


het vegan dagmenu

op- en aanmerkingen 
bij het menu

Alsjeblieft.. Hierbij geef ik je een gratis Vegan Dagmenu zodat je zelf 
kunt ervaren hoe lekker plantaardig eten is. Ik heb drie recepten voor je 
uitgekozen die zelfs de meest onervaren kok moet kunnen maken. Mijn 
doel is namelijk om jou te laten zien hoe makkelijk het is om plantaardig 
te koken én hoeveel smaak de gerechten eigenlijk hebben zonder het 
gebruik van dierlijke producten. 

Hopelijk geniet jij er net zo van als ik en ga je inzien dat vegan eten niet 
alleen maar konijnenvoer is en dat het eten zonder dierlijke producten 
eigenlijk heel natuurlijk aanvoelt.

Eet smakelijk alvast!

Ik heb de recepten zo geselecteerd dat je in principe alle ingrediënten 
bij de grote supermarkten (Albert Heijn, Jumbo etc.) moet kunnen halen. 
Wellicht dat je in het begin even moet zoeken waar het staat, maar vraag 
desnoods hulp aan het personeel. 

Verder heb ik de recepten uitgekozen op simpelheid. Ik wil je namelijk 
laten zien dat bekende gerechten - zoals een pasta - echt heel goed 
veganistisch te maken zijn en dat ze ook nog eens lekker smaken. Ben je 
op zoek naar uitgebreidere recepten? Kijk dan eens op onze website of 
bestel een van onze boeken.



ontbijt ontbijtWil je meer heerlijke vegan recepten?
Overweeg mijn boek Vegan Power. Klik hier voor meer informatie

Tropische chiapudding 
met kokosmelk & 

gepureerde mango

Ik durf wel te zeggen dat sinds ik veganistisch leef ik vele malen lekkerder en 
gevarieerder eet dan daarvoor. Kijk nou naar dit plaatje van een pudding. En 
dit is een ontbijtje! Heb jij ooit zoiets gegeten vóór je vegan avontuur? Deze 
tropische verrassing kun je geheel zonder schuldgevoel opeten en het geeft 

je ook nog eens een super goede start van de dag. 

Notenvrij OlievrijSojavrijSuikervrij

350 ml kokosmelk

25 gram chiazaad

2 eetlepels havermout

1 rijpe mango of een doosje 
mangostukjes uit de diepvries

2 eetlepels muesli VOOR 2 PERSONEN

BEREIDING: 15 MINUTEN

PASSIEVE TIJD: 1 NACHT

1 Doe het chiazaad, de kokosmelk en de havermout in een blender en blend totdat het een geheel is.

2 Verdeel het mengsel over 2 lege jampotten en zet in de koelkast voor de nacht.

DE VOLGENDE DAG: 

3 Schil de mango en snij in stukjes (of laat de mango ontdooien) doe de mango in een blender of pureer met 
een staafmixer.

4 Schenk de gepureerde mango over de chiapudding. Top het af met muesli.

https://www.veganrevolutie.nl/vegan-power-kookpakket/?utm_source=vegan-dagmenu&utm_medium=pdf&utm_campaign=vegan_power_boek


lunch lunchWil je meer heerlijke vegan recepten?
Overweeg mijn boek Vegan Power. Klik hier voor meer informatie

Broodje gegrilde groente 
met paprika spread

Als je ergens in de stad gaat lunchen dan kom je al snel een broodje gegrilde 
groente tegen. Meestal vind ik deze broodjes niet zo spannend van smaak. 

Voeg je er echter deze paprika spread aan toe dan heb je opeens een heerlijk 
broodje. 

OlievrijSojavrijSuikervrij

2 zoete punt paprika’s

80 gram cashewnoten

1 teen knoflook

sap van een halve citroen

1 aubergine

peper en zout

1 volkoren broodje

peterselie ter garnering, 
optioneel

VOOR 1 POTJE SPREAD

BEREIDING: 10 MINUTEN

PASSIEVE TIJD: 15 MINUTEN

1 Zet de oven aan op de grill stand en leg de cashewnoten in water te weken.

2 Snij ondertussen de paprika’s in repen en verwijder de zaadjes. Snij de aubergine in dunne plakken.

3 Leg de paprika en aubergine op een vel bakpapier in de oven en gril ze 15 minuten totdat ze zacht en een 
beetje ingedroogd zijn. Keer ze halverwege om. Laat het heel even afkoelen voordat je ze verder gebruikt.

4 Giet de cashewnoten af en doe ze samen met de knoflook, de paprika en het citroensap in een blender of  
een keukenmachine. Blend het geheel tot een gladde massa.

5 Smeer rijkelijk op een volkoren broodje en leg er een paar plakken gegrilde aubergine op. Lekker met een 
beetje verse peterselie.

https://www.veganrevolutie.nl/vegan-power-kookpakket/?utm_source=vegan-dagmenu&utm_medium=pdf&utm_campaign=vegan_power_boek


diner diner
Wil je meer heerlijke vegan recepten?
Overweeg mijn boek Vegan Power. Klik hier voor meer informatie

Notenvrij OlievrijSojavrijSuikervrij

1 aubergine

1 ui, gesnipperd

3 knoflooktenen, uitgeperst

70 gram tomatenpuree

400 gram tomaten blokjes uit 
blik of 4 verse tomaten in blokjes

2 eetlepels kappertjes

1 handje verse basilicum

1 eetlepel oregano

1 eetlepel rozemarijn

200 gram volkoren pasta

glaasje water of rode wijn

VOOR 2 PERSONEN

BEREIDING: 30 MINUTEN

1 Zet de oven op grill stand of zet een grill pan op het vuur. Snij de aubergine in de lengte door. Snij nu de 
beide helften in dunne plakken.

2 Leg de plakken op een bakplaat met bakpapier of rooster. Gebruik je een pan begin dan met de plakken 
te roosteren. Of je nu de oven of de pan gebruikt, hou de aubergine goed in de gaten om aanbranding te 
voorkomen.

3 Kook de pasta volgens de instructies op de verpakking.

4 Fruit de ui en knoflook 4 minuten op laag vuur in een beetje tomatensap (van de blokjes). 

5 Voeg dan de oregano en de rozemarijn toe en roer de tomatenpasta en de rest van de blokjes er goed 
doorheen. Voeg eventueel een beetje water of rode wijn toe om het iets vloeibaarder te maken. Laat dit zo’n 5 
tot 10 minuten op laag vuur warm worden.

6 Roer de kappertjes door de saus heen.

7 Giet de pasta af en zet de oven uit. Voeg de gegrilde aubergine toe aan de pastasaus.

8 Meng de pasta goed met de saus. Garneer met lekker veel verse basilicum.

Pasta met gegrilde aubergine, 
kappertjes & verse basilicum

Wordt een pasta zonder vlees of kaas niet ontzettend saai? Dat vroeg ik 
mezelf af nadat we over gingen op een veganistische lifestyle. Gelukkig 

kwam Jes al heel snel met dit simpele maar super smaakvolle gerecht dat 
vaak op tafel gezet wordt als we snel even wat willen eten. Bon appetit!

https://www.veganrevolutie.nl/vegan-power-kookpakket/?utm_source=vegan-dagmenu&utm_medium=pdf&utm_campaign=vegan_power_boek


diner
Wil je meer heerlijke vegan recepten?
Overweeg mijn boek Vegan Power. Klik hier voor meer informatie

what’s next?

Hopelijk heb ik je met deze recepten kunnen laten ervaren dat plantaardig 
eten eigenlijk best lekker is en dat het al helemaal niet ingewikkeld hoeft 
te zijn. En wellicht heb je zelfs de smaak te pakken en vraag je jezelf af: 
what’s next?

Nou als je van deze recepten hebt genoten dan weet ik zeker dat je ons 
prachtige full-color receptenboek Vegan Power helemaal te gek gaat 
vinden. Het boek bevat 100 waanzinnig lekkere vegan recepten waar zelfs 
de meest doorgewinterde vleeseters van gaan watertanden. 

Meer informatie vind je door hier te klikken. 

Maik Süter

https://www.veganrevolutie.nl/vegan-power-kookpakket/?utm_source=vegan-dagmenu&utm_medium=pdf&utm_campaign=vegan_power_boek
https://www.veganrevolutie.nl/vegan-power-kookpakket/?utm_source=vegan-dagmenu&utm_medium=pdf&utm_campaign=vegan_power_boek

