Veggie

Meer smaak. Meer groenten.
Meer energie!

Wil jij gezonder eten? Beter in je vel zitten? Meer energie
hebben? Als je het ons vraagt draait het allemaal om de
juiste balans. Inspanning en ontspanning. Genieten en letten
op wat je binnenkrijgt. En iets waarover niet valt te twisten:
extra groenten kunnen nooit kwaad!
En gelukkig kunnen groenten ook heel erg lekker zijn.
Daarom delen we hier een aantal van onze favoriete
groente-bereidingen met je. Het is natuurlijk maar een heel
klein deel van de enorme hoeveelheid aan opties die er
bestaat, maar wellicht geeft het een kleine inspiratie voor je
avondeten of lunch de komende tijd.
Meer recepten vind je op opladenmetstroom.nl evenals een
leuke selectie aan online workouts die je thuis kunt doen als
je toe bent aan wat meer beweging in je dagelijkse leven.

Geglaceerde wortels
Deze wortels zijn een fantastisch bijgerecht. Serveer ze bij een
stuk vis, een (vega) burger of maak er een groente-festijn van
door meerder soorten smakelijke groenten te bereiden en
daarvan te genieten. Ook fijn: de oven doet het werk. Kwestie
van erin schuiven en wachten maar.

Ingrediënten

1 kg wortels
1 el olijfolie
1 el honing
1 el miso
1 sinaasappel
1 el grove mosterd
Peper & zout

Geglaceerde wortels
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Schil de wortels en doe ze in een ovenschaal. Bewaar het
wortelloof. Was de sinaasappel en rasp de schil met een
fijne rasp. Pers daarna de sinaasappel uit en meng het
sap met de olijfolie, honing, miso en mosterd. Verdeel
dit over de wortels.
Laat de wortels gedurende 20-30 minuten zacht en
gaar worden in de oven (hoe snel ze gaar zijn hangt
een beetje af van de dikte van je wortels).
Breng ze vervolgens eventueel op smaak met peper en
zout. Serveer de wortels met het loof en nog wat grove
mosterd voor de sier.

Spinazie-pompoen
quiche
Persoonlijk vind ik zelfgemaakt quichedeeg veel lekkerder dan bijvoorbeeld
bladerdeeg (wordt vaak een beetje soppig) of kant-en-klaar deeg voor
hartige taart. En het fijne is: het is helemaal niet moeilijk!

Ingrediënten

100 gram bloem
60 gram boter
7 eieren
1 tl Italiaanse kruiden
1/2 kleine pompoen
1 ui
1 teen knoflook
Olie, om te bakken
400 g spinazie
1 el creme fraiche
100 g geraspte kaas
Peper en zout

Spinazie-pompoen
quiche
Verwarm de oven voor op 180 graden en leg de pompoen
erin. Deze kan dan alvast zacht en gaar worden en is
straks makkelijker te snijden.
Meng ondertussen bloem, boter en 1 ei tot een soepel
deeg. Kneed de Italiaanse kruiden en een flinke snuf
peper en zout erdoorheen. Wikkel het deeg in plastic folie
en leg in de koelkast.
Snipper ondertussen de ui en knoflook. Verhit een scheut
olie in een pan en bak de ui en knoflook hierin glazig.
Voeg peper en zout toe en vervolgens de spinazie. Laat
deze slinken. leg de spinazie vervolgens in een zeef en
druk het vocht eruit, zo goed als het gaat.
Rol het deeg uit tot een grote lap en leg dit in een (met
bakpapier beklede) quiche vorm.
Haal de pompoen uit de oven en snijd in kleine blokjes.
Leg deze in de quichevorm en veerdeel dan de spinazie
eroverheen.
Mix de overgebleven eieren met creme fraiche, de helft
van de geraspte kaas en peper en zout. Giet dit over je
quiche en verdeel er vervolgens de rest van de kaas
overheen.
Bak in de oven gedurende 40 minuten, totdat het deeg
lichtbruin is en het ei-mengsel stevig.

Geroosterde
bloemkool uit de oven
Zachtgekookt vind ik er niet veel aan. De smaak van deze mooie
groente gaat dan ook grotendeels verloren.
Maar geroosterd in de oven is bloemkool een echte traktatie!
Ik vind dat je een stuk vlees prima voor een stuk geroosterde
bloemkool kunt vervangen.

Ingrediënten

1 bloemkool
Olijfolie
1 tl Café de Paris specerijen
50 g rucola
50 g parmezaan
50 g walnoten
1 teen knoflook

Geroosterde
bloemkool uit de oven
Verwarm de oven voor op 180 graden. Mix 2 el olijfolie
met de Café de Paris specerijen en zout. Leg de
bloemkool op een bakplaat en verdeel de op smaak
gebrachte olie met een kwastje over de bloemkool
Rooster de bloemkool 45 minuten in de oven.
Maak ondertussen een pesto door rucola, parmezaan,
walnoten en knoflook te mengen met een flinke scheut
olijfolie en peper en zout. Mix dit in een
keukenmachine tot een grove pesto. Te grof? Voeg
dan nog wat extra olie toe.
Serveer de bloemkool met de pesto. Je kunt er ook
plakken van snijden en als een soort bloemkoolsteak
serveren. Lekker met gebakken aardappeltjes
bijvoorbeeld!

Couscous met
oven falafel
Ingrediënten
couscous

200 g couscous
250 ml water
1 tl five spice
2 tl kerrie
1/2 tl korianderpoeder
1/2 tl komijn
20 ml citroensap
2 tl gembersiroop
10 ml witte wijnazijn
1 bosje koriander
1 bos peterselie
30 ml olijfolie
30 g rozijnen
30 g gedroogde abrikozen, fijngehakt
1 rode uien, fijngehakt
Zout

Couscous met
oven falafel
Ingrediënten
falafel

1 blik kikkererwten
1 ui
1 teentje knoflook
1 tl komijn poeder
1 tl kurkuma
1/2 tl chili
1 tl korianderpoeder
1/2 bosje munt
2 el sesamzaad
2 el maizena

Couscous met oven
falafel
Verwarm de oven voor op 160 graden.
Verwarm het water met zout, specerijen en azijn.
Breng aan de kook. Doe de couscous in een kom met
het gedroogde fruit. Meng door elkaar en dek af met
plastic of met een deksel voor 15 minuten.
Snijd ondertussen de uien en de helft van de kruiden.
Meng daarna alle ingrediënten door elkaar.
Voeg er eventueel nog groenten aan toe, zoals
kikkererwten in tomatensaus, geroosterde pompoen of
geraspte wortel.
Snijd de overgebleven peterselie en koriander en de
munt fijn. Snij de ui en knoflook fijn.
Mix de kruiden samen met de ui, knoflook, droge
specerijen, een eetlepel olijfolie en kikkererwten tot
een puree. Voeg maizena en sesamzaad toe en meng
er goed doorheen.
Breng op smaak met zout.
Vorm kleine balletjes van het kikkererwten mengsel en
druk deze plat op een met bakpapier beklede
bakplaat. Bak ze circa 20 minuten in de oven, draai ze
tussentijds een keertje om.

Linzen curry
Ingrediënten

plantaardige olie
2 el bruine suiker
7 tenen knoflook
1 tl kaneel
1 tl + 1 halve el komijn
1 el + 2 el kerriepoeder
1 tl + 1 1/2 el chilipoeder
500 g kippenvleugeltjes
1 mango
1 limoen
350 g rode linzen
1 blik kokosmelk (circa 400 ml)
1 duimdikte stukje gember
1 ui
4 tomaten (of een blikje gezeefde tomaten)
gekookte witte rijst

Linzen curry
Verwarm de oven voor op 170 graden.
Bekleed de bakplaat met een stuk bakpapier. Besprenkel deze
met een flinke scheut plantaardige olie. Verdeel daarna de
specerijen over de bakplaat.
Bestrooi de bakplaat allereerst met flink wat peper en zout.
Dan twee eetlepels bruine suiker. Pel en pers vier tenen knoflook
en verdeel deze er ook over. Voeg een snufje kaneelpoeder,
komijn en een flinke eetlepel kerrie toe. Als je van pittig houd
voeg dan ook nog wat chilipoeder toe. Meng alles met een vork
goed door elkaar en leg er daarna de kippenvleugeltjes
bovenop. Masseer de marinade goed in de kippenvleugeltjes.
Schil de mango, snijd hem van de pit af en snijd de mango
daarna in blokjes. Verdeel de mango blokjes over de kip. Pers er
dan ook nog het sap van de limoen overheen.
Bak de kippenvleugeltjes voor circa dertig minuten en draai ze
regelmatig in de oven. Mochten ze te hard gaan kun je er voor
kiezen de oven halverwege op 140 graden te zetten. Of de
kippenboutjes halverwege even af te dekken met
aluminiumfolie.
De dahl-curry is echt super makkelijk om te maken. Je kunt het
allemaal tegelijk in een pan doen en binnen 20 minuutjes staat
er een heerlijke geurige pan met curry op tafel.
Gebruik een medium kookpan. Doe de rode linzen alvast in de
pan.
Pel en pers drie teentjes knoflook. Hak de gember fijn. Pel en
snipper een ui. Snijd de tomaten in grove, zeker niet te perfecte,
blokjes. Voeg dit allemaal toe aan de linzen.
Voeg een halve eetlepel komijn, halve eetlepel chilipoeder, twee
eetlepels kerrie toe. Vul alles aan met de kokosmelk en meng
door elkaar. Voeg ook een flinke snuf zout toe.
Laat het geheel circa 20 tot 30 minuten op laag vuur pruttelen.
Breng eventueel nog op smaak met wat extra zout.
Serveer het gerecht met de kippenvleugeltjes en wat gekookte
witte rijst.

Wrap met biet, linzen
& geitenkaas
Ingrediënten

4 wraps
1 krop sla
2 rode bieten
200 g zachte geitenkaas
1/2 courgette
1 blikje gekookte linzen
75 g notenmix
2 el bevroren frambozen
1 el olijfolie
2 tl frambozenazijn
1 el honing
Peper & zout

Wrap met biet, linzen
& geitenkaas
Schil de bieten en snijd ze heel fijn met bijvoorbeel een rasp of
dunschiller. Mix olijfolie met frambozenazijn, honing en peper
en zout. Leg de bieten daarin om te marineren
Snijd de courgette in plakken en bak ze in een koekenpan of in
een grillpan.
Als je wilt kun je de noten nog even een oppeppertje geven
door ze met wat honing en zout in een pan te laten
karameliseren.
Mix de linzen met de zachte geitenkaas.
Haal de bieten uit het vocht, maar gooi dit niet weg! Mix het
met de bevroren frambozen in een blender of met een
staafmixer tot een dikke dressing.
Verdeel een dikke laag van het linzen-geitenkaasmengsel over
de wraps. Verdeel daar wat slabladeren overheen, dan de
courgette, rode biet en noten.
Vouw de wraps aan de zijkanten dicht en rol ze dan op. Gril ze
nog even onder een grill ijzer of in een koekenpan.

Pompoen cake
Last but not least: iets zoets! Want ook daar kun je prima wat
groenten in verwerken. Deze pompoen cake is lekker smeuïg en
zoet.

Ingrediënten

Pompoen curd:
2 eieren
2 eigeel
100 g pompoen puree
100 g suiker
2 citroen sap en rasp
1 blad gelatine
50 g boter

Cake:
150 g suiker
115 g basterdsuiker
vanille extract
150 g roomboter
3 ei
400 g pompoenpuree
280 g bloem
100 g crème fraiche
1 zakje bakpoeder
flinke snuf five spice
zout
300 g slagroom
1 el vanille extract
2 el poedersuiker

Pompoen cake
Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de pompoenen in de oven en
pof ze in circa 30 minuten gaar. Je checkt of ze goed zijn door er met een
vork of saté prikker in te prikken. Als je er makkelijk doorheen glijdt zijn
ze gaar.
Laat ze daarna afkoelen en snijd ze dan doormidden. Schep de pitten
eruit en schep daarna het zachte vruchtvlees eruit en doe het in een kom.
Pureer het met een staafmixer tot een puree.
Cake:
Klop de eieren in een mixer of met een handmixer samen met de suiker
tot een schuimige massa.
Weeg 400 g pompoenpuree af. Meng dat met de crème fraiche,
basterdsuiker, specerijen en zout.
Meng de geklopte eieren voorzichtig door de pompoenmix en zeef er dan
de bloem en bakpoeder in delen op. Meng voorzichtig door elkaar zodat
het beslag lekker luchtig blijft. Smelt de boter en meng deze als laatste er
doorheen.
Vet een ronde bakvorm van circa 30 centimeter in. Het fijnst is om daar
onderin een rondje van bakpapier in te doen zodat de cake makkelijk los
laat van de bodem. Giet het cakebeslag in de vorm en bak de cake op
circa 170 graden in een voorverwarmde oven voor 40 minuten.
Laat de cake rustig afkoelen en keer hem daarna om. Snijd hem dan
horizontaal doormidden.
Curd:
Maak ondertussen de curd. Rasp de schil van de citroenen in een
steelpannetje en pers daar ook het sap op uit. Meng de pompoenpuree er
doorheen.
Voeg de suiker, eieren en eigeel toe. Verwarm de pompoencurd op laag
vuur en blijf roeren tot de pompoencurd gaart (op circa 85 graden). Zorg
ervoor dat je hem dan meteen van het vuur haalt en dat hij niet aan de
kook komt want dan krijg je scrambled eggs.
Wel ondertussen de gelatine. Voeg deze daarna toe samen met de koude
boter in blokjes. Mix dit met de staafmixer door elkaar tot een gladde
curd. Laat deze afkoelen in een bakje.
Klop de slagroom met een klein beetje poedersuiker en wat vanille
extract tot een lobbige slagroom. Doe dit met een garde of handmixer.
Serveer de cake met lobbige slagroom, pompoencurd en evt. wat
walnoten.
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