


Deze ingredienten zullen je maaltijd meer 
voedingsdichtheid geven en zorgen ervoor dat je voor 
langere tijd een verzadigd gevoel hebt:

Vezelrijke granen en
koolhydraten

Hi, zorg ervoor dat je deze informatie de volgende 
keer meenemeent naar de supermarkt. We hebben 
het met veel liefde samengesteld om ervoor te zorgen 
dat jouw proces naar een meer plantaardige dieet 
gemakkelijker gaat.

Klaar voor de supermarkt

Kies voor verschillende kleuren groenten 
en fruit om zo ook verschillende 
voedingsstoffen binnen te krijgen. Veel 
fruitsoorten zijn bevroren ook heerlijk, 
zoals: bessen, mango, banaan, avocado. 
En vergeet ook niet om regelmatig 
gedroogd fruit te eten, zoals: rozijnen, 
cranberries en dadels. 
Sommige groenten zijn bevroren ook 
ideaal, zoals:  spinazie, boerenkool en 
erwten. En vergeet de groenten uit blik 
niet, zoals: mais, zuurkool, bieten en 
artisjok.

Groenten & Fruit

Rijst: zilvervlies, 
wild en basmati 
Quinoa
Havermout 
Bulgur 
Gierst
Boekweit
Amarant

Gerst
Farro 
Freekeh 
Teff
Kafferkoren 
Rogge



Dat wordt genieten wanneer je in de keuken op zoek bent naar een crunchy 
topping of een oplossing om een snelle maaltijd klaar te maken zonder plakkerig 
gedoe. Met deze oliën en noten kun je koken en ze zullen zorgen voor een ideale 
balans aan Omega vetten (die je hart beschermen) en energie.

Avocado
Pure chocolade
Hennepzaad
Chia zaad
Lijnzaad
Zonnebloemzaad
Maanzaad
Amandelen (in stukjes of heel)
Pindaʼs
Walnoten
Cashew noten
Hazelnoten

Paranoten
Pijnboompitten
Pistache noten
Pecan noten
Macadamia 
Avocado olie
Olijfolie
Arachideolie 
Zonnebloemolie
Hennepolie
Lijnzaadolie
Sesamolie

Ingredienten
Melk

Zuivel boter

Kaas

Ei (om te bakken)

Kwark & Yoghurt

Vlees

Nutella

Honing

Gelatine

Vervang door 
Soja, amandel, haver, rijst, of notenmelk 

Avocado olie, arachideolie, vegan boter

Edelgistvlokken, vegan kaas

Lijnzaad, chia zaad, avocado, banaan

Soja, cocos, silken of haver yoghurt 

Kikkererwten, linzen, bonen, spliterwten, tofu, tempeh vleesvervangers

Pindakaas, amandelpasta, tahini, hazelnootpasta

Ahornsiroop, agavesiroop, dadelstroop, molasses, stevia, kokosbloemsiroop

Pectine, chia zaad, agar agar 

Vergeet de kruiden niet, zoals: kaneel, kardemom, 
basilicum, oregano, paprika, gember, komijnzaad, 
venkel, kurkuma, sumak, rozemarijn, gedroogde tijm, 
koriander, munt, uienpoeder en knoflookpoeder.

En andere must-haves om je maaltijd 
smaakvol en pittig te maken: kokossnippers, 
vegan mayo, pesto, mosterd, miso, stevia, 
molasses, tamari, tahini, curry paste, soja-
saus, edelgistvlokken, balsamico en appel 
cider azijn.

Onverzadigde vetten

Transitielijst



Recepten
Op zoek naar een snel ontbijtje of een 
licht alternatief voordat je naar bed 
gaat? Wat dacht je van een heerlijke 
smoothie!

Groene Power Smoothie

Ingredienten voor 1 persoon:
1 cup plantaardige melk
1 schepje eiwitpoeder (optioneel)
1 cup ijsblokjes
1 banaan
20 gram spinazie
10 gram peterselie
1 eetlepel amandelpasta of pindakaas
1 theelepel chiazaad
1 snufje kaneel 

Berry Delicious Smoothie

Ingredienten voor 1 persoon:
1 cup plantaardige melk
1 schepje eiwitpoeder (optioneel)
1 cup ijsblokjes
1/2 cup bevroren bessen
1/2 cup aardbeien
1/2 banaan
1 theelepel hennepzaad
1 eetlepel pecannoten of walnoten

Voeg alle ingredienten toe 
aan een blender en geniet!



Pulled 
Jackfruit 
Sandwich

Ingrediënten voor 2 broodjes:  

1 blikken young green jackfruit
1 eetlepel olijfolie
1 gesnipperde ui
1 teen geperste knoflook
½  theelepel gemalen komijn
½  theelepel gerookte paprikapoeder
¼  theelepel cayennepeper (of naar smaak)
¼  theelepel zout
¼  theelepel zwarte peper
½  theelepel liquid smoke (optioneel)
30 ml bbq saus (een niet zoete barbecuesaus 
heeft de voorkeur)
2 harde broodjes of tortillaʼs

Bereiding: 

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. In de blikken zitten stukken jackfruit in de 
vorm van een driehoek. Snijd van elke driehoek het harde puntje eraf, zodat je alleen 
het vezelachtige vruchtvlees overhoudt.

2. Spoel de jackfruit af onder de koude kraan en trek het vervolgens los, zodat je de 
structuur van pulled pork krijgt.

3. Verwarm de olie in een hapjespan en fruit de uien tot ze glazig zijn. Voeg dan de 
geperste knoflook toe en bak dit kort mee. Bak de jackfruit mee en voeg alle speceri-
jen, zout, peper en liquid smoke toe. Roer goed door tot alle specerijen tot alle jack-
fruit met een laagje specerijen gecoat zijn. Bak dit ongeveer 1 minuutje op medium 
hoog vuur.

4. Verdeel de jackfruit over een met bakpapier beklede bakplaat. Zet de bakplaat in 
de oven en bak de vegan pulled pork 15 minuten.

5. Haal de bakplaat na 15 minuten uit de oven en voeg barbecuesaus toe. Zorg dat 
alle jackfruit voorzien is van een laagje barbecuesaus en zet de bakplaat terug in de 
oven. Bak het nog eens een kwartiertje af.

6. Verdeel de vegan pulled pork over de broodjes of tortillaʼs en serveren maar! 



A plan 
for the planet
Voedselverspilling is een serieus 
probleem.
Als we te lang doorgaan op de 
manier hoe we nu
leven, zijn de gevolgen voor de
toekomstige generaties immens.

Wij maken jou bewust van het 
probleem en begeleiden je naar 
een duurzamere toekomst. Een 
toekomst waar we allemaal, met 
elkaar gelukkig kunnen zijn. Een 
toekomst zonder zorgen.

Januari is een tijd van goede voor-
nemens, nieuwe gewoontes en 
uitdagende challenges. En daar 
helpen we jou graag bij. 

In dit e-boekje begeleiden we je met 
tips & tricks voor een plantaardig 
dieet en delen we onze favoriete 
recepten van het moment.

We wensen jou het beste voor 2021 
en gaan met een vliegende start het 
nieuwe jaar in!

Liefs, team Splandish



Ingrediënten voor 3 porties:

1 eetlepel arachideolie
1 paksoi
200 gram shitake 
200 gram gebakken tofu (optioneel)
3 bosuien
400 ml kokosmelk
270 gr udon noodles (of andere soort noodles, naar wens)
70 gr rode curry pasta
1,5 norivellen
125 gr cassave kroepoek
50 gr gebakken uitjes

Voorbereiding:

1. Snijd de shitake, paksoi en bosuien en zet apart.
2. Verhit de arachideolie in een hoge pan en bak de shitake gaar.
3. Voeg 500 ml water, de kokosmelk en de rode curry pasta toe en roer goed.
4. Bak in een aparte pan de tofu gaar.
5. Voeg 2 bosuien en de udon noodles toe en kook op laag vuur voor 10 minuten.
6. Verdeel over drie grote kommen en voeg als toppings toe: de norivellen in kleine stukjes, 
wat gebakken uitjes en de overige bosui. Zet de cassave kroepoek op tafel als bijgerecht.

Ramen



Ingrediënten voor 4 porties:

1 eetlepel olie (arachide, zonnebloem)
1 courgette
300 gram pasta naar keuze
200 gram spinazie
250 gram witte champignons
1 rode ui
3 tenen knoflook
135 gram vegan pesto
120 gram haver fraiche 
50 gram edelgistvlokken
pijnboompitjes (optioneel)

Voorbereiding:

1. Was en snijd de courgette in blokjes, snipper de ui en pers de knoflook.
2. Borstel en snijd de champignons in plakjes.
3. Breng water aan de kook en kook de pasta voor 8-10 minuten.
4. Verhit de olie in een pan en fruit de ui en knoflook.
5. Voeg de champignons, courgette en spinazie toe.
6. Giet de pasta af en meng goed met de pesto en haver fraiche.
7. Mix alles goed samen en voeg de edelgistvlokken toe.

Pasta 
Pesto



Ingrediënten voor 4 personen:
 
400 g kikkererwten in blik
3 tl garam masala
400 g zoete aardappelblokjes
4 el milde olijfolie
300 g drie kleuren quinoa
100 g babyspinazie
7½ g verse munt
½ rode peper
170 g Vegan Yoghurt 
Rozijnen of Cranberrys voor de garnering 
Pompoen of zonnebloempitten voor de garnering

Bereiding: 

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Spoel de 
kikkererwten af onder koud stromend water en 
laat uitlekken. Spreid ze uit op een schone 
theedoek en dep droog. Meng de kikkererwten 
met de garam masala, aardappelblokjes en de 
helft van de olie. Verdeel over een met bakpa-
pier beklede bakplaat en rooster ca. 25 min. in 
het midden van de oven. Schep na 10 min. om.

2. Kook ondertussen de quinoa volgens de 
aanwijzingen op de verpakking. Meng de 
spinazie en de rest van de olie door de nog 
warme quinoa.

3. Snijd de blaadjes van de munt fijn. Snijd het 
steeltje van de halve peper. Halveer de halve 
peper in de lengte en verwijder met een scherp 
mesje de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees fijn. 
Meng samen met de munt door de yoghurt. 

4. Verdeel de quinoa over de kommen.

5. Verdeel de kikkererwten en aardappel-
blokjes erover en schep er een lepel yoghurt-
saus op.

Buddha 
Bowl



Ingrediënten voor 4 personen:

150 gr groene erwtjes
1 ui
3 teentjes knoflook
6 cm gember
4 vleestomaten
1 tl kurkuma
1 tl mosterdzaadjes
1 tl komijnpoeder
1 tl korianderpoeder
400 ml biologische kokosmelk uit blik
½ tl chilipoeder (naar smaak) 
2 eetlepels olie 
½ tl zout
500 gram zilvervliesrijst 
takje koriander

Tofu:
350 gr tofu
1 tl kurkuma
1 tl komijn poeder
½ tl chili 
½ tl zout
2 el zonnebloemolie
 

Bereiding:

1. Laat de tofu goed uitlekken. Dit kun je het beste doen door het 
blok tussen twee bordjes te leggen, gewikkeld in keukenpapier 
met iets zwaars erop. Zo pers je het vocht uit de tofu.

2. Kook de rijst volgens de aanwijzingen van de verpakking.

3. Snipper het uitje, hak de knoflook en gember. Snijd de tomaten 
in grove stukken.

4. Verhit een beetje olie in een pan en fruit het uitje aan op laag 
vuur. Voeg de gember en knoflook toe als de ui licht begint te 
kleuren. Voeg dan ook de mosterdzaadjes toe indien je deze 
gebruikt. Bak mee tot de mosterdzaadjes beginnen te knetteren in 
de pan. Voeg dan kurkuma, komijn en koriander toe en bak nog 
eventjes mee. Voeg vervolgens de tomaten toe.

5. Roer even door en voeg kokosmelk toe. Breng op smaak met 
zout en chilipoeder. Laat zachtjes pruttelen. Voeg na 5 minuten 
ook de erwtjes toe.

6. Snijd de tofu in blokjes en marineer met zonnebloemolie, 
kurkuma, komijn, chili en zout. Bak vervolgens, zonder extra olie, 
de tofu lekker krokant in een pannetje.

7. Serveer de curry met de krokante tofu, koriander, rijst of naan. 

Tofu 
Curry



Veel succes!

We wensen jou nogmaals veel succes met 
de januari challenge en hopen dat plan-
taardig eten je goed bevalt.

Mocht je vragen hebben over een planta-
ardig dieet, je Splandish maaltijden of de 
recepten, dan horen we dat graag.

Je kunt contact met ons opnemen via 
info@splandish.nl of het contactformulier 
op de website.


