
4 vegan herfstburgers
8 tortilla's
knoflooksaus (evt. vegan)
salsa (evt. zelf gemaakt)
geraspte kaas (evt. vegan)

Laat de herfstburgers ontdooien. 
Verwarm de oven voor op 200°C
Verwarm olie in de koekenpan en rul de
herfstburgers op een middelhoog vuur
gedurende ca. 6 minuten, zoals je ook met
gehakt doet.
Verdeel het gerulde mengsel over de tortilla's.
Doe er de knoflooksaus overheen en rol de
tortilla's op. Zet evt. vast met een
cocktailprikker.
Leg de tortilla's in een ingevette ovenschaal.
Verdeel er de salsa overheen en de geraspte
kaas.
Ze de tortilla's ca. 15 minuten in de oven, tot
de kaas gesmolten is.
Serveer met een frisse salade.

Meerwijnvoorvrouwen
Achterweg 8b 
2161 GB Lisse 
06-53525704
info@meerwijnvoorvrouwen.nl
www.meerwijnvoorvrouwen.nl

Wijnen bestellen

HERFST
RECEPTEN 
VOOR  DE  DRUILERIGE  DAGEN

MET  WIJNSPIJS  T IPS
EEN  WIJN  AANBIEDING
ALLE  WIJNEN  ZIJN  VEGAN  FRIENDLY

GROENTEBURERS  UIT  DE  BOLLENSTREEK

EN  MEERWIJNVOORVROUWEN  PRESENTEREN :

Hoofdgerecht (4 personen)
Bereiden ca. 30 minuten

To Maat
Vinkenweg 50b 

2231 NT Rijnsburg
071-4013203

info@to-maat.com
www.to-maat.com

neem contact op

Tortilla 
vegano 
otoño

Wijntip: GEA chardonnay 
             Organic & vegan.
             Fris, tropisch fruit & rond.

Heb je zin gekregen om de heerlijke vegan wijnen
te proeven bij de recepten? We hebben speciaal
voor jou een 3-pack samengesteld met alle wijnen

uit deze flyer.
Proef 3-pack nu slechts € 19,50 

Bestel simpel en snel via
www.meerwijnvoorvrouwen.nl

Wij verzenden in heel Nedelrland. 
Bestellingen afhalen is mogelijk op vrijdag en

zaterdag of op afspraak.



500g boerenkool
1kg kruimige aardappelen geschild
zout naar smaak
olie om te bakken
rode ui gesnipperd
kokosmelk
tijm
peper
1 zakje spekloos

250g broccoli roosjes
1 zoete aardappel in blokjes van 2cm.
olie om te bakken
ca. 4 eetlepels currypasta (Fairtrade)
1 ui gesnipperd
150g kikkererwten
400ml kokosmelk
kleine tomaatjes gehalveerd
4 pompoenburgers
1 bosje koriander of peterselie
rijst of naan brood

Doe de kikkererwten en de kokosmelk
erbij en laat afgedekt ca 10 minuten
pruttelen.
Roer de laatste minuten de
gehalveerde tomaatjes erdoor.
Verhit olie in een koekenpan. Draai het
vuur laag en leg de bevroren
pompoenburgers in de pan. Bak de
burger 8 minuten per kant.
Garneer het gerecht met koriander of
peterselie. Serveer met rijst of naan
brood.

Doe de boerenkool samen met de aardappelen
in een pan met een dun laagje water (ca. 2 cm)
en wat zout. Breng aan de kook en laat 20 tot 30
minuten garen.
Fruit ondertussen voor de vegan jus de rode ui,
voeg kokosmelk, tijm, peper en zout toe en laat
nog even rustig pruttelen. 
Serveer de boerenkool met een kuiltje jus en
garneer met de spekloos.

pompoenburger met
groentecurry

Hoofdgerecht (4 personen)
Voorbereiden: ca. 15 minuten
Bereiden ca. 20 minuten

Breng water aan de kook en blancheer de zoete
aardappel 4-5 minuten. Doe er de laatste 2-3
minuten de broccoli bij. Spoel af met koud water.
Verwarm olie in de wok en roerbak de
currypasta erdoor. 
Doe de ui, broccoli en zoete aardappel erbij en
roer door elkaar.

Hoofdgerecht (4 personen)
Voorbereiden: ca. 10 minuten
Bereiden ca. 30 minuten

Wijntip: GEA verdejo
              Organic & vegan.
              Fris, rijp fruit en een   
              vleugje venkel.
             

Wijntip: GEA tempranillo
              Organic & vegan.
              Vol, fris rood fruit &
              een bite.
              

Boerenkool stamppot met spekloos


