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10 stuks
100 g tarwebloem / ¼ zakje gist /  
½ el olijfolie extra vierge / 2 tros-
tomaten / ½ rode paprika / 2 el 
groene pesto / 50 g geraspte kaas / 
50 g gerookte zalm / rucola

Meng bloem, gist en een snufje zout in een kom. Voeg de olie en 75 ml 
lauwwarm water toe. Kneed tot een soepel deeg. Dek af met een  
vochtige theedoek en laat op een warme plek 45 min. rijzen. Verwarm 
de oven voor op 220 °C. Snijd elke tomaat in 5 plakken en de paprika 
in blokjes. Verdeel het deeg in 10 balletjes en rol elk balletje met de 
deegroller uit tot een plat rondje. Beleg elk deegrondje met pesto, een 
plakje tomaat, blokjes paprika en geraspte kaas. Bak de pizza’s in de 
oven in 15 min. goudbruin. Haal ze uit de oven en bekleed ze met een 
plakje zalm en een toefje rucola.
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VEGANISTISCHE  
BONENSCHOTEL  
VAN MAROESKA

6 pers. V  
500 g zwarte bonen, geweekt / 400 
g paprika / 500 g snoeptomaatjes / 
225 g uien / 4 el olijfolie / 60 g ge-
droogde tomaten / 60 g taggiasche 
olijven/ peterselie of basilicum

Kook de bonen gaar in ruim water. Verwarm de oven voor op 200 °C. 
Snijd de paprika’s doormidden, verwijder de zaadjes. Leg de paprika 
met de bolle kant omlaag op een ovenplaat met opstaande rand en zet 
‘m boven in de oven. De schil en de randjes van de paprika’s mogen 
zwart worden, draai ze tussentijds een keer om. Laat de gare paprika’s 
in een afgesloten zak afkoelen, pel ze en snijd ze in slierten van 1-2 cm. 
Halveer de snoeptomaatjes en snijd de uien in kwart ringen. Bak de ui 
goudbruin in hete olie en knip er de gedroogde tomaten in sliertjes 
overheen. Voeg de olijven, bonen, tomaatjes en paprika’s toe en laat  
ca. 20 min. pruttelen met het deksel op de pan. Breng op smaak met 
peper en zout en garneer met gesnipperde peterselie of basilicum. 
Serveer met een focaccia.
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2 pers. 
300 g mager rundergehakt / 1 ei / 
tomatenketchup / ketjap / 1½ el  
paneermeel / 1 tl paprikapoeder /  
1 rode ui / kokosboter / 2 tomaten / 
1 rode paprika / 500 ml gezeefde 
tomaten / oregano

Meng het gehakt met het ei, een scheut tomatenketchup, een scheut 
ketjap, het paneermeel, de paprikapoeder en zout en peper. Kneed 
goed. Maak balletjes en laat rusten. Snipper de ui en fruit ‘m in kokos-
boter. Snijd de tomaten en paprika in stukjes en voeg ze toe aan de ui. 
Laat kort bakken. Voeg de gezeefde tomaten toe en breng op smaak 
met ketjap, oregano en zout en peper. Laat het geheel 5 min. pruttelen 
en voeg de gehaktballetjes toe. Laat nog 25 min. pruttelen tot het 
gehakt gaar is. Lekker met brood, rijst of couscous en gekookte 
boontjes.  
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4 pers. V
3 vastkokende aardappels / 300 g 
fussili of andere korte pasta / 250 g 
sperziebonen / 2 bakjes verse  
pesto / versgemalen parmezaan  
of peccorino

Kook water in een grote pan met zout. Snijd de aardappels in blokjes. 
Kook de pasta, aardappelblokjes en boontjes gaar en giet ze af. Roer er 
de pesto door en breng op smaak met veel peper en wat zout. Serveer 
ruimhartig met kaas.


