
 

 

Plantaardige recepten,  

speciaal voor jou geselecteerd door  

Soul Station in samenwerking met 

Cooking & Sharing 

 

Mei 

  



 

 

Feest, om zelf te maken!  

 

 

Red velvet cake  

Recept: Loving It Vegan 

 

17 vegan dipjes  

 Recept: Eluxmagazine 

 

Bounty cheesecake bites 

Recept: Eat.Pure.Love 

 

Chocolade fudge 

Recept: Lisa goes vegan 

 

Empanadas 

Recept: Vegan Fiesta 

 

10 mini desserts 

Recept: Wallflower kitchen 

 

Cheesecake met aardbeitjes en blauwe bessen 

Recept: Cooking & Sharing 

 

 

https://lovingitvegan.com/vegan-red-velvet-cake/
https://eluxemagazine.com/magazine/17-vegan-dip-recipes/
https://www.eatpurelove.nl/recepten/vegan-bounty-cheesecake-bites/
https://lisagoesvegan.com/vegan-chocolade-fudge/
http://veganfiesta.nl/index.php/2016/07/15/empanadas/
http://wallflowerkitchen.com/10-mini-vegan-desserts/


 

 

Feest, alvast voor jou gemaakt! 

 

 

IJs    

Bron: Living the green life 

 

Bijzonder uit eten 

 Mr. & Mrs. Watson  

 

Heerlijke taarten en high tea gerechtjes 

Tea and More 

 

Wijn 

Biologische Wijnwijnkel 

 

Plantaardige cateraar en foodtrucks 

Bakblik 

 

Snoep 

Bron: Gewoon Vegan 

 

Borrelhapjes 

Bron: Viva las Vegas 

 

https://livingthegreenlife.com/nieuw-en-vegan-vegan-ijs-van-cornettos-ben-jerry-en-perfect-world/
https://www.watson.bar/
http://www.teaandmore.nl/
https://www.biologischewijnwinkel.nl/vegan-wijn.html?gclid=CjwKCAjwwuvWBRBZEiwALXqjwwg4zJZusMxE2vDeHSATCN9X4rzHNuwUnTOXMcU3cXt7Du8RwNTPKxoC8EQQAvD_BwE
https://www.bakblik.eu/
https://gewoonvegan.nl/category/snoep/
https://www.vivalasvegas.nl/kant-en-klare-vegan-borrelhapjes/


 

 

Cheesecake met aardbeitjes en blauwe bessen)  

 Voor 8-10 personen 

 Bereidingstijd: 90 minuten (excl. voorweken cashews en koelen) 

Let op: de totale bereidingstijd van deze taart is ongeveer 2 dagen, begin dus op tijd!  

 

Ingrediënten:  

 Bodem:       Topping:  

100 gram cruesli, ik gebruik deze   400 gram (kleine) aardbeien 

100 gram digestive biscuits    150 gram blauwe bessen  

75 gram vegan boter, bv Flora   50 ml water 

1 eetlepel rietsuiker     1 eetlepel poedersuiker 

snufje zout      1 gram agar agar 

 

Cheescake:      Handig voor bij het bakken:  

300 ml soja yoghurt     Keukenmachine 

 200 gram ongebrande cashewnoten  Blender 

150 gram poedersuiker    Springvorm 16 cm 

100 gram kikkererwten    Bakpapier 

2 eetlepels maizena (30 gram)   Steelpan met dikke bodem 

2 eetlepels vegan boter 

1,5 biologische citroen, sap en geraspte schil 

1 theelepel appelcider azijn 

 

 

 

 

 

 

https://www.vitamientjenodig.nl/krunchy-pur-bosbessen-suikervrij-barnhouse-375g?gclid=CjwKCAjwiPbWBRBtEiwAJakcpEMEVJ1BFLXO4fg59KYlvQngYQElIYFrHgZdjlW_qTGwfj7NGHs4zhoC8X8QAvD_BwE


 

  

Voorbereiding:  

Week de ongebrande en ongezouten cashewnoten 1 nacht in koud water. Spoel de 

cashewnoten de volgende dag goed af en laat ze uitlekken op een velletje keukenpapier.  

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 180 graden en vet de springvorm in. Leg een velletje bakpapier 

op de bodem.  

Doe de cruesli, de digestive biscuits, boter, rietsuiker en het zout in de keukenmachine en 

maal alles goed fijn. Giet de kruimels in de springvorm en druk met de bolle kant van een 

lepel goed aan zodat je een egale bodem krijgt. Bak de bodem 10 minuten in de 

voorverwarmde oven en laat daarna goed afkoelen. 

Verwarm de oven op 170 graden en vet de zijkanten van de vorm nog een keertje in.  

Was de citroenen goed af, rasp de schil en pers uit. Spoel de kikkererwten af en laat 

uitlekken op een velletje keukenpapier. Doe de (goed doorgeroerde) soja yogurt, de 

cashewnoten, poedersuiker, kikkererwten, maizena, vegan boter, het citroensap, het 

citroenrasp en de appelcider azijn in de blender en blend tot er een gladde massa ontstaat, 

er mogen geen “korreltjes” meer inzitten. Giet het cheescake mengsel bovenop de 

afgekoelde bodem en bak de cheesecake 50 minuten in de voorverwarmde oven. Laat de 

cheesecake in de oven afkoelen met de deur open. Als de cheesecake afgekoeld is zet je 

hem nog een nachtje in de ijskast. Laat de cheesecake in de springvorm, dat is straks 

makkelijker als je hem gaat opmaken! 

Maak de volgende dag de aarbeien en schoon en verwijder de kroontjes. Was de blauwe 

bessen goed en laat uitlekken op een velletje keukenpapier. 

Meng 50 gram aardbeien met 50 gram blauwe bessen, voeg het water en de poedersuiker 

toe en blend in de blender tot een gladde massa. Doe het fruitmengsel met 1 gram agar 

agar in een steelpan en verwam al roerend door tot het zachtjes kookt. Laat dit 3 minuutjes 

doorkoken terwijl je blijft roeren. Laat afkoelen tot lauwwarm en giet het daarna over de 

cheesecake en versier verder met de overgebleven aardbeien en blauwe bessen. Zet nog 

een half uurtje terug in de ijskast en verwijder daarna de springvorm. Je geduld en 

inspanningen zullen beloond worden met deze heerlijke frisse en feestelijk cheesecake! 

 



 

     

Groenten en fruit in de maand mei 

Andijvie, groene asperge, witte asperge, bloemkool, broccoli, champignons, koolrabi, kropsla, peultjes,  

postelein, raapsteel, radijs, rode bietjes, sla, snijbiet, spinazie, spitskool, waterkers, wortel. 

Aardbeien, ananas, appel, banaan, grapefruit, sinaasappel. 

 

Standaard in je voorraadkast  

Bloem, fijne tafelsuiker, bakpoeder, baking soda, cacao poeder, vanille poeder, appelcider azijn, olijfolie,  

rode vegan voedingskleurstof of een alternatief hiervoor, amandelmeel, geraspte kokos, kokosolie,  

ahornsiroop, cashewnoten, gecondenseerde kokosmelk, pure chocolade, komijn, paprikapoeder, chilipoeder.  

 

 

 

 

 

 

Bronnen: internet, Pixabay en Cooking & Sharing         

 

Cooking & Sharing is een initiatief van Blue Bottle Gifts. Voor meer informatie, kijk op https://www.bluebottlegifts.com/ 

https://rubriek.nl/kook/groene-asperges
https://rubriek.nl/kook/witte_asperges.php
https://rubriek.nl/kook/broccoli-recepten-beregezond
https://rubriek.nl/kook/10-x-aardbeien-recepten
https://rubriek.nl/kook/ananas-smoothies
https://rubriek.nl/kook/recept-met-banaan
https://rubriek.nl/gezond/redenen-om-vaker-een-grapefruit-te-eten
https://www.ekoplaza.nl/producten/product/kala-namak-zout
https://www.culy.nl/inspiratie/alternatieven-voor-rode-kleurstof/
https://www.ah.nl/producten/product/wi236461/nature-s-charm-gezoete-gecondenseerde-kokosmelk?utm_medium=affiliate&utm_source=lisagoesvegan&utm_content=0&utm_campaign=
https://www.bluebottlegifts.com/

