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Week de shiitakes en de kombu minstens 30 minuten in 
600 milliliter water. Neem de shiitakes uit het water en snijd 
de stam weg, die gebruiken we niet. Snijd de shiitakes in 
plakjes van ½ centimeter en leg ze terug in het water. Sommi-
ge gedroogde shiitakes kunnen erg hard en droog zijn. Kook 
in dit geval de shiitakes als ze nog niet zacht zijn in het water 
met de kombu 10 minuten of tot ze zacht zijn en snijd ze op 
het eind in plakjes wanneer de soep klaar is.
Voeg de wortel en de daikon toe aan het water met de kombu 
en de shiitake en breng weer aan de kook. Laat 1 minuut prut-
telen en zet het vuur lager. 
Voeg de shoyu en het citroensap toe. Pers het sap uit de fi jn-
gesneden gember en voeg het sap toe. Laat de soep op laag 
vuur nog 2 minuten staan zonder deze te laten koken. 
Verwijder de kombu uit de soep. In dit recept wordt de kombu 
alleen gebruikt om de bouillon smaak te geven, we eten hem 
verder niet. Garneer de soep met de lente-uitjes en serveer.

Deze soep maak je in een handomdraai en is bovendien heel lekker. De kombu en de droge 
shiitakes geven hem een fi jne umamismaak die je normaal gesproken in Japans dashipoeder 
vindt. De shoyu, daikon, shiitake, kombu, gember en citroen zijn allemaal geweldige cleansing 
foods die helpen het lichaam van vet en slijm te ontdoen. De soep geeft je een licht en schoon 
gevoel. En de soep is vooral goed voor als je mensen uitnodigt, want hij maakt je los en zorgt 

ervoor dat mensen gaan kletsen en grappen maken. 

Voor 4 porties

15 minuten bereidingstijd 

30 minuten wachttijd

3 gedroogde shiitakes

gedroogde kombu, 

stuk van 4 cm 

1/3 middelgrote wortel, in dunne 

luciferreepjes gesneden

dezelfde hoeveelheid daikon, in 

dunne luciferreepjes gesneden

2 eetl. shoyu

2/3 eetl. citroensap

gember, stuk van 2 cm, 

fijngesneden

lente-ui, in ringen gesneden, 

ter garnering

SHOYUBOUILLON

Misschien klinkt dit voor sommigen een beetje raar, maar het is ook een lekkere soep om mee 
te ontbijten. Als ik dat doe, maak ik het gerecht altijd een beetje lichter van smaak. Door het 
ontspannende en verfrissende eff ect geeft hij je dag meteen een kickstart. Je kunt de bouillon 
ook eten met noedels en allerlei soorten tempura als een snelle lunch of als licht diner. Een 
heerlijke verwennerij. Deze soep is een echte grote jongen in de Japanse keuken.

Misschien klinkt dit voor sommigen een beetje raar, maar het is ook een lekkere soep om mee 
te ontbijten. Als ik dat doe, maak ik het gerecht altijd een beetje lichter van smaak. Door het 
ontspannende en verfrissende eff ect geeft hij je dag meteen een 
ook eten met noedels en allerlei soorten tempura als een snelle lunch of als licht diner. Een 
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60  KOKEN MET M'N VRIENDEN  

Doe alle ingrediënten in een steelpan en warm de drank 
langzaam op. Als je niet wilt dat de alcohol verdampt, breng 
hem dan niet aan de kook. Als je een drankje wilt met een 
laag alcoholpercentage, laat het dan even koken. Dit maakt 
het drankje minder alcoholisch, maar het blijft nog steeds een 
heerlijk drankje. Serveer warm, en met liefde.

Hmmm… dit is zo’n ontzettend lekkere en verwarmende drank om de avond mee 
te beginnen. Een klant van mij die chef was, zei dat ze alleen maar naar de etentjes kwam 

voor dit drankje! Warme appelsake is zo simpel en heerlijk als maar zijn kan. 
Herfstiger dan dit vind je het nergens!

Voor 4 personen

1 minuut bereidingstijd 

5 minuten wachttijd 

1 l sake

1 l appelsap

3 kaneelstokjes

WARME APPELSAKE
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KOKEN MET M'N VRIENDEN  63

Frituur de tofoeplakken in frituurolie op 180 °C (lees uitge-
breid over frituren op bladzijde 25) tot ze goudbruin en  
krokant zijn. Het hangt van de omstandigheden af hoelang 
dit duurt: wanneer de olie erg heet is, het vuur hoog, en  
de pan dik, dan duurt het maar een paar seconden tot de  
tofoeplakken knapperig zijn. In andere gevallen kan het 1 tot 
2 minuten per kant duren. Let goed op en roer niet te veel 
door de olie, zodat deze heet blijft.
Haal de tofoe met een schuimspaan uit de olie en laat op 
keukenpapier uitlekken. Leg de tofoe in een steelpan met de 
shoyu, 2 eetlepels mirin, het limoensap en 2 eetlepels water 
en laat afgedekt op middelhoog vuur zachtjes koken tot alle 
vloeistoffen opgelost zijn.
Verhit een koekenpan met sesamolie en knoflook. Voeg de 
wortel toe wanneer de knoflook begint te borrelen en bak 
alles 1-2 minuten. Voeg het zout en de rest van de mirin toe en 
bak nog 2 tot 3 minuten tot de wortel zacht en beetgaar  
(al dente) is.
Leg een rijstvel op een plat bord of platte schaal en bedek met 
een laagje water. Laat 15 tot 20 seconden liggen. Het vel moet 
iets flexibeler worden, maar zeker niet zacht.
Haal het rijstpapier uit het water en leg het op een vlakke on-
dergrond. Beleg het vel met een flink aantal korianderblaadjes 
(zonder steel), wat spinazie, een paar reepjes mango, wortel, 
kool en tofoe op een derde deel van het rijstpapier in een  

Succes gegarandeerd met deze heerlijke feesthapjes. Iedereen is dol op het rollen en het eten  
ervan. Wees zo creatief als je maar zijn kunt met de vulling. Je krijgt de beste rolletjes met kleuren 
en de combinatie van de vijf smaken: zout, zoet, zuur, pittig en bitter. Laat iedereen rond de tafel 

zitten en lekker rollen. Het is een licht gerechtje, dus probeer ernaast iets robuusters te serveren, 
zoals een bonensoep, bonenstoof of wortelen uit de oven, zodat de grote eters ook genoeg hebben. 

Als je absoluut niet van koriander houdt, eet het dan toch en geef het nog een kansje. En probeer 
het nog een keer als dat niet werkt. En als je het dán nog steeds niets vindt, kun je het vervangen 

door andere kruiden, zoals lente-ui, peterselie, basilicum en ga zo maar door. 

Voor 8 rijstpapierrolletjes 

(maar je kunt beter  

een dubbele hoeveelheid  

maken want mensen  

blijven hier van eten) 

50 minuten bereidingstijd

250 gr tofoe, in dunne plakken 

(ongeveer ½ cm dik)

2 eetl. shoyu

3 eetl. mirin

1 eetl. limoensap

1 eetl. sesamolie

2 knoflookteentjes, in dunne 

luciferreepjes

1 wortel, in dunne luciferreepjes

1 snufje zeezout

8 vellen rijstpapier

1 bos koriander

2 handjes jonge spinazie

1 mango, in reepjes van 1 cm 

gesneden

¼ kool, dungesneden (rood of 

groen, de keuze is aan jou)

1 snuf versgemalen zwarte 

peper

RIJSTPAPIERROLLETJES

>> lees verder op de volgende bladzijde
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80  KOKEN VOOR MOEDERTJE RUSLAND 

Om tijd te besparen stel ik voor dat je de vullingen maakt 
terwijl het deeg rijst.
Meng voor het deeg bloem, gist en zout in een kom. Meng 
in een andere kom water, ahornsiroop en olie. Giet de natte 
ingrediënten bij de droge ingrediënten en vorm tot een deeg. 
Doe wat bloem op je handen en je werkoppervlak en kneed 
het deeg 10 minuten goed door. Het deeg is nat en kleverig 
van structuur dus je zult vooral in het begin je handen vaak 
met bloem moeten bestuiven. Na een paar minuten wordt het 
deeg elastischer en veerkrachtiger en zul je je handen niet zo 
vaak meer met bloem hoeven bestuiven.
Bestrijk de onderste helft van een kom met een beetje olie. 
Leg het deeg in de kom, dek het af met huishoudfolie en 
laat het op een donkere, maar warme plek staan. Vaak is het 
keukenkastje naast de oven een geschikte plek. De kamertem-
peratuur moet rond de 20 tot 25 °C zijn zodat de gist zijn werk 
gaat doen en het deeg begint te rijzen. Je kunt de verwarming 
in huis misschien even iets hoger zetten. Laat het deeg onge-
veer 1½ uur rijzen of tot het in hoeveelheid verdubbeld is.

Piroshki zijn kleine gevulde taartjes. Het is een hoofdgerecht in de Russische keuken die je  
absoluut geproefd moet hebben. Ik heb mijn moeders geweldige recept overgenomen en ze  
veganistisch en suikervrij gemaakt. Mijn familie wil altijd dat mijn moeder piroshki maakt  

en het lijkt wel of iedereen het er de hele tijd over heeft, of het nu voor, tijdens of na het  
bereiden ervan is. Het enige moment dat er níet over de piroshki gesproken wordt is  

als ze gegeten worden. 

Piroshki zijn best leuk om te maken maar het neemt wel wat tijd in beslag, daarom maak ik ze 
graag op zondag met een groepje vrienden. Hier vind je twee hartige versies met paddenstoelen 

en kool en een zoete versie met appels. Je kunt kiezen of je ze wilt bakken in de oven of wilt  
frituren. De gebakken piroshki zijn lekker, maar gefrituurd zijn ze pas echt even wat anders!

Voor 30 piroshki 

(10 met paddenstoelen,  

10 met kool, 10 met appel) 

60 minuten bereidingstijd 

120 minuten wachttijd

Voor het deeg:

330 gr tarwebloem 

1¼ eetl. droge gist

1½ theel. zeezout

270 ml lauwwarm water

1½ eetl. ahornsiroop

6 eetl. olijfolie

PIROSHKI

>> lees verder op de volgende bladzijden
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94  KOKEN ALS M'N VRIENDEN LANGSKOMEN EN ER NIKS IN DE KOELKAST LIGT

Kook in een snelkookpan de kikkererwten en de maiskolf in 
900 milliliter water 45 minuten onder druk. Als je geen tijd 
hebt om de kikkererwten te weken dan kun je ze ook 1 uur en 
15 minuten koken voor hetzelfde resultaat. (Voor meer infor-
matie over koken met een snelkookpan, ga naar bladzijde 28.)
Verhit een soeppan met sesamolie op middelhoog vuur. Voeg 
de uien toe en fruit ze 2 tot 3 minuten. Voeg 1 tot 2 eetlepels 
water toe, mocht de bodem van de pan op enig moment te 
droog worden. Doe de pompoen in de pan en bak 2 tot  
3 minuten mee. Voeg de courgette toe en bak 1 minuut. Voeg 
de paprika toe en bak nog 1 minuut. Voeg de kikkererwten 
met het kookwater en het zeezout toe aan de pan en breng 
het geheel aan de kook. Snijd de maiskorrels van de maiskolf 
(de kolf gebruiken we niet) en voeg de maiskorrels toe aan 
de soep. Laat dit op zacht vuur 3 minuten koken. Als je mais 
uit een potje gebruikt, kun je deze nu met het sap toevoegen. 
Doe de pasta in de soeppan en kook nog 7 minuten of tot de 
groenten en de pasta zacht zijn.
Aangezien de misopasta dik is, kun je deze niet direct aan de 
soep toevoegen omdat hij zich dan niet goed vermengt. 
Je hebt twee mogelijkheden. Je kunt de shiro miso in een 
vergiet doen en deze met een lepel door de gaatjes duwen en 
langzaam in het water laten zakken. Het water van de soep 
komt op deze manier langzaam bij de miso en zo lost hij op. 
Of je doet een paar eetlepels soep in een apart kommetje. 
Voeg de miso toe aan dit kommetje en meng tot een gladde 

Dit is een zoete, ronde soep die rijk is aan proteïnen. Hij heeft een voedend, versterkend en  
kalmerend effect op lichaam en geest. Ik kan je absoluut aanraden om kikkererwten en alle  
andere bonen in een snelkookpan te bereiden. Op die manier worden ze heel erg zacht en  
makkelijker te verteren. Als je bonen en peulvruchten in een snelkookpan bereidt, ben je  
veel eerder geneigd om ze op dagelijkse basis te eten, wat essentieel is voor je dagelijkse  

proteïne-inname als je een veganistisch dieet volgt.

Voor 4 personen

1 nacht laten weken 

20 minuten bereidingstijd 

45 minuten wachttijd 

 

110 gr droge kikkererwten,  

1 nacht geweekt

1 maiskolf of 170 gr zoete mais 

uit een pot (met sap)

2 eetl. sesamolie (normale, niet 

de geroosterde versie)

2 middelgrote uien, gesneden

¼ groene pompoen, in 2-3 cm 

grote stukken gesneden

½ courgette, in blokjes  

gesneden

1 puntpaprika, in ½ cm brede 

repen gesneden

40 gr schelppasta

KIKKERERWTEN- 
GROENTESOEP

>> lees verder op de volgende bladzijde
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152  KOKEN VOOR DE EXOTA-DAMES

Doe de quinoa, 450 milliliter water en een snuf zout in een 
pan en breng aan de kook. Laat 15 minuten afgedekt koken of 
tot al het water verdampt is. Draai het vuur uit, maar laat de 
quinoa afgedekt nog 5 minuten rusten. Haal de deksel van de 
pan, roer de quinoa om en zet de pan opzij, zodat de quinoa 
langzaam kan afkoelen tot kamertemperatuur.

Meng de overige ingrediënten met de quinoa in een kom en 
serveer.

Voor 4 personen 

15 minuten bereidingstijd 

20 minuten wachttijd

175 gr quinoa, gewassen

zeezout

200 gr gezouten en gebrande 

amandelen, grof gehakt

150 gr gedroogde cranberry’s

75 gr rucola, gehakt

12 radijsjes, in dunne plakjes

1 wortel, geraspt

sap van 1½ citroen

2 eetl. extra vergine olijfolie 

van goede kwaliteit

½ theel. zeezout

1 eetl. umesu (pruimenazijn)

Quinoa is een heel licht, zomers graan uit Zuid-Amerika. Het is de afgelopen jaren enorm  
populair geworden vanwege het hoge proteïnegehalte en de hoge concentratie aan voedings-

stoffen. Ik geloof niet dat het ene graan beter is dan het andere, maar quinoa kan absoluut een 
verfrissende variatie zijn in je keuken. Aangezien het helemaal uit de tropen komt, raad ik aan 

om het alleen sporadisch te gebruiken en te bewaren voor warmere seizoenen.

QUINOASALADE
MET GEROOSTERDE AMANDELEN 

EN CRANBERRY'S
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Doe de wakame in een kom, voeg 180 milliliter water toe en 
laat 1 tot 2 minuten weken. Giet het water af en knijp het over-
tollige water uit de wakame. Voeg de shoyu toe en meng.
Snijd de komkommer in de lengte doormidden en haal 3 tot 
4 centimeter van de uiteinden af. Haal de zaadlijsten uit de 
komkommer door met een theelepel over de zaadlijsten te 
schrapen. Herhaal dit schrapen een paar keer zodat alle zaad-
jes uit de komkommer verwijderd zijn. Snijd de komkommers 
in driehoeken van 3 centimeter groot.
Voeg de komkommer, sinaasappel en overige ingrediënten toe 
aan de wakame en meng goed.

Deze salade leerde ik van Wieke Nelissen, een senior coach natuurlijke voeding die altijd wel 
een simpel maar briljant recept paraat heeft. Ik ben zelf een enorme fan van zeewier. Wakame is 

een lichte soort die groeit in ondiepe wateren. Wat deze salade zo bijzonder maakt, is de  
combinatie van de frisse smaak van de zee met de citrussmaak van de sinaasappelen en de olie 

van geroosterde sesam. Zeewier, citrus en olie is een van die combinaties die altijd wel lijkt te 
werken in veel variaties en kookstijlen.

Voor 4 personen 

15 minuten bereidingstijd 

 

20 gr instant wakame 

3 eetl. shoyu

1 komkommer

3 sinaasappels, geschild,  

in blokjes of ¼ maantjes  

gesneden

2 eetl. bruinerijstazijn 

3 eetl. mirin

2 eetl. geroosterde-sesamolie

  SALADE VAN KOMKOMMER,  
SINAASAPPEL EN WAKAME
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Doe bloem, walnoten of walnotenmeel en rozijnen in een keu-
kenmachine of blender en meng goed. Het deeg moet lijken 
op grove zoutkorrels. Haal het mengsel uit de machine en doe 
in een kom. Voeg de tarwebloem, de olie en een snuf zout toe 
en meng tot een deeg. Bedek de springvorm met het deeg 
door het met je handen plat te drukken. Verhit de oven voor 
op 180 °C en bak de bodem 15 tot 20 minuten. De bodem moet 
lichtbruin worden.
Doe tofoe, zijdetofoe, amandelpasta en umesu in een keuken-
machine en mix tot een smeuïge massa. Doe de agar-agar en 
maizena in een kommetje. Voeg 45-60 milliliter water toe en 
meng tot een glad geheel.
Giet het tofoemengsel en het maizenamengsel in een pan. 
Zet op het vuur en breng langzaam aan de kook op laag tot 
middelhoog vuur terwijl je voortdurend in de blijft pan roeren. 
Pas op dat het mengsel niet aanbrandt. Langzaam voel je dat 
het mengsel dikker wordt door de maizena. Voeg citroensap 
en -rasp toe wanneer er belletjes tevoorschijn komen. Meng 
goed door en draai het vuur uit.

Nederlanders zijn gek op kaas, ook in desserts. Deze tofoe-cheesecake is een klassieker, degelijk, 
vol van smaak en jawel, vegan. Hij is niet te zoet en heeft alles wat je van een echte cheesecake 
mag verwachten: een knapperige en zanderige bodem, een citroenige en romige, kaasachtige 

tofoelaag en een zure topping van lokale bosbessen. 

Voor 12 stukken 

35 minuten bereidingstijd 

60 minuten wachttijd 

ronde bakvorm met een  

diameter van 25 cm 

Voor de bodem:

100 gr tarwebloem

120 gr walnoten of walnoten-

meel

80 gr rozijnen

90 ml frituurolie 

(voor meer informatie over 

bakoliën, zie bladzijde 24)

zeezout

Voor tofoe-kaaslaag:

450 gr tofoe

400 gr zijdetofoe

100 gr amandelpasta

2 eetl. umesu (pruimenazijn)

snuf zeezout

4 gr agar-agarpoeder

95 gr maizena

180 ml verse citroensap 

rasp van 1 citroen

TOFOE-CHEESECAKE 

>> lees verder op de volgende bladzijde

MET VERSE HOLLANDSE BOSBESSEN
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Toen ik 13 jaar oud was, bezocht ik Nederland met mijn ouders voor 
mijn bar-mitswareis. Tijdens die reis ontstond mijn droom om mijn 
studiejaren in Nederland door te brengen. Ik herinner me nog hoe 
enthousiast ik werd van het feit dat we overal verse bessen konden 
vinden. Mijn ouders werden er een beetje nostalgisch van en vertelden 
me hoe we vroeger in Rusland bessen verzamelden in het bos en dat ze 
dat misten toen we naar Israël verhuisden. Ik was destijds te klein om 
het me te kunnen herinneren. Maar vanaf dat moment associeerde ik 
de smaak van verse bessen met ons bezoek aan Nederland en met mijn 
droom om er te gaan wonen. De smaak van iets nieuws en iets ouds, 
bekend en onbekend, zoet en zuur tegelijkertijd, net als het verhuizen 
naar een nieuw land.

Giet het gekookte tofoemengsel over de gebakken bodem en 
laat afk oelen. De agar-agar werkt als gelatine en zorgt ervoor 
dat het zal opstijven.
Doe de bessen met een snuf zout in een steelpan en verhit op 
middelhoog vuur. 
Los de kuzu op in 50 milliliter water in een kommetje door het 
goed door te roeren. Voeg de opgeloste kuzu toe aan de bes-
sen op het vuur, draai het vuur laag en roer gestaag door de 
pan tot de kuzu doorzichtig wordt en kleine belletjes tevoor-
schijn komen. Dit duurt ongeveer 1 minuut. 
Giet de bessen over de tofoelaag als deze volledig opgestijfd 
is. Geniet!

Voor de bosbessenlaag:

450 gr bosbessen 

zeezout

2 eetl. kuzu

Toen ik 13 jaar oud was, bezocht ik Nederland met mijn ouders voor 
mijn bar-mitswareis. Tijdens die reis ontstond mijn droom om mijn 
studiejaren in Nederland door te brengen. Ik herinner me nog hoe 
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