


OP ZOEK NAAR INSPIRATIE VOOR 
EEN VEGA(N) KERSTMENU?

ROOTZZ OF NATURE PRESENTEERT 
8 HEERLIJKE VEGA(N) RECEPTEN VOOR DE 

FEESTDAGEN.
In de jungle van Sri Lanka groeit de jackfruit aan metershoge bomen. In het warme 
klimaat groeit deze stekelige vrucht zonder water of bestrijdingsmiddelen gestaag 
door. Eenmaal rijp kunnen ze wel 50 kilo wegen! Niet voor niets is het de grootste 
vrucht ter wereld.

Met veel liefde voor de natuur en de lokale boeren brengt Rootzz of Nature de jackfruit 
naar jouw bord. De jonge jackfruit heeft een vleesachtige structuur en is dankzij die 
open structuur heel goed in staat om smaken op te nemen. De ideale eigenschappen 
voor een smakelijke vleesvervanger! 

Krijg jij ook al zin in een kerst vol jackfruit gerechten?
Speciaal voor alle jackfruit lovers heeft Rootzz of Nature een receptenboekje
vol met heerlijke gerechten voor de feestdagen samengesteld. In de volgende
8 recepten laten we jou zien hoe je met deze veelzijdige én lekkere vrucht 
heerlijke gerechten op tafel tovert tijdens de aankomende feestdagen. 
Van Jack Wellington tot Gevulde Flespompoen met Jackfruit Rendang 
en van Stoofpotje Jackfruit tot Jackfruit Curry met feestelijke boontjes.
Jackfruit, je kunt er werkelijk álle kanten mee op! 

Laat de ontdekkingsreiziger in je los en duik tijdens de feestdagen 
de keuken in met de jackfruit van Rootzz of Nature.

Smakelijke feestdagen!



NACHO’S MET JACKFRUIT SALSA
Chippies met dippies zijn voor kinderen natuurlijk 

altijd helemaal leuk. Zeker deze nacho’s in 
de vorm van sterren. 

Bovendien ook nog eens heel lekker!

INGREDIËNTEN
2 PERSONEN
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#VEGAKERST
@TUTTITATUM

Rootzz of Nature Jackfruit 
Barbeque in saus, 325 gram
Rode ui, 1/2

Gele paprika, 1 stuk

Zoete trostomaten, 4 stuks

Geraspte (vegan) kaas

Rauwkost

Volkoren wraps, 4 stuks

Olijfolie

Mexicaanse kruiden, 1 theelepel

BEREIDING  WACHTTIJD
25 minuten 20 minuten

VEGA(N)
VOOR
KIDS

Snijd de wrap in stervormpjes met een scherp mes.
Vul een kommetje met een scheutje olijfolie, leg daar de 
nacho’s in.
Bestrooi met de kruiden en hussel goed door elkaar. 
Bak de nacho’s voor zo’n 4-5 minuten in de airfryer op 150 
graden, waarbij je ze halverwege even omdraait.
Ondertussen maak je de salsa. Verhit een scheutje 
olijfolie in de pan en fruit de ui. 
Snijd de groenten in blokjes.
Wok de groenten en ui in 5 minuten.
Voeg vervolgens de jackfruit in saus er aan toe. 
Wok alles nog even goed door voor 5 minuten op half 
zacht vuur totdat de salsa warm is.
Serveer met geraspte kaas en rauwkost.



FEESTELIJKE SALADE
Een heerlijke salade mag uiteraard niet 

ontbreken tijdens het kerstdiner.

INGREDIËNTEN
2 PERSONEN

BEREIDING  
20 minuten

Rootzz of Nature Jackfruit
Reepjes, 160 gram
Ui, 1 stuk

Knoflook, 1 teentje

Ketchup, 2 eetlepels

Sesamzaad, 1/2 theelepel

Ketjap manis, 3 eetlepels

Suiker, 2 theelepels

Sambal, 1 theelepel

Pindakaas, 1 eetlepel

Citroensap, 1 theelepel

Veldsla melange met rode biet, 
100 gram
Gepekelde rode uien, 2 stuks

HEERLIJK!

Snipper de ui en snijd het teentje knoflook fijn. 
Giet een scheutje olie in een pan en fruit de ui met de 
knoflook.
Voeg na circa 3 minuten de Jackfruit Reepjes toe en 
bak deze in circa 2-3 minuten gaar. 
Voeg vervolgens de ketchup, ketjap, sambal, suiker en 
de pindakaas toe en laat het geheel nu circa 5 minuten 
sudderen.
Snijd ondertussen de gepekelde rode ui in ringen. 
Snijd het steeltje van de rode peper. Rol de peper 
tussen je handen zodat de zaadjes eruit vallen. Snijd de 
peper in dunne ringetjes. 
Maak de dressing. Meng in een kleine kom de olijfolie, 
citroensap en een snufje zout en peper. 
Meng in een grote kom de veldsla melange, gepekelde 
rode ui, rode peper, de gemarineerde Jackfruit Reepjes, 
sesamzaadjes en dressing. 
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Rode peper, 1 stuk

Olijfolie, 1 eetlepel

Peper en zout

#VEGAKERST
@ROOTZZOFNATURE



JACK WELLINGTON
De ultieme kerst klassieker, maar dan vega. 

‘Beef’ wellington in een heerlijk jasje van bladerdeeg 
gevuld met een Jackfruit Burger.

INGREDIËNTEN
2 PERSONEN Maak de champignons schoon en hak fijn in de keuken-

machine. Snijd vervolgens de sjalotten en de knoflook fijn.
Bak de sjalotten in een laagje olie. Voeg hier de gehakte 
champignons aan toe samen met de peterselie en tijm. 
Scheur de oesterzwammen in dunne reepjes en voeg 
samen met de knoflook toe aan de pan. Breng het geheel 
op smaak met peper en zout.
Voeg handje voor handje de spinazie toe tot alles is 
geslonken. 
Laat het groentemengsel goed uitlekken in een zeef 
zodat al het vocht weg is. Voeg vervolgens de crème 
fraîche toe.
Hak de walnoten fijn in de keukenmachine en rasp de 
Parmezaanse kaas. Voeg dit bij het groentemengsel en 
laat de saus indikken op laag vuur. Blijft je saus te dun? 
Voeg dan een beetje maïzena of allesbinder toe om voor 
een mooie, dikke saus te zorgen.
Bak de Jackfruit Burgers kort in wat olie tot deze lichtbruin 
zijn.
Verwarm de oven voor op 220 graden en laat de plakjes 
bladerdeeg ontdooien.
Leg de burger in het midden van het bladerdeeg. Schep 
boven op de burger een beetje van het groentemengsel. 
Dek af met een plak bladerdeeg. Let op! Maak de 
pakketjes niet te vol, anders gaan ze niet goed dicht of 
wordt het deeg niet mooi gaar.
Druk de naden dicht met behulp van een vork. Leg het 
pakketje op bakpapier of in een ingevette ovenschaal. 
Bestrijk alle pakketjes met een losgeklopt ei en bestrooi 
met sesamzaadjes. Bak in 15 tot 20 minuten tot het 
bladerdeeg mooi goudbruin is.
Garneer de Jack Wellington met de pesto. 
Serveer samen met rozemarijn krieltjes en de 
rest van het groentemengsel. 

ULTIEME
KERST

KLASSIEKER
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Rootzz of Nature Jackfruit
Burger, 2 stuks
Bladerdeeg, 4 stuks

Sjalot, 2 stuks

Kastanjechampignons, 250 gram

Oesterzwammen, 150 gram

Knoflook, 4 teentjes

Spinazie, 200 gram

Parmezaanse kaas, 50 gram

Verse groene pesto, 50 gram

Walnoten, 1 handje

Crème fraîche, 125 gram

Tijm, 5 takjes

Gedroogde peterselie, 1 theelepel

Sesamzaadjes, 1 theelepel

Ei, 1 stuk

Peper en zout

BEREIDING  WACHTTIJD
30 minuten 20 minuten

#VEGAKERST
@GROEN_FATSOEN

Olie



GEVULDE FLESPOMPOEN
Een gerecht met pompoen mag natuurlijk niet 

ontbreken tijdens de feestdagen. Verras je 
gasten met dit sublieme gerecht. 

Een combinatie van zacht en spicy! Heerlijk!
INGREDIËNTEN
2 PERSONEN

BEREIDING  WACHTTIJD
40 minuten

Rootzz of Nature Jackfruit
in Rendang saus, 325 gram
Flespompoen, 1 stuk

Basmati rijst, 100 gram

Sjalot, 2 stuks

Knoflook, 3 teentjes

Rode peper, 1 stuk

Kokosmelk, 20 ml

Gember, stukje van 1 cm

Sperziebonen, 100 gram

Bosui, 2 stengels

Koriander (optioneel)

Seroendeng

SUBLIEME
COMBINATIE

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Snijd de pompoen in de lengte doormidden en 
verwijder de zaadjes.
Hol de pompoen uit met een lepel of mes zodat je on-
geveer een centimeter 
vruchtvlees over houdt. 
Houd het vruchtvlees van de pompoen apart en snijd 
dit in kleine blokjes.
Kook ondertussen de rijst gaar.
Snijd de sjalotten, knoflook peper en gember fijn. Haal 
de uiteinden van de sperziebonen en snijd in kleinere 
stukjes.
Verhit wat olie in een pan en fruit hierin de sjalot, peper 
en gember samen met de overgebleven blokjes 
pompoen en sperziebonen.
Voeg vervolgens de knoflook toe en bak kort mee. Blus 
af met de kokosmelk en voeg de Jackfruit Rendang toe.
Meng de gekookte rijst er doorheen en voeg eventueel 
nog wat zout en peper toe.
Smeer de pompoen in met olijfolie en verdeel er wat 
peper en zout over.
Schep het mengsel in de uitgeholde pompoen en bind 
vast met behulp van keukentouw. Pak de pompoen 
stevig in met aluminiumfolie en zet hem voor 1,5 uur 
in de oven.
Snijd de bosui en koriander alvast fijn.
Is de pompoen gaar? Laat deze dan nog een 
kwartiertje buiten de oven in het aluminiumfolie staan.
Hierna kun je de pompoen voorzichtig uitpakken. 
Snijd de pompoen in plakken. Garneer met
de koriander, bosui en seroendeng.
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#VEGAKERST
@GROEN_FATSOEN

Olijfolie

Peper en zout



VEGAN STOOF
Een tropische vrucht in een klassiek feestelijk 
gerecht...? Jazeker! Jackfruit neemt namelijk 

gemakkelijk smaken op en leent zich daardoor ideaal 
voor een vegan stoofpotje.

INGREDIËNTEN
2 PERSONEN

Spoel de jackfruit af onder de kraan en laat goed 
uitlekken in een vergiet. 
Snijd de sjalotten in ringen, de wortel en bleekselderij in 
plakjes. 
Verwarm de olie in een braadpan en bak hierin de 
sjalotjes met de wortel en bleekselderij zacht aan. 
Doe de Jackfruit Original erbij en laat even meebakken. 
Voeg de balsamicoazijn toe en laat dit tot de helft 
inkoken.
Doe vervolgens de bouillon erbij samen met de laurier, 
kruidnagel, rozemarijn en het kaneelstokje. 
Breng het geheel aan de kook. 
Draai het vuur laag en laat de stoof op heel laag vuur 
zachtjes pruttelen, tot de helft van het vocht is ingekookt. 
Dit duurt ongeveer een half uur.
Verwijder de kruiden en roer de appelstroop door de saus 
tot alles is opgelost. 
Verkruimel de ontbijtkoek boven de pan. Roer net zolang 
tot deze uit elkaar is gevallen en de saus gaat binden. 
Wanneer de jackfruit nog niet helemaal uit elkaar 
gevallen is, kun je het met twee vorken iets uit elkaar 
trekken.

KLASSIEK
VEGAN

STOOFPOTJE
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Rootzz of Nature Jackfruit
Original*,  300 gram
Sjalot, 4 stuks

Winterwortel, 1/2

Bleekselderij, 2 stengels

Groentebouillon, 400 ml

Balsamicoazijn, 100 ml

Appelstroop, 5 eetlepels

Ontbijtkoek, 2 plakken

Laurierblaadjes, 2 stuks

Kruidnagels, 2 stuks

Tijm, 5 takjes

Rozemarijn, 1 takje

Kaneelstokje, 1 stuk

Olijfolie, 2 eetlepels

Zout en peper

BEREIDING  WACHTTIJD
30 minuten 30 minuten

*verkrijgbaar bij diverse groorhandels

#VEGAKERST
@ROOTZZOFNATURE



JACKFRUIT CURRY
 MET FEESTELIJKE BOONTJES

INGREDIËNTEN
4 PERSONEN

BEREIDING  
60 minuten

Rootzz of Nature Jackfruit
in Curry saus, 650 gram
Sperziebonen, 500 gram 

Zonnebloemolie/Kokosolie, 
3 eetlepels

Ui, 1 stuk

Kokosmelk, 160 ml

Bloemkool, 1 stuk 

Amandelschaafsel, geroosterd, 
2 eetlepels
Verse koriander, 4 takjes

Grof gesneden cashewnoten, 
2 eetlepels
Peper en zout

Tomaten, 500 gram

LEKKER
MET

NAANBROOD

Tomatenchutney: 
Snijd de tomaten in blokjes, snipper de ui fijn en rasp de 
verse gember met een fijne rasp. 
Verhit 2 eetlepels olie in een pan met een dikke bodem, 
voeg de gesnipperde ui toe en fruit zachtjes 3 minuten 
op middelhoog vuur. 
Roer de geraspte gember erdoorheen en pers de 
knoflookteentjes boven de pan uit. Bak 1 minuut zachtjes 
mee. 
Voeg de tomatenblokjes, de suiker, witte wijnazijn en de 
garam masala toe, roer goed door en kook minimaal 10 
minuten op laag vuur. Zet de tomatenchutney apart. 

Bloemkoolrijst met Jackfruit Curry en sperziebonen:
Maak de sperziebonen schoon en kook in 13 tot 15 minuten 
gaar.
Verhit 1 eetlepel zonnebloem- of kokosolie in een 
koekenpan en fruit de gesnipperde ui ongeveer 3 minuten 
op middelhoog vuur.
Voeg de Jackfruit in saus en de kokosmelk toe. Roer goed 
door en verwarm 5 minuten op middelhoog vuur.
Verwijder de bladeren en de stronk van de bloemkool. 
Snijd de roosjes in kleine stukjes en maal fijn in de 
keukenmachine. Laat draaien totdat ze zo groot zijn als 
rijst of couscous. 
Verhit 2 eetlepels zonnebloem- of kokosolie in een grote 
koekenpan en bak de bloemkoolrijst ongeveer 5 minuten 
al omscheppend op middelhoog vuur. 
Breng op smaak met peper en zeezout.
Verdeel de bloemkoolrijst over een mooie schaal en leg 
daarbovenop de Jackfruit Curry. 
Garneer met verse koriander en 
amandelschaafsel.
Leg de sperziebonen op een groot 
bord, verdeel een beetje tomaten- 
chutney over de bonen en garneer 
met de cashewnoten. 
Serveer de rest van de tomaten-
chutney in een apart schaaltje.
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Grote ui, 1 stuk

Verse gember, 2 cm

Zonnebloemolie, 2 eetlepels

Tomatenchutney:

Knoflookteentjes, 2 stuks

Suiker, 1 eetlepel

Witte wijnazijn, 1 eetlepel

Garam Masala, 1 theelepel

PERFECT
VEGA(N)
KERST

GERECHT

#VEGAKERST
@BBQANDCOOKING



GEVULDE POMPOEN
Ideaal voor een vegetarisch kerstmenu. Rijkelijk 
gevuld met champignons en Jackfruit Reepjes.

INGREDIËNTEN
2 PERSONEN

Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Snijd een klein stukje van de onderkant van de pompoen 
eraf zodat ie goed kan blijven staan. 
Snijd daarna de bovenkant er netjes af. 
Hol de pompoen goed uit (alle pitten en ‘draden’ moeten 
worden verwijderd). 
Zet de pompoen (met bovenkant) voor 30 minuten in de 
voorverwarmde oven. 
Snijd de champignons klein, de sjalot in halve ringen en de 
knoflook in hele dunne plakjes. 
Doe deze drie ingrediënten in een ingevette koekenpan 
en bak dit ca. 5 minuten. 
Snijd de Jackfruit Reepjes wat kleiner en voeg samen met 
de fijn gesneden rozemarijn, zwarte peper en zeezout toe 
aan de overige groenten. 
Bak nog circa 5 minuten op laag vuur. 
Voeg de crème fraîche en de pompoenpitten toe en strooi 
er naar smaak zwarte peper en zeezout over.
Als de pompoen 30 minuten in de oven heeft gestaan, 
haal je de pompoen eruit en vul je de pompoen met dit 
mengsel. Zet de gevulde pompoen nog voor 20 minuten 
terug in de oven op 160 graden. 
Laat de pompoen een klein beetje afkoelen voordat je 
hem serveert. (ook de schil van de pompoen kun je 
gewoon op eten).

VEGA
LEKKER
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Rootzz of Nature Jackfruit
Reepjes, 100 gram
Kleine groene pompoen, 
11 cm doorsnede
Champignons, 150 gram

Crème fraîche light, 35 gram

Sjalot, 40 gram

Knoflook, 1 teen

Verse rozemarijn, 2 theelepels

Pompoenpitten, 4 gram

Zwarte peper

Zeezout

BEREIDING  WACHTTIJD
25 minuten 50 minuten

#VEGAKERST
@CHANTAL130387



JACKFRUIT BURGER 
MET CRANBERRYSAUS, GORGONZOLA 

EN FLESPOMPOEN
Loopt het water jou ook al in de mond bij deze 

combinatie? Vega burger met een 
feestelijke twist.

INGREDIËNTEN
2 PERSONEN

BEREIDING  WACHTTIJD
20 minuten

Cranberrysaus:
Cranberry’s, 340 gram

Sinaasappel, 1 stuk

Suiker, 150 gram

Kaneel, 1 snufje

Burger:
Rootzz of Nature Jackfruit
Burgers, 2 stuks
Tijgerbollen, 2 stuks

Gorgonzola, 100 gram

Flespompoen, 1/2

Cranberrysaus, grote lepel

Pecannoten, handje

MET
VEENBESSEN

SAUS

Zet een pannetje op het vuur met de cranberry’s en 
200 ml water. 
Rasp de schil van de sinaasappel en pers hem uit. 
Voeg beide toe aan de cranberrys met de kaneel en 
het suiker. 
Laat de bessen in 15 minuten kapot koken tot een saus. 
Schil de pompoen en snijd in plakjes. 
Gril de pompoen in een grilpan. 
Bak de Jackfruit Burgers. 
Laat op het laatste moment de gorgonzola op de 
burgers smelten. 
Snijd de broodjes door midden. 
Beleg de broodjes. Begin met wat cranberrysaus, leg 
daarop de gegrilde flespompoen, vervolgens de 
Jackfruit Burger met gorgonzola en maak af met de  
pecannoten en rucola. 
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15 minuten

#VEGAKERST
@STUDIOSLINGER

Rucola




