
Falafel met BBQ-dip
dumplings met sojasausje (VEGAN)

Bak de dumplings en falafels 2 min. aan elke zijde in een scheutje olijfolie in een grote
(grill)pan. Je kan ze ook 3 minuten verwarmen in een airfryer of grillen tussen een
paninigrill.
Doe intussen de sojasaus in een kommetje. Voeg eventueel wat wasabi en geraspte gember
toe. De barbecuesaus kan je ook alvast in een ander kommetje doen. (Geen barbecuesaus
bij de hand? De falafels combineren ook heerlijk met een dressing van honing/agave,
mosterd en appelazijn)
Snijd de pijpajuin in dunne ringetjes
Plaats de kommetjes met saus in het midden op een groot bord en dresseer de falafel en
dumplings per soort rond de dipsausjes. (Je kan ook voor elke gast een mini-bordje maken
met een lepel barbecuesaus ‘on the side’.)
Bestrooi rijkelijk met de gesnipperde pijpajuin en serveer onmiddellijk.

Vooraf: laat de dumplings ontdooien in de koelkast
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AANTAL PERSONEN: 4 • BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Wat heb je nodig?

Hoe maak je het klaar?

8 falafels 'original' (glutenvrij)*
4 Davai dumplings 'Cheesy'*
4 Davai dumplings 'Spicey'*
4 Davai dumplings 'Edame Ginger'*
1 potje BBQ saus van Madame Tomate* OF licht
pikant tomatensausje van Bokaal*
10cl Sojasaus*
Optioneel: 1 bosje pijpajuin*/ wasabi en verse
gember*



Houmous- Tomatine - Crackers (VEGAN)

AANTAL PERSONEN: 4 • BEREIDINGSTIJD: 5 MIN

Wat heb je nodig?

Hoe maak je het klaar?

150g houmous (glutenvrij)*
150g tomatine (glutenvrij)*
150g crackers*

Het makkelijkste hapje van de wereld! Presenteer je houmous en tomatine (de heerlijke
tapenade van zonnebloempitten van Fresh & Veggie) in een mooi kommetje. Voorzie voldoende
crackers (liefst die van Basta Sia Bueno of Mad Lab, yummie!) voor je gasten en laat ze gezond
genieten bij de start van de feestavond!

Wat meer tijd? Deze spreads zijn ook ideaal om extra groenten in het menu te stoppen, want ze
smaken net zo heerlijk bij rauwe staafjes wortel, komkommer, koolrabi, radijs, etc. Ze zijn ook
een fijn alternatief voor wie glutenvrij eet.

Uiteraard kan je ook zelf een spread maken, dit is gewoon smakelijk gemakkelijk.



Bagel met tapenade van zongedroogde
tomaat, geitenkaas & tuinkers(VEGAN)

Laat de zongedroogde tomaten vooraf een half uurtje ‘wellen’ in olijfolie.
Snijd de bagels in twee helften en rooster ze kort onder de grill (of stop ze even in je
broodrooster).
Haal de tomaatjes uit de olie (knijp ze een beetje uit en hou deze olijfolie bij om vb. je
falafels in te bakken) en doe ze in de blender (een staafmixer werkt evengoed).
Pureer tot je een fijne pasta verkrijgt.
Meng de tomatenpasta onder de geitensmeerkaas. 
Besmeer de 4 helften van de bagels met jouw tapenade en werk af met enkele plukjes
tuinkers.
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Liever vegan? Voeg geen geitenkaas toe, maar maak een pure tapenade van tomaat. Voeg 3
eetlepels van de olijfolie waarin de tomaatjes konden wellen toe aan je mix. Voeg ook één
eetlepel edelgistvlokken toe. Werk af met geroosterde pijnboompitten. 

Liever glutenvrij? Zorg voor een stuk heerlijke glutenvrije focaccia van Chambelland. Halveer, en
rooster de focaccia net als de bagels en je hebt een perfect alternatief!  

AANTAL PERSONEN: 4 • BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Wat heb je nodig?

Hoe maak je het klaar?

2 bagels (enkel bij OHNE Ternat van Compaan)*
100g zongedroogde tomaten*
1 potje geitensmeerkaas 'De Koolmees natuur'*
1 doosje tuinkers*



Carpaccio van koolrabi, tijm en pecorino
(GLUTENVRIJ)

Schil de koolrabi’s en snij ze in heel dunne schijfjes (hoe dunner de carpaccio, hoe lekkerder
de smaak wordt)
Maak een eenvoudige dressing van olijfolie, het sap van een halve
pompelmoes/sinaasappel, peper en zout. Snijd ‘maantjes’ van de andere helft van de
pompelmoes/sinaasappel (de schil mag er gerust aan blijven)
Overgiet de plakjes koolrabi met de dressing en meng voorzichtig.
Dresseer de koolrabi in carpaccio op 1 groot bord of verschillende kleine bordjes. Leg er hier
en daar een maantje pompelmoes/sinaasappel bij.
Optioneel: bak de gamba’s 2 min. kort aan elke kant op hoog vuur in een scheutje olijfolie.
Kruid met peper en zout, maar respecteer vooral de pure smaak van dit topproduct.
Werk de bordjes af met een gamba of enkele krullen pecorinokaas. Strooi tot slot wat tijm
over het gerecht.
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Liever VEGAN? Werk bij stap twee de dressing op met enkel lepels vegan yogonut. Werk het bord
af met fijngehakte cashewnoten.

AANTAL PERSONEN: 4 • BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

Wat heb je nodig?

Hoe maak je het klaar?

2 koolrabi's*
1 tl gedroogde tijm*
50g pecorino (harde geitenkaas die je kan raspen)*
3 el olijfolie*
1 roze pompelmoes/1 sinaasappel*

Optioneel: 4 reuzegamba’s (bij voorkeur van Erics
Gamba’ uit Ternat). Laat in dat geval de kaas
achterwege.



Gepofte zoete aardappel met
kruidenboter/vegan olijvenpesto

 

Verwarm de oven voor op 180°C. Haal de boter uit de koelkast.
Strijk je zoete aardappel in met olijfolie en prik er enkele keren in met een vork. Plaats de
zoete aardappel in een schaal in het midden van je warme oven.
Doe de boter op kamertemperatuur in een kom.
Hak de verse kruiden fijn en voeg ze toe aan de boter. Versnipper (of pers) het teentje
knoflook zo fijn mogelijk en voeg toe aan de boter. Meng alles goed door elkaar. Voeg naar
smaak peper en (extra) zout toe. Doe de olijven in de blender samen met de
edelgistvlokken. Blend tot je een mooie pesto verkrijgt.
Controleer na 30’ de zoete aardappel: kan je makkelijk met een vork prikken tot in het
midden van de aardappel: dan is die zo goed als klaar. Anders voeg je telkens zo’n 10’ toe
aan de gaartijd.
Aardappel voldoende gaar gepoft? Snijd de zoete aardappel in 8 dikke plakken. Leg twee
plakken per persoon op een bordje. Bestrooi met grof zeezout en eventueel wat
chilivlokken. Maak met twee koffielepels een quenelle van kruidenboter/pesto die je laat
smelten bovenop de hete aardappel. Serveer onmiddellijk.
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Graag vooraf tijd winnen? Je kan de aardappels vooraf 25’ garen. Bewaar ze op
kamertemperatuur en werk in 10’ af op het moment dat jij kiest. Liever vegan? Vervang de
kruidenboter door een pittige olijfolie op basis van chillivlokken of vegan pesto van zwarte
olijven en edelgistvlokken en bestrooi rijkelijk met de verse groene kruiden.

AANTAL PERSONEN: 4 • BEREIDINGSTIJD: 40 MIN

Wat heb je nodig?

Hoe maak je het klaar?

1 grote zoete aardappel*
100g verse (gezouten) boter*
2 el edelgistvlokken*
100g zwarte olijven*
1 teentje knoflook*

¼ bussel verse peterselie/
bieslook (een mix van beide is
nog beter)*
Optioneel: 1tl chilivlokken*



Boekweitsalade met rozijnen, abrikozen en
kikkererwten

AANTAL PERSONEN: 4 • BEREIDINGSTIJD: 40 MIN

Wat heb je nodig?

Hoe maak je het klaar?

200g boekweitkorrels*
10 gedroogde abrikozen*
100g rozijnen en/of krenten*
100g kikkererwten*
Olijfolie*

1 citroen*
1 tl komijnpoeder*
1 tl koriander*
Peper en zout*

Vooraf: laat de kikkererwten een nachtje vooraf weken in gezouten water op
kamertemperatuur gedurende 8-12 uur. Giet de kikkererwten af en laat ze in vers water
gedurende 40’ koken. De kikkererwten moeten ‘al dente’ zijn voor dit recept. Giet af en
bewaar afgedekt in de koelkast.
Kook de boekweitkorrels in 8 minuten ‘al dente’ in gezouten water. Giet af en bewaar op
kamertemperatuur.
Snijd intussen de abrikozen in kleine stukjes en meng ze onder de rozijnen.
Verhit een beetje olijfolie in een pan, dep de gekookte kikkererwten goed droog. Roerbak de
kikkererwten enkele minuten in de pan. Bestrooi met komijn en koriander.
Meng de kikkererwten onder de boekweitkorrels. Voeg ook de abrikozen en rozijnen toe.
Werk af met het verse sap van een halve citroen en wat extra olijfolie. Kruid met peper en
zout naar smaak.
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Dit gerecht is van nature vegan en glutenvrij. 



Pompoensoep met een toets van sinaasappel

AANTAL PERSONEN: 4 • BEREIDINGSTIJD: 40 MIN

Wat heb je nodig?

Hoe maak je het klaar?

1 ui, grofgesneden*
1 sjalot, grofgesneden*
1 preistengel, grofgesneden*
2,5l water
1,5kg pompoen*

1 (kleine zoete) aardappel*
2el groentebouillon*
2 sinaasappels*
Peper en zout*
Verse peterselie*
Optioneel: (plantaardige) room

Deze eerste stap kan ook vooraf: Halveer de pompoen, verwijder zaadlijsten en snijd de
pompoen in grote plakken/stukken. Maak de ui en de sjalot schoon en snij in grove stukken.
Strijk alles in met olijfolie en kruid licht met peper en zout. Grill de groenten gedurende 40’
in een oven van 160°.
Zet een pot op hoog vuur en voeg een scheutje olijfolie toe. Schil de (zoete) aardappel en
snij in grove stukken. Halveer de prei, spoel om en snij in grote stukken. Stoof de prei en
aardappel gedurende 5’. Voeg vervolgens de gegrilde ovengroenten toe en stoof nog 2’.
Voeg de groentebouillon toe en hussel nog even goed door elkaar.
Overgiet met het water tot de groenten mooi ‘onder staan’. Voeg ook het sap van de
sinaasappels toe. 
Laat zo’n 25’ tot 35’ pruttelen. 
Mix de soep zorgvuldig, kruid af met peper en zout. Voeg eventueel (plantaardige) room toe.
En werk af met verse peterselie.
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Liever een andere groente centraal? Ga op dit moment van het jaar eens aan de slag met
champignons, waterkers, knolselder of pastinaak. Allemaal heerlijke biologische
seizoensgroenten die een fluweelzacht resultaat opleveren. Start met onze vegan/glutenvrije
groentebouillon als basis, dat bespaart je de helft van het werk!



Brownie met vanille-ijs, pistachenootjes en
coulis van framboos

AANTAL PERSONEN: 4 • BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

Wat heb je nodig?

Hoe maak je het klaar?

4 stukken brownie van Taart Karamelle/ 1
BAM brownie mix*
1 pot vanille-ijs (liefst die van Dubbeldoel)*
2 el ongezouten pistachenootjes*

100g diepvriesframbozen (ga ze
bijvoorbeeld halen bij Plukplek in
Ternat!)*

Maak vooraf de brownies van BAM klaar volgens het recept op de verpakking/ Check of je
taart van Taart Karamelle nog in de koelkast staat.
Haal het ijs uit de diepvriezer
Hak de pistachenootjes fijn.
Doe de frambozen in een kleine kookpot/steelpan en verwarm op een zacht vuur. Pureer de
frambozen wanneer het fruit begint te pruttelen. Je kan de coulis zeven, maar wij zijn hier
fan van de pure smaak van de hele framboos.
Verwarm de stukken brownie 20 sec. in de (microgolf)oven.
Presenteer een stuk brownie op een bord. Graag een sneeuweffect? Deze taart is ideaal om
te bestuiven met poedersuiker! Voeg een bolletje vanille-ijs toe en een streepje coulis. Werk
af met fijngehakte pistachenootjes.
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Liever VEGAN? Elk van de dessertmixen van BAM bevat de mogelijkheid om volledig plantaardig
te werken. Ook op het kerstfeest kan je voor minder dan 6 euro een heerlijk dessert op tafel
toveren voor 4 personen. Kom ze allemaal verkennen in je OHNE-winkel.

Liever GLUTENVRIJ? Naast het vanille-ijs, kan je uiteraard de rest van het heerlijke artisanale
assortiment ijs verkennen bij ons in de winkel. 
Liever eenvoudigweg koffie met koekjes serveren? We gidsen je met plezier door het
winkelaanbod.



Kaasplankje met pompoenchutney

AANTAL PERSONEN: 4 • BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

Wat heb je nodig?

Hoe maak je het klaar?

4x 150g van je favoriete kaasjes*
1 potje Pompoenchutney van Madame
Tomate of Bokaal*/kweeperenconfituur van
Bokaal*
Een handvol gemengde ongezouten noten*
Een heerlijk biologisch desembrood van
Compaan*

Haal de kaasjes een kwartier voor het serveren uit de koelkast.
Maak 1 grote kaasplank waarop je de kazen presenteert.
Werk af met ongezouten noten
Serveer met de pompoenchutney.

1.
2.
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Wij helpen je in de winkel heel graag om een leuke keuze te maken uit ons assortiment van
kazen uit Het Hinkelspel)

*Alle deze  producten vind je in onze OHNE winkels. Soms bieden ze andere lokale alternatieven
aan, die even lekkere vervangers zijn voor de aangegeven ingrediënten. Spreek ons aan en we
helpen je verder!


