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Recept 1 | Marokko - Haririsoep met Vegan Balletjes, saffraan en aromatische kruiden

Dit Marokkaanse recept is voor 10 personen.

Benodigdheden:

• 4 uien

• 8 bleekselderijstengels

• 2 knoflookteentjes

• 100 ml olijfolie

• 1 eetlepel kurkuma

• 1 eetlepel kaneel

• 1 eetlepel gemalen gemberpoeder

• ½ theelepel gemalen nootmuskaat

• 20 saffraandraden

•  1 liter Buitoni® Tomatencoulis 

24105470 | blik 800 gram

•  60 ml CHEF® Liquid Concentrate Champignon 

22202150 | fles 1 liter

• 400 gram gele linzen

• 600 gram gekookte kikkererwten

•  800 gram Garden Gourmet® Vegan Balletjes  

41422930 | zak 2 kilo

• 2 citroenen (geraspt en sap)

• 5 Marokkaanse flatbreads

• 150 gram zoete dadels

• 50 gram koriander

Bereidingswijze:

• Schil en snipper de uien, bleekselderij en knoflook.

•  Fruit de uien en bleekselderij op hoog vuur in olijfolie.  

Voeg kruiden en saffraan toe.

•  Voeg de tomatencoulis, Liquid Concentrate Champignon 

en de linzen toe.

• Blijf roeren en kook de linzen circa 20 minuten.

• Voeg kikkererwten, de vegan balletjes toe en kook nog 

10 minuten. Breng op smaak met citroenrasp en -sap, 

zout en peper.

•  Serveer met flatbread, zoete dadels en bestrooi met grof 

gehakte koriander.

Notities: 

Recept 2 | Japan - Teriyaki-burger met tempuragroenten, lente-uitjes en citroen-noridip

Dit Japanse recept is voor 10 personen. 

TERIYAKI-BURGERS

Benodigdheden:

•  75 ml CHEF® Liquid Concentrate Champignon  

22202150 | fles 1 liter

• 200 ml zoutarme sojasaus

• 100 ml honing

• 100 ml water

• 50 ml limoensap

•   10 Garden Gourmet® Vegan Sensational™ Burgers  

41419780 | zak 2 kilo

• 2 eetlepels plantaardige olie

• 40 gram geroosterd sesamzaad

Bereidingswijze:

•  Breng de Liquid Concentrate Champignon aan de 

kook samen met de sojasaus, honing, water en het 

limoensap en laat het zachtjes koken voor 5 minuten.

•  Bak de burgers in een hete pan met olie voor 3-4 minuten 

per kant met een kerntemperatuur van 74°C.  

•  Bestrijk alle burgers met de saus en bestrooi met het 

geroosterde sesamzaad.

•  Serveer de teriyaki-burgers met knapperige tempuragroenten 

en citroen-noridip.

CITROEN-NORIDIP

Benodigdheden:

• 2 nori-zeewierbladen

• 2 citroenen 

• 500 gram tofu

• 100 ml plantaardige olie 

Bereidingswijze:

• Hak het nori-zeewier fijn.

•  Rasp met behulp van een microplane de schil 

van de citroen en pers het sap eruit.

• Mix de tofu met de citroen en olie tot een fijne puree.

• Giet in een kom en roer het nori-zeewier erdoor.

TEMPURA

Benodigdheden:

• 20 lente-uitjes

• 500 gram boerenkool

• 300 gram tarwebloem

• 3 theelepels bakpoeder

• 4 dl ijswater

• 200 gram rijstmeel

Bereidingswijze:

•  Maak de lente-uitjes en de boerenkool schoon en spoel 

ze goed af. Zeef overtollig water af met een slacentrifuge en 

verwijder het laatste water met een handdoek.

•  Meng de bloem en het bakpoeder en voeg vervolgens 

het water toe. Het maakt niet uit als het tempuradeeg 

klontjes heeft.

• Verwarm de olie in een pan tot 180°C.

•  Meng de groenten eerst door het rijstmeel en vervolgens 

door het tempuradeeg. Doe de groenten in de hete olie 

en bak ze krokant.

•  Haal ze uit de olie en leg ze op papier om het vet op te nemen. 

Herhaal het proces totdat alle groenten zijn gebakken.
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Recept 3 | Libanon - Gebakken harissa met geroosterde noten, uien, geserveerd met hummus en flatbread

Dit Libanese recept is voor 10 personen. 

Benodigdheden:

• 4 rode uien

• 8 knoflookteentjes 

• 100 ml olijfolie

•  800 gram Garden Gourmet® Vegan Gehakt  

41419270 | zak 2 kilo

• 1 eetlepel kaneel

• 1 eetlepel komijnzaad

• 2 eetlepel gemalen koriander

• 1 eetlepel honing

• 4 eetlepels harissa

•  4-5 eetlepels CHEF® Liquid Concentrate Asian  

22102030 | fles 1 liter

• 600 ml water

• zwarte peper

• zout

• 1 kilo hummus

• 400 gram granaatappelpitten (kan worden ingevroren)

• 50 gram platte peterselie

• 100 gram geroosterde amandelen

• 10 flatbreads

Bereidingswijze:

• Schil en snijd de uien in dunne plakjes.

•  Verkruimel de knoflook en bak deze in een grote 

pan met olijfolie en rode uien op middelhoog vuur 

gedurende 5 minuten zonder te verkleuren.

•  Voeg het vegan gehakt, alle kruiden, honing en 

harissa toe en roer goed.

•  Voeg Liquid Concentrate Asian en water toe, kook 

het tot de vloeistof bijna verdampt is. Breng op smaak 

met peper en zout.

•  Smeer wat hummus op 10 bordjes en leg het vegan 

gehakt erop. Garneer met de granaatappelpitten, 

gehakte peterselie en amandelen. Serveer met flatbread.
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Notities: 

Recept 4 | India - Indiase curry met rauwe pompoensalade en naanbrood

Dit Indiase recept is voor 10 personen. 

BUTTER” FILET STUKJES

Benodigdheden:

• 1-2 eetlepels chilipoeder

• 1 eetlepel zout

• 2 eetlepels citroensap

•  40 ml CHEF® Liquid Concentrate Groenten  

22202120 | fles 1 liter

•  1 kilo Garden Gourmet® Vegan Filet Stukjes  

41419800 | zak 2 kilo

• 900 gram kokosmelk

• 100 ml water

• 6 knoflookteentjes

• 100 gram grof gehakte gember

• 100 gram amandelen (zonder vel)

• 2 dl vegan yoghurt

• 3-4 eetlepels gemalen garam marsala

• 1 eetlepel gemalen kurkuma

•  800 ml Buitoni® Tomatencoulis 

24105470 | blik 800 gram

• 100 gram rozijnen

• 250 gram uien (circa 5 stuks)

• 150 ml plantaardige olie of plantaardige boter

Bereidingswijze:

•  Meng het chilipoeder met zout, citroensap en Liquid Concentrate 

Groenten en meng het hierna door de vegan filet stukjes.

•  Meng kokosmelk met water en roer goed om klontjes 

te voorkomen.

•  Mix de knoflook, gember, amandelen en yoghurt tot een 

gladde massa.

•  Meng de gedroogde kruiden door de vegan filet stukjes en 

meng het hierna met tomaten en rozijnen.

• Schil en hak de uien grof.

•  Fruit de uien 3-4 minuten in olie in een grote pan. 

Voeg de vegan filet stukjes toe en bak nog 2 minuten.

•  Voeg de rest van de ingrediënten toe en laat het 

10-15 minuten sudderen.

POMPOENSALADE

Benodigdheden:

• 1 kilo oranje pompoen

• 25 gram muntblaadjes

• 50 gram amandelen

• 100 ml limoensap

Bereidingswijze:

• Pel de pompoen en verwijder de zaden.

• Snijd de pompoen in lange fijne plakjes op een mandoline.

• Hak de munt en amandel grof.

• Meng alle ingrediënten tot een salade.

MONTAGE

Benodigdheden:

• 30-50 gram verse koriander

• amandelen

• 2 eetlepels geroosterde geraspte kokos

• rijst

•Indiaas naanbrood

Bereidingswijze:

•  Schik de vegan filet stukjes gegarneerd met verse koriander, 

gehakte amandelen en kokos. 

• Serveer met rijst en naanbrood.
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