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radioî.be, column Nina Mouton, 19 december 2018

alsje kleintje zijn ofhaar geduld verliest, ook al is dat dan midden

in het feestgedruis. Het is oké om niet het hèle huis spic en span

of opgeruimd te hebben tegen dat je gasten komen, of om geen

zelfgemaakte aperitiefhapjes op tafel te hebben staan. Ik maakte er

daarom metjust. en onze groenteschijfjes net mijn missie van om

jou tijd en werk te besparen, en je gezin en je bezoek toch iets lek-

kers en gezonds te kunnen aanbieden.

Een beetje later aansluiten op een feestje om te bekomen van een

overvolle agenda, ofomje kindje wat broodnodige rust te gunnen?

Tuurlijk. Het is oké om de batterijen weer te laten opladen. En om

afte sluiten met een voorbeeld van Nina Mouton: het is oké alsje kindje

wil passen voor de 'verplichte' kussen en knuffels met kerst.

Succès met het bewaken vanjouw grenzen, en met het steunen van

je kindje in diezelfde mooie missie!

Klaartje Mertens, 36jaar

Marna van Lou en Filippa T 4jaar

Oprichter vanjust. the betterstart

Voedingsdeskundige

Gepassioneerd door gezonde

voeding en natuurlijke opvoeding

Suggesties ofervaringen delen?

El klaartjemertens of

63 Klaartje Mertens Ç
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Eindejaarsrecepten Klaartje

Hanjc: nugsets met din van ahornsiroon

Bereiding

Bereid de nuggets volgens de instructies op

de verpakking. Meng allé ingrediënten voor

de dip en serveer in een kommetje naast de

nuggets. Garneer eventueel met takjes roze-

marijn. Et voila!

Ingrediënten

nuggets van just.

2 eetlepels cashewboter
2 eetlepels water,

plus extra om te verdunnen

1 eetlepel ahornsiroop
Cgraad C' van Mannavita is

mijn persoonlijke favoriet)
1 eetlepel grove mosterd

1 theelepel citroensap
zout (naarsmaak)

Foto en recept van Isabelle Vermeersch - thèse are the âays.

Neem zeker een kijkt op de Instagrampagina van deze intérieur styliste met oog voor détail!
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Pomnoensoeu met tofucrouions

Ingrediënten voor 4 personen

voor de soep

200 g wortels

600 g pompoen
1 middelgrote ui (75 g)

40 g gember
1/2 eetlepel groentebouillon

van De Hobbit
olijfolie

zeezout en peper

(naar smaak)

voor de croutons

1/z pakket tofu
van De Hobbit

3 teentjes knoflook
50 ml olijfolie

25 ml zoete ketjap
sap van Y? citroen

kerriepoeder
zeezout en peper of

sojasaus

5 grote eetlepels
plantaardige melk

4 afgestreken eetlepels
bloem

2 eetlepels panko of
broodkruimels

zonnebloemolie of
olijfolie om te frituren

Bereiding

Verwarm de oven op 200° en leg een vel bakpapier op een bakplaat.

Was de wortels en snij ze in stukken van ongeveer 4 centimeter

zonder ze te schillen. Was en snij de pompoen in frwee. Verwij-

der de zaden met een lepel en sniij de pompoenhelften in kleinere

stukjes. Meng de stukjes wortel en pompoen in een beetje olijfolie,

peper en zeezout en verdeel ze over de bakplaat. Schuif de schaal

in de oven en bak tôt de stukjes een goudbruine korst hebben. Dit

duurt ongeveer 30 minuten.

Terwijl de pompoen in de oven gaart, kun je de tofu marineren.

Druk de tofu tussen twee vellen keukenpapier samen om overtol-

lig water te verwijderen. Je kunt het procès versnellen door een

zwaar voorwerp, zoals een pan, op de tofu te laten rusten. Meng

ondertussen de geperste knoflook met de olijfolie, de sojasaus,

het citroensap en een theelepel kerriepoeder in een ondiepe kom.

Breng op smaak met zeezout en peper. Snij de tofu in blokjes van

1,5 centimeter en dep ze droog met keukenpapier. Meng de blok-

jes voorzichtig in de marinade. Laat de tofu minstens 30 minuten

manneren.

Hak de ui grof. Pel en rasp de gember. Verhit een beetje olijfolie

in een grote kookpan op een matig vuur. Voeg de ui en gember

toe en bak tôt ze glazig en goudbruin zijn. Voeg een beetje water

toe om de gember te bevrijden indien nodig. Voeg de geroosterde

pompoen en wortels toe, en giet er 0,5 liter kokend water bij. Als

het mengsel verhit is, voegje de groentebouillon, peper en veel zout

toe. Mix de soep met een staafmixer voor een gladde en uniforme

textuur. Breng op smaak met zeezout en peper ofsojasaus en voeg

water toe om de dikte aan te passen.

Bak de croutons vlakvoor het serreren. Meng de plantaardige melk

met de bloem in een kom om een vloeibaar beslag te maken. Spreid

de panko over een bord en breng op smaak met veel peper, zeezout

en kerriepoeder. Dop de tofublokjes in het mengsel en verrolgens

in de panko. Zorg ervoor datje allé kanten bedekt. Verwarm een

beetje olie in een grote antikleefpan op een hoogvuur. Bakde crou-

tons aan allé kanten goudbruin en dep ze afop wat keukenpapier.

Chroen-kaneelthee
(voor 's avonds in de zetel)

Ingrediënten

3 biologische citroenen

(goed schoongemaakt)
biologische honing
4 cm verse gember

een snuif kaneelpoeder
een afsluitbaar potje

Bereiding

Snij de citroenen in dunne plakjes. Schil de gember en snij er plak-

jes van. Doe allé ingrediënten in een leukpotje, vul het tôt de ra.nd

met honing. Even roeren en bewaren in de koelkast. Zodraje een

karamelachtige siroop krijgt, isje thee klaar voor gebruik! Maak er

een kop thee van door een paar theelepels siroop te nemen en er

kokend water overheen te gieten. (Honing verliest natuurlijk wel

enzymen boven de 40°.) Drinkje thee zo heet mogelijk! Je kunt de
siroop zo'n 2 à 3 maanden in de koelkast bewaren. Heerlijk!
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Zwanebonenburger met fêta

Niniburgers
met barbecuesaus

Ingrediënten

groenteschijfjes just.
minipistoletjes

schijfjes tomaat
schijfjes komkommer

sla
zoete aardappelen

peper
zout

olijfolie

Ingrediënten voor
de barbecuesaus

0,475 ml water

80g suiker
1tl citroenzest

5 el citroensap
2 el mêlasse

1 el worcestersaus

1,5tl liquid smoke
2 tl mosterd
1 tl uipoeder

1/2 tl zwarte peper
3 tl geturfde whisky

(voor de volwassenen eventueel)

Bereiding

Doe allé ingrediënten voor de saus in een

sauspannetje en verwarm 8 tôt 10 minuten

al roerend, zodat het geheel indikt. Voeg

meer citroensap toe indien gewenst. Als de

saus de juiste dikte heeft, laat je ze afkoe-

len tôt op kamertemperatuur. Daarna dek

je ze afin een proper potje en zetje ze in

de ijskast. Haal de saus even voordat je ze

serveert uit, zodat ze terug op kamertem-

peratuur komt.

Bereid de schijfjes volgens de instructies

op de verpakking. Snij de broodjes open
en besmeer ze met barbecuesaus. Beleg ze

met groenteschijfjes, komkommer, sla en

tomaat. Serveer de burgers met zoete aard-

appelfrieten.

Maak deze mimburgers samen met de

kindjes. Succès verzekerd!

Foto Isabelle Vermeersch - thèse are the âays.

Ingrediënten

1 blikzwarte bonen
1 ui

tex-mexkruiden

1 komkommer

tomaat

sla
paneermeel

fêta

pistolets
ei

bloem
peper en zout

plantaardige olie

Bereiding

Verhit een eetlepel olie en fruit de ui on-

geveer 2 minuten in een middelgrote koe-

kenpan op een middelhoog vuur. Voeg de

{fy^.ïry.y.Qïs-f'^

Pindakaas brownies

Ingrediënten
voor 16 brownies

bonen, een theelepel tex-mexkruiden en

een snuifzout en peper toe. Bak gedurende

l minuut en neem de pan van het vuur.

Voeg eventueel nog zout en peper toe (even

proeven ofdat nodig is) en laat de bonen af-

koelen.

Stamp de bonen en ui grofmet een aardap-

pelstamper en meng ze met een ei, l eetle-

pel paneermeel en l tôt 2 eetlepels bloem.

Kneed er 2 burgers van ter grootte van de

broodjes. Verhit de koekenpaa op middel-

hoogvuur met 2 eetlepels olijfolie en bak de
burgers l tôt 2 minuten aan elke kant. Leg

ze dan op een bakplaat met bakpapier.

Snij de fêta in dunne plakken en leg op elke
burger een plakje. Leg de broodjes ook op de

bakplaat en rooster allés een vijftal minuten

in de oven. Beleg de pistolets met de bur-

gers, komkommer, sla en tomaat. Serveer ze

eventueel met frieten van zoete aardappel.

-~ '^" ' .-^
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130g zelfrijzende bloem

75 cacao

250g suiker
230 butter
3 eieren

1 theelepel vanille-extract

50g pindakaas (naturel)

Werkwijze

Verwarm de oven voor op 160°C.

Smelt de boter in een pannetje op het vuur. Laat wat afkoelen. Zeefde bloem en de cacao

samen in een kom. Voeg eventueel een snuifje zout toe. Meng met een garde tôt een egaal

geheel.

Doe de suiker in een grote kom en voeg de eieren toe. Klop los met een garde. Voeg ook de

gesmolten boter toe en het vanille-extract. Meng tôt een egaal geheel.

Voeg dan de kom met de suiker bij de bloem en meng met een spatel tôt een homogeen

mengsel. Verdeel het deeg over een vierkante bakvorm bekleed met bakpapier. Strijk het

deeg glad. Verdeel kleine hoopjes pindakaas over de bovenkant en maak met een mes kleine

swirls aan de oppervlakte om een mooi patroon te maken.

Bak in de oven voor 25-30 minuten. Als je de bakvorm lichter schudt, zou het deeg niet

meer mogen bewegen. Laat de brownie op kamertemperatuur komen en geniet er lekker

van met een kopje citroen-kaneelthee erbij.

Recept enfoto van Ellen en kokerellen.

Ga zeker eens naar haar Instagrampagina kijken en ontdek nog lekkere (feestelijke) recepten.
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