
Week 2
Suggestielijst

Indische cake
kun je heerlijk zelf bakken of je kiest voor enkele alternatieven:  
1. Lindemulder Indische cake (rode verpakking)
2. Eigen merk Indische cake van AH

Recept om zelf een heerlijke Indische cake te bakken: 

200 gram bruine suiker 
200 gram boter 
200 gram speltbloem
4 eieren 
1 tl. kaneelkruiden 
1 tl. vanille-extract of 1 citroen raps
1 ½ tl. bakpoeder
¼ tl. zout 

Bereidingswijze:
Verwarm de oven op 180 graden. Vet het cakeblik in en bekleed met bakpapier. 
Doe de suiker, boter, vanille-extract en zout in een komt en mix dit tot een romig 
geheel in zo’n 5 minuten.  Voeg daarna 1 voor 1 de eieren toe. 
Stop met mixen als alle eieren goed gemengd zijn en het mengsel mooi luchtig is. 
Meng nu de spelbloem en bakpoeder voorzichtig door het mengel met een spatel/
garde. Schep het beslag in het cakeblik en strijk de bovenkant glad. 
Bak de cake in 70 minuten gaar. Prik met een sateprikker in de cake om te zien 
of deze gaar is. Blijft er geen beslag aanzitten dan is de cake gaar. Laat de cake 
afkoelen, haal de cake uit het blik en laat het verder afkoelen. 

Hummus 
kun je zelf maken of je kiest voor enkele alternatieven: 
1. Hoemoes van Maza (te koop bij de meeste grote supermarktketens)
2. Hummus naturel (te koop bij de meeste grote supermarktketens)
3. Hummus van Bio Today (reform winkel en Plus)

Recept om zelf hummus te maken: 

400 gram kikkererwten (blik, uitgelekt)
3 el. Tahin (sesampasta te koop bij de meeste grote supermarktketens)
2 el. citroensap
1 tl. komijnzaad
1 teentje knoflook
koolzaadolie 
snuf peper en zout 

Bereidingswijze: 
Laat de kikkererwten uitlekken in een zeef. Doe alle ingrediënten in een mixer of 
blender. Mix tot een gladde hummus. Als de hummus nog wat dik is voeg dan 
een theelepel water toe om het wat dunner te maken. Bewaar de hummus in een 
afgesloten bakje of weckpot in de koelkast.  
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Knoflooksaus
kun je zelf maken of je kiest voor enkele alternatieven: 
1. Knoflooksaus van Yildriz (te koop bij de meeste grote supermarktketens)
2. Knoflooksaus van Remia (te koop bij de meeste grote supermarktketens)
3. Knoflooksaus eigen merk 
4. Knoflooksaus XXL Nutrition light saus (online te koop, zie google) 

Recept om zelf knoflooksaus te maken: 

2 el. mayonaise light (Remia frites lijn)
4 el. magere kwark
2 tl. oregano
1 teentje knoflook
verse bieslook
snuf peper en zout 

Bereidingswijze: 
Meng de mayonaise met de magere yoghurt. 
Pers hierboven de knoflook uit. 
Voeg de oregano en bieslook toe (bieslook kun je heel gemakkelijk fijn knippen)
Breng op smaak met peper en zout. 
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