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Kersfees



Welkom
Desember vakansies is altyd vol gepak met lekkers,

sjokolade en snoepgoed vir al die soettande wat op verlof
en vakansie is. 

Daarmee saam is ons yskaste en etenstafels voller as
gewoonlik vir al die familie en vriende wat op kort

kennisgewing inval vir ‘n kuier. 
 

Ongelukkig is dit waar dat Kersfees en die Desember
vakansie die tyd is wat die meeste kos gemors word en die
meeste plastiek (van kos omhulsels tot geskenke) op ons

vullishope beland. 
 

Twee van ons Groenspan lede deel hierdie jaar hulle
gunsteling vakansie resepte wat die soettande sal bevredig

en wat ons kuier- en kerstafels hierdie jaar bietjie meer
groen en kreatief sal maak!



Vir die soettande
Trail mix koekies

Koekies-bak is sinoniem met die Desembervakansie
en Kersfees. Hoekom probeer jy nie hierdie jaar ‘n

paar veganistiese koekies nie? 
Hierdie resep kom oorspronklik van jessie-may.com,
maar ek het so met die tyd dit ‘n bietjie aangepas. Dit

is maklik en ideaal om saam met die kleinspan te
maak.  

 

Wat het jy nodig:
1½ koppie hawermout (oats) 
½ koppie rou okkerneute 
½ koppie fyn klapper 
¼ kakoa poeier
9 gedroogde vye/appelkose (verwyder harde stingels van vye)
2 Eetlepels heuning
1/3 koppie water
¼ koppie rou pampoensade
¼ koppie gedroogde bosbessies/cranberries
¼ koppie klein stukkies sjokalade (ek gebruik chocolate nibs of chocolate chips wat ek fyner kap)

Dit is hoe:
1. Maak die hawermout, okkerneute en klapper in ‘n voedselverwerker fyn tot ‘n poeierige mengsel.
Voeg die kakoa by en ‘pulse’ nog ‘n paar maal tot gemeng. 
2. Voeg nou die vye/appelkose en heuning by die bogenoemde, en meng tot die vye fyn is en deel
word van die beslag. Jou voedselverwerker mag dalk ‘n bietjie rondhop tydens hierdie stap – so
hou hom styf vas!
3. Die water word nou bygevoeg. Meng die beslag totdat dit ‘n taai mengsel is. Sit die
voedselverwerker ‘n paar maal af om die beslag van die kante van die bak af te krap. 
4. Sodra alles goed gemeng is, keer die beslag uit in ‘n medium grootte mengbak en voeg die
pampoensade, bosbessies en sjokelade by. 
5. Knie die deeg totdat alles goed gekombineer is. Dit mag dalk ‘n rukkie neem.
6. Rol klein balletjies met jou hande (groot genoeg vir ‘n mondvol) en druk effens plat. 
7. Plaas die koekies op ‘n bord en verkoel in die vrieskas/yskas vir ‘n paar ure. Stoor in ‘n lugdigte
houer en hou in die yskas/vrieskas. Die resep maak 20 koekies. 
Loer gerus na Fay se blog vir meer maklik veganistiese koekie resepte –
https://enroutefoodie.co.za/

 

https://enroutefoodie.co.za/


Feetjie koekies

 

Die koekies proe soos wat die naam klink! Dit is lig en perfek vir die
vakansie blikke, maar pas op! Hierdie koekies hou nie baie lank nie. Die
resep bevat bestanddele wat jy heel moontlik reeds in jou kas het, dit
kom oorspronklik uit die Taste magazine en is deesdae ‘n gunsteling

aanvulling tot ons koekie blikke.

Wat jy benodig:
280g botter, in blokkies
300g versiersuiker
5 eiers, geskei
5ml vanilla geursel
400g meel
1 tl sout
100g sjokolade van jou keuse, gesmelt

Hoe gemaak?
1. Room die botter en die versiersuiker met ‘n elektriese klister tot lig en romerig. Voeg die
eiergele en die vanilla geursel by en meng goed. Vou die meel en sout in en meng tot ‘n
deeg vorm.
2. Bêre die bak deeg in die vrieskas vir 10 minute. Haal die bak uit en rol die deeg uit in ‘n
lang ‘wurm’ van ongeveer 5cm dik, plaas die wurm terug in die vrieskas vir ‘n verdere 10
minute. 
3. Voorverhit die oond tot 180◦C terwyl die deeg in die vrieskas is. 
4. Haal die deeg uit, sny die wurm in skywe van ongeveer 1cm dik en plaas op ‘n gesmeerde
bakplaat. Bak vir ongeveer 10-15 minute.
5. Laat die koekies heeltemal afkoel, doop helfte van die koekies in die gesmelte sjokolade
en laat die sjokolade stol. Pak in jou koekieblik (as jy wel die kans kry!) en geniet dit die hele
vakansie deur.



Vir die kuiergaste 
Hummus

Hummus is ‘n Midde-Oosterse lekkerny wat van kekerertjies gemaak word. 
Dit is die perfekte vakansie-tyd versnapering. Klaargemaakte Hummus is by verskeie

winkels te koop, maar kom gewoonlik in enkelgebruik plastiek verpakking wat nie
altyd herwinbaar is nie.

Om die rede hou ek daarvan om my eie hummus te maak – dit is plastiekvry, heerlik
en baie maklik om te maak.

Wat het jy nodig:
1 blik kekerertjies, of 1 ½ koppies gekookte kekerertjies
¼ koppie (60ml) vars suurlemoensap
1 klein knoffel-huisie, gemaal (indien jy van knoffel hou voeg gerus nog by)
2 eetlepels (30ml) olyf olie, plus nog ‘n bietjie vir opdiening
½ teelepel gemaalde komyn
Sout (vir smaak)
2 tot 3 eetlepels (30-45ml) water
Paprika (vir bediening)

Dit is hoe:
1. Plaas die suurlemoensap, olyf olie, knoffel, komyn en ½ teelepel sout in ‘n
voedselverwerker vir 30 sekondes.
2. Gooi die vloeistof van die kerkertjies af en verwyder die doppies van die
kekerertjies
deur hulle saggies tussen jou vingers te vryf. Dit neem ‘n bietjie ekstra tyd, maar is
deur en deur die moeite werd as jy van ‘n gladde hummus hou.
3. Voeg helfde van die kekerertjies in die voedselverwerker en maak fyn vir 1 minuut.
Stop die voedselverwerker, krap die kante van die bak skoon, voeg die res van die
kekerertjies by en laat die voedselverwerker hardloop tot die mengsel dik en glad is.
Hierdie mag dalk ‘n paar minute neem – afhangend van die grootte van jou
voedselverwerker.



4. Die mengsel mag dalk nog dik en klonterig wees. Laat die voedselverwerker loop
terwyl jy stadig die water byvoeg.
5. Wanneer jy tevrede is met die beslag, voeg sout by na smaak.
6. Bedien met ‘n bietjie olyf olie en paprika en geniet saam met sout koekies of rou
groente.

Hummus kan tot ‘n week lank in die yskas in ‘n lugdigte houer gebêre
word.



Vir die kerstafel
Sampioen in deegpakkies met bosbessie sous

(Sampioen Wellington)
 

Opsoek is na ‘n heerlike vegatariese alternatief vir jou kerstafel? Dan is hierdie resep van
die South African Mushroom Farmers’ Association net vir jou.

Wat het jy nodig:
Bosbessie sous
360gr gevriesde bosbessies/cranberries
¾ koppie (150gr) suiker
½ koppie (125ml) water
2 eetlepels (30ml) Lemoensap
1 kaneelstokkie
Knypie sout

Vir die Sampioen vulsel
2 groot bruin uie, fyn gekap
4 knoffelhuisies, gemaal
750gr gemengde sampioene
4 roosmaryn takkies se blare, fyn gekap
1 koppie okkerneute, liggies gerooster en gekap
½ koppie broodkrummels
8 groot portobello sampioene
2 x 250 gr plat skilferkorsdeeg
Meel, vir die uitrol van deeg
1 groot eier, geklits met ‘n paar druppels water
Olyf olie
Sout en peper, na smaak



Dit is hoe:
Bosbessie sous
1. Kombineer al die bestandele in ‘n klein potjie.
2. Bring tot kookpunt en laat dan prut tot al die bessies sag gekook is en die mengsel
die tekstuur van konfyt het. Roer ‘n paar keer gedurende die proses.
3. Haal van die hitte af en hou eenkant.

Vir die sampioene in deegpakkies
1. Verhit die oond tot 220°C
2. Verhit die olyf olie in ‘n groot braaipan en braai die uie tot sag. Net voordat die uie
gaar is voeg die knoffel by. Wees versigtig om die knoffel te brand. Skep in ‘n bakkie
en hou eenkant.
3. Verwerk die 750gr gemengde sampioene in ‘n voedselverwerker tot fyn.
4. Braai die fyngemaakte sampioene stuk-stuk tot hulle hulle vloeistof afgee. Plaas die
‘droog’ gebraaide sampioene by die uie. Laat die ui en sampioen mengsel afkoel.
5. Vou die roosmaryn, neute en broodkrummels by die ui-en-sampioen mengsel.
Voeg sout by en meng deur.
6. Plaas die groot portabello sampioene op ‘n oond-rakkie en bak in die oond vir
7minute tot sag. Laat die sampioene op die rakkie afkoel sodat hulle ook van hulle
vloeistof vrylaat.
7. Rol die deeg op ‘n oppervlak met meel gesprinkel uit.
8. Skep ‘n kwart van die vulsel op elkeen van die twee stukke deeg. Die vulsel moet in
‘n strook in die middel van die deeg geplaas word. Plaas vier heel portabellos per
stuk deeg. Pak hulle in ‘n ry op die strook vulsel so naby moontlik aan mekaar. Skep
die res van die vulsel bo-op die portobellos.
9. Vou nou die stuk deeg toe. Seël die nate van die deeg-pakkie met die eier-mengsel.
Werk so vinnig moontlik.
10. Plaas die geseëlde sampioen pakkies op bakpapier en op ‘n bakplaat, nate na
onder.
11. Laat die pakkie vir 30minute in die yskas rus totdat die deeg ferm en koel is.
12. Draai die oond af na 200°C en plaas die pakkies in die oond nadat jy ‘n paar
kepies op
die bokant van die pakkie met skerp mes aangebring het. Verf die eiermengsel oor
die hele pakkie voordat jy dit bak.
13. Bak in die oond vir 45-55 minute tot die deeg gaar en goud-bruin van kleur is.
14. Haal uit die oond en laat die sampioen pakkies vir 10 minute rus.
15. Verhit die bosbessie sous en bedien dit met skywe van die sampioen pakkies.

Geniet!



Jan Braai se vegetariese kerrie
Desember vakansies aan die kus word gekenmerk deur tente en

karavane om elke hoek en draai, natuurlik ook met braaivleis vure
en potjiekos. Hierdie resep uit Jan Braai se vegetariese kookboek,

laat my pa tot ‘n derde keer skep omdat hy nie kan glo iets
sonder vleis is so lekker nie! Vir ‘n kamp-kersfees, probeer gerus

die resep.
 

Wat het jy nodig
2 eetlepels olyfolie
1 ui (opgekap)
2 knoffelhuisies (gekneus en opgekap)
2 teelepels medium-sterkte kerriepoeier
1 teelepel fyn koljander
1 teelepel fyn komyn
1 teelepel paprika
1 teelepel borrie
Een groot botterskorsie (geskil en opgekap)
Sowat 3 patats (geskil en opgekap)
1 blikkie opgekapte tamaties of dieselfde hoeveelheid tamaties, fyn opgekap
50g tamatiepasta of All gold tamatiesous
250ml melk
1 koppie groenteaftreksel
1 blikkie kekerertjies (vloeistof afgegooi en afgespoel)
1 blikkie nierboontjies (vloeistof afgegooi en afgespoel)
Sout en peper na smaak

Kom ons laat waai!
1. Verhit olie in potjie op die vuur en braai die ui tot deurskynend.
2. Gooi die knoffel en al die speserye by. Braai vir nog ‘n minuut. As dit lyk of dinge wil aanbrand,
gooi bietjie water by.
3. Gooi nou die botterskorsie en patats by en meng goed deur.
4. Gooi tamaties, tamatiepasta, melk en groenteaftreksel by. Roer dit deur tot gemeng en sit die
deksels op.
5. Laat dit prut vir 15 minute en gooi dan die kekerertjies en nierboontjies by. Meng goed deur
en sit weer die deksel op.
6. Laat dit so prut vir minstens 30 minute oor medium hitte tot die groente sag en deurgaar is. 
Terwyl die potjie prut kan jy af en toe die deksel oplig en ‘n houtlepel oor die bodem te sleep
sodat jy seker maak niks sit vas nie. 
7. Proe aan die potjie en gooi sout en peper by.

Proe verder en geniet!



Geniet elke oomblik 
van 'n heerlike 
Somer kersfees!

 


