
Korianderzaad, 
venkelzaad en  
cayennepeper  

(met mate) stimuleren 
en verbeteren je 
spijsvertering.

Granen &
groente
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Aan de slag
Maak eerst de spread: doe de 
zonnebloempitten, knoflook, de 
citroenrasp en de helft van het -sap, 
rucola en olijfolie met 30 ml water  
in een keukenmachine en pureer tot 
een gladde spread. Breng op smaak 
met zout en peper en eventueel  
extra citroensap.

Bestrijk de wraps royaal met de spread 
en vul ze met 1 blaadje little gem, de 
rauwkost, ui en koriander. Als je het 
snel warm hebt of geïrriteerd raakt, 
laat dan de rauwe ui weg.

Rol ze stevig op. Snij ze doormidden 
voordat je ze serveert.

+  150 g 
zonnebloempitten

+  1 teen knoflook, 
geperst

+  1 citroen, rasp  
en sap

+  50-75 g rucola
+  2 el olijfolie
+  1 little gem
+  1 middelgrote 

wortel, in lucifers 
gesneden

+  1 rode paprika,  
in dunne reepjes

+  2 stengels 
bleekselderij, 
gehalveerd en in 
lucifers gesneden 

+  10 g (pittige) 
kiemen

+  1 rode ui, in  
dunne ringen

+  8 takjes koriander

Groenten & granen

Zonnebloempitten zijn  
een lichter alternatief  
voor noten in de lente.  
Ze bevatten veel vitamines 
en mineralen zoals vitamine 
E en ijzer. Ze zijn goed bij 
een hoog cholesterol- 
gehalte en infecties, en 
reinigen het lymfesysteem. 

Wraps
met   zonnebloempittenspread ,   

 rauwkost   en   koriander

Deze zonnenbloempittenspread is zo gemaakt en ook erg lekker op  
een cracker of een (spelt)broodje. De wraps zijn ideaal om mee te nemen  

als lunch. Verpak ze dan per stuk. 

→  voor 4 groente-  
of speltwraps

→ voor 2 personen  
→ vegan  
→ lactosevrij
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Aan de slag
Kook de noedels volgens de 
aanwijzingen op de verpakking 
beetgaar, giet ze af en spoel ze  
met koud water. Zet apart.

Snij het kontje van de bokchoy, was 
de groente goed en snij de vervolgens  
in reepjes van 1 cm. Hou stelen en 
bladeren apart.

Maak de wortel schoon, snij in lengte 
doormidden en snij dan in dunne 
plakjes van 1-2 mm.

Verhit de sesamolie in een wok of 
hapjespan en fruit er de knoflook en 
gember in. Doe de wortel erbij en bak  
4 minuten, samen met de tamari, 
tamarinde en limoensap. Doe de 
stelen van de bokchoy erbij en 
roerbak nog 2 minuten. Doe dan  
de bokchoy bladeren en de helft van 
de lente-uitjes erbij, laat 1 minuut  
al roerend slinken.

Schep de noedels erdoor.

+  120 g volkoren 
rijstnoedels

+  2 stronkjes bokchoy, 
(ook wel shanghai 
paksoi genoemd)

+  1 grote wortel
+  2 tl sesamolie
+  2 tenen knoflook, 

geperst
+  3 cm verse gember, 

fijngesneden 
+  4 el tamari  

(of sojasaus)
+  1 tl tamarindepasta
+  2 el limoensap,  

plus extra om erbij  
te geven

+  4 lente-uitjes, in 
dunne ringetjes 

+  2 eieren, losgeklopt
+  75 g taugé
+  2 el cashewnoten, 

grof gehakt 

→ voor 2 personen  
→ lactosevrij

Groenten & granen

Voeg de losgeklopte eieren toe. Leg  
de deksel op de pan, laat de eieren  
1 minuut stollen en roer ze dan door 
de Pad Thai. Doe de taugé erdoorheen 
en verwarm nog even mee.

Maak af met de rest van de 
lente-uitjes en de cashewnoten.

Wortel zit vol voedingstoffen en is een bron van antioxidanten. 
Licht verhittend, dus niet zo geschikt voor de zomer.

Pad Thai:
rijstnoedels   met   bokchoy,   ei,   wortel,   tauge   

Het Thaise gerecht Pad Thai zou ik wel elke dag kunnen eten. In dit recept zitten  
wat meer lentegroenten en rijstnoedels dan in het originele recept voor Pad Thai.
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Aan de slag
Roer voor de marinade alle 
ingrediënten door elkaar.

Snij de tofu in de breedte in plakken 
van ½ cm dik.

Doe de plakken met de marinade  
in een lage schaal en laat minimaal  
15 minuten marineren.

Bak de tofu 3 minuten in een hete  
pan aan beide kanten bruin.

Snij de tofu in reepjes van ½ cm.

Bak de aspergepunten 2 minuten in  
1 theelepel zonnebloemolie op 
middelhoog vuur en strooi er wat 
zout over.

 Voor de kurkuma- 
knoflookmarinade:
+  1 tl gemalen 

kurkuma
+  1 el fijngehakte 

gember
+  1 el fijngehakte 

knoflook
+  200 ml kokosmelk
+  1 el tamari

+  125 g tofu
+  100 g aspergetips
+  8 rijstvellen
+  1 winterwortel, 

julienne gesneden 
(in flinterdunne 
reepjes)

+  15 g koriander
+  5 radijsjes in zeer 

dunne plakjes

Groenten & granen

Kurkuma helpt bij het 
verteren van suiker,  
vetten en olie. Het helpt 
ook bij overgewicht.

Radijs is verwarmend  
en werkt reinigend en 
stimulerend. De perfecte 
lentegroente!

Knoflook is verhittend, 
gebruik het met mate als  
je snel geïrriteerd raakt. 
Het helpt bij het 
makkelijker verteren  
van rauw voedsel.

Springrolls
met   gegrilde   kurkuma-tofu   en   dip

Voor de dip:
+  sap van 1 limoen
+  2 el sojasaus
+  2 el sesamolie
+  1 tl geroosterde 

sesamolie
+  2 tl fijn geraspte gember
+  1 tl fijngehakte knoflook
+  1 el honing

Lekkere en lichte springrolls. Die er ook nog mooi uitzien.

Maak de springrolls: pak een rijstvel 
en doop het 3 seconden in een 
schaaltje met heet water. Leg het plat 
op een bord. Doe er asperges, wortel, 
takjes koriander, kurkuma-tofu en 
wat plakjes radijs op. Rol op.

Maak de dip door alle ingrediënten  
door elkaar te kloppen.

Serveer de rolletjes met de dipsaus.

→ voor 8 stuks 
→ vegan  
→ lactosevrij
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