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Vervangers
voor

Het kippenei wordt in gerechten om allerlei
redenen gebruikt. Omdat in de veganistische
keuken geen eitjes gegeten worden, kunnen
ze naargelang de functie van het ei (rijzen,
kleuren en binden) en de smaak van het
gerecht (zoet en hartig) vervangen worden.

EI

Binden

* 60 gram silken tofu
OF
* Een mix van 1 eetlepel lijnzaad en 3-4 eetlepels
water ongeveer 1-2 minuten in de blender gemixt
OF

1 ei kan vervangen worden door ...

Rijzen

* 2 eetlepels bakpoeder + 2 eetlepels water + 1
eetlepel olie
OF
* Kippeneivervanger zoals No-egg

* 1 eetlepel chiazaad met 4 eetlepels (liefst warm)
water, laten rusten tot het een dik papje wordt
OF
* 3 eetlepels kikkererwtenmeel en 3 eetlepels water
OF
* 2 eetlepels arrowroot gemengd met 2 eetlepels
water
OF
* 4 eetlepels aquafaba (= vocht van kikkererwten)

Kleuren

* Abrikozenjam (opgewarmd) om deeg mee te
bestrijken (zoetere smaak dan ei)
OF
Opgewarmde maïzena met wat water (handig om
deeg mee te bestrijken)

Smaak

* 1/2 geprakte banaan (in zoete gerechten zoals
pannenkoek of cake)
OF
* 3 eetlepels pindakaas, tahin of andere notenpasta
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UITGELICHT
Zaden en pitten zijn rijk aan vezels en onverzadigde vetzuren (omega 3-vetzuren),
antioxidanten en mineralen.
Zaden en pitten vormen een ideale combinatie met peulvruchten zoals linzen voor een
inname van complementaire eiwitten.
Linzen zijn rijk aan meervoudige koolhydraten, vitaminen B, calcium, magnesium, ijzer,
kalium, zink en vezels (minder in vergelijking met kikkererwten).
Het weken van sommige linzensoorten verhoogt de verteerbaarheid.
Witte asperges zijn rijk aan vitamine E, A, K, bètacaroteen en ijzer.
Olijfolie bestaat voornamelijk uit enkelvoudige verzadigde vetzuren en bevat
een hoog gehalte aan vitamine E.
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