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Receptenwedstrijd Natuurlijk Bewust 
Kook lokaal en seizoensgebonden 

 

 

Wat een uitdaging leggen jullie mij voor. Lokaal, seizoensgebonden, niet te veel 

ingrediënten. Nou ik ga die uitdaging graag aan! Helaas heb ik geen kinderen om de 

recepten te testen, maar wel een partner die meer aan de carnivoren dan aan de 

herbivoren kant zit als omnivoor. Daarnaast heb ik zelf suikerziekte (koolhydratenarm eten) en 

kan ik niet tegen dierlijke melkproducten (dus ovenschotels met kaas zijn uit den boze). 

Daarnaast zijn soja-producten voor een vrouw in de overgang niet goed (daar gaat dan 80% 

van de vleesvervangers). Daarom kook ik meestal veganistisch met ei, kip of vis, maar die 

laatste twee mogen nu ook niet tijdens deze uitdaging. En om de uitdaging nog groter te 

maken: minder vlees/vis compenseer ik meestal met mijn zeer uitgebreide kruidenvoorraad. 

Maar ja, Indisch of Italiaans koken met maximaal 10 ingrediënten… Kortom, gebrek aan 

kinderen wordt ruimschoots gecompenseerd. Zo kent iedere privé-situatie met deze 

challenge zijn eigen uitdagingen.  

 

 

De start 

 

Voor mij een ‘vergeten’ groente, totdat jullie me erop wezen: de 

Savooiekool. Een flinke jongen van bijna 2,5 kilo.  

 

Ik wil kijken of ik hier drie gerechten mee kan maken. Waarschuwing 

vooraf: ik kook vrij intuïtief en moet nu dus diep nadenken hoeveel 

ingrediënten ik precies heb gebruikt. Maar ja, koken is ook proeven dus 

op eigen initiatief kan er altijd meer/minder van een ingrediënt worden 

toegevoegd. 

 

 

Recept 1: licht pittige tomatensoep met Savooiekool en kikkererwten 

(en dus eventueel te gebruiken als maaltijdsoep) 

 

Benodigdheden 

5 tomaten (trostomaten, romatomaten) 

1 grote winterwortel 

1 grote ui 

3 knoflookteentjes 

1 eetlepel gembersnippers op siroop 

3 blokjes groentebouillon 

1 theelepel sambal 

400 gr savooikool 

1 blikje kikkererwten 

Olijfolie 

 

Bereiding 

• Snipper de ui, maak knoflook schoon, snij de tomaten en winterwortel klein 

• Ondertussen water koken (als je geen cooker hebt) 

• Olijfolie in soeppan warm maken, ui aanbakken, tomaten en winterwortel erbij en 

aanbakken, vervolgens knoflook schoonmaken / klein hakken en erbij, gembersnippers 

en sambal erbij 

• Kokend water erbij: net zo veel zodat de groenten onder water staan (ongeveer een 

centimeter erboven) 

• Bouillonblokken erbij voegen 

• Alles laten koken, indraaien en een kwartier op klein pitje laten gaarkoken 
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• Ondertussen savooikool klein snijden en kikkererwten uit laten lekken (overigens is het nat 

van de kikkererwten (aquafaba) een goede vervanger van eiwitten om veganistische 

merengues te maken, dus weggooien is eigenlijk zonde) 

• Met de staafmixer de soep pureren. 

• Gesneden Savooikool (mag wat fijner da dat ik het zelf heb gedaan, maar ik hou van 

een bite) en kikkererwten erbij. Nog even 10 minuten de kool wat gaar laten worden en 

klaar! 

 

Variatie 

In plaats van de gembersnippers een combinatie van 3 theelepels komijn, 1 theelepel 

kaneel, ½ theelepel koriander en ook wat prei erbij. Dan krijg je meer een Perzische smaak 

(volgens mijn Perzisch kookboek), maar daarmee zou ik boven de 10 ingrediënten uitkomen. 

 

Reactie van mijn carnivoren vriend 

“Ik mis de soepballen, maar hij is verder goed te doen”. Dat krijg je ervan als ik normaal een 

Chinese tomaten-groentesoep met soepballen maak, die bij mijn vriend als soep op nummer 

1 staat... 

 

 

Recept 2: gevulde koolrolletjes met aardappel/pastinaak-puree 

 

Benodigdheden 

4 grote bladeren van de savooiekool (mogen uiteraard ook 

kleinere zijn om meer rolletjes te maken) 

Voor de vulling: 

• 125 gram kastanjechampignons: klein gesneden 

• 1 grote ui of 2 kleine uien: zeer fijn gesnipperd 

• 75 gram hazelnoten: fijn gehakt 

• Olijfolie, peper 

Voor de puree: 

• 2 pastinaken 

• 500 gr kruimige aardappelen 

• Haverroom 

• Bouillonblokje 

• Peper 

 

Bereiding 

• Savooikoolbladeren 5 minuten in kokend water koken, daarna pas 

de grote harde nerf eruit snijden 

• Pastinaak en aardappelen schoonmaken en kleinsnijden, koken in 

bouillonblokje. Zodra deze gaar zijn, pureren met haverroom en op 

smaak brengen met peper. 

• Puree onder in een ovenschaal doen. 

• In koekenpan olijfolie doen en daarin de ui, de kastanjechampignons en 50 gr van de 

hazelnoten bakken. 

• Savooikoolbladeren vullen met champignons/uien/hazelnoten mengsel en rolletjes op de 

puree leggen. 

• Bestrooien met restant van gehakte hazelnoten en nog even in de oven (30 minuten, 

175o C totdat alles goed warm is) 

 

Variatie 

Je kan ook nog drie eieren loskloppen en daarin de laatste 25 gr hazelnoten doen en dit over 

de koolrolletjes gieten voordat je het in de oven zet. Voor iemand met lactose-intolerantie 

een goed alternatief voor het laagje kaas wat vaak in ovenschotels wordt gebruikt. 

 

Reactie 

“Deze houden we erin.” 
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Recept 3: nasi anders 

 

Ik ben een groot liefhebber van de Indische keuken. Probleem bij 

deze challenge, want hierbij heb je vaak zoveel kruiden nodig dat 

je snel over de 10 ingrediënten heen zit. In de supermarkt heb je al 

kant en klare boemboe’s (kruidenmengsels). De goede bevatten 

een klein percentage garnalen (immers de trassi die veel gebruikt 

wordt in de Indische keuken), de slechte bevatten dat niet maar 

hebben weer veel zout. Ik heb bij dit recept dus een beetje 

gezondigd en voor de goede gekozen met 0,54% garnalen. 

Aangezien er nog meer bij komt, wordt dat percentage nog 

minder… Hopelijk wordt deze zonde me vergeven. 

 

Benodigdheden 

• Vega kipstukjes 

• Savooikool 

• 2 Wortelen 

• 1 rode paprika 

• 1 grote ui 

• 1 prei 

• 4 knoflooktenen 

• Zakje boemboe Rendang 

• 200 ml kokosmelk/kokosroom 

• Gekookte rijst 

 

Bereiding 

Heel simpel: alles klein snijden en lekker wokken. Te beginnen met de kipstukjes en de 

boemboe rendang. Daarna uien, prei, wortelen, paprika, knoflook, savooiekool. Kokosmelk 

erbij en alles even goed laten doorkoken, zodat die wat indampt. Als laatste de rijst erbij. 

 

Variatie 

Ik gooi vaak restanten groente in de nasi. Sperziebonen lenen zich hier goed voor. In plaats 

van rijst wil ik ook wel eens linzen nemen. En voor een extra ‘bite’ gooi ik er ook wel eens 

cashewnoten bij. En uiteraard: in plaats van de boemboe-rendang met kokosmelk kan je ook 

gewoon de chilisaus nemen. Die staat bij mij standaard in de keuken ☺. En natuurlijk met wat 

atjar tjampoer, gebakken uitjes, seroendeng en/of (casave)kroepoek erbij maak je het 

gerecht ook meer af. 

 

Reactie 

“Tja, je weet dat je me altijd voor Indisch eten wakker kunt maken. Dit is ook weer zeer goed 

te doen.” 

 

 

Restant savooiekool 

 

En toen was die grote jongen nog steeds niet op. Ik heb het restant 

gekookt in water met een bouillonblokje. Daarna even wat prei met 

cashewnoten gestoofd in margarine en daar de gekookte savooiekool 

bijgedaan. Ook om aan te bevelen. 

 

Ik ben heel benieuwd met welke recepten andere mensen komen en 

of we elkaar kunnen inspireren. 

 

 

Kristie van Os 


