
Heerlijk vega(n)
Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen
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Inleiding

Gevarieerd biologisch eten, 
groenten van het seizoen en pure 
ingrediënten uit de regio, dat is 
natuurvoeding in het kort. Door 
bij het kiezen van je producten  
hiermee rekening te houden, 
draag je een steentje bij aan het 
behoud van Moeder Aarde en ons 
nageslacht.

Naar mijn mening mogen we 
best  wat meer tijd in de keuken 
staan. Met mijn selectie recepten 
hoop ik jou dan ook  te inspireren 
om in de keuken aan de slag te 
gaan. Natuurlijk zitten in dit boek 
ook een aantal snelle recepten 
om het je makkelijk te maken op 
dagen dat je minder tijd hebt. 

Een hulpmiddel voor het 
samenstellen van een  
volwaardige vegetarische  
maaltijd is de Vegachecklist,  
bedacht door mijn toffe collega 
Marion Pluimes.  

Wil je meer weten over gezonde 
voeding in het algemeen of  
vegetarisch of veganistische 
voeding in het bijzonder? Neem 
dan gerust contact met mij op.

Anna, diëtist 

dietist-anna.nl
instagram.com/annahecheltjen
facebook.com/dietistanna
vegachecklist.nl

Puur, vers, eerlijk & biologisch



Hallo, ik ben Anna

...graag stel ik me voor

Ik vind het heerlijk om over 
eten te praten, het klaar te  
maken en samen op te eten. 
Thuis eten we altijd vegetarisch, 
vaak ook veganistisch.

Koken is één van mijn 
passies. Ook voor kookwork-
shops aan huis of in een  
professionele keuken kun je bij 
mij terecht. Door te werken met 
mijn handen, blijf ik in het hier 
en nu. Ook yoga en hardlopen 
zijn voor mij manieren om te 
ontspannen.

Achtergrond

Ik ben afgestudeerd als diëtist 
aan de HAN in Nijmegen.  
In mijn diëtistenpraktijk  
begeleid ik mensen bij het  
veranderen van hun eet- en  
leefgewoonten. 
Daarnaast werk ik als docent  
Gewichtsconsulent en  
Natuurvoedingsadviseur voor 
Sonnevelt.  
Aan de Groene Kookacademie 
heb ik een vegetarische  
kookopleiding gevolgd. 

Lekker en voedzaam eten, is de rode draad  in 
mijn verschillende werkzaamheden.
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01 Granola
825 gram, 30 minuten

Ingrediënten Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 150 ºC.

2. Hak de noten grof. 

3. Meng alle droge ingrediënten.

4. Voeg de kaneel en het zout toe.

5. Roer de olie en siroop erdoor.

6. Verdeel de granola over een met 

bakpapier beklede bakplaat.

7. Bak dit in het midden oven af.

8. Schep elke 10 minuten om.

9. Haal de granola na 30 minuten uit 

de oven om af te laten koelen. 

150 gram cashewnoten

150 gram amandelen

150 gram zonnebloempitten

150 gram pompoenpitten

150 gram boekweitkorrels

1 eetlepel kaneelpoeder

1/2 theelepel zeezout

50 gram olijfolie

25 gram ahornsiroop

Laat de granola afkoelen en voeg naar wens gedroogde en 
ongezwavelde zuidvruchten toe. Denk bijvoorbeeld aan  
rozijnen, krenten, dadels, cranberry’s en/of moerbeien. 

Mijn favoriete combinatie zijn zure incabessen en zoete en  
krokante bananenchips.
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02 Pannenkoek
1 portie, 15 minuten

Ingrediënten Bereiding

1. Roer alle ingrediënten met een 

garde goed door elkaar.  

2. Verwarm een pan op middelhoog 

vuur en voeg de olie toe. 

3. Doe het beslag in één keer in de 

pan en draai het vuur weer laag.

4. Bak de pannenkoek aan beide 

kanten bruin en gaar.

5. Serveer met fruit van het seizoen.

40 gram boekweitmeel

100 gram volle kwark

1 ei

1/4 theelepel baksoda

1 eetlepel olijfolie

Fruit van het seizoen

Dit is één van mijn favoriete verwenontbijtjes. Voedzaam maar niet te machtig. 
De pannenkoek is zacht en luchtig door de baksoda. 

De ultieme topping bestaat voor mij uit banaan, (al is die hier natuurlijk nooit 
in het seizoen), (witte) tahin en dadelstroop. 
 
Varieer met speltmeel, roggemeel of volkorentarwemeel. 
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Je kunt de haverdrink vervangen door 
een andere plantaardige drink, zoals 
amandeldrink, sojadrink of rijstdrink. 

Liever zuivel? Gebruik dan volle melk 
in plaats van plantaardige dranken.

De hazelnootpasta kun je vervangen 
door pindakaas, amandelpasta,  
cashewnotenpasta of een gemengde 
notenpasta.

Voor dit recept kook je een avond van 
te voren extra bloemkool.

2 porties, 5 minuten

Ingrediënten

400 gram bloemkool

400 milliliter haverdrink

1 eetlepel 100% hazelnootpasta

1 eetlepel cacaopoeder

1 eetlepel dadelstroop

Bereiding

1. Maal alle ingrediënten in een keukenmachie tot een smoothie.

2. Voeg eventueel wat extra vocht toe todat je de gewenste dikte hebt.
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04 Kruidige 
havergrutten
1 portie, 15 minuten

Ingrediënten Bereiding

1. Snijd de appel in stukjes.

2. Breng met de grutten, het vocht 

en  de specerijen aan de kook.

3. Zet na 10 minuten het vuur uit.

4. Laat het geheel 10 minuten met 

een deksel op de pan nawellen.

5. Rasp ondertussen de wortel en 

kurkuma.

6. Meng alles door elkaar.

1 appel

50 gram havergrutten

150 milliliter plantaardige drink

1/4 theelepel kardemompoeder

1/4 theelepel gemberpoeder

1/2 theelepel kaneelpoeder

‘n snuf nootmuskaatpoeder

‘n snuf kruidnagelpoeder

1 middelgrote wortel

2 centimeter verse kurkuma

Havergrutten zijn in kleine stukjes gesneden haverkorrels. Alle voedingsstoffen 
blijven in de korrel. Ze behouden hun volle en robuuste smaak en hebben een 
lekkere nootachtige bite. 

Voor overnight oats zet je de havergrutten een nacht in de week. Je kunt ze de 
volgende ochtend vervolgens zo eten.

Maak een voorraad van het kruidenmengsel. Vermenigvuldig de hoeveelheid 
naar wens. Of gebruik een kant- en klaar koekkruidenmengsel.



05 Broodje pittig 
tempé
2 sneetjes, 5 minuten

2 sneetjes volkorenbrood

2 eetlepels hummus

150 gram kruidige tempé

2 eetlepels kimchi

1. Rooster de boterhammen.

2. Besmeer ze met de hummus.

3. Beleg ze daarna met de tempé.

4. Top dit tot slot af met de kimchi.

015

Ingrediënten Bereiding



06 Italiaans bammetje
2 sneetjes, 5 minuten

2 sneetjes volkorenbrood

2 eetlepels kruidenpesto

1 handje rucola

4 semi-gedroogde tomaatjes

1 eetlepel pijnboompitten

1 handje kiemen naar keuze

1. Rooster de boterhammen.

2. Besmeer ze met de pesto.

3. Beleg ze daarna met de rucola 

en tomaatjes.

4. Rooster de pijnboompitten in 

een droge koekenpan.

5. Top de bammetjes tot slot af 

met de pitten en kiemen.

016

Ingrediënten Bereiding
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1 wrap, 10 minuten

Beleg de wrap met wat je lekker vindt.

65 gram kikkererwtenmeel

150 milliliter water

1/4 theelepel kala namak

1 eetlepel olijfolie

2-3 eetlepels groentespread

1 handje rucola

1 handje alfalfa

1. Roer een beslag van het meel, 

water en kala namak.

2. Verhit een koekenpan, voeg de 

olie en het beslag toe.

3. Bak de pannenkoek aan beide 

kanten goudbruin.

4. Besmeer met de groentespread 

en beleg met rucola en alfalfa.

Ingrediënten Bereiding



08 Knolselderijsoep
8 porties, 45 minuten

1 prei

1 knolselderij

1 pastinaak

2 middelgrote appels

3-4 eetlepels koudgeperste olijfolie

blaadjes van enkele takken tijm

2 liter groentebouillon

1 blik (400 gram) boterbonen

50 gram hazelnoten

10 gram roomboter

blaadjes van enkele takjes salie

1. Snijd de prei in dunne ringen.

2. Schil en hak de knolselderij en 

pastinaak grof.

3. Snijd de appels in stukken.

4. Smoor de prei 10 minuten.

5. Smoor de knolselderij, pasti-

naak, appel en de tijm mee.

6. Giet de bouillon erover.

7. Voeg de boterbonen toe.

8. Laat dit 20 minuten koken.

9. Rooster de hazelnoten in een 

droge koekenpan goudbruin.

10. Pureer de soep glad.

11. Verhit de boter in een pan en 

bak de salieblaadjes krokant.

12. Dien de soep op met wat hazel-

noten en krokante salie.

021

Ingrediënten Bereiding
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4-6 porties, 20 minuten

Ingrediënten

400 milliliter (1 blik) tomatenstukjes

400 milliliter (1 blik) kokosmelk

1 groentebouillontablet

1 theelepel currypasta

250 gram vastkokende aardappelen

2 middelgrote wortelen

1 blik (400 gram) zwarte bonen, uitgelekt

225 gram sperziebonen, diepvries

225 gram tuinerwten, diepvries

D
ire
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n 010203

Het gebeurt niet vaak, maar soms 
heb ik echt geen zin om lang in de 
keuken te staan. Tijdens zo’n  
moment kwam dit recept tot 
stand. Je snijdt wat, doet alles in 
een pan, deksel erop en hup, even 
later heb je een voedzame maaltijd.

Bereiding

1. Doe de tomatenstukjes en de kokosmelk in een ruime pan.

2. Verkruimel de bouillon en voeg toe met de currypasta.

3. Maak de aardappelen schoon en snijd in blokjes van 2 centimeter.

4. Maak de wortelen schoon en snijd in even grote blokjes.

5. Laat met een deksel op de pan 10 minuten zachtjes koken.

6. Voeg de zwarte bonen samen met de diepvriesgroente toe.

7. Laat nog 5 minuten meekoken.
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10 Bonenschotel
2 porties, 20 minuten

Ingrediënten Bereiding

1. Halveer de tomaten en snijd de 

paprika’s in repen.

2. Snijd de courgette in blokjes van 

1,5-2 centimeter.

3. Spoel de kidneybonen en maïs af 

en laat ze uitlekken.

4. Verhit een pan op middelhoog 

vuur en voeg de olie, tomaten,  

paprika en de courgette toe.

5. Bak dit 5 minuten op hoog vuur en 

zet het vuur vervolgens laag.

6. Verwarm de kidneybonen en maïs 

kort mee.

7. Breng op smaak met het paprika-

poeder en de peper.

8. Eet dit met de tortilla chips op.

250 gram cherrytomaatjes

1 gele paprika

1 rode paprika

1 courgette

1 pot (360 gram) kidneybonen

1 potje (200 gram) maïs

1-2 eetlepels koudgeperste olijfolie

1 eetlepel gerookt paprikapoeder

1/2 theelepel versgemalen peper

2-3 handjes tortilla chips

Dit recept lijkt qua inspannig op de ‘easy peasy lazy curry‘. Het is net zo 
snel klaar en voelt voor mij als ‘healthy fastfood’. 

Vind je het recept te droog? Voeg dan wat tomatenblokjes toe.
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11 Taboulé van 
bloemkool
4-5 porties, 30 minuten

Ingrediënten Bereiding

1. Maal de bloemkool in een keuken-

machine tot korrels.

2.  Pers de citroenen uit.

3. Doe de bloemkoolkorrels in een 

kom met de citroensap en het 

zout. Laat dit 20 minuten staan.

4.  Haal ondertussen de pitten uit de 

granaatappel.

5. Hak de pistachenoten grof.

6.  Snijd de bosui in dunne ringen. 

7. Hak de tuinkruiden grof.

8. Meng de bloemkool met de bosui, 

tuinkruiden, peper en olijfolie. 

9. Dien de ‘taboulé’ met de granaat-

appelpitten en pistachenoten op.

3 citroenen

1 1/4 theelepel zout

1 granaatappel

50 gram pistachenoten

7 bosuien

1 bos peterselie

1 bos munt

1 theelepel peper

3 eetlepels koudgeperste olijfolie
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Ingrediënten

Voor de salade

4 kleine rauwe rode bieten

150 gram gemengde salade

1 rode ui

20 cherrytomaten

60 gram geitenkaas

2 eetlepels pompoenpitten

Dressing

4 eetlepels koudgeperste olijfolie

2 eetlepels appelazijn

1 eetlepel honing

1 theelepel mosterd

Peper en zout

2 porties, 10 minuten + 1-2 uur voorbereiding

D
ire

ct
io

n 010203Zo bereid je de bietjes: 
Borstel de bietjes goed schoon. Creëer nu 
een ‘oventje in de oven’. Hiervoor doe je de 
bietjes in een ovenvaste gietijzeren braad-
pan met een goed sluitend deksel. Stem de 
grootte van de pan af op de hoeveelheid  
bietjes. De pan moet goed gevuld zijn.  
Verwarm de oven op 200/220 graden. Prik 
na 45 minuten in de bietjes. Nog niet gaar?  
Zet ze dan nog eens 30 tot 45 minuten  
terug. Als de bietjes afgekoeld zijn, kun je 
het kapje er makkelijk af snijden en de schil 
eraf trekken.

Bereiding

1. Klop de ingrediënten voor de dressing door elkaar.

2. Doe de sla in een ruime kom.

3. Pel de ui en snij in fijne ringen.

4. Halveer de tomaten.

5. Meng de sla, ui, tomaat en bietjes met de dressing.

6. Verdeel dit over twee borden en verkruimel de geitenkaas erover.

7. Rooster de pompoenpitten in een droge koekenpan goudbruin. 

8. Verdeel ze over de borden.



030

13
 V

en
ke

lsa
la

de
3-4 porties, 20-30 minuten

Dressing       Voor de salade

100 milliliter citroensap   450 gram venkel

3 eetlepels ahornsiroop   2 sinaasappels

2 theelepels sojasaus    50 gram hazelnoten

4 eetlepels koudgeperste olijfolie 6 gedroogde abrikozen

1 theelepel mosterd    

Peper en zout      

1. Maak de dressing door sap, siroop en sojasaus  in te koken.

2. Zet het vuur uit en klop er de olijfolie en mosterd door.

3. Breng de dressing op smaak met peper en zout.

4. Was de venkel en schaaf zeer dun. Het liefst met een mandoline.

5. Fileer de sinaasappels.

6. Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan en hak ze grof.

7. Snijd de abrikozen in repen.

8. Meng alles door elkaar en smullen maar.

Ingrediënten

Bereiding
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3-4 porties, 20-30 minuten

Dressing      Voor de salade

50 gram tahin     3 middelgrote wortelen

25 gram pindakaas   2 rode puntpaprika’s

2 eetlepels sojasaus   2 bosuien

1 theelepel sambal   1 paksoi

Sap van 2 limoenen   1 bos koriander

30 gram dadelstroop    1 eetlepel sesamzaad

2 centimeter gemberwortel 200 gram gerookte tofu

1 gehakte knoflookteen  1-2 eetlepels wokolie

      80 rijstnoedels

1. Meng de ingrediënten voor de dressing en verdun met water.

2. Schaaf de wortel met een dunschiller in linten. Doe in een kom.

3. Snijd de paprika’s, bosui en paksoi heel fijn en doe dit erbij.

4. Hak de koriander grof en meng erdoor.

5. Zet de schaal tot aan het opdienen in de koelkast.

6. Rooster de sesamzaadjes in een droge koekenpan en zet opzij.

7. Snijd de tofu in blokjes van 1 x 1  en bak in de olie krokant.

8. Bereid de noedels volgens de aanwijzingen op de verpakking.

9. Haal de schaal uit de koelkast, meng met de dressing en sesam.

10. Verdeel de salade over de borden en top af met de krokante tofu.

Ingrediënten

Bereiding
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Ingrediënten

Voor de bodem     Voor de vulling

200 gram kikkererwtenmeel 250 gram zuurkool

175 gram volle kwark   1/2 kleine oranje pompoen

1 eetlepel kerriepoeder  2 eetlepels krenten, geweld

2 eetlepels olijfolie   100 gram volle  kwark

Zout      2 eieren

      1 theelepel harrisa

      100 gram belegen kaas

1 quiche, 8 porties, 15 minuten +  
45 minuten oventijd

D
ire

ct
io

n 010203

Vind je het deeg te droog? Vervang 
dan (de helft van) het  
kikkererwtenmeel door tarwe-, 
spelt- of boekweitmeel. 

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2. Kneed de ingrediënten voor het deeg tot 

een bal. Voeg zo nodig wat extra kwark of 

kikkererwtenmeel toe.

3. Bestuif je aanrecht met meel en rol de 

deegbal tot een dunne bodem uit.

4. Leg de bodem in een met bakpapier 

beklede bakvorm, druk nog eens goed 

aan met je handen en prik er een paar 

keer met een vork in.

5. Zet dit 15 minuten in het midden van de 

voorverwarmde oven.

6. Was de pompoen en snijd de helft ervan 

in smalle repen.

7. Laat de zuurkool uitlekken.

8. Klop de eieren en de kwark los en breng 

op smaak met de smaakmakers.

9. Meng de ingrediënten voor de vulling en 

verdeel over de bodem.

10. Rasp er de belegen kaas over.

11. Bak de taart in het midden van de oven in 

40-45 minuten af.
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16 Pompoen met 
granaatappel 
4 porties, 20 minuten + 50 minuten oventijd

Ingrediënten

Bereiding

1. Verwarm  de oven voor tot 220 graden.

2. Klop alle ingrediënten voor de dressing goed door elkaar.

3. Verwijder de zaden en snijd de pompoen in stukken. Laat de schil zitten!

4. Stort de pompoenstukken op een met bakpapier beklede bakplaat.

5. Voeg een scheut olie toe en bestrooi met de zaden en specerijen.

6. Breng dit op smaak met peper en zout. Meng alles goed door elkaar.

7. Dek dit af met aluminiumfolie en zet de bakplaat 40 minuten in de oven.

8. Snipper ondertussen de radicchio en klop de pitten uit de granaatappel.

9. Doe dit in een grote kom en meng met de dressing.

10. Haal na 40 minuten de folie van de bakplaat. Schuif de pompoen nog  

10 minuten terug zodat hij iets krokanter wordt.

11. Meng dit met de salade en top af met de muntblaadjes.

Voor de dressing      Voor de salade

2 eetlepels dadelstroop    1 oranje pompoen

2 eetlepels balsamicoazijn    Koudgeperste olijfolie

2 eetlepels koudgeperste olijfolie  1 eetlepel maanzaad

Sap van een halve citroen    1 theelepel venkelzaad

        1 theelepel harissa

        1 theelepel kaneel

        Peper en zout

        1 raddichio

        1 granaatappel

        Enkele takken munt

Geen raddichio kunnen krijgen? Neem dan 2-3 stronken witlof.
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1 cake, 15 minuten + 25-30 minuten oventijd

In dit recept zit choco-thee van Yogi Tea. 

40 gram pure chocolade

3 rijpe bananen

3 eieren

50 gram dadelstroop

150 gram boekweitmeel

3 zakjes choco thee

’n snuf zout

1 eetlepel baksoda
1. Hak de chocolade in grove stukken.

2. Verwarm de oven voor op 180 ºC.

3. Bekleed een cakeblik met bakpapier.

4. Mix de bananen, eieren en de stroop in de 

keukenmachine tot een glad beslag.

5. Meng het meel, de inhoud van de theezakjes, 

zout en het baksoda in een grote kom.

6. Voeg er vervolgens het natte mengsel en de 

chocola aan toe en roer goed door.

7. Giet het beslag in het cakeblik en bak het in 

zo’n 30 minuten gaar in de oven.

Ingrediënten

Bereiding

039

Ben je een snoepkont?  

Bescherm jezelf door de afge-

koelde cake in plakken te  

snijden en in te vriezen. 

Geen boekweitmeel in huis? 

Je kunt ook tarwe-, spelt- of 

rijstmeel gebruiken voor dit 

recept. 
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1 portie, 5 minuten

Ingrediënten

1 bevroren banaan, in stukjes

150 milliliter sojadrink

150 gram rauwe courgette

1 theelepel cacaopoeder

1 eetlepel dadelstroop
D

ire
ct

io
n 010203

Je kunt de sojadrink vervangen door 
een andere plantaardige drink, zoals 
amandeldrink, haverdrink of rijstdrink. 

Liever zuivel? Gebruik dan volle melk 
in plaats van plantaardige dranken.

Bereiding

1. Maal alle ingrediënten in een keukenmachie tot een smoothie.

2. Voeg eventueel wat extra vocht toe todat je de gewenste dikte hebt.



19 Bliss balls
15-17 balletjes, 15 minuten

250 gram dadels zonder pit

Rasp van een sinaasappel

100 gram paranoten

50 gram kasha

1/2 theelepel vanillepoeder

’n snuf zout

2 eetlepels kokosrasp

1. Hak de dadels grof.

2. Rasp de schil van een sinaasappel.

3. Meng alle ingrediënten, behalve de 

kokosrasp, in een keukenmachine.

4. Vorm er 15-17 balletjes en rol deze 

door de kokosrasp.
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Ingrediënten Bereiding

20 Amandelfudge
12-15 fudgeblokjes, 15 minuten + 30 minuten wachten

25 gram pure chocola

100 gram amandelpasta

4 eetlepels kokosolie

4 eetlepels honing

‘n snuf zout

1. Hak de chocolade grof.

2. Smelt de amandelpasta, kokosolie 

en honing in een pannetje.

3. Voeg een snuf zout toe.

4. Verdeel de chocolade over sili-

conenvormpjes.

5. Voeg het gesmolten mengsel toe. 

6. Laat dit een half uur in de koelkast 

opstijven.

043

Ingrediënten Bereiding



Food Photos
Alle fotos zijn gemaakt door mijn vrouw: Janneke van 
Bakel. Eigenlijk maakt Janneke portretten, streetfoto’s en 
loveshoots. Voor mij maakt zij gelukkig een uitzondering 
en fotografeert ze ook eten. Dank voor deze prachtige 
samenwerking.

jannekemaaktfotos.nl/
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Waar liefde de tafel dekt, 
smaakt eten het best.

T 06-33091283 | M info@dietist-anna.nl 
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dietist-anna.nl
instagram.com/annahecheltjen/
facebook.com/dietistanna

Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen


