Ivanka’s recepten voor een rijk en
stijlvol vegetarisch kerstdiner
Dit menu is bedoeld als steuntje in de
rug om zelf thuis een heerlijke
vegetarische maaltijd op tafel te zetten,
waarin je de smaak van vlees niet zal
missen. Zo leveren we samen een
bescheiden bijdrage aan een duurzaam
samenzijn. En een grote aan onze
feestdagen.
De recepten zijn afkomstig uit
verschillende bronnen - en vaak in de
loop der tijd aangepast door Ivanka. En
als je ze niet deze kerst op tafel zet, zou
het ook zo maar nog eens kunnen dat je
ze een keertje proeft in een van onze
retraites.
Alle gerechten uit dit menu zijn met
zorg uitgekozen en bij elkaar gebracht
door Ivanka Eggenkamp (Laksmi Koken).
Alle genoemde benodigdheden zijn
ruim voldoende voor 8 personen.
Veel kookplezier en smakelijk eten!

ROMIGE MACADAMIANOTEN SOEP
- amuse -

Benodigdheden
• 320 gram ongezouten macadamia
noten
• 2 middelgrote aardappelen, grof
gehakt
• 1 kleine prei, fijngesneden
• 2 kleine uien, fijngehakt
• 800 ml groentebouillon
• 250 ml slagroom
• hazelnoot- of walnootolie

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 180 graden. Verdeel drie eetlepels van de macadamia noten
op een bakplaat en rooster ze tot ze goudbruin zijn. Hak ze grof en bewaar ze.
Giet de bouillon in een pan en kook hierin zachtjes de aardappels, uien en prei: ongeveer
20 minuten. Zodra de aardappels gaar zijn laat je alles afkoelen.
Voeg de rest van de macadamia noten toe en pureer de soep met de keukenmachine of
staafmixer. Roer er de slagroom door en breng op smaak met zout en peper. Zet de soep
in de koelkast om verder af te koelen.
Serveer deze soep koud, als voorgerecht of amuse, in een mooi kommetje of glaasje.
Besprenkel 'm met de hazelnootolie en de fijngehakte geroosterde noten.

Tips

• Je kan deze soep een dag van te voren maken
• Mocht je macadamia noten te duur vinden, dan kan je daarvoor in de plaats ook
ongebrande walnoten nemen

Bron: 'Delicious' – aangepast door Ivanka

GEGRILDE AUBERGINE MET SAFFRAANYOGHURT
- voorgerecht -

Benodigdheden
• 3 flinke aubergines
• 3 eetlepels geroosterde pijnboom pitten
• olijfolie
• 1 granaatappel
• 1 bosje basilicum
• zout en peper
Extra nodig: een mandoline & grillpan

Voor de dressing
• een paar draadjes saffraan
• 3 eetlepels heet water
• 180 gram Turkse yoghurt
• 1 teentje knoflook
• 2,5 eetlepels citroensap
• 2 eetlepels olijfolie

Bereidingswijze
Snijd de aubergine met de mandoline in de lengte in plakken van een halve centimeter
dik. Bestrijk de plakken met de olijfolie. Laat de grillpan goed heet worden op het vuur en
bak de aubergines mooi bruin en totdat ze zacht zijn. Leg op ieder bord een plak.
Week intussen de saffraan 5 minuten in heet water. Doe de yoghurt, citroen, geperste
knoflook en de olijfolie in een schaaltje en voeg de geweekte saffraan toe. Klop alles tot
een mooie goudgele saus.
Sprenkel de saffraanyoghurt over de aubergines en bestrooi ze met de granaatappel
pitten, pijnboom pitten en de verse basilicum.

Tips

• Om de pitten uit de granaatappel te krijgen, kan je de granaatappel door midden
snijden en de pitjes er met een houten pollepel eruit slaan
• In plaats van basilicum kan je ook rucola gebruiken, als je dat lekkerder vindt
• Je maakt dit gerecht veganistisch door de yoghurt te vervangen door kokoscrème

Bron: Ottolenghi

NOTEN TERRINE

MET JUS VAN EEKHOORNTJESBROOD
& GEBAKKEN BRIE
- hoofdgerecht Benodigdheden
• 30 gram gedroogd eekhoorntjesbrood
• 3 eetlepels (kokos)olie
• 2 sjalotjes, fijngesnipperd
• 2 teentjes knoflook, fijngehakt
• 450 gram Franse linzen of zwarte linzen
van Berluga
• 1 takje tijm of een halve theelepel
gedroogde tijm
• 200 ml rode wijn
• 750 ml groentebouillon
• 150 gram walnoten, grof gehakt
• 2 wortels, in kleine blokjes gesneden
• 2 stengels bleekselderij, in dunne pakjes
gesneden
• 100 gram gedroogde cranberries
• Rasp van 1 citroen
• 4 biologische eieren

• 4 eetlepels spelt- of rijstbloem
Voor de jus van eekhoorntjesbrood
• 1 eetlepel kokosolie
• 1 sjalotje
• 0,5 teentje knoflook
• 1 takje tijm
• 50 ml rode wijn
• Weekvocht van het eekhoorntjes brood
Voor de gebakken brie
• 500 gram geiten of schapen brie (of
eventueel gewone)
• 3 teentjes knoflook
• 3 takjes rozemarijn
Extra nodig: een cakevorm met een
inhoud van 1 liter, bekleed met bakpapier.

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Doe het eekhoorntjesbrood in een kom en schenk er 450 milliliter lauwwarm water bij. Dit
laat je twintig minuten weken. Haal daarna de helft van het eekhoorntjesbrood uit het
water en knijp het weekvocht eruit. Het uitgeknepen eekhoorntjesbrood gebruik je voor
de terrine. Het weekvocht bewaar je voor de jus.
Stap 1: De Brie
Leg de brie in een ovenvaste schaal en duw er de stukjes knoflook en rozemarijn in.
Besprenkel met wat olijfolie en zet de kaas 20 minuten vóór het bakken van de terrine in
de oven.
Stap 2: De Terrine
Smelt twee eetlepels kokosolie in een pan met een dikke bodem en fruit hierin kort de
sjalotjes en de knoflook. Voeg de linzen toe en bak ze tot ze glanzen. Doe daar de tijm bij
en blus alles af met de rode wijn. Laat de wijn een paar minuten iets inkoken. Schenk er
de bouillon bij en breng de linzen opnieuw aan de kook. Zet dan het vuur laag en laat de
linzen in 20 tot 30 minuten gaar worden. Eventueel overgebleven kookvocht giet je af.
Verhit intussen in een andere pan een eetlepel olie en bak de wortels, bleekselderij en
walnoten kort. Breng ze op smaak met peper en zout.
Doe dit mengsel door de gekookte linzen: samen met de uitgeknepen stukjes
eekhoorntjesbrood, de cranberry’s, het rasp van de citroen, de eieren en de bloem. Proef
of er nog peper en zout bij moet.
Schep het mengsel in de cakevorm en druk het lekker stevig aan. Dek de terrine af met
aluminiumfolie. Laat 'm ongeveer 35-45 minuten garen in de oven.
Stap 3: De Jus
Fruit het sjalotje, knoflook en tijm in olie. Blus dit af met de rode wijn en laat die iets
verdampen. Schenk hier het weekvocht van het eekhoorntjes brood bij en laat alles een
kwartiertje zachtjes koken. Breng op smaak met peper en zout.
Bron: 'Eet Puur' #11

AARDAPPEL KNOLSELDERIJ PUREE
MET TRUFFEL
- bijgerecht Benodigdheden
• 800 gram kruimige aardappels, geschild
• 800 gram knolselderij
• 300 ml slagroom
• 2 theelepels truffelolie (delicatessenzaak)

Bereidingswijze
Snij de aardappels en selderij in blokjes. Doe ze in een pan met water en kook ze een
kwartiertje. Giet ze af als ze gaar zijn.
Voeg de slagroom toe en stamp de aardappels & knolselderij met een stamper. Breng de
puree op smaak met peper en zout en de truffelolie. Bestrooi met versgemalen peper.
Bron: Ivanka

BRAMEN KRUIMELCAKE
- dessert Benodigdheden

Voor de vulling
• 180 gram speltbloem
• 1 ½ theelepel bakpoeder
• ¼ theelepel baking soda
(zuiveringszout)
• ¼ theelepel zout
• 140 gram bramen of frambozen
– vers of diepvries
• 240 ml zure room
• 1 ½ theelepel vanille extract
• 140 gram boter op
kamertemperatuur + extra
• 200 gram kokossuiker
• 2 grote biologische eieren

Voor de kruimellaag
• 120 gram bloem
• 50 gram kokossuiker
• 80 gram bruine basterdsuiker
• 1 theelepel kaneel
• ¼ theelepel zout
• 100 gram gesmolten boter

Bereidingswijze
Voorbereiden
Verwarm de oven voor tot 180 graden. Vet een vierkante bakvorm (+/- 23 cm) in met
boter en bestuif deze met bloem.

De kruimellaag
Meng de bloem met de suiker, de kaneel en het zout. Voeg de gesmolten boter toe en
roer met een vork totdat die goed is opgenomen. Er ontstaat een kruimelig deeg: zet die
in de koelkast.
De vulling
Klop in een kom de bloem met het bakpoeder, de baking soda en het zout goed door
elkaar.
Meng de bramen of frambozen met een eetlepel van dit bloemmengsel totdat de
bramen gelijkmatig zijn bedekt. Zet ze apart.
Klop in een kleine kom de zure room met het vanille-extract door elkaar en zet ook dit
apart.
Doe de boter met de kokossuiker in de kom en klop met de keukenmixer tot het licht en
luchtig is. Voeg de eieren er één voor één toe en klop steeds tot ze helemaal zijn
opgenomen. Voeg de gesmolten boter toe langs de zijkanten van de kom.
Verlaag dan de snelheid van de keukenmixer. Voeg het bloemmengsel in porties toe,
afgewisseld met de zure room. Klop tot je een mooi glad beslag hebt. Spatel dan de
bramen voorzichtig door het beslag.
Schep het beslag in de bakvorm. Verdeel de kruimels erover; grote kruimels breek je in
kleine stukjes. Bak de cake gaar in ongeveer 45 minuten.
Weten of je taart gaar is? Prik er met een saté prikker in: als die er schoon uit komt, is je
taart klaar. Laat 'm afkoelen in de bakvorm op het rooster.
Serveer deze heerlijke bramen kruimelcake met een toefje slagroom of zure room met
een mooie braam erop.
Bron: Vegarabia
—————————————

Ik wens je een overvloedige maaltijd!
Liefs, Ivanka
www.laksmi-koken.nl

