

• 5 Roma tomaten, gehalveerd
• 1 stengel bleekselderij, in partjes
• 1 knoflookteentje, in plakjes 
• ½ rode ui, gesnipperd
• 100 gram watermeloen, in blokjes
• 80 ml. ongezoete passata saus
• 3 el. rijst-, of appelciderazijn
• 2 el. vegan worcester saus
• 1 el. tomatenpuree
• 1 blik cannelini bonen
• 1 rode paprika, gehalveerd en ontpit
• 1 bosui, in ringetjes
• 350 ml. water
• 10 gram verse basilicum
• 10 gram verse peterselie, fijngesneden 
• 1 tl. kurkuma poeder
• 1,5 tl. gerookte paprikapoeder
• 1 tl. chili (hou je van pittig? Dan wat meer!)
• 1 schijfje citroen (van 1,5 cm, zonder schil en ontpit)
• zwarte peper naar smaak
• Optioneel: vers volkoren brood

 Toppings:
• 1 tl. pijnboompitten 
• Wat blaadjes peterselie
• Blokjes avocado

Ingrediënten 
(voor 4 á 5 porties):







Pastinaak was eigenlijk een beetje een ‘vergeten groente’, maar is de laatste tijd weer helemaal 
terug van weggeweest. Officieel is het een wortel, maar hij smaakt heel anders in gerechten dan 
de oranje variant én heeft hij weer hele andere voordelen voor de gezondheid!

Voordat de aardappel zijn opmars 
maakte in Nederland, aten we met 
z’n allen enthousiast pastinaken. En 
dat was niet zomaar. Deze groente zit 
stampensvol vezels, vitamine C, K en 
foliumzuur, maar ook mineralen zoals 
mangaan, koper, ijzer en magnesium.  
Geen wonder dat juist in de winter 
mensen tegenwoordig weer graag 
pastinaken eten.

Deze voedzame soep is heerlijk ro-
mig, waardoor kinderen er ook dol 
op zijn. En, extra fijn, hij staat ook nog 
eens binnen een mum van tijd op tafel!

Cilla’s romige pastinaaksoep  
met rouge pommes en cashewnoten
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1. Verwarm in een grote soeppan 50 ml. water + 1 el. sojasaus op. 
2. Schep de ui en knoflook in de pan en laat even fruiten tot ze 

goudbruin kleuren. 
3. Voeg vervolgens de pastinaakstukjes, aardappel en specerijen 

toe en roerbak mee voor ongeveer 5 minuten. 
4. Giet de groentebouillon in de pan, samen met de cashewnoten. 

Roer goed door en breng aan de kook met het deksel op de 
pan. 

5. Als de pastinaken en aardappels zo zacht zijn dat je er makkelijk 
met een vork in kunt prikken, is de soep klaar. Dit zal na ongeveer 
15 - 20 minuten zijn.

6. Zet het vuur uit en pureer de soep met een staafmixer of in de 
blender tot een glad en romig geheel.

7. Roer nog eenmaal goed door en schep de soep vervolgens in 
ruime kommen. 

8. Top af met verse peterselie, peper en wat citroensap naar smaak.
9. Serveer met lekker vers, knapperig stokbrood.

Ingrediënten 
(voor 3 á 4 flinke kommen): 

• 5 á 6 kleine pastinaken, gewassen 
en in blokjes gesneden

• 1 grote zoete ui, in grove stukken
• 3 grote rode aardappels met schil, 

in blokjes (Pommes Rouges, Albert 
Heijn)

• 3 grote knoflookteentjes, in grove 
stukjes

• Een liter groentebouillon
• 65 gram cashewnoten, ongezouten
• 1 el. komijnpoeder
• 1 tl. paprikapoeder
• 1 tl. nootmuskaat
• 50 ml water + 1 el sojasaus 

 
Topping per persoon: 

• ½ rode paprika
• Verse peterselie, peper en citroen-

sap naar smaak

 Voor erbij: 
• Vers volkorenbrood

Zo maak je het:
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Zacht-zoete kofta curry met mango, zwarte rijst en cashew cream
Kofta curry is van origine een heerlijk exotisch Indiaas gerecht waar veel groenten, kruiden en specerijen aan 
toegevoegd wordt. Wat zo leuk en verrassend aan dit gerecht is, is dat je zelf aan de slag gaat met het maken van 
plantaardige ‘gehaktballetjes’. En dat is eigenlijk veel makkelijker dan je misschien denkt! 

Ik maakte de balletjes van tempé, omdat ik 
vind dat de veelzijdigheid hiervan best eens in 
het zonnetje gezet mag worden. Vaak denken 
mensen dat tempé saai, suf en smakeloos is, 
maar het tegendeel is waar. Tempé is niet alleen 
heel gezond, maar ook geweldig om mee te 
experimenteren in de keuken. Het neemt heel 
makkelijk smaken van kruiden op en als je het 
pureert krijg je echt het idee van een mooi, stevig 
gehaktballetje. Ideaal dus als je een etentje geeft 
en de gasten iets bijzonders wilt voorschotelen.

Deze curry is vullend, lekker eiwitrijk en past 
perfect in een uitgebalanceerd eetpatroon. De 
mango en kaneel geven het gerecht een heer-
lijke zacht-zoete smaak. Serveer met zwarte rijst 
of vegan naanbrood, en je hebt een complete 
maaltijd te pakken. Uiteraard kun je de balletjes 
ook als lunch eten. Lekker op een knapperig 
volkoren broodje of in een pita met wat sla. 
Geniet ervan! Fo
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Zo maak je het:
De cashew cream: 
1. Week de cashewnoten in heet water. 

Het liefst de hele nacht, maar minimaal 
2 uur. 

2. Giet het water af en doe de geweekte 
cashewnoten in de foodprocessor, 

 samen met 100 ml. koud water, 
 100 ml. ongezoete sojamelk, de 

dadel, vanille en het citroensap.
3. Zet de foodprocessor aan en laat de 

cashew cream draaien tot een egale 
massa.

4. Schep in een bakje en sluit af. Zet 
vervolgens in de koelkast om nog iets 
in te dikken. 

De kofta (ongeveer 10 á 12 balletjes) :
1. Verwarm de oven voor op 200 graden.
2. Schep 1 el. lijnzaad met 3 el. warm 

water in een kommetje, roer door en 
laat 10 minuten staan. Dit wordt straks 
je bindmiddel. 

3. Doe vervolgens de tempé, het uitje, 
de knoflook, de worcester en edelgist 
in de foodprocessor en mix tot een 

massa. Geen foodprocessor? Met  
een staafmixer lukt het ook.

4. Zet de foodprocessor uit en voeg  
nu de kruiden, het lijnzaadpapje en  
25 gram paneermeel toe. Mix 

 nogmaals goed door.
5. Schep de mix in een mengkom en rol 

nu de kofta balletjes. Neem ongeveer 
1 flinke eetlepel mix per balletje. 

6. Rol vervolgens balletjes door de over-
gebleven 25 gram paneermeel en leg 
ze op het rooster van de oven.

7. Bak de balletjes 10 minuten, draai ze 
1x om en bak ze nogmaals 10 min.

8. Klaar? Laat ze in de oven staan, maar 
zet deze wel uit.

De curry:
1. Doe alle kruiden die in de curry  

gaan bij elkaar in een bakje en roer 
even door. 

2. Maak de mangopuree: giet een 
 beetje water en 30 ml sojamelk in 
 een blender of foodprocessor en 

blend tot een gladde saus.

3. Zet vervolgens een koekenpan op het 
vuur met een eetlepel water.

4. Doe de ui samen met de gesneden 
gember in de pan en bak even  
kort op.

5. Voeg nu het blik tomatenblokjes toe, 
samen met de kruiden en twee lau-
rierblaadjes. Roer door en laat 5 min. 
pruttelen op laag vuur.

6. Voeg vervolgens de mangopuree toe, 
samen met 100 ml. passata en 100 ml 
water.

7. Kook nog 5 minuten op laag vuur tot 
de saus een klein beetje indikt.

8. Zet het vuur lager en voeg de gehakte 
peterselie toe, samen met 50 ml aan 
cashew cream. Roer door en laat nog 
heel even koken.

9. Schep de curry in een diep bord, 
plaats de balletjes in de saus en top af 
met een toefje cashew cream en een 
takje peterselie.

10. Serveer met zwarte rijst en een klein 
bakje cashew cream. 
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Voor de balletjes: 
• 1 blok tempé, in stukjes gesneden 
• 1 sjalotje, gesneden 
• 2 teentjes knoflook, in plakjes 
•  3 el vegan worcester saus 
•  2 el edelgist vlokken 
•  1 tl gedroogde oregano  
•  1 tl gedroogde basilicum  
•  50 gram volkoren paneermeel  
•  ½ tl. garam massala kruiden
•  1 tl gerookte paprika kruiden
•  1 lijnzaad + 3 el. warm water
•  Optioneel: 1 tl. zout

Ingrediënten (voor 2 porties):

Voor de curry:
•  2 laurier bladen
•  ¼ kruidnagel poeder 
•  1 schijfje gember, fijngehakt  
•  2 teentjes knoflook, fijngehakt  
•  1 sjalotje, fijngehakt  
•  1 blik tomatenblokjes (400 gram)
•  1 el tomatenpuree  
•  100 ml. passata saus
•  50 gram mango, gepureerd
•  ¼ tl kardemom poeder
•  ½ tl kaneel  
•  ½ tl nootmuskaatpoeder 
•  1 tl komijnpoeder 
•  ½ tl kurkumapoeder 

•  1 tl korianderpoeder 
•  ¼ tl chilipoeder
•  1 tl komijnzaad poeder   
•  ½  tl garam masala 
•  1,5 tl curry madras 
•  Optioneel: water als de saus wat te 

dik wordt 

Voor de cashew cream: 
•  120 gram ongezouten cashewnoten 
•  1 Medjool dadel, ontpit
•  ¼ tl vanille poeder
•  1 tl citroensap  
•  100 ml. water + 100 ml. ongezoete 

sojamelk





De winter is natuurlijk hét seizoen voor heerlijke stamppotjes zoals deze! Boerenkool is een super 
gezonde en smakelijke groente, die vol met vitamines, mineralen, vezels en antioxidanten jou 
beschermt tegen invloeden van buitenaf. Maar dat is niet het enige...

Een traditionele boerenkoolstamppot 
wordt gemaakt met witte aardappe-
len en vlees, maar deze variant met 
zoete aardappel en vega spekjes is 
minstens net zo lekker en veel beter 
voor je gezondheid. De zoete aard-
appel bevat namelijk ook veel meer 
vitamine C dan de witte pieper, en zit 
daarnaast boordevol betacaroteen 
(de bouwstof voor vitamine A). Dikke 
plus is dat het gerecht geen verzadig-
de vetten bevat, omdat er geen vlees 
in zit. 

Kortom: Deze nieuwe versie van boe-
renkoolstamppot mag met recht een 
superfood maaltijd genoemd worden. 
Eet smakelijk!

Cilla’s boerenkool  
zoete aardappel stamppot met vega bacon, rozijnen en hazelnoot
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1. Doe de zoete aardappel in een stamppotpan en leg hier de 
boerenkool bovenop. Vul de pan met water tot de boerenkool  
nét onder water staat, en schenk de azijn erbij.

2. Zet op het vuur en kook in 20 minuten de aardappelen en 
boerenkool gaar.

3. Bak ondertussen de bacon blokjes in een (grill)pan tot ze 
knapperig zijn. Schep ze in een kommetje en dek af met een 
deksel of wat folie zodat de blokjes warm blijven.

4. Giet de boerenkoolstamppot af, schenk de sojamelk erbij en 
stamp het geheel met een aardappelstamper tot een lekkere 
dikke stamppot. 

5. Voeg tot slot de rozijnen, peper, zout, nootmuskaat en 
knoflookpoeder toe en roer nog even goed door. 

6. Schep de stamppot op een diep bord en top af met de bacon 
blokjes, eventueel wat mosterd en de hazelnoten. 

7. Tip: Dit recept is voor twee personen, maar als je alleen bent 
kun je de andere helft de volgende dag ook opbakken in een 
koekenpan. Heerlijk!

Ingrediënten 
(voor 2 personen)

• 1 zak boerenkool (300 gram)
• Zoete aardappelen met schil 

(ongeveer 300 gram), in blokjes 
gesneden

• 50 ml azijn
• 1 pakje plantaardige gerookte 

bacon blokjes (De Vegetarische 
Slager)

• 150 ml ongezoete sojamelk
• 30 gram rozijnen
• Peper, zout, nootmuskaat en  

knoflookpoeder naar smaak 
 
 
Topping per persoon: 

• 1 tl mosterd 
• 20 gram hazelnoten, in kleine 

stukjes

Zo maak je het:
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Healthy chocolate-peanutbutter mousse
Ken je dat? Van die dagen dat je maar wat aanmoddert in de keuken en je idee gewoon in één keer 
goddelijk uitpakt? Nou, dat had ik dus met deze super lekkere snack. Toen ik deze chocolademousse 
voor het eerst proefde, dacht ik even dat ik erin bleef. 

Ik ben gek op de intense smaak en beleving van chocolademousse,
maar vond het wel jammer dat de varianten uit de winkel vaak 
erg zwaar op de maag lagen. Hierdoor had ik al een aantal keer 
geprobeerd om zelf een gezonde plantaardige variant te maken op 
basis van avocado, maar toch vond ik de smaak nooit je-van-het. 

Totdat ik een keer tijdens een etentje werd geïnspireerd. De chef 
had een variant gemaakt die zo heerlijk romig was dat ik gewoon 
moést weten wat de basis was. En dat bleek zijde tofu te zijn. Ik 
ging ermee aan de slag, en wonder boven wonder was het meteen 
raak! Deze chocolade mousse is niet alleen super lekker, maar 
ook nog eens gezond. Omdat het op basis is van zijde tofu, krijg 
je naast de koolhydraten van het fruit en de goede vetten van de 
cacao, ook meteen een lekkere hap eiwitten binnen. Daarnaast is 
zijde tofu vrij neutraal van smaak, dus je ervaart niet die eigen-
aardige, groente-achtige beleving die ik persoonlijk wel bij de 
avocado variant had. 

De mousse bevat geen geraffineerde suikers, toegevoegde olie, en 
andere ingrediënten die je lichaam helemaal niet nodig heeft. En 
dat terwijl je een smaakexplosie creëert waar je ‘U’ tegen zegt. Fo
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Zo maak je het:

1. Doe de uitgelekte tofu samen met de overige ingrediënten in 
 een mengkom.
2. Pureer alles met een staafmixer op de hoogste stand en blijf 
 mixen tot je ziet dat alle stukjes dadel, banaan, tofu en pindakaas 
 een glad geheel zijn geworden. 
3. Proef even wat je van de smaak vindt. Nog te bitter? 
 Voeg een extra dadel toe. Te zoet? Doe er dan nog wat 
 cacaopoeder bij.
4. Schep de mousse in twee mooie, kleine glaasjes (het oog wil ook 
 wat) en top af met een theelepel cacao nibs en wat blauwe besjes.
5. Zet ongeveer 20 minuten in de koelkast om de mousse nog iets 
 steviger te laten worden.

 Pak een lepeltje, eet, en je begrijpt wat ik in mijn intro bedoelde!

Tip: Heb je een pinda- of notenallergie? 
Zonder pindakaas smaakt deze mousse ook heerlijk!

• 250 gram zijde tofu, uitgelekt
• 4 el. (rauwe) fair trade cacaopoeder 
• 1 el. ongezoete pindakaas
• 1 rijpe banaan
• 3 Medjool dadels, ontpit en in 
 stukjes gesneden
• 1 tl. kaneelpoeder
• ½ tl. vanille poeder

 Toppings:
• Blauwe bessen
• Cacao nibs
• Snufje chilipoeder

Ingrediënten
(voor 4 porties):




