
Ingrediënten voor 1 portie
• 1/2e paprika, in reepjes 
• 1 kleine wortel, in schuine plakken 
• Handvol amandelen
• 5 Falafels Original
• 3 eetlepels hummus (100 gr)
• Handvol kerstomaatjes
• Handvol komkommerlinten 
• Handvol rucola
• 2 eetlepels gepekelde rode kool
• 2 eetlepels yoghurt-look-chilisaus (zie recept)
• Komijnpoeder en ras-el-hanout
• Peper, zout, olijfolie  

Bereidingswijze (30 min)
1. Verwarm de oven voor op 180°. 
2. Meng de wortel en paprika met olijfolie, komijnpoeder, peper   
 en zout. Bak 15 min in de oven of tot wanneer ze gaar zijn en   
 goudbruin kleuren. 
3. Bak de amandelen goudbruin in een antikleefpan met wat   
 olijfolie en ras-el-hanout. 
4. Bak in dezelfde pan de falafels in wat olie. 
5. Vul een diep bord met de hummus, rauwe groenten en lauwe   
 geroosterde groenten. 
6. Verdeel de warme falafels over de groenten. 
7. Werk de kom af met de gepekelde rode kool en de    
 yoghurtsaus. Strooi er als afwerking de geroosterde amandelen  
	 over	en	een	flinke	snuif	peper	en	zout.	

Rainbow Hummus Bowl
kleurrijke Midden-Oosterse hummus 

bowl met Falafel Original

RECEPTEN 
FOODSERVICE 



• 250 gram rode kool, gesnipperd
• 200 ml appelciderazijn
• 200 ml water
• 4 eetlepels suiker
• 2 theelepels zeezout
• 1 à 2 tenen look, in dunne plakken
• Flinke snuif zwarte peper of 1 tl zwarte   
 peperbollen
• Smaakmakers: 2 tl mosterdzaadjes, 
 2 blaadjes laurier, 2 tl korianderzaad

• Blik van 400 gram kikkererwten 
 (240 gr uitgelekt gewicht)
•	2	flinke	eetlepels	Tahin(i)	of	sesampasta	
• Sap van 1/2e à 1 citroen
• 1 tl mild paprikapoeder 
• 1 tl komijnpoeder 
• Snuif cayennepeper of lepeltje harissa    
 (optioneel)
• 1/2e teen look
• 2 el olijfolie
• Zwarte peper & zeezout
 
Extra smaakmakers: currypoeder, kurkuma, 
za’atar,..

• 200 ml ongezoete (soja)yoghurt
• 2 tenen look, geperst
• 1/4e theelepel chilivlokken
• Flinke snuif ras-el-hanout
• 1 eetlepel citroensap
• 1 eetlepel olijfolie
• Peper, zout

Extra smaakmakers: currypoeder, kurkuma, 
za’atar,..

Bereidingswijze (10 min)
1. Spoel de kikkererwten en doe ze samen met    
 de overige ingrediënten en 4 eetlepels    
 water in een kleine hakmolen of blender.
2. Blend tot een smeuïge hummus. Voeg indien    
 nodig meer water toe.
3. Proef en kruid bij naar smaak. 

Bereidingswijze (5min)
1. Meng de yoghurt met de geperste look,    
 chilivlokken, ras-el-hanout, citroensap en olijfolie. 
2. Proef en kruid bij met peper & zout. 

Voor 250 gr gepekelde rode kool

Voor 250 gr hummus

Voor 200 ml yoghurt-look-chilisaus

Bereidingswijze (15min)
1. Doe de gesnipperde rode kool in een grote glazen bokaal. 
2. Doe de azijn samen met het water, de suiker, het zout en de   
 look in een steelpan. Verwarm tot wanneer de suiker en het   
 zout zijn opgelost. Voeg er ook de smaakmakers aan toe.
3. Giet de azijn-mengeling in de bokaal. Roer goed zodat alles   
 vermengd is, of sluit de bokaal af en schud voorzichtig. 
4. Laat de bokaal goed afkoelen en plaats vervolgens in de   
 koelkast. 
5. Je kan deze ingelegde groenten vanaf dag 1 opeten. 
 Ze worden lekkerder van smaak na een paar dagen. Het   
 bewaart gemakkelijk 2 à 3 weken, of zelfs langer. 



Ingrediënten voor 1 portie
• 1 tomaat
• 1 eetlepel gesnipperde lente-ui of rode ui
• Sap van 1/2e limoen
• 2 takjes koriander + meer als afwerking
• 2 eetlepels gekookte rode bonen
• 1 eetlepel gekookte mais 
• 1/2e avocado
• 5 Falafels Mexican
• Bladgroenmengeling  
• 1 handvol nacho chips
• 1 eetlepel limoen-koriandersausje
• Peper, zout, chilivlokken & olijfolie

Optioneel: verdeel schijfjes jalapeno over de 
salade, voor een pittige toets.

Bereidingswijze (15 min)
1. Snijd de tomaat in blokjes, meng met de lente-ui (of rode ui), 
het sap van een halve limoen en de blaadjes van twee takjes 
koriander. Kruid met peper en zout. 
2. Spoel de rode bonen en de mais. Laat goed uitlekken.
3. Snijd de avocado in blokjes
4. Bak de falafels in wat olijfolie.

Samenstelling
1. Verdeel het bladgroen over een diep bord. Lepel de    
 tomatensalsa, de rode bonen en de mais over het bladgroen. 
2. Verdeel de avocadoblokjes en gebakken falafels over de salade  
 en werk af met de nacho’s. 
3. Lepel de limoen-koriandersaus over de salade en werk af met   
 verse koriander, chilivlokken, peper en zout. 

• 1/2e teen look
• 15 gr koriander (blaadjes en steeltjes)
• 1 eetlepel limoensap
• 75 ml olijfolie
• ½ tl ahornsiroop
• Zout & zwarte peper

Optioneel: 1 jalapenopeper of een snuif 
chilivlokken, voor extra pit

Voor 100 ml limoen-koriandersaus

Bereidingswijze (5 min)
Blend alle ingrediënten. Kruid bij naar smaak.  

Mexican Nacho Salad
met Falafel Mexican



Gorgeous Greek Salad
Griekse Salade met Falafel Greek 

Ingrediënten voor 1 portie
•	Twee	eetlepels	olijven
• 1 takje verse dille 
• 1	eetlepel	rode	ui,	fijngesneden	of	in	ringen
• Appelciderazijn
• 100 gram risoni-pasta of granen naar keuze
• 5 Falafels Greek
• Handvol mesclun
• Handvol komkommerlinten
• 1 takje verse munt
• 1 eetlepel dille-munt-veganaise
• Citroensap, peper, zout, olijfolie

Bereiding (20 min)
1. Marineer de olijven in olijfolie, met gehakte dille, een paar   
 druppels citroensap, peper en zeezout. 
2. Marineer de rode ui in een lepel appelciderazijn. 
3. Kook de pasta of granen volgens de aanwijzingen op de   
 verpakking. 
4. Bak de falafels in wat olijfolie. 

Samenstelling
1. Neem een brede kom of diep bord en verdeel er de lauwe   
 pasta en mesclun over. 
2. Verdeel de komkommerlinten, olijven en rode ui over de pasta. 
3. Werk af met de falafels, blaadjes munt en de dille-munt
 veganaise.

• 1 teen look, geperst
• 2 tl mosterd 
• 100 ml ongezoete sojamelk 
• 1 el wittewijnazijn 
• 1/2e tl zout 
• snuif zwarte peper
• 170 ml zonnebloemolie
• 4 takjes dille (volledig)
• 2 takjes munt (enkel blaadjes en zachte steeltjes)

Voor 250ml dille-munt veganaise

Bereiding (10 min)
1. Zet alle ingrediënten minstens een uur op kamertemperatuur. 
2. Neem een hoge, smalle beker. Doe er alle ingrediënten in,   
 behalve de zonnebloemolie en de verse kruiden. Meng goed   
 met een vork of garde. 
3. Zet je staafmixer in de beker. Mix op middelmatige snelheid,   
	 terwijl	je	de	zonnebloemolie	in	een	fijn	straaltje	langzaam		 	
 toevoegt. Beweeg de staafmixer heel langzaam van beneden   
 naar boven.
4. Blend tot een lobbige veganaise. Proef en kruid bij met peper   
 en zout. 
5. Voeg er als laatste de verse kruiden aan toe en mix kort. 



Ingrediënten
• 1/2e aubergine, in schijfjes
• 5 cm ciabatta
• Handvol kerstomaatjes
• 5 Falafels Italian
• 2 handenvol rucola
• 1/4e komkommer, in blokjes
• 1 eetlepel kappertjesvinaigrette
• Handvol basilicumblaadjes
• Peper, zout, Provençaalse 
 kruiden en olijfolie

Samenstelling

1.  Verdeel de rucola, aubergine, gebakken falafels en 
komkommerblokjes over een groot bord. 
2. Verdeel de ciabatta en gepofte tomaten over de salade 
(inclusief het vocht onderin de ovenschaal: een kruidige 
mengeling van olijfolie, tomatensap en Provençaalse 
kruiden).
3. Lepel de kappertjesvinaigrette over de salade. 
4. Werk af met de verse basilicum, peper en zout.

Bereidingswijze (30 min)
1. Verwarm de oven voor op 180 °. 
2. Leg de aubergineschijfjes in een ovenschaal en 
strijk rijkelijk in met olijfolie, peper en zout. Plaats 
in de oven en bak 20 min tot wanneer de aubergine 
zacht en goudbruin is.
3. Scheur de ciabatta in stukken van 2 à 3 cm en doe 
deze samen met de kerstomaatjes in een tweede 
ovenschaal. Besprenkel  met olijfolie en strooi er 
Provençaalse kruiden, peper en  zeezout overheen. 
Plaats 5 à 10 min in de oven tot wanneer de tomaten 
beginnen open te barsten en de ciabatta goudbruin 
en krokant is. 
4. Bak de falafels in olijfolie. 

Crunchy Panzanella Salade
gebakken-broodsalade met Falafel Italian

• 65 ml olijfolie
• 25 ml witte wijnazijn 
•	1	klein	sjalotje,	fijngesneden	(20	gr)
• 2 eetlepels kappertjes, grof gehakt
• Snuif gedroogde basilicum of Provençaalse 
kruiden
• Peper & zout

Voor 125 ml kappertjesvinaigrette

Bereidingswijze (5 min)
Meng alle ingrediënten in een kom. 
Proef en kruid bij met peper en zout. 



Ingrediënten voor 1 portie
• 1 burgerbroodje 
• 1/2e avocado
• ½ eetlepel limoensap
• Snuif komijn
• 1 takje platte peterselie, blaadjes grofgehakt
• 1 takje koriander, blaadjes grofgehakt
• 1 falafel burger Mexican
• 4 schijfjes tomaat
• Handvol krulsla
• Handvol scheutjes
• Handvol nacho’s, verkruimeld
• 1 eetlepel Smokey BBQ Veganaise
• Olijfolie, peper en zout
  

Bereidingswijze (15 min)
1. Bak het broodje bruin & krokant in de oven of toaster.
2. Meng voor de guacamole de geplette avocado met het   
 limoensap, een snuif komijn, de gehakte peterselie en    
 koriander, peper en zout. 
3. Bak de falafelburger in wat olijfolie. 

Mighty Mexican Burger
met Mexicaanse Falafelburger  



• 100 ml ongezoete sojamelk 
• 1 el wittewijnazijn
• 2 tl mosterd
• ½ tl zout
• 150 ml zonnebloemolie
• 1 tl sojasaus 
• snuif cayennepeper
• 1 tl ahornsiroop of agavesiroop
• 1 tl tomatenpuree
• Flinke snuif gerookt paprikapoeder

Voor 250 ml Smokey BBQ Veganaise 

Bereidingswijze (10 min)
1. Zet alle ingrediënten minstens een uur op kamertemperatuur. 
2. Neem een hoge, smalle beker. Doe er de eerste vier    
 ingrediënten in. Meng goed met een vork of garde. 
3. Zet je staafmixer in de beker. Mix op middelmatige snelheid,   
	 terwijl	je	de	zonnebloemolie	in	een	fijn	straaltje	langzaam		 	
 toevoegt. Beweeg de staafmixer heel langzaam van beneden   
 naar boven.
4. Blend tot een lobbige veganaise. 
5. Voeg er als vervolgens de laatste 5 ingrediënten aan toe. 
 Mix kort. 

Samenstelling
1. Beleg de onderste helft van het broodje met de guacamole. 
2. Leg er de tomatenschijfjes en de gebakken falafelburger op. Werk af met de sla, 
 de scheutjes en de gebroken nacho’s. 
3. Lepel de Smokey BBQ Veganaise op de bovenste helft van het broodje en leg 
 bovenop de burger. 



Sweet Pickle Burger
met Kinowaburger

Ingrediënten
• 1 Burgerbroodje
• 2 eetlepels gesnipperde witloof
• 4 schijfjes courgette
• 1 Kinowaburger
• Handvol krulsla
• Handvol scheutjes
• 2 eetlepels Curry-Bloemkool Pickles 
• Peper, zout, (soja)boter en olijfolie

Bereidingswijze (20 min)
1. Bak het broodje bruin & krokant in de oven of toaster.
2. Bak het witloof aan in (soja)boter. Kruid met peper, zout en 
nootmuskaat. 
3. Grill de courgette in olijfolie, met peper en zeezout. 
4. Bak de Kinowaburger in wat olijfolie. 

Samenstelling
1.  Leg de schijfjes courgette op het onderste broodje. 
Bedek met een handvol krulsla. 
2. Dek af met de gebakken Kinowaburger. 
3. Leg de gebakken witloof op de burger en werk af met de 
scheutjes.
4. Lepel er de curry-bloemkool pickles bovenop, en sluit af 
met de bovenste helft van het broodje. 

• 100gr kleine bloemkoolroosjes (1 cm)
• 2 el (30 gr) zilveruitjes, gehalveerd
• 1tl mosterd
• 1 tl currypoeder
• 1 tl kurkumapoeder
• 100 ml wittewijnazijn
• 1 el suiker
• 1/2e el maïzena
• 1 el augurk in schijfjes
• Peper, kruidenzout, (soja)boter

Voor 250 ml Curry-Bloemkool-Pickles

Bereidingswijze (20 min)
1. Smelt de boter in een pan op middelmatig vuur en stoof de   
 bloemkool en zilveruitjes een vijftal minuten aan.
2. Voeg de mosterd, curry en kurkuma toe en laat even    
 meebakken. 
3. Voeg vervolgens de azijn en suiker toe. Kruid met peper en   
 kruidenzout. Laat een aantal minuten sudderen. 
4. Los	ondertussen	de	maïzena	op	in	een	flinke	scheut	koud	water.		
 Giet deze bij de bloemkool, zet het vuur lager en roer terwijl   
 de saus bindt. Voeg meer water toe indien de saus te dik   
 wordt. 
5. Haal van het vuur en voeg de schijfjes augurk toe. 
6. Laat afkoelen, proef en kruid bij naar smaak. 



Ingrediënten
•	1	Falafelburger	Traditional
• 1 Burgerbroodje
• 1/2e paprika, in reepjes 
• Handvol rode ui ringen
• Handvol komkommerlinten
• Handvol veldsla
• 1 el granaatappelpitjes
• Twee	eetlepels	tahin-granaatappelsaus

Bereidingswijze (15 min)
1. Rooster de paprikareepjes met olijfolie, peper en zout. 
2. Bak het broodje bruin & krokant in de oven of toaster.
3. Bak de burger in wat olijfolie.

Samenstelling
1. Leg de reepjes paprika op de onderste broodjeshelft. Voeg wat  
 rode ui ringen toe.
2. Plaats de gebakken burger op de paprika. 
3. Verdeel de komkommerlinten en de veldsla over de burger en  
 werk af met granaatappelpitjes.
4. Lepel de saus over de veldsla en sluit de burger met het   
 bovenste broodje. 

• 75 gram tahin (sesampasta)
• 2 eetlepels granaatappelmelasse
• 2-4 eetlepels plantaardige yoghurt
• 1 tl komijnpoeder
• Harissa naar smaak
• Peper & zout

Voor 100 ml Tahin-Granaatappelsaus

Bereidingswijze (5 min)
1. Doe alle ingrediënten in een grote mengkom.
2. Meng met een garde tot je een homogene saus bekomt. 
3. Proef en kruid bij naar smaak. 

 

Middle-Eastern Madness
met Falafelburger Traditional



Hazelnootburger 
in een broodje

Hazelnootburger met tahin-citroen-
peterselie saus, geroosterde 

butternut en kiemen. Geserveerd 
met chili-pastinaakfrietjes. 

Ingrediënten voor 2 burgers
Voor de burger

• 1/2e kleine butternut, in dunne plakken
• 1 kleine rode ui, in ringen
• 3 eetlepels Xérèsazijn of appelciderazijn
• ½ eetlepel (kokos)suiker
• Een handvol hazelnoten (25 gram), grof gehakt
• 2 Hazelnootburgers
•	2	burger	buns	(De	Trog)
•	Twee	handenvol	rucola	en	veldsla	*
• Kiemen (PachaGreens)
Voor de chili-pastinaakfrietjes

• 2 à 3 pastinaken (300 gram), in frietjes
• Chilivlokken naar smaak
• Olijfolie, zwarte peper en zeezout
* Oorspronkelijk waterkers voorzien, maar dat vind je niet 
gemakkelijk in alle winkels

Voor de Tahin-Citroen-Peterselie saus

• Klein bosje peterselie, grof gehakt
• 6 eetlepels tahin (Oxfam)
• 4 eetlepels citroensap
•	2	tenen	knoflook
•	Zwarte	peper	en	flink	wat	zout

Extra: Voor de BBQ saus

• 2 eetlepels tomatenpuree
• 1 eetlepel ahornsiroop
• 1 eetlepel mosterd
• 1 eetlepel sojasaus
• Flinke snuif gerookt paprikapoeder
Cayennepeper naar smaak
Zeezout
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Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 200° 
2. Meng de plakjes butternut met olijfolie, peper en zout. Plaats   
 op een bakplaat met bakpapier en rooster tot wanneer de   
 butternut zacht is. 
3. Kruid de pastinaakfrietjes met olie, chilivlokken, peper en zout.  
 Bak ook deze goudbruin in de oven. 
4. Meng ondertussen de rode ui met de azijn en kokossuiker en   
 laat even pekelen. 
5. Blend ondertussen alle ingrediënten voor de tahin saus. Voeg   
 wat water toe indien nodig. Kruid bij naar smaak. 
6. Rooster de gehakte hazelnoten zonder olie in een pan. Haal uit  
 de pan. 
7. Bak de hazelnootburgers in dezelfde pan in wat olie. 
8. Snijd de burgerbroodjes in twee en rooster ze kort in de warme  
 oven.  
9.	Besmeer	de	onderste	helft	van	het	burgerbroodje	met	flink	wat		
 tahinsaus. Leg er rucola en veldsla bovenop, en dek af met de   
 gebakken hazelnootburger. 
10. Leg er wat plakjes butternut bovenop, werk af met de   
 gepekelde ui, de geroosterde hazelnoten en de kiemen. Lepel  
 hier nog wat tahinsaus over. 
11. Sluit de burger met de bovenste helft, en serveer met de   
 pastinaakfrietjes. 

Extra: liever een rokerige BBQ saus? Meng alle ingrediënten van 
de BBQ saus in een kom, met een vork. Proef en kruid bij naar 
smaak. 


