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Voor de marinade
6 el sweet chilli saus */ 

2 el  bio-olijfolie * / 4 el azijn / 
½ tl zout / snuif peper *

Voor de carpaccio
4 pijpajuintjes / 2 grote rode 

bieten / 50 g yuca chips zout *

VOORGERECHT

ZOETZURE 
CARPACCIO VAN 
RODE BIET MET 
YUCA CRUNCH

4 
PERS.

30 
MIN.

BEREIDING

Meng alle ingrediënten 
voor de marinade in een 
kommetje en zet aan de 

kant. Schil de rode bieten 
en snij in flinterdunne 

plakken met een mes of 
mandoline. Zet vier bordjes 

klaar en verdeel in een 
mooie cirkel de rode biet 

over de bordjes. Neem 
een lepel en verdeel de 

marinade over de bordjes. 
Snij het groen en het wit 
van de pijpajuin in fijne 
reepjes en verdeel over 

de bordjes. Verkruimel de 
yucachips tot stukjes. 
Bestrooi de bordjes net 

voor serveren met de chips.

INGREDIËNTEN

FAIRE FEESTEN!

We pleiten er elk jaar voor: 
vier de feesten fair en 

duurzaam. Feestelijk hoeft 
geen synoniem te zijn 

van decadent. Produceer 
zo min mogelijk afval en 
wees niet te kwistig met 
‘foute’ cadeautjes graag. 
Ook de feestdis kan een 
voorbeeld zijn van wat 

er goed is voor mens én 
planeet: producten uit 

eerlijke handel, biologisch 
geteeld, vegan-friendly … 
Er zijn opties! Samen met 
vegan chef Toos Vergote

bieden we jou daarom 
een fair en feestelijk 

driegangenmenu aan. 
Een lust voor het oog, 
voor duurzame handel, 
het klimaat en vooral 
superlekker. Laat het 

smaken! 

Volg je Toos al? 
@Toosplantbasedfood.be
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Yuca chips zout uit Costa Rica, 50 g € 1,20
BIO olijfolie extra vierge uit Palestina, 50 cl € 13,95

Sweet chili saus uit Thailand, 25 cl € 2,75
BIO witte peperbollen uit Sri Lanka, 110 g € 5,45
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(*) Verkrijgbaar in de Oxfam-Wereldwinkel 

INGREDIËNTEN

500 g Worldmix met jasmijnrijst, 
mungbonen en rode quinoa* / 

2 bokalen van 270 g il giusto dei legumi 
hummus* /2 pakjes van 70 g Thom Kha 
kruidenpasta* / 2 bokalen palmharten* 
/ 200 ml plantaardige room / 100 g verse 
jonge bladspinazie / 2 potjes Ethiquable 

Banana Mango Passion Fruit puree* / 
Sap van 1 limoen / 

50 g granaatappelpitjes /  Bio olijfolie* / 
Peper* en zout

HOOFDGERECHT

FEESTELIJKE RIJST 
MET PALMHARTEN, 
THOM KHA PUREE 

EN SLA VAN JONGE 
SPINAZIE 

4 
PERS.

45 
MIN.

BEREIDING

Mix de thom kha pasta met de hummus 
en plantaardige room tot één geheel. 
Meng de banana mango passion fruit 

puree met het limoensap tot een 
dressing en zet aan de kant. Kook de rijst 
volgens de verpakking. Verhit olijfolie in 

een pan en bak de palmharten goudbruin 
en kruid met peper en zout. Zodra de rijst 

klaar is kan je je borden dresseren.

SERVEREN

Neem 4 borden, maak een halve maan 
met de puree, leg een hoopje rijst in 

een ring, leg de palmharten erbij. Werk 
af met jonge spinazie, de dressing en 

granaatappelpitjes.

BIO Worldmix (rood) uit India en Bolivia, 250 g € 2,70
BIO Hummus uit Italië, 270 g € 4,35

Tom Kha kruidenpasta uit Thailand, 70 g € 2,20
Palmharten uit Peru, 410 g € 3,75

BIO mango-passievruchtpuree uit Ecuador en Peru, 400 g € 3,45



(*) Verkrijgbaar in de 
Oxfam-Wereldwinkel 

2 tl Instant Coffee* 
750 ml plantaardige melk 

70 g mascobado cane sugar* 50 g 
maiszetmeel 

1 tl vanille extract 
Vegan slagroom om op te kloppen of 

kant en klaar
50 g Bite to Fight Dark Chocolade*

DESSERT

MOKKA GLAASJE 
MET VEGAN 

SLAGROOM EN 
CHOCOLADE-

SNEEUW
4 

PERS.
30 

MIN.

BEREIDING

Meng suiker, 600 ml plantaardige 
melk, vanille extract en koffie in 
een kookpot en zet het vuur aan. 

Breng aan de kook. Meng 
150 ml plantaardige melk met 
het maïszetmeel tot een papje 
in een kommetje. Zet zodra de 
vloeistof in de kookpot kookt 
het vuur af en voeg al roerend 
het maïszetmeel papje toe. Zet 
het kookvuur terug aan, breng 

de vloeistof aan de kook en 
laat vanaf het kookpunt 2 min 
doorkoken. Zet het vuur af en 

verdeel de pudding over glaasjes 
of kommetjes. Laat afkoelen in 

de koelkast.
Klop de vegan slagroom net voor 

het serveren op (of koop een 
kant en klare bus plantaardige 
slagroom). Rasp de chocolade 

met een fijne rasp.

SERVEREN

Versier de glaasjes feestelijk met 
vegan slagroom en bestrooi met 

de chocolade. 

INGREDIËNTEN

BIO Instant koffie 
uit Tanzania, 
100 g € 4,95

BIO Mascobadorietsuiker
uit de Filippijnen

1 kg € 6,95

Bite to Fight-
chocolade fondant 

uit Ivoorkust en Mauritius 
200 g € 3,30
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