
Knapperige 
Bladerdeeg-hapjes 

Benodigdheden: 
- ¼ tl hing 
- ¼ tl kalonji zaadjes 
- ½ tl vers geraspte gember 
- ½ tl boullion poeder 
- ¼ tl laospoeder 
- ¼ tl kentjoerpoeder 
- 1 laurierblad 
- 1 tl paprikapasta  
- 1 tl italiaanse kruiden  

200 gram mais  
- 300 gram doperwten 
- 150 gram soya, in stukjes gesneden en geroosterd 
- 2 el vegetarische oestersaus  
- Roomboter bladerdeeg  
- 3 eetlepels olie 

Bereidingswijze: 
1. Snijdt de soya voor in kleine stukjes en rooster goudbruin. Leg apart.
2. Verhit de olie in een wokpan en bak de kalonji zaadjes, hing en laurierblad.
3. Voeg hieraan de verse gember toe. Bak kort door.
4. Doe vervolgens de laospoeder, kentjoerpoeder erbij, samen met een volle theelepel

paprikapasta. Voeg vervolgens de doperwten, mais en bouillon toe.
5. Wok het geheel bijna gaar, voeg vervolgens de soya en vega oestersaus toe.
6. Maak het geheel af met gehakte selderij, zout en peper naar smaak.
7. Laat het mengsel afkoelen en vul daarna het bladerdeeg. Stevig aandrukken bij

dichtvouwen.
8. Afbakken in een voorverwarmde oven op 220 ˚C gedurende ca. 15 minuten tot de

pasteitjes mooi goudbruin zijn.



Vedische Pasta 
Benodigdheden 

- 400 gram pasta, bijvoorbeeld Pipe Rigate van het merk Grand’Italia 
- 150 gram vleesvervangers, bijv. kip-soya burgers en paneer stukjes 
- 1 tl zwarte mosterdzaadjes 
- 1 tl paprikapasta  
- 1 mespuntje hing  
- ½ tl bouillonpoeder 
- 1 tl Italiaanse kruidenmix (plus nog wat extra om te strooien) 
- ½ Spaanse peper 
- 1 zoete puntpaprika, in blokjes gesneden 

- ½ courgette, in blokjes gesneden 

- 150 gram mais  
- ½ tl zout (naar smaak) 
- 125 ml room  
- 50 ml lauwwarm water 

Bereidingswijze 

1. Kook de pasta volgens aanwijzingen op de verpakking gaar (al dente), met scheutje olie en
½ tl zout in het water. Rooster ook de soya burgers (in kleine blokjes gesneden), en leg apart. 
2. Doe in 2 eetlepels olie de zwarte mosterdzaadjes. Voeg hier vervolgens de hing aan toe en
de paprikapasta. Doe daarna de Spaanse peper erbij. 
3. Voeg na omscheppen de paprikapasta toe. Voeg wat water toe en maak hier een pasta
van. Doe hier vervolgens de Italiaanse kruiden bij en de bouillonpoeder. 
4. Nu kunnen de groenten, paprika, courgette en mais erbij. Laat het geheel bijna gaar
worden. Let op: kook de groenten niet te zacht. 
5. Voeg hier vervolgens de burgers blokjes aan toe, samen met de room. Schep geheel goed
door. Voeg eventueel een klein scheutje water toe, maar dun de saus niet teveel uit. 
6. Voeg nu het zout toe en bestrooi met nog wat Italiaanse kruiden.
7. Schep vlak voor het serveren de pasta door de saus.

Tip: Varieer met verschillende soya-producten en verschillende groenten in de vulling. 



Indiase Kikkerwten met 
Paprika, Soya & Paneer 

Aantal personen: 4-6 

Bereidingstijd: 30 min 

Benodigdheden  
Kruiden/Specerijen 

0,5 tl kalonjizaadjes 
0,5 tl komijnzaad 

1 mespuntje hing 
2 laurierbladeren 
1 volle el vers geraspte gember 

1 chilipeper 
1 tl korianderpoeder 

0,5 tl methi-poeder 
0,5 tl kurkuma-poeder 

1 tl garam-masala 
0,5 tl bouillon poeder (merk vetara) 

0,25 tl kasuri methi (droge fenegriek bladeren) 
1 tl rietsuiker 

Ingredienten 

3 el zonnebloemolie 

2 el paprikapasta  

250 ml water 
200 gr. Kikkererwten 

1 puntpaprika 
100 gr. Diepvriessoya naar keuze 
100 gr. Paneer blokjes 

2 el. Room 

2 
el gebrande cashewnoten, 
fijngemalen 

1 
handje verse koriander 
(fijngesneden) 
Zout naar smaak 

Bereidingswijze 
1. Snijdt de soya in stukjes en rooster deze goudbruin. Leg apart samen met de paneer.
2. Verhit 3 el olie in een koekenpan. Voeg hieraan toe: kalonji-zaadjes en komijnzaadjes.

Laat kort bakken.
3. Voeg hieraan toe: laurierbladeren, hing, gember en chilipepertjes. Schep om.
4. Doe nu de korianderpoeder erbij, en enkele seconden later de methi-poeder. Voeg

vervolgens de paprikapasta toe.
5. Schep het geheel gedurende ca 30 sec. om en voeg vervolgens 250 ml water toe.
6. Voeg nu de kurkuma poeder, bouillon, rietsuiker, room en gemalen cashewnoten toe.
7. Laat het geheel enkele minuten pruttelen zodat de smaken kunnen intrekken.
8. Voeg vervolgens de paprika stukjes en paneer toe.
9. Als de paprika halfgaar is, voeg je de kikkererwten samen met nog wat water toe voor de

gewenste hoeveelheid saus. Laat enkele minuten pruttelen.
10. Voeg nu de garam masala toe, zout naar smaak en bestrooi met koriander.




