
HOW TO BAGEL

Voorbereidend werk: verwarm de oven tot 180° of voorzie een pan met warme boter

Optie 1 ZOET: bagel A + zure room agave 3 + chocolade chips 21 + fruitmix 20 + Dulce de Leche 22

● Bak in de oven op 150° gedurende 4 à 6 minuten

● Snijd doormidden en beleg met de sweet agave zure room

● Beleg met fruit en werk zachtjes af met dulce de leche

● Besprenkel eventueel met bloemsuiker of bruine suiker

Tip: Voeg eventueel nog wat noten of zoetigheden toe vanuit de keukenkast

Optie 2 HARTIG: bagel A + zure room chipotle 2 + herby hummus 5 + groentenmix 10 peterselie 17

● Snijd doormidden en beboter beide kanten

● Grill ze goudbruin 1 à 2 minuten, dit kan in een antikleefpan of in de oven aan 180°

● Smeer de bagel in met uw keuze herby hummus.

● Verspreid wat groentemix

● Werk af met peterselie

Tip: Sluit de bagel of gebruik de twee helften voor dubbel plezier

Optie 3 HARTIG: bagel A + spicy salsa 6 + kip 11 + kaasmix 15 zure room chipotle 2 + frijoles 9 +

groentenmix 10 + chorizo 13 + pijpajuin 16 + manchego 14 + peterselie 17 + chimichurri 8 +

● Snijd doormidden en besmeer 1 helft met spicy salsa

● Beleg met de gemarineerde kip

● Werk af met wat kaasmix en besprenkel met chimichurri

● Werk af met een toefje zure room en sluit de bagel of gebruik de zure room als dip

Tip: verwarm de kip gedurende 90sec op 500 watt voor een warme versie

Optie 4 HARTIG: bagel A + frijoles 9 + chorizo 13 + pijpajuin 16 + manchego 14 + chimichurri 8 + zure

room chipotle 2

● Halveer de bagel en besmeer met frijoles fried beans

● Beleg met chorizo

Tip: Bak deze eerst krokant in de oven of pan

● Voeg wat verkruimelde manchego erbij

● werk af met pijpajuin

HOW TO ZOETE AARDAPPEL WAFEL

Benodigdheden: wafelijzer of bakvormpje

Optie 1 HARTIG: wafelmix B + chipotle zure room 2 + bacon bits 10 + peterselie 17 + kaasmix 15 +

pijpajuin 15 + guacamole 7

● Verwarm het wafelijzer op de hoogste stand

● Knip de punt van de spuitzak en verspreid het beslag in het wafelijzer

Tip: gebruik niet te veel, de wafel zal nog rijzen!

● Bak gedurende 3 à 4 minuten afhankelijk van het wafelijzer

Tip: controleer en open het ijzer na ongeveer 2min30



● Serveer met toppings zoals guacamole en bacon bits en werk af met wat kaasmix

Tip: de wafel ietsje droger dan verwacht? verdeel er wat zure room sweet agave over!

Optie 2 ZOET: wafelmix B, Agave zure room 3, chocolade chips 17, fruitmix 15, Dulce de Leche 20

● Vet een klein bakvormpje in met wat boter

Tip: gebruik een cupcake/muffin vorm indien mogelijk

● Verwarm de oven voor op 210°

● Vul de cupcake vorm met ⅔ van het beslag

● Klop het even af tegen om luchtbellen te vermijden

● Bak af op 210° gedurende een 15-tal minuten

● Laat de muffin enkele minuten afkoelen alvorens te ontvormen

● Werk af met toppings zoals: dulce de leche, chocolade, fruit - of - guacamole en bacon

Tip: nog slagroom in huis? maak er leuke cupcakes van!

HOW TO TACO

Voorbereidend werk: verwarm de oven op 180°

Benodigdheden: bakvorm *optioneel

Optie 1 HARTIG: taco C + chipotle zure room 2 + gehakt 12 + groentenmix 19 + jalapenos 18 +

chimichurri 8 + kaasmix 14

● Voor soft tacos: verwarm de taco’s tussen twee borden in de microgolf gedurende 1 à 2 min

op 300 watt

● Voor hard shell tacos: gebruik een cupcakevorm en plaats de taco’s tussenin

Tip: laat ze even afkoelen zodat ze hun vorm blijven behouden

● Verdeel wat chipotle zure room op de bodem

● Voeg wat gehakt en kaasmix toe en bak in de oven gedurende enkele minuten

● Werk af met chimichurri en groentemix en jalapeno

Tip: geen bakvorm? gebruik het ovenraster om de taco tussen de gleuven te schuiven en bak

gedurende 3 minuten op 180° - laat afkoelen eerst alvorens je de volgende stappen om te beleggen

toepast!

Optie 2 HARTIG: taco C + hummus 4 + kip 11 + groentenmix 19 + zure room agave 3

● Verwarm de taco’s tussen twee borden in de microgolf gedurende 1 à 2 minuten op 300 watt

● Verdeel hummus natuur op de bodem

● Verwarm de kip gedurende 90 seconden op 500 watt

● Verdeel op de taco

● Werk af met groentemix en dresseer met zure room agave

Optie 3 ZOET: taco C + chocolade 21 + fruitmix 20 + dulce de leche 22

● Verwarm 3 tacos gedurende 60sec in de microgolf op defrost (laagste stand)

● De taco’s zouden nu mooi flexibel dienen te zijn, zoniet herhaal bovenste stap

● Leg enkele chocolade snippers in het midden van de taco over de hele lengte

Tip: Opgepast! Laat 1cm over aan boven- en onderkant om te vermijden dat de chocolade uitloopt



op de doorsnede van de taco’s en vorm een lijn die u dan mag aanvullen met dulce de leche, rol

vervolgens de kleine tacos op de naad aan de onderkant. Zorg dat er genoeg dulce de leche is om

hun vorm te behouden.

Tip: halveer een paaseitje en rol deze op in de wrap i.p.v. de chocoladesnippers - opgepast, leg deze

ver genoeg van de rand om uitlopen te vermijden

● Volg de chocoladelijn en vul aan met wat dulce de leche

● Rol de wraps op zoals een pannenkoek tot een tacito

Tip: besmeer het einde met dulce de leche zodat dit samen kleeft en de vorm behoudt. Zorg dat de

sluiting onderaan is.

● Plaats ze op die manier in de oven op 180° gedurende 3 à 4 minuten tot ze mooi hard

worden

● Verwarm de chocolade snippers in het gripzakje in de microgolf op defrost (laagste stand -

100 watt) gedurende 1 à 2 minuten of leg het gesloten gripzakje in warm water (+-50°)

● Kneed het zakje tot een homogene pasta en duw het geheel mooi in een hoekje van het

zakje

● Span het zakje aan en knip een klein hoekje af

● Werk nu af met chocolade en dulce de leche

HOW TO TOSTADA

Optie 1 HARTIG: tostada D + zure room 1 + gehakt 12 + manchego 14

● Besmeer de tostada met zure room

● Verwarm het gehakt in de microgolf gedurende 60sec op 500watt

● Beleg de tostada met het gehakt

● Werk af met verkruimelde manchego

Optie 2 HARTIG: tostada D + frijoles 9 + chorizo 13 + manchego 14 + chimichurri 8 + peterselie 17

● Besmeer de tostada met frijoles fried beans

● Snijd de chorizo in fijne reepjes en verdeel over de tostada *optioneel

● Beleg met een roosje manchego

● Dresseer met voldoende chimichurri en werk af met peterselie

● Verwarm het gehakt in de microgolf gedurende 60sec op 500watt

HOW TO EITJES

Benodigdheden: ovenschaaltje

Optie 1 SHAKSHUKA: ei E + salsa 6 + kaasmix 15 + pijpajuin 16 + peterselie 17 + zure room 1

● Doe de spicy salsa in een klein ovenschaaltje

● Verwarm in de oven op 180° gedurende 6 minuten

● Haal de warme salsa uit de oven en breek er 1 volledig eitje in

● Besprenkel met wat kaas

● Plaats opnieuw in de oven tot het eitje bijna gaar is - reken hiervoor minstens 10minuten

● Haal het geheel uit de oven en werk af met toppings zoals: zure room + jalapeno en

peterselie



Optie 2 HUEVOS RANCHEROS: ei E + taco C + salsa 6 + kaasmix 15 + gehakt 12 + pijpajuin 16 +

peterselie 17 + guacamole 7 + chimichurri 8

● Bak een spiegeleitje in de pan

● Verwarm de taco in de microgolf tussen 2 borden gedurende 60sec op de laagste stand

● Beleg nu de tortilla met wat spicy salsa, een beetje gehakt (fried beans = veggie) en wat

kaasmix

● Leg er het spiegeleitje op

● Voeg wat groentemix toe en besprenkel met chimichurri

● Dresseer met guacamole

HOW TO MAÏS

Benodigdheden: airfryer *optioneel

Optie 1 HARTIG: mais + boter F + zure room agave 3 + peterselie 17

● Verwarm de oven voor op 180°

● Beboter de maïs met bijgevoegde boter

● Leg op een bakplaat en bak gedurende 10 minuten op 180° - of - 10minuten op 180° in de

airfryer

Tip: Indien nodig, beboter halverwege met wat extra boter en draai om

● Dresseer met zure room agave en peterselie

HOW TO CHURRO

Benodigdheden: friteuse *optioneel en bakvorm

Voorbereidend werk: verwarm de friteuse of oven op 180°

Optie 1 ZOET: churros G + zure room agave 3 + chocolade 21 + fruitmix 20

● Frituur de churros op 180° tot goudbruin, opgepast dit duurt slechts een drietal minuutjes

● Of bak de churros op 180° tot goudbruin in de oven

● Smelt de helft van de chocolade snippers in de microgolf of au bain marie (leg in warm water

- geen kokend water!)

● Spuit de chocolade over de churros of dip ze hierin

● Werk af met dulce de leche

Tip: de churros zijn ook lekker om te dippen in de zure room agave met wat fruit!

Optie 2 HARTIG: churros G + ei E + zure room chipotle 2 + bacon bits 10 + pijpajuin 16

● Verwarm de oven voor op 150°

● Beboter de muffinvorm en vul met 1 churro (laat de boog naar boven uitsteken!)

● Breek 1 eitje in de vorm, strooi wat bacon bits bovenop en kruid af met peper en zout

● Bak gedurende een 10-tal minuten op 150° tot dit een vastere structuur krijgt

● Laat het geheel eventjes afkoelen en maak de churromuffin los

● Dresseer met wat zure room chipotle en pijpajuin



HOW TO MIMOSA

Optie 1: Bubbels + fruitsap I + gedroogd fruit

Optie 2: Bubbels + fruitsap I + mango mocktail 23 + gedroogd fruit

Tip: triple sec in de kast? voeg een scheutje toe aan de cava en fruitsap voor een extra kick! werk af

met munt voor een frisse toets!

HOW TO MOCKTAIL

Mango mocktail 23 - kant en klaar! ready to serve - op ijs of warm

HOW TO COCKTAIL

Optie 1: Rumshot 24  + mango mocktail 24

● Voeg de shot rum toe aan 120ml mango voor 1 serve


