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Zalm met groente en bulgur
Met paprika, prei en pastinaak een maaltijd boordevol groente.
•  2 personen 30+ minuten hoofdgerecht 
 
Ingrediënten

• 1 eetlepel pijnboompitten 
• 1 bosje basilicum 
• 1 teentje knoflook 
• 2 eetlepels olijfolie 
• citroensap 
• 2 pastinaken of peterseliewortels 
• 1 gele of rode paprika 
• 1 prei 
• 2 mootjes zalm 
• 120 gram bulgur 
 
Bereiding
1. Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan en laat ze afkoelen. Was de basilicum en pel de knoflook.  
2. Maal de pijnboompitten met ¾ van de basilicum, de knoflook, 1 eetlepel olijfolie,  1 eetlepel water en wat citroensap met de staafmixer tot een grove pasta. 
3. Maak de groente schoon.  
4. Snijd pastinaken en de paprika in repen en de prei in ringen. 
5. Verwarm de laatste lepel olie en bak hierin de prei heel zacht. Voeg de repen pastinaak en de paprika toe. 
6. Bestrijk de mootjes zalm met de basilicumpasta en schik de zalm op de groente. 
7. Stoof de zalm en de groente met een deksel op de pan in 15 minuten gaar. 
8. Breng 300 ml water aan de kook en strooi de bulgur er in. Roer dit goed door en kook de bulgur in 10 – 15 minuten gaar. Voeg als het erg droog is nog wat heet water toe. 
9. Knip de rest van de basilicum klein en meng dit door de bulgur. 
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Penne met groente, paddenstoelen en noten
Een heerlijk vegetarisch gerecht met pasta, groente, noten en paddenstoelen. Om eindeloos mee te variëren.
•  2 personen 15-30 minuten hoofdgerecht   
 
Ingrediënten

• 150 gram volkoren penne of andere volkoren pasta 
• 50 gram walnoten 
• 400 gram roerbakgroente 
• of 
• 1 aubergine, 1 courgette en 1 rode paprika 
• 1 bosuitje 
• 100 gram champignons 
• 100 gram shiitake 
• 1 eetlepel olie 
• ½ blik tomatenblokjes zonder zout 
• Provençaalse kruiden 
 
Bereiding
1. Kook de pasta in ruim water volgens de gebruiksaanwijzing. 
2. Hak de walnoten grof en rooster ze in een droge koekenpan licht. 
3. Maak eventueel de groente schoon. 
4. Snijd de aubergine in blokjes, de courgette in plakken en de paprika in reepjes. 
5. Snijd het bosuitje in smalle ringen. 
6. Maak de paddenstoelen schoon en snijd ze in plakken. 
7. Verwarm de olie en roerbak hierin de groente enkele minuten. 
8. Bak de paddenstoelen kort mee. 
9. Voeg de tomatenblokjes met wat Provençaalse kruiden en peper toe. Laat de saus enkele minuten pruttelen. 
10.Roer er de ringetjes bosui door. 
11.Verdeel de groentesaus over de pasta en strooi de noten erover. 
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Noedels met bief en paksoi
Dit recept staat binnen een half uur op tafel.
•  2 personen 15-30 minuten hoofdgerecht 
 
Ingrediënten

• 175 gram volkoren mie of andere volkoren noedels 
• 150 gram bieflap 
• 1 flinke paksoi 
• 1 (rode) ui 
• 1 teentje knoflook 
• stukje gemberwortel (grootte van 1 duim) 
• ½ rode peper 
• ½ bosje koriander 
• 2 eetlepels olie 
• 1 eetlepel vissaus of ketjap manis 
 
Bereiding
1. Kook de mie in ruim water volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Laat de mie goed uitlekken. 
2. Snijd de bieflap in dunne reepjes. 
3. Maak de groente en specerijen schoon. 
4. Snijd de paksoi in repen. Snijd de ui en de knoflook in snippers. 
5. Rasp het stukje gember fijn. 
6. Snijd de peper in smalle ringen. 
7. Hak de steeltjes van de koriander klein. 
8. Verwarm 1 eetlepel olie en bak hierin de reepjes vlees in een paar minuten bruin. Neem het vlees uit de pan. 
9. Voeg de rest van de olie toe en fruit hierin de ui, de knoflook en de gember zacht. 
10.Roerbak de paksoi en de koriandersteeltjes kort mee. 
11.Voeg de ringetjes peper en de mie toe en warm het geheel goed door. 
12.Maak de mie op smaak met de vissaus en schep het vlees erdoor. 
13.Strooi de korianderblaadjes erover. 
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Rijst met linzen en pompoencurry
Met walnoten in de rijst voor een lekkere bite.
•  2 personen 30+ minuten hoofdgerecht   
 
Ingrediënten

• 120 gram zilvervliesrijst 
• 100 gram rode linzen 
• 400 gram pompoen 
• 1 kleine ui 
• 2 stengels bleekselderij 
• 1 eetlepel olie 
• 1 eetlepel kerriepoeder 
• 1 theelepel karwijzaad 
• citroensap 
• 25 gram walnoten 
 
Bereiding
1. Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking gaar. 
2. Was de linzen en kook ze in 15-20 minuten gaar. 
3. Was het stuk pompoen, verwijder draden en pitten en snijd het vruchtvlees in blokjes. 
4. Pel de ui en snijd hem klein. 
5. Was de bleekselderij en snijd de stengels in smalle boogjes. 
6. Fruit de ui met de kerrie en het karwijzaad in de olie. 
7. Voeg de pompoen en de bleekselderij toe met wat water en stoof de groente in ca. 10 minuten gaar. 
8. Maak de pompoencurry op smaak met een kneepje citroensap en eventueel peper. 
9. Hak de walnoten grof. 
10.Schep de afgegoten linzen en de walnoten door de gare rijst. 
11.Geef de pompoencurry bij de rijst met linzen. 
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Vis tikka masala
De kruiden doen het werk.
•  2 personen 30+ minuten hoofdgerecht 
 
Ingrediënten

• 2 uien + 2 teentjes knoflook 
• stuk gemberwortel (grootte van ½ duim) 
• 1 eetlepel garam masala 
• ½ theelepel paprikapoeder en een ½ theelepel gemalen koriander (ketoembar) 
• mespunt chilipoeder 
• 1 eetlepel citroensap 
• 100 ml halfvolle yoghurt 
• 200 gram visfilet, bijv. tilapia of pangasius 
• 150 gram zilvervliesrijst 
• 1 groene paprika 
• 1 eetlepel olie 
• 200 gram tomatenblokjes zonder zout 
• 500 gram broccoli 
• 6 takjes koriander 
 
Bereiding
1. Pel de uien en snijd een halve ui heel klein. Pers hier 1 teentje knoflook boven uit. Schil het stukje gember en rasp het. 
2. Maak een marinade van de ui met uitgeperste knoflook, de gember, de gemalen koriander, 1 theelepel van de garam masala, het paprikapoeder, het chilipoeder, het citroensap en de yoghurt. 
3. Snijd de vis in blokjes en meng ze door de marinade. Laat dit afgedekt in de koelkast een half uur marineren. 
4. Kook de rijst gaar volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 
5. Snijd de rest van de ui en het andere teentje knoflook klein. 
6. Maak de paprika schoon en snijd hem in blokjes. 
7. Fruit de ui en de knoflook met de rest van de garam masala in de olie glazig. 
8. Voeg de vis met de marinade, de blokjes paprika en de tomatenblokjes toe. Stoof de vis in 10 minuten gaar. 
9. Maak de broccoli schoon. Verdeel in roosjes en snijd  de stelen in stukjes. Kook de broccoli in weinig water in een paar minuten gaar. 
10.Was de koriander en knip het klein. Strooi de koriander over de vis. Geef de rijst en de broccoli erbij. 
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