
Change the world eating

Met dit receptenboekje ‘Tien keer Heerlijk met Fair Trade Original’ draagt u heel 

gemakkelijk bij aan een betere wereld. Want in de gerechten worden tal van 

fairtrade ingrediënten gebruikt. Zo geniet u van een verfrissend drankje, een 

lekker tussendoortje of een complete maaltijd, terwijl de producenten in Afrika, 

Azië en Latijns-Amerika bouwen aan hun toekomst. 

De recepten in dit boekje zijn gemakkelijk en snel te bereiden. De hapjes, 

drankjes en maaltijden zijn gepresenteerd in combinatie met het sfeervolle 

serviesgoed en glaswerk van Fair Trade Original. Deze zijn verkrijgbaar in de 

Wereldwinkel en WAAR, net als de benodigde Fair Trade Original 

levensmiddelen. Eet smakelijk!Tien keer
heerlijk 

met 
Fair Trade Original

Gratis digitaal kook-boekje

Receptuur  Gees van Asperen Styling  Jan-Willem van Riel  

Fotografie  Eric van Lokven Photography Vormgeving  Studio Bassa

1 Tropische noten scones met jam

2   Frisse appel-vonkel drank met munt

3   Brochette met tapenade en sardines

4  Gemarineerde zalm met noedels

5  Kruidige ananasstoof met noedels

6  Kaapse kerrie maaltijdsoep

7   Maaltijdsoep met noedels en garnalen

8   Rijsttorentje met knoflookgarnalen

9  Gadogado met ei en pandanrijst

10   Noedels met pittig gebakken groenten



Voor ca. 12 stuks

Bereidingstijd: ca. 30 minuten

–  400 g zelfrijzend bakmeel

–  4 tl bakpoeder

–  150 g muesli naturel

–  100 g Tropische notenmix,  

grof gehakt*

–  3 el Rietsuiker*

–  snuf zout

–  150 g boter, op 

kamertemperatuur

–  200 ml (soja)melk

–  125 ml crème fraîche

–  12 el Abrikozenjam* 

Verwarm de oven voor tot 200 °C. 

Meng alle droge ingrediënten 

(bakmeel, -poeder, muesli, tropische 

notenmix, suiker en zout) door 

elkaar. Voeg boter en (soja)melk toe 

en kneed, eventueel met behulp  

van een deegmixer, tot een samen-

hangend deeg. Rol het deeg uit tot 

een lap van ca. 2,5 centimeter dik  

en steek met behulp van een 

uitsteekvormpje of glaasje (met een 

diameter van circa 3-4 cm) ongeveer 

12 scones uit. Leg de deegvormpjes 

op een met bakpapier beklede 

bakplaat. Bestrijk de scones met 

(soja)melk en bak in het midden  

van de voorverwarmde oven in  

ca. 20 minuten goudbruin en gaar. 

Serveer de scones warm met een  

dot crème fraîche en abrikozenjam.

Foto: Schaal van recycled papier, Vietnam. Fair Trade Original

Ingrediënten gemarkeerd met een * zijn verkrijgbaar als Fair Trade Original-product
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Voor 4 glazen van ca. 200 ml  

per glas

Bereidingstijd: ca. 5 minuten, 

exclusief ijsklontjes maken

–  2 limoentjes, in schijfjes

–  1 bosje verse munt, gewassen

–  2-3 el gembersiroop

–  veel ijsklontjes

–  600 ml Appelsap met lemon & 

lime*

–  200 ml koolzuurhoudend 

water

Doe limoenschijfjes (houd er 4 

apart), verse munt, gembersiroop en 

ijsklontjes in een kan en giet daar de 

appelsap en het koolzuurhoudende 

water over. Verdeel over 4 glazen en 

pers boven elk glas nog een schijfje 

limoen uit. 

Serveer ijskoud!

Foto: Glazen Puntos, Bolivia. Fair Trade Original

Ingrediënten gemarkeerd met een * zijn verkrijgbaar als Fair Trade Original-product
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Hoofdgerecht voor 4 personen

Bereidingstijd: ca. 30 minuten

–  2 courgettes, in stukken van  

2 cm.

–  400 g trostomaten, gewassen

–  75 ml Olijfolie extra vergine* 

–  Molen zongedroogde tomaat 

mix peper olijf*

–  ½ (zuurdesem) brood, in 

plakjes

–  1 pot Tapenade zongedroogde 

tomaat olijf*

–  2 blikjes sardines, graatjes 

verwijderd

Verwarm de oven voor tot 180 °C. 

Leg courgettestukken en tomaatjes 

in een ovenschaal of braadslee en 

besprenkel met de helft van de 

olijfolie. Bestrooi met kruiden uit de 

molen en zet circa 20 minuten in de 

oven. Verhit intussen een koekenpan 

en bestrijk de sneetjes brood met de 

rest van de olijfolie. Bak de broodjes 

aan beide zijden krokant. 

Besmeer de broodjes met de 

tapenade en beleg ze met de 

sardientjes. Serveer ze bij de 

geroosterde groenten.

Ingrediënten gemarkeerd met een * zijn verkrijgbaar als Fair Trade Original-product
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Hoofdgerecht voor 4 personen

Bereidingstijd: ca. 20 minuten

–  25 ml sojasaus

–  50 ml Sinaasappelsap*

–  1 rode peper, zaden 

verwijderd, rest fijngehakt

–  2 knoflooktenen, fijngehakt

–  4 zalmfilets (ca. 120 g  

per stuk)

–  3 el plantaardige olie

–  2 zakken (à 400 g) Japanse 

wokgroenten

–  250 g Noedels* 

–  2 el verse koriander,  

grof gehakt

Maak een marinade van sojasaus, 

sinaasappelsap, rode peper en 

knoflook en marineer hierin de 

zalmmoten circa 10 minuten. Breng 

in een pan een ruime hoeveelheid 

water aan de kook voor de noedels. 

Verhit intussen 2 eetlepels olie in 

een wok en roerbak de wokgroenten 

5 tot 6 minuten. Verhit tegelijkertijd 

een grillpan en neem de zalmmoten 

uit de marinade. Voeg de rest van de 

marinade bij de groenten in de wok. 

Bestrijk de zalmmoten met de 

overige olie en bak circa 2 minuten 

per kant in de grillpan. Kook de 

noedels volgens de bereidingswijze 

op de verpakking. 

Serveer de noedels met de gewokte 

groenten en gemarineerde zalm.  

Garneer met verse koriander. Zet 

extra sojasaus op tafel.

Foto: Kom Folk wit, Thailand. Fair Trade Original

Ingrediënten gemarkeerd met een * zijn verkrijgbaar als Fair Trade Original-product
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Hoofdgerecht voor 4 personen

Bereidingstijd: ca. 15 minuten

–  1 el plantaardige olie

–  2 knoflooktenen, geperst

–  1 tl kurkuma 

–  1 blik Ananas op sap*

–  Uit de Spicebox*: 5 stengels 

citroengras, snuf chilivlokken,  

2 kruidnagels, 1 kaneelstokje

–  2 steranijs

–  200 g (diepvries) doperwtjes

–  100 ml Kokosmelk*

–  250 g Noedels* 

Giet het sap van de ananas in een 

bakje en snijd de ananasschijven in 

stukjes. Verhit de olie in een pan en 

fruit de knoflook en de kurkuma kort. 

Voeg ananasstukjes en -sap, de 

specerijen uit de spicebox en de 

ster-  anijs toe en laat circa 15 

minuten zachtjes pruttelen. Voeg de 

laatste 4 minuten de doperwten en 

de kokosmelk bij de ananasstoof. 

Kook tegelijkertijd de noedels 

volgens de bereidingswijze op de 

verpakking en serveer ze bij de 

ananasstoof.

Tip: dit stoofpotje is extra lekker als 

je het ruim van te voren maakt, zodat 

de verschillende smaken goed 

intrekken.

Foto: Mand van dadelpalmblad, Bangladesh. Fair Trade Original

Ingrediënten gemarkeerd met een * zijn verkrijgbaar als Fair Trade Original-product
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Voor 4 personen

Bereidingstijd: ca. 20 minuten

–  150 g Pandanrijst*

–  2 el Olijfolie extra vergine* 

–  1 sjalotje, gesnipperd

–  800 ml kippenbouillon van 

tablet

–  1 zak Kooksaus Kaapse 

kerrie* 

–  100 ml Kokosmelk*

–  150 g verse spinazie, 

gewassen en grof gehakt

–  60 g Cashewnoten*, 

geroosterd 

–  1 el verse korianderblaadjes, 

grof gehakt

Kook de rijst volgens de eenvoudige 

bereidingswijze op de verpakking. 

Verhit intussen de olijfolie in een 

soeppan en fruit het sjalotje. Voeg 

de kippen bouillon toe. Voeg de kook-

saus toe en verwarm circa 3 minu-

ten. Voeg vlak voor het opdienen de 

kokosmelk toe. Verdeel de soep over 

4 kommen en voeg de spinazie toe 

(houd enkele blaadjes apart voor de 

garnering). 

Verdeel de gekookte rijst over de  

4 kommen en garneer met de achter-

gehouden blaadjes spinazie, de 

geroosterde cashewnoten en verse 

koriander. 

Foto: Kom Lily, Thailand. Onderzetter van recycled papier, Vietnam. Fair Trade Original

Ingrediënten gemarkeerd met een * zijn verkrijgbaar als Fair Trade Original-product
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Voor 4 personen

Bereidingstijd: ca. 20 minuten

–  250 g tijgergarnalen

–  1 rode puntpaprika, in repen

–  3 bosuitjes, in dikke ringen

–  100 g champignons,  

in dikke plakken

–  2 el Piri piri olie*

–  2 knoflooktenen, fijngehakt

–  1 liter kippenbouillon

–  1 struik paksoi,  

klein gesneden en gewassen

–  250 g Noedels*

–  75 g tauge, gewassen

–  sojasaus

Marineer de garnalen en paprika, 

bosui, champignon in circa 10 

minuten in een mengsel van piri piri 

olie en knoflook. Verhit een grillpan 

en grill de garnalen en groenten 

enkele minuten. Breng intussen de 

kippenbouillon aan de kook en voeg 

de witte delen van de paksoi toe. 

Breng in een andere grote pan een 

ruime hoeveelheid water aan de kook 

en kook hierin de noedels in 3 

minu ten gaar. Giet het water van de 

noedels af boven een vergiet met 

taugé en het groene deel van de 

paksoi. Verdeel de noedels over vier 

diepe borden en leg er de gegrilde 

garnalen en groenten, paksoi en 

taugé op. Giet de hete bouillon erbij 

en breng op smaak met sojasaus.

Foto: Kom Folk wit, Thailand. Dienblad bamboe/lakwerk, Vietnam. Fair Trade Original

Ingrediënten gemarkeerd met een * zijn verkrijgbaar als Fair Trade Original-product
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Hoofdgerecht voor 4 personen

Bereidingstijd: ca. 20 minuten

–  300 g Pandanrijst*

–  300 g peultjes, afgehaald

–  5 el plantaardige olie

–  3 el sojasaus

–  2 tl vissaus

–  1 ei

–  1 struik paksoi, fijngesneden

–  Molen peper sinaasappel citroen 

knoflook*

–  2 knoflooktenen, fijngehakt

–  ca. 400 g cocktailgarnalen

Kook de rijst volgens de eenvoudige 

bereidingswijze op de verpakking. 

Stoom de peultjes in een vergiet 

boven de pan met rijst beetgaar. 

Verhit 2 eetlepels olie in een wok. 

Voeg de gekookte rijst, sojasaus, 

vissaus, ei en als laatste de paksoi 

toe en bak nog enkele minuten. Breng 

op smaak met de peper uit de molen. 

Verhit intussen de overige olie in een 

pan en roerbak de knoflook en de 

garnalen kort. Vul een kommetje met 

de  gebakken rijst, keer om op een 

bord. Herhaal dit drie keer voor de 

overige borden. 

Serveer met de knoflookgarnalen en 

de gestoomde peultjes. 

Foto: Bord Lily crème, Thailand. Fair Trade Original

Ingrediënten gemarkeerd met een * zijn verkrijgbaar als Fair Trade Original-product
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Hoofdgerecht voor 4 personen

Bereidingstijd: ca. 20 minuten

–  300 g Pandanrijst* 

–  1 kleine bloemkool, in roosjes

–  4 eieren

–  2-3 el Piri piri olie* 

–  2 bosui, in ringen

–  1 Chinese kool, fijngesneden 

en gewassen

–  3 volle el Pindakaas* 

–  1 el ketjap manis

–  2 knoflooktenen, geperst

–  Oosters strooisel naar keuze,  

bijv. seroendeng

Kook de rijst volgens de eenvoudige 

bereidingswijze op de verpakking. 

Stoom intussen de bloemkoolroos-

jes in een vergiet boven de pan met 

rijst beetgaar. Breng tegelijkertijd 

een steelpannetje met koud water en  

4 eieren net aan de kook en kook  

de eieren tot ze hard zijn (circa  

6 minuten). Giet de eieren af en laat 

ze schrikken onder koud stromend 

water. Verhit de piri piri olie in een 

wok en roerbak de gestoomde 

bloemkoolroosjes, bosui en Chinese 

kool kort. Verhit in een steelpannetje 

pindakaas, ketjap en knoflook en 

voeg zoveel water toe tot er een 

mooie dikke gladde saus ontstaat. 

Pel de eieren en halveer. 

Serveer de groenten met rijst, eieren 

en pindasaus en garneer met 

Oosters strooisel naar keuze.

Foto: Snackplate Lily crème, Thailand. Kom Thali, India. Fair Trade Original

Ingrediënten gemarkeerd met een * zijn verkrijgbaar als Fair Trade Original-product
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Hoofdgerecht voor 4 personen

Bereidingstijd: ca. 15 minuten

– 1 pak Noedels*

– 1 kleine broccoli, in roosjes

– 1 prei

–  2-3 stengels bleekselderij

– 2-3 el Piri piri olie*

– 75 ml Ketjap Manis*

– 2 tenen knoflook, fijngehakt

– 250 g champignons, in vieren 

–  50 g Cashewnoten*,  

grof gehakt 

–  2 el vers korianderblad,  

grof gehakt

Bereid de noedels volgens de 

gebruiksaanwijzing op de verpakking. 

Giet de noedels af, spoel ze na met 

koud water en laat ze uitlekken. Kook 

de broccoliroosjes in 5 minuten 

beetgaar. Snijd de prei en de bleek - 

selderij in reepjes, leg ze in een 

vergiet en giet de broccoliroosjes 

hier overheen af. Maak een marinade 

van de piri piri olie, de ketjap manis 

en de knoflook. Meng de prei, de 

bleek selderij, de broccoliroosjes en 

de champignons er goed doorheen. 

Verhit een wok, voeg de gemarineer-

de groenten toe en roerbak enkele 

minuten. Voeg de noedels toe en 

roerbak ze kort mee. Verdeel het 

gerecht over 4 borden en garneer 

met de gehakte cashew noten en de 

verse koriander. 

Foto: Bord DIK by Piet Hein Eek, Thailand. Placemat, Vietnam. Fair Trade Original

Ingrediënten gemarkeerd met een * zijn verkrijgbaar als Fair Trade Original-product
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