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DE

VEGETARIËR
Hippe

Bourgondisch genieten, maar dan puur vegetarisch. Foodblogster 
Isabel Boerdam laat in haar lifestyleboek ‘De hippe vegetariër’ 
zien dat het mogelijk is. Met heel veel verrukkelijke recepten voor 
alle dagen van de week en talloze variaties voor iedereen die van 
lekker en gezond eten houdt.  RECEPTEN ISABEL BOERDAM | FOTO’S JULIA PELEALU 

FOOD

recepten VOOr een gezOnd en vrolijk leven Isabel Boerdam (25) is vegetariër sinds haar 

negende en bekend van haar blog dehippevege-

tarier.nl. In het dagelijks leven is ze foodexpert bij 

internationaal communicatiebureau Ketchum.
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WEEKEND-
PANNENKOEKJES
Voor 4 grote of 8 kleine pannenkoekjes

BASISINGREDIËNTEN 200 gram meel  
naar keuze ∫ 500 milliliter melk naar keuze ∫  
2 eieren ∫ snufje zout

EXTRA INGREDIËNTEN zaden ∫ kokossnip-
pers ∫ cacaonibs ∫ rozijnen ∫ vanille-extract  
∫ speculaaskruiden ∫ kaneel

TOPPINGS OM MEE TE BAKKEN plakjes 
kaas ∫ appelschijfjes ∫ blauwe bessen ∫ kersen 
∫ banaan

VOOR NA HET BAKKEN vers rood fruit ∫ 
fruitjam ∫ appelstroop ∫ ahornsiroop ∫ natuur-
lijke suiker ∫ volle yoghurt

BEREIDING
Doe het meel in een beslagkom. Voeg de melk 
en de eieren toe en mix tot een egaal beslag. 
Voeg de extra ingrediënten toe naar smaak en 
meng opnieuw. Verhit (kokos)olie of boter in 
een koekenpan op middelhoog vuur en zorg 
dat deze echt goed heet is. Giet een grote 
lepel beslag in de pan zodat er een mooie, 
dunne pannenkoek ontstaat over de hele 
bodem van de pan.
Kies een topping om mee te bakken en beleg 
je pannenkoek, meteen nadat je het beslag in 
de pan hebt gedaan, hiermee.
Schud de pan af en toe voorzichtig en voor-
kom dat de pannenkoek vast komt te zitten. 
Zodra de bovenkant van de pannenkoek droog 
is en er luchtbelletjes ontstaan, kun je hem 
omdraaien. Bak de andere kant nog even kort 
aan. Leg de pannenkoek op een voorverwarmd 
bord en beleg met de toppings voor na het 
bakken.

HOMEMADE 
VEGGIEBURGER
Voor 8 burgers

BASISINGREDIËNTEN ui, fijngesneden ∫ 
teentjes knoflook, fijngeperst ∫ 2 eiwitten of 2 
eetlepels lijnzaad met 2 eetlepels heet water ∫ 
zout en peper ∫ eventueel 100 gram tofu

PEULVRUCHTEN 400 gram gekookte kik-
kererwten, linzen, zwarte bonen, kidneybonen 
of doperwten

GRANEN 100 gram gekookte quinoa, bruine 
rijst of spelt

OM TE BINDEN Meel, havervlokken, brood-
kruim, beschuitkruim of grofgehakte noten

SMAAKMAKERS maximaal één nat ingrediënt 
Kies uit: ∫ 1 citroen, sap en rasp ∫ 1 eetlepel 
sojasaus ∫ 1 eetlepel balsamico-azijn ∫ 1 eet-
lepel tahini of notenpasta ∫ 2 eetlepels lenteui, 
gesnipperd ∫ handje verse groene kruiden ∫ 
handje zongedroogde tomaten, fijngesneden ∫ 
handje noten, pitten of zaden, gehakt ∫ handje 
Parmezaanse kaas, geraspt ∫ handje geiten-
kaas, gekruimeld ∫ 100 gram boerenkool ∫ 100 
gram tomatenpuree

BEREIDING
Doe de basisingrediënten eventueel met tofu 
samen met jouw keuze aan peulvruchten in een 
keukenmachine. Desgewenst kun je nu al de 
granen en smaakmakers toevoegen, afhankelijk 
of je wilt dat ze worden mee gemalen of grof 
van structuur blijven. Maal het geheel tot een 
egale massa. Voeg één voor één eetlepels toe 
van het bindmiddel van je keus om het tot een 
handelbare substantie te maken. Niet te veel 
want dan wordt het droog. Heb je de extra 
granen en smaakmakers er nog niet doorheen 
gedaan, doe dit dan nu met de hand. Zet het 
geheel een halfuurtje in de koelkast zodat het 
nog wat kan opstijven. Verwarm de oven voor 
op 170˚C en beleg een bakplaat met bakpapier. 
Rol met je handen 8 balletjes van het beslag en 
druk ze op het bakpapier plat als een burger. 
Bak de bonenburgers in de oven in 20-30 mi-
nuten gaar en ‘droog’. Draai ze na 15 minuten 
om en laat nog even bakken tot ze stevig zijn.

VOOR 
HET 

WEEKEND 

Voor mij betekent weekend genieten, leuke dingen doen en jezelf 
verwennen. Daarom begin ik de zaterdag altijd met een 
superverwenontbijt. Deze pannenkoekjes kun je met verschillende 
ingrediënten maken en op allerlei manieren beleggen. 

Vleesvervangers zijn er in pure vorm, zoals tofu, tempeh en seitan, 
in een bewerkte vorm, zoals de kant-en-klare vleesvervangers uit de 
supermarkt, maar je kunt ze ook heel makkelijk zelf maken. Niets zo 
lekker als huisgemaakte falafel, een bonenburger of rode bieten-
burger. Er zijn veel variaties mogelijk zodra je eenmaal weet welke 
ingrediënten minimaal nodig zijn om de burgers hun structuur te 
geven en te zorgen dat ze een geheel worden (wat niet altijd even 
makkelijk is, maar oefening baart kunst). En ook als ze een beetje uit 
elkaar zijn gevallen zijn ze lekker.

DAT IS 
NOG EENS 

LEUK 
WAKKER 
WORDEN! 

NIETS 
ZO LEKKER 

ALS EEN HUIS- 
GEMAAKTE 

BURGER
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DE 
GEZONDE 

VARIANT VAN 
EEN 

TOETJE

GEWOON 
EFFICIËNT, 

SNEL & 
GEZOND

BOTERHAM MET 
HUMMUS
Voor 1 bakje 

BASISINGREDIËNTEN 200 gram kikkererw-
ten, gekookt ∫ 2 eetlepels olijfolie ∫ ½ citroen, 
het sap ∫ 1 teentje knoflook ∫ 1 eetlepel tahini 
∫ 1 theelepel komijnpoeder ∫ 1 theelepel  
paprikapoeder zout, peper en chilivlokken

VARIATIES 
Bonenhummus  – vervang de kikkererwten 
door doperwten, tuinbonen, linzen of black-
beans
Rode-bietenhummus – voeg extra toe: 
1 gekookte rode biet in blokjes en 1 eetlepel 
fruitige azijn
Wortelhummus – voeg extra toe: 1 winter-
peen in blokjes, 1 theelepel ras el hanout, 
1 eetlepel  olijfolie
Paprika-tomaathummus – voeg extra toe: 
1 rode paprika zonder zaden in twee helften, 
5 zongedroogde tomaatjes, 1 theelepel kurkuma
Pompoenhummus – voeg extra toe: 150 
gram pompoen in blokjes, 1 theelepel kaneel, 
1 eetlepel olijfolie

BEREIDING
Doe de basisingrediënten in een keukenma-
chine en maal ze tot een gladde massa. Proef 
en pas de smaak aan met extra kruiden of 
citroensap. Is de hummus te dik? Doe er dan 
nog wat olijfolie of water bij. 

BEREIDING VARIATIES
Maak eerst een hummus volgens het basis-
recept en voeg vervolgens de extra ingre-
diënten toe. 
Voor de wortelhummus: bak de winterpeen 
in een hete koekenpan met wat olijfolie gedu-
rende 10-15 minuten tot deze bruin begint te 
kleuren. 
Voor de paprikahummus: verwarm de oven 
voor op 220˚C. Besprenkel de paprika met 
olijfolie, zout en peper en rooster hem in 20 
minuten tot hij zacht en bruingeblakerd is. 
Laat afkoelen en haal de velletjes eraf. 
Voor de pompoenhummus: verwarm de oven 
voor op 200 ˚C. Besprenkel de pompoenblok-
jes met olijfolie, zout en peper en rooster hem 
in 30 minuten goudbruin en gaar.

YOGHURT-FRUIT-
TOETJE
Voor 4 personen

BASISINGREDIËNTEN 500 gram dikke  
romige (Griekse) yoghurt ∫ 8 eetlepels granola

EXTRA INGREDIËNTEN keuze uit: 2 perziken, 
5 minuten in de oven geroosterd op 200˚C ∫ 
20 appelplakjes, gebakken met 2 eetlepels 
ahornsiroop en 1 theelepel kaneel ∫ 100 
gram pompoenpuree (pompoen roosteren en 
pureren of uit blik)

TOPPINGS keuze uit: kokosrasp ∫ stukjes 
pure chocolade ∫ vers rood fruit ∫ scheutje 
honing

BEREIDING
Weeg de basisingrediënten af en zet klaar. Kies 
de extra ingrediënten naar smaak en bereid 
ze volgens de instructies. Zorg voor een mooie 
presentatie: leg bijvoorbeeld de halve perzik op 
een bordje, schep daar de yoghurt op en strooi 
er de granola overheen, of schep de yoghurt 
in een bakje, verdeel daar de appelstukjes 
of pompoenpuree overheen en bestrooi met 
granola. Maak af met je favoriete topping.

Ik ben dol op salades voor lunch, maar wanneer ik lange dagen op kantoor maak, 
wil ik gewoon snel, efficiënt en gezond lunchen – soms ook achter mijn computer – 
zonder  te veel bereidingstijd. Hummus is dan ideaal. Je maakt in een handomdraai 
verschillende soorten die je lang kunt bewaren en met een paar extra toppings heb 
je in no-time een gezonde werklunch op je bord.

Hoewel ik een toetje heerlijk vind, kies ik liever voor een ‘gezonde’ 
variant dan voor een enorme suiker-boter-bom. Want die kennen 
we maar al te goed… Gezond bakken is een kunst! Daarom hier een 
supermakkelijk yoghurt-fruit-toetje met fruit en granola.

MAIL & WIN 
De hippe vegetariër bevat niet alleen veel 
recepten, maar ook hippe adresjes door 
heel Nederland waar je op niveau vegeta-
risch kunt eten. Te koop bij bol.com, 
€ 22,50 (Uitgeverij Brandt). Wil je kans 
maken op een gratis exemplaar? 
Kijk op happyinshape.nl/hippevegetarier


