4 x per week Vis & Vega (ook voor vleeseters) — 192 recepten zonder vlees
van vrienden voor vrienden — Er zijn heel goede redenen om minder vlees te
eten; het is beter voor het milieu, beter voor je gezondheid en beter voor
de meeste dieren. Alleen komt die linksgedraaide bonensalade met tofu en
kikkererwten al snel je neus uit. Wat kun je voor lekkers maken zonder vlees?
Hier is je inspiratie: 4 x per week een vis of een vegetarisch recept,
verzameld bij vrienden en familie. De één wat makkelijker te maken dan de
ander, maar stuk voor stuk recepten om je vingers bij op te eten!
Oh nee, dan is het toch weer een vleesrecept...
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CANNELLONI
—VAN  PAM—

Cannelloni met spinazie, ricotta en citroen
van Pam
(4 personen) 500 gr verse spinazie X 250 gr ricotta X
50 gr Parmezaanse kaas, geraspt X 1 biologische citroen, schil
geraspt X handje basilicum X 1 el pijnboompitten X 1 ui X
1–2 tenen knoflook X 4 el olijfolie X 800 gr gepelde tomaten uit
blik X pak cannelloni (250 g) X spuitzak
Verwarm de oven voor op 180°C. Maal de spinazie fijn in de keukenmachine. Voeg de ricotta, Parmezaanse kaas, citroenschil, basilicum en
pijnboompitten toe en maal tot een gladde massa. Snipper de ui en snijd de
knoflook fijn. Bak de ui en knoflook zacht in de olijfolie. Voeg de gepelde
tomaten toe en breng op smaak met zout, peper en zo nodig een schepje
suiker. Laat inkoken tot een saus. Doe het spinazie-ricottamengsel in een
spuitzak en vul er zoveel mogelijk cannelloni mee. Giet de helft van de
tomatensaus in een ovenschaal en verdeel daarover de gevulde cannelloni.
Giet daarover de rest van de saus en bak 30 minuten in de oven.

Mexicaanse ceviche* van heilbot
van Lenie
(2 personen) ½ groene peper X 250 gr heilbotfilet X sap van 1 limoen
X 2 el zonnebloemolie X 1 avocado X 2 el mayonaise X 250 gr cherrytomaatjes X 1 bakje cress (tuinkers of rucolacress)
Snijd de peper in ringetjes, doe een kopje water in een pan en laat de peper
daarin ca. 5 minuten zachtjes koken. Laat het peperwater afkoelen. Snijd de vis in
blokjes, doe ze in een kom en overgiet ze met het peperwater. Voeg het limoensap,
een snufje zout en de olie toe aan de vis en laat ca. 30 minuten marineren in de
koelkast. Halveer de avocado, verwijder pit, lepel het vruchtvlees eruit en wrijf het
door een zeef. Voeg de mayonaise en een scheutje water toe en breng op smaak met
zout. Halveer de tomaatjes. Laat de visblokjes uitlekken en schep ze op 2 borden.
Lepel of spuit de avocado eromheen en garneer met de tomaatjes en takjes rucolacress of tuinkers.
*Ceviche is rauwe visfilet, gegaard in citrussap.

Januari — week 3

Gevulde makreel
van Jochem
(4 personen) 4 verse makrelen, gefileerd met de rug nog vast
(Engels gefileerd)* X 2 appels X 1 flinke ui X mosterd X 1 glas
heldere appelsap
Verwarm oven voor op 180°C. Spoel de makrelen af en dep ze droog met
keukenpapier. Schil de appels en snijd ze in dunne partjes. Schil de ui en snijd
hem in dunne ringen. Smeer de makrelen aan de binnenkant in met mosterd.
Beleg een zijde met uienringen en vervolgens met dunne partjes appel.
Bestrooi met flink wat zwarte peper uit de molen en klap de makrelen dicht.
Leg de makrelen naast elkaar in een ovenschaal en giet de appelsap erover.
Gaar de makrelen in de oven totdat ze mooi goudbruin zijn geworden. De
heldere appelsap zorgt voor de mooie goudbruine glans. Serveer met aardappelpastinaakpuree. (pagina 49)
*Tip: dit kan de visboer voor je doen!
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Winter

PASTA!

Kinderpasta
van Babiche
(3 personen) 1 flinke courgette X olijfolie X
1 teen knoflook X 2 el Provençaalse kruiden X
300 gr pasta X 125 ml crème fraîche X 100 gr
geraspte kaas
Zet een pan water op voor de pasta. Snijd de courgette
in blokjes en bak ze in olijfolie tot ze bruin en zacht zijn.
Pers de teen knoflook en bak het mee. Voeg de Provençaalse kruiden toe en breng op smaak met (versgemalen) zwarte peper en zout. Kook de pasta beetgaar. Pureer de courgetteblokjes met een staafmixer. Voeg de crème fraîche toe
en mix nog even. Warm de saus nog even op, verdeel de
pasta over de borden en giet de saus eroverheen. Strooi de
kaas erover. Voor volwassenen eventueel aan tafel nog wat
extra zwarte peper over het gerecht malen.

April — week 4
Garnalencurry
van Sabine
(3 personen) 1 gele paprika X 1 rode paprika X 4 rode uien X 4 tomaten X
1 teen knoflook X stukje verse gember X 500 gr gepelde gamba’s X olijfolie X
2 tl komijnzaad X 2 tl garam masala* X bosje verse koriander
Snijd de paprika’s in niet al te kleine stukjes. Snipper de uien en snijd de tomaten, de knoflook
en de gember in kleine stukjes. Bak de gamba’s in olijfolie. Neem ze uit de pan en bak in
dezelfde pan de ui en knoflook met het komijnzaad en de garam masala. Even doorbakken, dan
paprika’s en gember toevoegen. Roer even door en voeg de tomaten toe. Roer door, doe de
gamba’s er weer bij en laat zo’n 10 minuten stoven. Hak de koriander en strooi die voor het
opdienen over de curry. Serveer met witte rijst.
*Garam masala is een pittig Indiaas kruidenmengsel, verkrijgbaar bij de toko en de betere
supermarkt.
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van:
Roland, Judith, Barry, Elodie, Siegfried, Maria, Marie–Gon, Jake, Ernesto
David, Pam, Margriet, Edith, Frank, Douce

Mei — week 2
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LASAGNE
  
MET  
ZALM  
EN  
SPINAZIE

Lasagne met zalm en spinazie
van Marie–Gon
(4 personen) 500 gr spinazie (diepvries) X
2 tenen knoflook X olijfolie X 2 zalmmoten X
100 gr roomkaas X 10 vellen verse lasagne X
150 gr oude kaas, geraspt
Verwarm de oven voor op 180°C. Ontdooi de spinazie
in een pannetje op het vuur en snipper de knoflook.
Wok spinazie en knoflook met peper en zout in een beetje
olijfolie. Vet een ovenschaal in. Snijd de zalmmoten in
dunne plakjes en besmeer ze met roomkaas.
Leg een laagje lasagnevellen in de ovenschaal, daarop een
laagje spinazie en een laag zalm. Werk zo in laagjes tot de
spinazie en de zalm op zijn. Eindig met een laagje lasagne
en bestrooi die met de geraspte kaas.
Laat in 30 minuten gaar worden in de oven.

GEVULDE
TOMATEN
Gevulde tomaten
van Jake
(4 personen) 8 vleestomaten
X 1 bol mozzarella X 2 oude
bruine boterhammen zonder
korst X olijfolie X Italiaanse
kruiden X 75 gr Parmezaanse
kaas
Verwarm de oven voor op 180°C.
Snijd de bovenkant van de vleestomaten. Als ze niet goed rechtop
blijven staan kun je van de onderkant
een heel klein plakje afsnijden. Niet
te veel, want dan kunnen ze gaan
lekken. Hol de tomaten uit. Doe de
inhoud van 1 tomaat in een mengkom, gooi de rest van het tomatennat

weg. Scheur de mozzarella in kleine
stukjes en doe ze in de kom met het
tomatennat. Scheur ook de oude
boterhammen erbij. Meng dit goed.
Om het wat smeuïger te maken, voeg
je een scheut olijfolie toe. Breng op
smaak met zout, peper en wat
Italiaanse kruiden. Vul de holle
tomaten met het mengsel en rasp er
dan nog wat parmezaan overheen.
Zet de tomaten 10–15 minuten in de
voorverwarmde oven tot de parmezaan gesmolten is. Als het huidje
gaat barsten, kun je de tomaten eruit
halen. Serveer met een eenvoudige
pasta, bijv. spaghetti aglio e olio
(knoflook en olie).

