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Welkom!

Liefs,
Miriam

VEGGIEREPORTER

Hoi, wat leuk dat je dit e-book hebt gedownload! Goeie Grutjes! is mijn allereerste e-book
OOIT en daar ben ik ontzettend trots op. Voor degenen die mij nog niet kennen: ik ben
Miriam, ook wel Mirrie, Mirm of The Veggie Reporter genoemd. Ik ben gek op eten
(en dan met name havermout), fotograferen en schrijven over alles rondom plantaardig
leven. O ja, ik ben geboren met één hand, maar ik ben wel heel handig!

Genoeg over mij. In Goeie Grutjes! vind je maar liefst 43 pagina's vol handige weetjes,
kleurrijke food foto's en recepten om je vingers bij af te likken. Het is een enorme eer om
je dit digitale kookboek te kunnen aanbieden, maar daar hoef je mij niet voor te
bedanken. Wel mag er flink geapplaudisseerd worden voor mijn sponsor en favoriete
graanpletters van Meesters van De Halm, want zonder deze mensen had ik hier nooit zo
veel tijd, energie, geld en liefde in kunnen steken.

Heb je een van de recepten uit dit e-book gemaakt? Ik zou het fantastisch vinden om
hiervan een foto te zien op Instagram, dus deel deze vooral en vergeet niet
@veggiereporter en @meesters_van_de_halm te taggen. Op Facebook en via de mail ben
je natuurlijk ook van harte welkom om jouw creaties te delen.

Nog even een huishoudelijke mededeling: alle onderstreepte woorden linken naar de
websites van de genoemde tips of items. Ook op de afbeeldingen van de producten van
Meesters van De Halm kun je klikken om direct naar de webshop te gaan.

MEESTERS_VAN_DE_HALM

http://www.instagram.com/veggiereporter
http://www.instagram.com/veggiereporter
http://www.instagram.com/veggiereporter
https://www.instagram.com/meesters_van_de_halm/
https://www.facebook.com/theveggiereporter/
mailto://info@veggiereporter.com
https://www.instagram.com/meesters_van_de_halm/
https://www.instagram.com/meesters_van_de_halm/


Als ik aan haver denk, denk ik terug aan warme zomervakanties.
Terwijl we over kronkelige boerenwegen rijden, schijnt de warme zon
in mijn gezicht en wuiven de prachtige uitgestrekte, groengele
graanvelden me toe. Nooit heb ik bedacht dat dit de granen zijn die
ik elke dag consumeer. Dus, in het kader van ‘weet wat je eet’: zo
wordt een haverkorrel het havervlokje in je brood, cracker of
havermoutpap.

Hoewel haver oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië komt,
doet deze graansoort het prima in Nederland. Per jaar wordt er zo’n 1500
hectare van het graansoort verbouwd. Vooral in de zomermaanden zul je de
havervelden zien: in juni staan ze volop in bloei. Tussen eind juli en eind
augustus wordt er geoogst.

Stofzuigen
De Meesters van De Halm krijgen hun biologisch geteeld graan vooral van
regionale telers en van de Nederlandse biologische graanpool, een soort
grote voorraad waaruit graan kan worden afgenomen. Dat wordt los of in
gigantische zakken geleverd. Omdat het biologisch is, zit daar vaak nog stro,
grof onkruid, gruis en loos graan tussen. Met een grote stofzuiger, de
voorreiniger, wordt dit eruit gezogen. Het graan kan dan nog zo’n 18 tot 20
procent vocht bevatten.

Drogen
Vocht zorgt ervoor dat het graan snel bederft. Om dit te voorkomen, mag het
vochtgehalte niet hoger zijn dan 16 procent. Een probleem: je kunt het graan
niet zomaar drogen in een oven, omdat de kiemkracht dan verloren gaat.
Meesters van De Halm droogt graan daarom nog na met lucht. Vervolgens
wordt het opgeslagen in een silo tot het gebruikt zal worden.

Van graankorrel
tot havermout



Pellen
Haver is een graan dat gepeld moet worden. Ongepelde haverkorrels
worden in een soort centrifuge gestopt, zodat de korrel losschiet uit zijn
pel. In het geval van naakte haver, een andere haversoort dan de
‘gewone’ haver, valt het kaf al van de korrel zodra de haver rijp is.
Hierdoor hoeft het kaf dus niet meer van het koren te worden
gescheiden ;)

Nog een keer schoonmaken
Zelfs na het pellen kan het nog zo zijn dat er restjes vuil tussen het
graan zitten. Meesters van De Halm zeeft deze restjes weg op basis van
gewicht: stro en kaf zijn lichter dan graan, stenen zijn zwaarder. De
haverkorrels zijn nu klaar voor de verkoop, kunnen doormidden
gesneden worden tot havergrutten of worden klaargestoomd voor het
pletten tot een havervlok.

Weken en pletten
Om het pletten makkelijker te maken, wordt het graan een dag van
tevoren geweekt. Daarna wordt het graan voorverwarmd op een band,
zodat het zacht en soepel wordt. Daarbij worden bepaalde enzymen
uitgeschakeld die de korrel bitter zouden maken. De haverkorrel wordt
geplet tot havervlok, koelt af en verliest zijn laatste beetje vocht.

De havervlokken worden verpakt in biologisch afbreekbaar folie, naar de
klant of winkel gebracht en belanden uiteindelijk op jouw bord.
Weer wat geleerd!

Hoe zit dat dan met gluten?
Gluten is een eiwit dat van nature in tarwe, rogge, gerst, spelt en kamut
voorkomt. Dit eiwit kan schade aanrichten aan darmen bij mensen die
lijden aan coeliakie of dermatitis herpetiformis (ook wel ziekte van
Durhing genoemd). Haver bevat van nature geen gluten, maar kan in de
praktijk ‘besmet’ worden door granen uit naburige percelen of bij het
oogsten, wanneer oogst- en verwerkingsmachines niet goed zijn
schoongemaakt.



Glutenvrij haver in Nederland
Als je dus glutenvrije haver wil of moet eten, is het belangrijk om alleen
haver uit een glutenvrije haverketen te gebruiken. Hier wordt bij alle
schakels, van boer tot havermoutproducent, extra zorg en aandacht
besteed, om te kunnen garanderen dat het product glutenvrij zal zijn.
Nederland heeft zo’n glutenvrije haverketen. Deze is opgezet door Van
Dinter Semo en Meesters van De Halm, in samenwerking met de
Landbouwuniversiteit en de Coeliakievereniging.

De teler houdt rekening bij het uitzoeken van de grond dat er in het
verleden geen glutenhoudende granen zijn geteeld en dat er geen
besmetting kan ontstaan vanuit nabijgelegen akkers. Ook de
oogstmachines zijn zodanig geschoond dat er geen besmetting kan
ontstaan met gluten. Bij Van Dinter Semo wordt de haver gepeld en
geschoond op aparte glutenvrije machines, om tenslotte bij Meesters
van De Halm op een aparte, glutenvrije pletlijn geplet te worden tot o.a.
glutenvrije havermout.



Het belang van
biologisch graan

Biologische landbouw is gezonder voor de
natuur, dieren én mensen. Toch willen we dat
nog wel eens vergeten wanneer we in de
supermarkt overwegen om wel of niet een euro
meer te betalen voor de biologische tomaten.
Rob van Meesters van De Halm somt het belang
van biologisch nog eens voor ons op.

“De gezondheid van mensen kun je niet los zien van 
gezonde ecosystemen met een vitale bodem, goede gewassen en gezonde
dieren. Gezond zijn is geen kwestie van niet-ziek zijn, maar het continu
werken aan een fysieke, mentale, sociale én een ecologische gezondheid. Het
zo veel mogelijk vermijden van kunstmest, diergeneesmiddelen en additieven
die (slechte) gezondheidseffecten zouden kunnen hebben, is daarom in de
biologische landbouw van belang.

Biologische granen worden zonder chemische synthetische
bestrijdingsmiddelen en zonder kunstmest geteeld. Dat kan dankzij een goed
bouwplan (bijvoorbeeld door ieder jaar een ander product telen), met behulp
van mechanische onkruidbestrijding en vooral met aandacht voor een
duurzame, gezonde bodem. 

Biodiversiteit
Bio heeft ook effect op onze leefomgeving. Onkruid op een biologische akker
wordt niet dood gespoten, waardoor er op en rondom de akker een veel
rijkere flora en fauna ontstaat. Vergelijk het maar eens als je het ziet: de niet-
biologische akker zal enkel uit de geteelde gewassen bestaan, terwijl de
biologische akker vol staat met klaprozen, kamille en korenbloemen. Deze
(on)kruiden zorgen voor bloemen waar insecten graag op af komen. Deze
insecten trekken op hun beurt weer vogels en kleine zoogdieren. Zo ontstaat
een grotere biodiversiteit rondom de biologische akkers. Ook zorgen deze
insecten weer voor de bestuiving van de natuur. Ontzettend belangrijk, dus.”



Biologisch
in het kort:

Elk product met het Europees biologisch keurmerk is geproduceerd
volgens de regels voor biologische producten.

Naleving van de Europese eisen voor biologische landbouw worden
gecontroleerd door Skal Biocontrole.

De producent weet waar alle ingrediënten precies vandaan komen.

Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

In biologische producten zitten geen genetisch gemodificeerde
organismen (GGO) en synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen.
Ook zijn onnatuurlijke conserveermiddelen niet toegestaan. Dat
maakt jouw eten écht veel lekkerder!

Boeren en telers die biologische producten maken, krijgen daarvoor
een eerlijke prijs, zodat ze milieu- en diervriendelijk kunnen blijven
werken en een duurzaam bestaan hebben.

In de biologische landbouw is ruimte voor vruchtwisseling en
gezonde groei, waardoor een gezonde bodem ontstaat.

Er wordt geen kunstmest gebruikt, waardoor planten in hun eigen
tempo kunnen groeien.

Elke plant staat met zijn wortels in echte grond. De grond zit
barstensvol ingrediënten, die de plant weer kan opnemen.

Biologisch gaat uit van de kringloopgedachte: de mest van dieren
wordt weer gebruikt op biologische grond. Ook zijn er steeds meer
mogelijkheden om plantaardige mest te gebruiken.





Verschillende
soorten haver

Haverkorrels

Havergrutten

Havervlokken

Wanneer haver gepeld is, hou je
haverkorrels over. Deze soort vind je vooral
in de biologische winkel.

Havergrutten zijn gesneden haverkorrels. Ze
hebben een volle, robuuste haversmaak en
een nootachtige bite. Na het snijden van de
korrel behoudt het alle voedingsstoffen.

Wanneer een haverkorrel geplet wordt,
ontstaan er havervlokken. Ze zijn rijk aan
vezels en zitten vol vitaminen en mineralen.



DIY havermeel

Havermout

Haverzemelen

Ingrediënten Bereiding

Havermout of -vlokken
Blender of keukenmachine

Voeg de havermout- of vlokken toe aan je blender
of keukenmachine en pulse tot een fijn meel.
Dat is alles!

Wist je dat het supermakkelijk is om zelf havermeel te maken? Zo doe je dat!

Havermout bestaat uit kleinere vlokken,
omdat de haverkorrel voor het pletten in
kleine stukjes wordt geknipt. Havermout
leent zich perfect voor overnight oats.

Aan de buitenzijde van de haverkorrel zitten
de haverzemelen. Ze staan bekend om hun
hoeveelheid voedingsvezels en proteïne.





Ontbijtcake
met frambozen

Ingrediënten Bereiding

Voor 9 porties
125 g plantaardige yoghurt
120 ml plantaardige melk
60 g tahini
150 ml ahornsiroop
2 tl citroensap
1 tl vanille extract
240 g volkorenmeel
80 g havermeel (blz. 11)
1 tl bakpoeder
1/2 tl baking soda
Snufje zout
1 tl kaneel
125 g frambozen
25 g geroosterd amandelschaafsel

Bakblik van 20x20 cm
Bakpapier
Oven

Verwarm de oven voor op 180°C. Vet een bakblik
in, of beleg deze met bakpapier.
Meng de plantaardige yoghurt, plantaardige melk,
tahini en ahornsiroop tot een geheel. Roer het
citroensap en de vanille er doorheen.
Mix in een andere kom het meel, de bakpoeder,
baking soda, het zout en de kaneel.
Voeg de droge ingrediënten toe aan de natte
ingrediënten. Meng tot een geheel, maar roer niet
te veel om de luchtige structuur straks te
behouden.
Stort het beslag in het bakblik. Garneer met de
frambozen.
Bak de ontbijtcake voor 50 minuten of tot wanneer
je er met een tandenstoker in kunt prikken en deze
er schoon uitkomt.
Bestrijk de warme ontbijtcake met een dun laagje
ahornsiroop (optioneel) en bestrooi deze met het
geroosterde amandelschaafsel.
Laat de cake volledig afkoelen. Serveer
bijvoorbeeld met een schepje kokosyoghurt en wat
extra, verse frambozen.

Tip

Maak de ontbijtcake een avond
van tevoren, snijd

het in stukken en vries in
wat je niet nodig hebt.

Havermout
500 gram €1,99

https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havermout/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havermout/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havermout/




Havermoutpannenkoeken
uit de blender

Ingrediënten

Voeg de havermout toe aan een blender of
keukenmachine en maal tot een fijn meel.
Voeg de rest van de ingrediënten toe en pureer tot
er een glad mengsel is ontstaan.
Verhit wat olie in een koekenpan.
Giet het beslag in de pan, zo’n 5 eetlepels per keer.
Wanneer er bubbels op de pannenkoek zijn
ontstaan, kun je de pannenkoek omkeren. Herhaal
voor de rest van het beslag.
Serveer de pannenkoeken met jouw favoriete
toppings, zoals vers fruit en ahornsiroop.

Bereiding

Voor 2-3 personen
140 g glutenvrije havermout
1 grote, rijpe banaan
240 ml sojadrink
1 tl bakpoeder
1 el gebroken lijnzaad
Olie om in te bakken

Blender of keukenmachine
Koekenpan

Tip

Gooi bananen met een bruin
gespikkelde schil niet weg!

Deze superrijpe bananen zijn
het lekkerst om mee te

bakken, omdat ze wat zoeter
zijn. Ideaal voor in de

pannenkoeken.

Glutenvrije havermout
750 gram €4,75

https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-havermout-750-gram/
https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-havermout-750-gram/
https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-havermout-750-gram/




Snelle
pangranola

Ingrediënten

Verhit een koekenpan op het vuur.
Rooster de havervlokken en de noten en/of zaden
tot deze lichtbruin kleuren.
Voeg de rest van de ingrediënten toe en bak de
granola nog zo’n vijf minuten op middelhoog vuur.
Serveer de granola met plantaardige melk of
yoghurt en vers fruit.
Heb je granola over? Bewaar deze tot twee weken
in een afgesloten bakje.

Bereiding

Voor 2 personen
140 g havervlokken
4 el noten of zaden naar keuze
4 el gedroogd fruit naar keuze
2 el ahornsiroop
1 el olie (optioneel)
Snufje kaneel
Snufje zout

Koekenpan

Havervlokken
500 gram €1,99

Tip

Deze noten, zaden en gedroogde
vruchten zijn lekker in de granola:

amandelen, cashewnoten, pecannoten,
hazelnoten, zonnebloempitten,

pompoenpitten, kokossnippers, rozijnen,
abrikozen, stukjes dadel,

gevriesdroogde framboos
of aardbei

https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havervlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havervlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havervlokken/




Maple pecan
flapjacks

Ingrediënten

Verwarm de oven voor op 180°C. Vet een bakblik
in, of beleg deze met bakpapier.
Meng alle ingrediënten in een grote kom.
Stort het mengsel in de bakvorm. Druk goed aan
en versier de bovenkant eventueel met wat extra
pecannoten.
Bak de flapjacks in het midden van de oven voor
40 minuten of tot de bovenkant goudbruin kleurt.
Laat de flapjacks volledig afkoelen voor je deze uit
de vorm haalt en in repen snijdt.
Smelt de pure chocolade au bain marie en druip
deze over de flapjacks.
Serveer wanneer de chocolade hard is.

Bereiding

Voor 12 flapjacks
200 g havervlokken
30 g kokosrasp
1 tl kaneel
Snufje zout
120 ml gesmolten kokosolie
30 ml ahornsiroop
1 appel, geraspt
60 g gehakte pecannoten
+ extra ter decoratie
50 g pure chocolade

Bakblik van 20x20 cm
Bakpapier
Oven Dit recept is geïnspireerd op de flapjacks van Lisa.

Havervlokken
500 gram €1,99

Tip

Altijd een snack op voorraad
hebben? Deze flapjacks zijn
tot wel zes maanden lang
houdbaar in de vriezer.

https://veggiereporter.com/2020/07/03/easy-vegan-bananen-flapjacks/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havervlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havervlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havervlokken/




Haver-cranberry
koekjes

Ingrediënten

Verwarm de oven voor op 180°C. Beleg een
bakplaat met bakpapier.
Meng in een kommetje de gebroken lijnzaad met
drie eetlepels water en zet dit vijf minuten apart.
Mix de havervlokken met het meel en de kaneel in
een kom. Voeg de rest van de ingrediënten,
inclusief het lijnzaadmengsel, toe en roer tot een
geheel.
Vorm 12 tot 15 balletjes uit het mengsel en druk
deze op het bakpapier wat plat met een vork.
Bak de koekjes voor 12 tot 18 minuten, of tot ze
goudbruin zien.
Laat de koekjes volledig afkoelen.

Bereiding

Voor 12-15 koekjes
140 g havervlokken
2 el volkoren- of havermeel (p. 11)
1 tl kaneel
1 el water
90 g amandelpasta
30 g kokosbloesemsuiker
30 ml ahornsiroop
3 el cranberry’s
1 el gebroken lijnzaad
Snufje zout

Bakplaat
Bakpapier
Oven

Havervlokken
500 gram €1,99

Tip

Vervang de cranberry’s door
rozijnen, chocoladedruppels

of gehakte noten voor
extra variatie!

https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havervlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havervlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havervlokken/




No bake
bosvruchten cheesecake

Ingrediënten

Wanneer de dadels vrij hard zijn, week ze dan voor
5 minuten in heet water.
Voeg alle ingrediënten voor de bodem toe aan een
keukenmachine of blender en mix tot een
kruimelig mengsel dat aan elkaar plakt wanneer je
erin knijpt.
Beleg de springvorm met bakpapier of vet deze
goed in.
Stort het havermengsel in de vorm en druk deze
goed plat. Zet in de koelkast om op te stijven.
Spoel de keukenmachine of blender af en voeg
dan alle ingrediënten voor de cheesecake toe.
Pureer tot een glad mengsel.
Stort het mengsel over de bodem van de
cheesecake en laat dit minstens vier uur opstijven
in de koelkast.
Ontdooi de bosvruchten in een steelpan.
Meng de maizena met twee eetlepels water. Giet
het mengsel in het pannetje. Voeg ook de
ahornsiroop toe.
Kook het mengsel al roerend nog 5 minuten. Laat
het goed afkoelen en giet het bosvruchtenmengsel
vervolgens over de cheesecake.

Bereiding

Voor 12 personen
Voor de bodem
50 g pitloze dadels
100 g havermout
100 g amandelmeel
2 el kokosbloesemsuiker
65 ml gesmolten kokosolie
1 tl kaneel
Snufje zout

Voor de cheesecake
250 g cashewnoten (8 uur geweekt)
250 ml plantaardige melk
250 ml gesmolten kokosolie
100 ml ahornsiroop
2 el citroensap
Rasp van 1 citroen

Voor de topping
400 g bosvruchten uit de diepvries
2 el ahornsiroop
1 el maizena

Keukenmachine
Springvorm van 20cm
Bakpapier
Keukenmachine of blender

Dit recept is geïnspireerd op de monchoutaart van Judy.

Havermout
500 gram €1,99

Tip

Bij gebrek aan tijd kun je ook
een blik vlaaifruit als
topping gebruiken.

https://veggiereporter.com/2020/07/03/no-bake-vegan-monchoutaart/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havermout/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havermout/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havermout/




Haverbrood
zonder te kneden

Ingrediënten

Meng de gist met een klein scheutje water in een
kommetje.
Combineer in een grote kom het water met het
zout. Voeg het meel, de havermout en het
gistmengsel toe en roer tot een egaal, plakkerig
deeg.
Dek de kom af met een schone theedoek en laat
het deeg 12 uur rijzen op een warme, donkere
plek.
Bedek een cakevorm met bakpapier. Stort het
gerezen deeg in de cakevorm en bestrooi de
bovenkant met wat extra havermout. Dek opnieuw
af met een theedoek en laat het mengsel nog 45
minuten narijzen.
Verwarm ondertussen de oven voor op 230°C en
zet er een bakplaat en een rooster in.
Snijd het deeg over de lengte in met een scherp
mes en zet het op het ovenrooster. Giet een laagje
water in de hete bakplaat. Pas op, dit gaat stomen.
Bak het brood voor 30 minuten.
Haal de bakplaat en het brood uit de oven.
Verwijder het brood voorzichtig uit de vorm, maar
laat het bakpapier er omheen zitten.
Dek de bovenkant van het brood af met
aluminiumfolie, plaats het brood terug op het
rooster en bak het brood nog 10 tot 15 minuten
extra tot de onderkant van het brood droog
aanvoelt.
Laat het brood een half uur afkoelen
voor je het in plakken snijdt.

Bereiding

Voor 1 brood
200 g havermout + een beetje extra
365 g volkorenmeel of boekweitmeel
2 g verse gist
12 g zout
425 ml water

Theedoek
Cakevorm
Oven
Bakplaat
Ovenrooster

Glutenvrije havermout
750 gram €4,75

Tip

Door glutenvrije havermout
en boekweitmeel in plaats

van volkorenmeel te gebruiken,
maak je dit haverbrood
gemakkelijk glutenvrij!

https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-havermout-750-gram/
https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-havermout-750-gram/
https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-havermout-750-gram/




Borrelbrood
met knoflook en olijven
Ingrediënten

Maak het recept voor het haverbrood zonder te
kneden (p. 28), maar schep nu de knoflook,
zongedroogde tomaten en olijven door het deeg
voor je het op een warme, donkere plek 12 uur
laat rijzen.

Bereiding

Voor 1 brood
200 g havermout + een beetje extra
365 g volkorenmeel of boekweitmeel
2 g verse gist
12 g zout
425 ml water
2 tenen knoflook, geperst
3 el zongedroogde tomatenreepjes
150 g olijven

Theedoek
Cakevorm
Oven
Bakplaat
Ovenrooster

Glutenvrije havermout
750 gram €4,75

Tip

Voeg wat rozemarijn,
tijm en/of oregano toe

voor een kruidige
smaak.

https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-havermout-750-gram/
https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-havermout-750-gram/
https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-havermout-750-gram/




Makkelijke
pizzabodem

Ingrediënten

Verwarm de oven voor op 200°C en beleg een
bakplaat met bakpapier.
Meng het havermeel met de haverzemelen, het
zout en het gebroken lijnzaad. Voeg de olijfolie toe.
Door steeds een beetje water toe te voegen, kun je
het kneden tot een kneedbaar deeg. Begin met
ongeveer 40 milliliter water.
Druk het deeg plat op het bakpapier en maak er
een mooie vorm van voor de pizza.
Beleg de pizza met toppings naar keuze, zoals
tomatensaus en verse groente.
Bak de pizza voor 20-30 minuten tot de korst er
knapperig uitziet.
Snijd de pizza in stukken en serveer warm.

Bereiding

Voor 1-2 personen
120 g havermeel (p. 11)
1 el haverzemelen
1/2 tl zout
1 el gebroken lijnzaad
30 ml olijfolie
Water

Oven
Bakpapier
Bakplaat

Glutenvrije haverzemelen
500 gram €3,95

Tip

Top je pizza met verse
rucola en/ of basilicum

wanneer deze uit
de oven komt.

https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-haverzemelen/
https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-haverzemelen/
https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-haverzemelen/




Goeie grutjes!
risotto

Snipper de sjalot en snijd de knoflook fijn. Snijd de
gemengde paddenstoelen grof.
Verhit de olijfolie in een grote pan en fruit hierin de
sjalot en knoflook. Ris de blaadjes van de takjes
tijm en bak deze mee. Voeg de paddenstoelen toe
en bak deze 5 minuten mee.
Voeg ook de havergrutten toe aan de pan en bak
deze 3 minuten mee met het
paddenstoelenmengsel.
Voeg de helft van de groentebouillon toe en roer
goed. Wanneer de bouillon is opgenomen, kun je
steeds een scheutje bouillon en witte wijn
toevoegen. Blijf goed roeren. Na 30 minuten
zouden de havergrutten gaar moeten zijn.
Rasp eventueel wat veganistische kaas door de
risotto.
Breng de risotto op smaak met de citroenrasp,
versgemalen zout en peper. Serveer warm en
eventueel met wat extra tijm.

Ingrediënten Bereiding

Voor 4 personen
1 sjalot
2 tenen knoflook
500 g gemengde paddenstoelen
2 takjes tijm
250 g havergrutten
800 ml groentebouillon
100 ml veganistische witte wijn
4 el olijfolie
Veganistische kaas (optioneel)
2 tl citroenrasp
Versgemalen zout en peper

Havergrutten
500 gram €2,39

Tip

Heb je risotto over?
Maak er risottoballetjes van

(volgende recept)!

Tip

Voeg bij de laatste scheutjes
bouillon en witte wijn een

flinke hand doperwtjes uit de
vriezer toe voor een frisse

kleur en smaak.

https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/
https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/
https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/




Arancini
(risottoballetjes)

Ingrediënten

Vorm 12 tot 15 balletjes van de risotto en rol ze
door de paneermeel.
Verhit de frituurpan of een pan met olie tot 180°C
en frituur de risottoballetjes in 3 tot 4 minuten
goudbruin.
Laat de risottoballetjes uitlekken op keukenpapier
en serveer direct.

Bereiding

Voor 12-15 balletjes
2 porties Goeie grutjes! risotto (p. 31)
80 g paneermeel
Plantaardige olie om in te frituren

Frituurpan of steelpan

Havergrutten
500 gram €2,39

Tip

Zorg ervoor dat de
overgebleven risotto voldoende
is afgekoeld en minstens twee

uur in de koelkast heeft
gestaan.

https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/
https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/
https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/




Goeie grutjes! salade
met geroosterde groente
Ingrediënten

Verwarm de oven voor op 200°C en bedek een
bakplaat met bakpapier.
Bereid de havergrutten met 2,5 keer zoveel water
in 10 minuten al dente. Spoel af en laat de
gekookte grutten afkoelen.
Maak de sjalotten, knolselderij, wortel, pastinaak
en rauwe biet schoon en snijd deze in grove
stukken. Leg ze op het bakpapier.
Strooi de olijfolie en balsamicoazijn over de
groente, schep om en rooster de groente voor 30
tot 40 minuten.
Verdeel de havergrutten, geroosterde groente en
babyspinazie over vier borden. Voeg zout en peper
toe naar smaak.

Bereiding

Voor 4 personen
250 g havergrutten
2 sjalotten
1 kleine knolselderij
200 g wortel
200 g pastinaak
200 g rauwe biet
4 el olijfolie
2 el balsamicoazijn
80 g babyspinazie
Versgemalen zout en peper

Oven
Bakplaat
Bakpapier

Havergrutten
500 gram €2,39

Tip

Liefhebber van feta?
Deze salade is nóg
lekkerder met wat

blokjes veganistische
witte 'kaas'.

https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/
https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/
https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/




Sushi
sandwiches

Ingrediënten

Kook de havergrutten met dubbel zoveel water in
25 minuten gaar. Laat de grutten afkoelen en roer
de sushi azijn, de suiker en een snufje zout er
doorheen.
Leg de nori vellen met de matte kant open en
maak in het midden een vierkantje met
havergrutten. Dit moet zo’n 10 bij 10 centimeter
zijn en niet meer dan 1/2 centimeter dik.
Beleg de havergrutten met de avocado, wortel en
de gerookte tofu. Druk hier weer zo’n zelfde
vierkantje havergrutten bovenop.
Vouw de hoeken van het nori vel naar binnen. Pak
deze stevig in met plastic folie. Leg in de koelkast.
Maak de sriracha-mayonaise door de sriracha door
de mayonaise te roeren.
Verwijder het plastic van de sushi sandwiches,
snijd ze door de helft en serveer ze met de
sriracha-mayonaise en sojasaus.

Bereiding

Voor 4 sandwiches
4 nori vellen
175 g havergrutten
60 ml sushi azijn
1/2 tl suiker
Snufje zout
1 avocado, in plakjes
100 g wortel, julienne
200 g gerookte tofu, in plakjes
Sojasaus

Voor de sriracha-mayonaise
4 el veganistische mayonaise
1 el sriracha

Plastic folie

Havergrutten
500 gram €2,39

Tip

Niet zo’n fan van tofu?
Vervang deze dan door een
plantaardige ‘kip’schnitzel,
vegan zalm of een andere

vervanger naar keuze.

Tip

Wil het maar niet lukken?
Maak er een sushi bowl van

(volgende recept)!

https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/
https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/
https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/




Sushi
bowl

Ingrediënten

Kook de havergrutten met dubbel zoveel water in
25 minuten gaar. Laat de grutten afkoelen en roer
de sushi azijn, de suiker en een snufje zout er
doorheen.
Maak de wasabi-mayonaise door de wasabi door
de mayonaise te roeren
Verdeel de havergrutten, plantaardige ‘zalm’, rode
ui, edamame bonen, avocado, wortel en radijs over
vier kommen. Serveer met wat reepjes nori,
sesamzaadjes, de wasabi-mayonaise en sojasaus.

Bereiding

Voor 4 personen
250 g havergrutten
90 ml sushi azijn
1 tl suiker
Snufje zout
200 g plantaardige ‘zalm’ (of een
vervanger naar keuze)
200 g edamame bonen
1 avocado, in plakjes
1 rode ui, gesnipperd
1 nori vel, in reepjes
100 g wortel, julienne
75 g radijs, in plakjes
4 tl sesamzaad
Sojasaus

Voor de wasabi-mayonaise
4 el veganistische mayonaise
1 tl wasabi

Havergrutten
500 gram €2,39

Tip

Varieer met groente.
Ook komkommer, tomaat en

gestoomde zoete aardappel zijn
lekker in een sushi bowl!

https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/
https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/
https://meestersvandehalm.nl/haver/havergrutten/




Dankjewel

Liefs,
Miriam

Jij! Ja, jij. Dankjewel dat je hebt gekozen voor meer plantaardig eten.
Ik hoop dat ik je met Goeie Grutjes! nieuwe dingen heb kunnen
leren, of je heb kunnen inspireren.

Dank aan Meesters van De Halm voor deze mooie samenwerking.
Zonder jullie had dit e-book er niet geweest. En bedankt voor wat jullie
doen om deze wereld een stukje mooier te maken. Tim, bedankt voor
het aanhoren van mijn (niet altijd even goede) ideeën, voor het proeven
van alle gerechten en voor alle afwas die je voor me hebt gedaan. Mama,
bedankt voor de uren die je met mij aan de telefoon hebt gehangen,
maar ook voor het bewaken van mijn grenzen. Papa, bedankt voor je
geduld wanneer mama weer eens de hele ochtend met mij aan de lijn
hing. Mijn grote broers: merci voor het doorlezen van alle teksten, de
feedback en de steun. Lisa, je photoshop skills hebben me gered.
Bernadette, Eva, Judith, Juliët, Tes en Val, ik ben dankbaar voor jullie
vertrouwen en vriendschappen. Felicitas, dankjewel voor het uitlenen
van je broodrecept. Ook ben ik ontzettend dankbaar voor iedereen die
ik hier niet heb genoemd, maar die mij wel hebben gesteund in het
najagen van mijn dromen. Dit e-book was een van die dromen. Jullie zijn
geweldig!
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