
Het Menu

Romige 

Champignon Salie Soep

*

Geroosterde Kool

met beurre noisette, paarse 

puree en citroenkappertjes

*

      Vegan 

   Chocolademousse Taart

Een ontspannen kerst

De vegetarische gerechten uit dit menu 
zijn net zo rijk van smaak als eenvoudig 
om te bereiden. Zo hou je alle tijd over om 
te ontspannen samen met je geliefden:-)

De recepten zijn van de hand van onze 
koks Milo & Julia en Kim. 

We wensen je een rijke kerst.



Champignonsoep met Salie en Witte Wijn 
Rijk van smaak, vol van troost

Een recept van Kim

Ingrediënten voor 4 personen: 

Olijfolie

1 ui, fijngesneden

2 teentjes knoflook, geperst

1,25 liter groentebouillon

750 gram champignons. Mix van gewone en 
kastanjechampignons, grof gehakt

6 salieblaadjes, fijngesneden

1,25 deliciter witte wijn

1,25 deciliter plantaardige room van haver 
of spelt

Een handje peterselie, fijngesneden

Zout & versgemalen zwarte peper

Bereiding

Smoor de ui en knoflook een paar minuutjes in de olijfolie tot de ui glazig is. 

Voeg de champignons toe, schep alles om en bak kort. 

Voeg de groentebouillon en de salie toe en breng aan de kook. 

Draai het vuur laag en pureer de soep met de staafmixer tot een glad geheel.

Roer de witte wijn en room erdoor en voeg zout en peper toe naar smaak. 

Garneer bij het opdienen met wat peterselie. 



Decadent geroosterde Kool
Met hazelnoten, citroenkappertjes, paarse puree en beurre-noisette  

Een recept van Milo & Julia

Ingrediënten voor 4 personen

halve witte kool
scheut olijfolie
zout
boter
1 citroen
2 el. kappertjes
half bosje peterselie
1 kg blauwe aardappelen
handje hele lekkere hazelnoten

Bereiding
Om van simpele kool een kersttafel-waardig gebraad te maken, rooster je hem het 
best flink in de oven en serveer je hem met deze decadente botersaus. 

Snij de kool dus in vier gelijke parten, smeer ze in met olijfolie en zout, en rooster ze 
op 200 á 220 graden in de oven – tot ze goed donker geroosterd van buiten en zacht 
van binnen zijn. Dat duurt ergens tussen de 45 minuten en anderhalf uur. 

Ondertussen maak je de paarse aardappel puree. Dat mag natuurlijk ook van gewone 
aardappels maar paars ziet er wel spectaculair uit! Kook de aardappels in hun schil in 
gezouten water tot ze gaar zijn. Maak er puree van met boter en een scheutje melk en
zout en peper. Aardappels houden van zout en andersom. Te lang stampen of met 
name pureren in de keukenmachine kan zorgen voor behangerslijm in plaats van 
puree. Hou je puree warm tot het serveren. 

(Eventueel kan je je puree ook opwarmen in de magnetron. Of gewoon in een 
pannetje, voeg dan wel wat extra vloeistof toe)



Voor de decadente botersaus neem je zoveel boter als je durft. Die zet je op het vuur 
in een pannetje met een stevige bodem. Eerst gaat'ie smelten, dan bruisen en op een 
gegeven moment verkleurt de boter langzaam van geel naar bruin. Het gaat dan naar 
koekjes en toffee ruiken. 

Als je te lang wacht wordt het zwart en verbrandt 't, maar vlak daarvoor is de saus op 
z'n best. Altijd fijn, zo’n stress-factor in de kerstkeuken. 

Dus als je het niet langer aandurft haal je de pan van het vuur en gooi je grof gehakte 
kappertjes erbij. Die koelen de boter weer een beetje af zodat je de saus in alle rust op
smaak kunt maken met zout en citroensap. Als laatste – en liefst niet te lang voor het 
serveren – doe je de peterselie erbij. Dan blijft die mooi groen. De botersaus moet rijk 
en complex zijn, met genoeg citroen om het geheel lekker op te frissen. 

O ja, de hazelnoten! 
Die kun je prima van tevoren roosteren op 160 graden in de oven. Daarna grof 
hakken, dat je gemiddeld zeg maar elke hazelnoot 1 keer doormidden hebt gehakt. 

Serveren

Dit is een gerecht dat graag op borden wordt
opgemaakt: individueel in pannetjes ziet het er
niet geweldig uit. 

Als je een mooie sauskom hebt, kun je daar de
saus in doen. Dan schenk je die aan tafel over
de borden.

Soms reageert het zuur van de saus nog met de
blauwe kleur van de aardappels en wordt het
plotseling roze! Feest! 



Vegan Chocolademousse Taart
Zachtzoete overdaad

Een recept van Kim

Voor 10 tot 12 stukken taart

Benodigdheden

Een springvorm – diameter van 20cm

Bakpapier

Een keukenmachine of staafmixer

Voor de bodem

100 gram havermout

100 gram speltmeel

4 eetlepels kokosolie, gesmolten

1 eetlepel pindakaas

2 eetlepels agavesiroop

Snuf zout

Voor de vulling

400 gram zijden tofu (te koop bij de 
biowinkel en toko)

5 eetlepels cacaopoeder

8 dadels, ontpit

1 rijpe banaan

1 theelepel vanille extract

Voor de topping

Bosvruchten, bramen, frambozen of 
kersen en geroosterde kokosvlokken



Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden en bekleed de springvorm met bakpapier. Laat 

de tofu goed uitlekken. 

Meng de havermout met het speltmeel, agavesiroop, gesmolten kokosolie en 
pindakaas en kneed het mengsel tot een samenhangend deeg. Als het een beetje 
korrelig is kun je meer kokosolie toevoegen. 

Verdeel het deeg over de bodem van de springvorm en druk het stevig aan. 
Bak de vorm een kwartiertje in de oven en laat vervolgens afkoelen. 

Meng in de tussentijd de ingrediënten voor de vulling in de keukenmachine of met 
een staafmixer tot een glad geheel. Breng eventueel op smaak; voor wat meer bitter 
kun je cacaopoeder toevoegen, voor meer zoet dadels of agavesiroop. 

Giet de vulling in de springvorm en strijk de bovenkant glad. Zet dan de taart 
minimaal vier uur in de koelkast om op te stijven. 

Versier de taart vlak voor het opdienen met kokosvlokken en fruit. 



Over de koks

Kim
‘De creativiteit en flow die ik ervaar als ik kook is 
magisch, vervullend en meditatief. Ik zie het als een 
groot geschenk dat ik met mijn eten mensen mag 
ondersteunen die zulk prachtig werk doen. ‘  

Kim en haar partner Alokah hebben een even 
praktische als mooie receptenwaaier ontworpen: 
losse kaarten met nog meer heerlijke vegetarische 
recepten. Ze kosten €10 exclusief verzending; stuur 
Kim een mailtje: kimbruggeman@gmail.com.

  

Milo en Julia
‘Het koken voor het Centrum voor Tantra is voor ons
een avontuur waar we heel enthousiast over zijn. We
waarderen de fijne, vaak lieve, soms heftige maar
altijd aandachtige omgeving en de waardering voor
het eten die daaruit voort komt.’ 

Samen met een aantal vrienden namen Milo en
Julia een oude tuinderij in Amsterdam West over.
Je kan je abonneren op hun duurzame wekelijkse
groentekrat via hun site: www.stadsgroenteboer.nl

http://www.stadsgroenteboer.nl/

