
 

 

Inspiratie vegan 

herfst high tea 
 



 

 

 

Ik hou van de herfst, ben in dit seizoen geboren en geniet van alle mooie 

kleuren en het afwisselende weer, soms prachtige zomerse dagen, soms  

hagel en regen en dan lekker naar binnen met een warme kop thee.  

 

In deze high tea allemaal zelfbedachte recepten waarin je de herfst kan 

proeven, met groenten en fruit die in dit seizoen verkrijgbaar zijn en lekker 

veel specerijen. 

 

Naast de recepten kan je ook iets lezen over de specerijen in de middeleeuwen 

en natuurlijk weer tips om je tafel er feestelijk uit te laten zien. 

 

Ik hoop dat ik jullie hiermee kan inspireren om zelf ook eens een vegan  

high tea te organiseren voor vrienden en familie. Het is een leuke en 

toegankelijke manier om met plantaardig eten kennis te maken!   

 

- liefs van bibi - 



 

 
 

 

- Hartige gerechtjes -  

Frisse pompoensoep 

Saucijzenbroodjes met een oosterse twist 

Sandwiches met groentjes, roomkaas en hummus met harissa 

 

- Zoete gerechtjes - 

Vanille scones met rozijntjes 

Herfst kruimeltaart 

Worteltaart cupcakes 

Panforte met een vleugje stoofpeer 

Zoetekes 

 

- Biologische theesoorten - 

Lady Earl Grey thee (combineert goed met alle hapjes) 

Spice Orange thee (een zwarte thee die echt bij de herfst past) 

Verveine thee (een frisse thee die neutraliseert) 

 

 

  

Het is prettig om deze volgorde van de gerechtjes aan te houden, dus van hartig naar zoet.  

 

 



 

- Toelichting op de recepten -  

Frisse pompoensoep 
Voor ong. 12 glaasjes soep (inhoud glas 200 ml) 

Tip: maak deze soep een dag van tevoren en verwarm voor het opdienen   

Saucijzenbroodjes met een oosterse twist 
Voor 16 stuks 

Tip: maak deze op de dag zelf en serveer ze warm  

Sandwiches met groentjes, roomkaas en hummus met harissa 
Tip: maak de hummus en roomkaas twee dagen van tevoren en maak de sandwiches 

pas net voordat de high tea begint, dan blijven ze het lekkerst  

Vanille scones met rozijntjes 
Voor ong. 8 stuks van 5 cm doorsnede 

Tip: maak de bijbehorende bramenjam een dag van tevoren en bak de scones op de 

dag zelf, warm zijn ze het lekkerst 

Herfst kruimeltaart 
Voor ong. 8 stukjes 

Tip: Bak deze taart de avond tevoren en laat hem afkoelen in de oven 

Worteltaart cupcakes 
Voor ong. 8 taartjes van 6-8 cm doorsnede  

Tip: bak de cupcakes de avond tevoren en doe de topping er op de dag zelf op 

Panforte met een vleugje stoofpeer 
Voor ong. 16 stuks 

Tip: maak eerst stoofpeertjes, bak daarna de panforte 2 dagen van tevoren. Bewaar de 

panforte in bakpapier buiten de ijskast, bestrooi op de dag van de high tea met 

poedersuiker en snij in stukjes  

Zoetekes, met rood fruit, sinaasappel en pindakaas  
Voor ong. 10-14 stuks per soort 

Tip: maak de zoetekes 1 dag van tevoren, bewaar (afgesloten) in de ijskast en serveer ze 

op de dag van de high tea 

 

http://bluebottle.nu/PDF/Recept_Frisse_pompoensoep.pdf
http://bluebottle.nu/PDF/Recept_Saucijzenbroodjes_met_een_oosterse_twist.pdf
http://bluebottle.nu/PDF/Recept_Sandwiches_met_groentjes_roomkaas_en_hummus.pdf
http://bluebottle.nu/PDF/Recept_Vanille_scones_met_rozijntjes.pdf
http://bluebottle.nu/PDF/Recept_Herfst_kruimeltaart.pdf
http://bluebottle.nu/PDF/Recept_Worteltaart_cupcakes.pdf
http://bluebottle.nu/PDF/Recept_Panforte_met_een_vleugje_stoofpeer.pdf
http://bluebottle.nu/PDF/Recept_Zoetekes.pdf


 

- Specerijen in de Middeleeuwen - 

  

Specerijen werden in de Middeleeuwen op vier manieren gebruikt: voor parfum en cosmetica, als 

geurstof bij religieuze rituelen, als medicijn of preventief middel tegen ziekten en kwaaltjes en 

natuurlijk als ingrediënt in de keuken. Specerijen waren duur, erg duur. Het waren luxeproducten van 

ver. Zó ver dat men tot halverwege de veertiende eeuw slechts een vaag idee had over waar 

specerijen vandaan kwamen. Velen dachten dat ze uit het aards paradijs kwamen, dat ergens in de 

buurt van India zou liggen. 

  

In Middeleeuwse kookboeken vinden we zo’n twintig verschillende specerijen. Het meest gebruikt zijn 

suiker (dat toen als specerij werd geclassificeerd), zwarte peper, kaneel, gember en saffraan. 

Daarnaast zien we ook met grote regelmaat nootmuskaat, foelie en kruidnagel in recepten. Deze 

waren echter duurder – want zeldzamer – en werden in kleinere hoeveelheden toegevoegd aan 

gerechten. Ze gaven wel meer prestige aan de gastheer die ze serveerde aan zijn banketgasten. 

Andere specerijen die in de Middeleeuwse keuken vaak werden gebruikt zijn bijvoorbeeld laos, lange 

peper, staartpeper, kardemom en paradijskorrels.  

 

Vaak wordt gedacht dat we pas in de Middeleeuwen specerijen zijn gaan gebruiken, maar in de 

Oudheid bestond er al een levendige handel in. Feit is wel dat de handel afnam in de late Oudheid 

en vroege Middeleeuwen, maar er zijn diverse bronnen die laten zien dat specerijen toch in heel 

Europa verkrijgbaar bleven. Het waren in deze periode de Arabieren die de kostbare producten uit 

Azië haalden en afleverden bij handelsposten in de Levant (over zee) en aan de Zwarte Zee (over 

land). 

   

Wanneer je kijkt in Middeleeuwse kookboeken, keukenboeken en menulijsten valt op dat in heel 

Europa dezelfde specerijen, smaakmakers en gerechten gebruikt en geserveerd werden aan hoven, 

in stadspaleizen en in grote landhuizen en kastelen. Je zou dan ook kunnen spreken van een 

‘Europese smaak’ van de elite. Natuurlijk zijn er regionale verschillen. In Engeland zag je veel 

staartpeper, terwijl in Frankrijk juist veel lange peper gebruikt werd. In Italië werd erg veel saffraan 

gebruikt en heel weinig gember, terwijl in Engeland en Frankrijk gember juist tot de belangrijkste 

smaakmakers behoorde. 

  

Specerijen werden in heel veel verschillende gerechten gebruikt, maar het meest in sauzen voor vlees 

en vis. Deze sauzen werden meestal gebonden met broodkruim, hadden vaak zure smaakmakers als 

azijn en verjus in zich en werden vaak gecombineerd met de zoete tegenhangers suiker en 

zuidvruchten. De Middeleeuwse keuken van de elite kenmerkte zich voornamelijk door een pikante 

specerijensmaak gecombineerd met zoetzure en zoet-hartige smaken. Als we deze Middeleeuwse 

smaakcombinaties met mate toepassen levert het voor de keuken van nu verrukkelijke recepten op. 

 

 

 

Bron: Historisch Nieuwsblad, door Manon Henzen, lees hier het hele artikel. 

http://eetverleden.nl/winkel/product/lange-peper/
http://eetverleden.nl/winkel/product/lange-peper/
http://eetverleden.nl/winkel/product/staartpeper/
http://eetverleden.nl/winkel/product/paradijskorrels/
http://eetverleden.nl/winkel/product/prepluk-verjus-rose/
https://www.historischnieuwsblad.nl/culinaire-geschiedenis/specerijen-in-de-middeleeuwen.html


 

                                   - Tips voor een mooi gedekte tafel -  
 

Ik had deze keer gekozen voor een thema, namelijk de herfst, en dat gaf meteen al wat richting voor 

het dekken van mijn tafel.  

 

Een wit damast tafelkleed met daarbij bijbehorende servetten is een fijne basisset om in huis te 

hebben, alle gerechten komen hier mooi op uit en je kan het combineren met alle kleuren die je 

maar wilt.  

 

Om de sfeer van de herfst te vangen had ik allemaal prachtig gekleurde bladeren verzameld en laten 

drogen in een boek. Deze blaadjes had ik op de servetten en her en der tussen de gerechtjes gelegd. 

Ook had ik de etagère aan de bovenkant en zijkanten versierd met de blaadjes door ze met een 

gouden draadje vast te zetten. 

Omdat ik zo van specerijen hou, en vooral van kaneel en koekkruiden, had ik van die ouderwetse 

kaneelstokjes bij de blaadjes gelegd, het ziet er heel herfstig uit en je kunt er tussendoor ook nog 

lekker van snoepen. Je zou ook kunnen denken aan stukjes gedroogd fruit, verse cranberries of 

noten, decoratief en lekker om op te eten. 

Het is leuk als er hoogteverschillen op de tafel zijn, dus een etagère voor de verschillende 

sandwiches, een taartplateau voor de herfst kruimeltaart en een bonbonnière op voetje voor de 

panforte. Ik ben sinds de vorige high tea gewoon door blijven zoeken naar leuk servies, en als je zo 

af en toe iets vindt, spaar je uiteindelijk een heel leuk high tea servies bij elkaar.   

 

Een mooie vaas met wat herfstbloemen maakt de tafel compleet. Kies voor kleuren die bij je servies 

passen of gewoon die je het mooiste vindt. 

 

Ik geloof dat je met simpele dingen, zoals gedroogde blaadjes, bloemetjes en snoepjes al heel veel 

kan doen, het hoeft allemaal niet groots of perfect. De aandacht die je geeft aan je gerechten en je 

gedekte tafel zal de gasten bijblijven, niet je kostbare servies of zilveren bestek. Door samen te eten 

ontstaan er mooie gesprekken en zal je meer verbinding voelen met elkaar, en dat maakt een high 

tea pas echt geslaagd! 

 

  

 

 

Cooking & Sharing is een initiatief van Blue Bottle Gifts.  

Voor meer informatie, kijk op https://www.bluebottlegifts.com/ 

 

https://www.bluebottlegifts.com/


 


