
SUSHI SANDWISH (voor 4 personen)

Bereiding:
Spoel de rijst en kook volgens de verpakking
Laat de rijst afkoelen
Mix rijstazijn, suiker en zout en meng het met een houten lepel onder de rijst

Sausje:
• 1 teentje look
• 1 cm verse gember
• 2 el sojasaus
• 1 el pindaboter (ongezoet)
• 1 el tahini (of meer pindaboter)
• Enkele el sojaroom
• Een squize limoen

BEREIDING:
Mix in een foodprocessor tot een gladde saus, voeg eventueel wat water toe

Toppings (naar keuze):
• Blaadjes sla
• Kiemen (naar keuze)
• Reepjes of schijfjes komkommer
• Sesamzaadjes
• Verse koriander
• Wortelslierten
• Rode biet slierten

Benodigdheden:
• Plastic folie
• Snijplank
• Lepel
• Foodprocessor
• Scherp mes
• Kommetje voor saus

• 4 nori-vellen 
• 200g sushi rijst (lukt ook met andere rijst)
• 1 el kokossuiker
• 1 grote el rijstazijn
• 1/2 kl zout



CHIA PUDDING (VOOR 4 PERSONEN)

Bereiding:
Alles mengen en een 10-tal minuutjes wachten. 
Afwerken met verse munt en stukjes zwarte chocolade.

Benodigdheden:
• Kom
• Lepel

• 1 tas amandelmelk of kokosmelk
• 3 el chiazaadjes
• (snufje vanille)
• (1 el ahornsiroop)
• Voorgesneden fruit en besjes 

van Delhaize



NO BAKE GRANOLA BARS (VOOR 8-10 BARS)

Bereiding:
Hak de amandelen fijn
Toast de haver en de amandelen in een oven (5 min)
Ontpit de dadels en doe ze in een foodprocessor
Doe alles in een kom en meng goed

Beleg een schotel met plastiek of gebruik een siliconen schaal
Schep ‘de deeg’ erin en duw aan
Zet 30 min in de diepvries
Haal het eruit en snij in repen

Benodigdheden:
• Schotel
• Lepel
• Mes
• Oven
• Foodprocessor

• 10 medjool dadels
• 1 tas haver (getoast)
• 1/2 tas gepofte quinoa
• 1 el chiazaadjes
• 1 tas gehakte amandelen
• snufje zout
• 2 grote el natuurlijke pinda-  

of amandelboter
• 4 el ahornsiroop
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