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Paasbrunch menu 
2 personen 
Als je je paasweekend niet al te vroeg wil starten, ga dan voor een lekkere paasbrunch! Met Pasen wil je er iets gezelligs van 
maken. Met deze paasrecepten voor een vega paasbrunch wordt het sowieso een feestje! Lekkere broodjes, zelfgemaakte sappen, 
pannenkoekjes, hartige taarten en soep!  

Scones met bessen en citroen-ricotta 
Brunchgerecht 

 20 + 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 250 g bloem  
 ½ el bloem (om te bestuiven) 
 2½ tl bakpoeder 
 50 g suiker 
 40 g boter (koud, in kleine blokjes) 
 1 ei (losgeklopt) 
 90 mol karnemelk of amandeldrink 
 25 g blauwe bessen 
 75 g ricotta 
 1½ el lemoncurd 
 ¼ citroen (rasp) 

 

Materiaal: koekjessteker, bakplaat met bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de bloem met de bakpoeder, suiker en een snuf zout. 
2. Kneed met de vingers de boter erdoor tot alles grof kruimelig is. 
3. Houd 1 eetlepel van het geklopte ei apart en giet de rest samen met de karnemelk bij de bloem.  
4. Kneed kort tot een soepel deeg.  
5. Kneed als laatste voorzichtig de bessen erdoor. 
6. Verwarm de oven voor op 200ᵒC.  
7. Rol het deeg op een met bloem bestoven werkvlak uit tot een lap van 2 cm dik.  
8. Steek met een glas of gladde uitsteekvorm cirkels eruit.  
9. Leg ze op de bakplaat en bestrijk met ei. 
10. Bak de scones in het midden van de oven in circa 15 minuten gaar.  
11. Laat afkoelen tot lauwwarm.  
12. Roer intussen de ricotta, lemoncurd en citroenrasp door elkaar en serveer bij de scones 

Hartige raapsteeltjestaart 
Brunchgerecht 

 15 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 bloem (om te bestuiven) 
 5 plakjes hartige taartdeeg (ontdooid) 
 ½ bos raapsteeltjes of ½ zak rucola 
 50 g harde geitenkaas (geraspt) 
 2 eieren (gesplitst) 
 100 ml room 
 10 g pijnboompitten 

 

Materiaal: bakplaat (ingevet) 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 160ᵒC.  
2. Bestuif de bakplaat met bloem en bekleed met het taartdeeg. 
3. Druk de randen goed op elkaar en vouw de randen rondom om, 

zodat een dikkere rand ontstaat. 
4. Was de raapsteeltjes en dep ze droog.  
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5. Hak de raapsteeltjes grof en verdeel over het deeg.  
6. Bestrooi met de geitenkaas.  
7. Klop de eiwitten met de room, zout en peper goed los.  
8. Giet dit roommengsel over de raapstelen en schud met de bakplaat om de vulling goed te verdelen. 
9. Bestrooi met de pijnboompitten en leg de 2 eidooiers voorzichtig op de vulling.  
10. Bak de taart in het midden van de oven in circa 30 minuten gaar.  
11. Serveer (lauw)warm. 
 

Kruidige bokkenpootjes 
Brunchgerecht 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ¼ bosje peterselie 
 ¼ bosje bieslook 
 2 takjes tijm (gerist) 
 1 takje rozemarijn (gerist) 
 2 el sesamzaad 
 10 sneeën casino brood (zonder korst, naar keuze) 
 200 g roomkaas 
 1 el roze peperkorrels 

 

Materiaal: deegroller, vijzel 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Hak alle kruiden heel fijn.  
2. Rooster het sesamzaad licht in een droge, hete koekenpan.  
3. Rol de boterhammen met een deegroller iets platter.  
4. Roer de roomkaas los en houd circa 2 eetlepels apart.  
5. Besmeer de boterhammen royaal met de overige roomkaas en bestrooi met de kruiden. 
6. Rol de boterhammen op.  
7. Bestrijk de uiteinden van de broodrolletjes met nog wat roomkaas.  
8. Plet de peperbolletjes met de zijkant van een koksmes of in de vijzel.  
9. Meng met de sesam en druk de uiteinden van de broodrolletjes erin.  
10. Leg op een schaal en serveer direct. 
 

TIP: Vervang de roze peper voor meer pit in dit recept door fijngesneden verse rode peper of neem gekneusde zwarte peper. 
 

Feestelijke smoothie met tropisch fruit 
Brunchgerecht 

 10 + 640 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 250 ml ananassap  
 4 lange vingers 
 1 tl honing 
 2 el kokosrasp 
 2 mango's  
 1 banaan 
 200 ml milde halfvolle yoghurt 
 2 takjes munt (om te garneren) 

 

Materiaal: ijsblokjesvorm, blender, 2 koude glazen 
 

ZO MAAK JE HET: 
Voorbereiden 

1. Vul de avond van tevoren de ijsblokjeshouder met het 
ananassap voor 12 ijsblokjes en zet in de diepvries. 
Bereiden 

2. Bestrijk de ongesuikerde kant van de lange vingers met honing en bestrooi met de kokos. 
3. Schil de mango's en de banaan en snijd in stukken.  
4. Houd een stukje mango apart en snijd in kleine blokjes. 
5. Voeg de rest van het fruit met de yoghurt en alle ijsblokjes toe aan de blender.  
6. Mix op volle kracht tot een romige smoothie en giet direct in koude glazen. 
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7. Garneer met een takje munt en de mangoblokjes.  
8. Leg de kokosvingers op het glas en serveer direct. 
 

Ricotta pancakes met passievrucht 
Brunchgerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 125 g ricotta 
 65 ml melk 
 1 ei (gesplitst) 
 50 g zelfrijzend bakmeel 
 1 el kokos- of zonnebloemolie 
 1½ el zachte boter 
 ½ el honing 
 2 passievruchten (gehalveerd) 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de ricotta met de melk en eidooiers.  
2. Klop in een andere kom het eiwit stijf.  
3. Meng het bakmeel met een snufje zout.  
4. Maak een kuiltje in het midden en giet het ricotta-mengsel erbij.  
5. Roer kort door tot alles goed gemengd is.  
6. Spatel het eiwit voorzichtig erdoor tot een glad en luchtig 

mengsel. 
7. Verhit de olie en bak hierin kleine pannenkoekjes aan beide kanten goudbruin.  
8. Klop de boter glad met de honing.  
9. Leg een paar pancakes op elkaar en maak af met de passievruchtpitjes en een lepel honingboter. 
 
 


