
-  600 g ijswater
-  100 g zonnebloemolie
-  puntpaprika’s
-  geraspte kaas
-  300 g Degens 

Veganmix rood (62161) 

VEGAN  
PUNTPAPRIKA GEVULD

Kijk voor deze en nog meer 
smakelijke recepten voor  

de flexitariërs op 
www.degens.eu

-  600 g ijswater
-  100 g zonnebloemolie
-  pasta (spaghetti)
-  Degens Pizzasaus

(71465)
-  300 g Degens 

Veganmix rood (62161) 

PASTA MET BALLETJES  
IN PIZZASAUS

-  600 g ijswater
-  100 g zonnebloemolie
-  200 g gekookte rode biet, 
ingesneden in reepjes

-  100 g rode ui, in blokjes
-  300 g Degens Veganmix 

rood (62161)  

VEGAN  
BURGER RODE BIET EN UI

-  600 g ijswater
-  100 g zonnebloemolie
-  Degens Culinaire Chinese 

Saus (7022600)
-  300 g Degens Veganmix 

wit (62092) 

SNACKBALLETJES
MET CHINESE SAUS

-  600 g ijswater
-  100 g zonnebloemolie
-  250 g appelreepjes, 

f ijngesneden
-  kaneel
-  300 g Degens 

Veganmix rood (62161) 

VEGAN BURGER  
APPEL KANEEL

-  600 g ijswater
-  100 g zonnebloemolie
-  portobello's
-  geraspte kaas
-  300 g Degens 

Veganmix rood (62161) 

VEGAN  
GEVULDE PORTOBELLO

VEGANMIX WIT NUGGET

-  600 g ijswater
-  100 g zonnebloemolie
-  Degens Kroketta super 

(62134)
-  Degens Crumbs 

lichtgeel (62117)
-  300 g Degens 

Veganmix wit (62092) 

-  600 g ijswater
-  100 g zonnebloemolie
-  pidy ovenbakjes 
-  1 kg Degens Chili Con 

Carne Saus (62065)
-  300 g Degens Veganmix 

rood (62161) 

VEGAN
CHILI CON CARNE



 

 Vegetarische Filet Americain 

 

 

 

 

  

Art. nr. Omschrijving Gewicht 

62161 Veganmix basis rood 3kg 300 gram 
70731 Zonnebloem olie 1ltr Reddy 100ml 

 IJswater 600ml 
17016 
70638 

Bon cuisine mayonaise 10ltr versAlert 
Zaanse mayonaise 80% 10ltr/emmer 

50 gram 

11693 
60745 

Filet saus 10kg Epos 
Filetsaus populair 11ltr 

300 gram 

 
 

Bereidingswijze: 

- Meng de veganmix basis rood met het ijswater en de olie. 
- Laat het mengsel vervolgens 3 uur lang staan voor de juiste binding van 

de producten 
- Haal het mengsel vervolgens door een 3mm plaat 
- Meng er daarna de mayonaise en filetsaus doorheen. 

 
TIP: Lekker met een beetje Parmezaanse kaas en pijnboompitjes. 



VEGANMIX WIT

BEREIDING

Doe de veganmix in een mengkom voeg het ijswater
en de zonnebloemolie toe.

Meng het geheel tot een stevige massa en laat dit
circa 3 uur doorkoelen bij 2 ?.

Maak van het deeg burgers of schnitzels in gewenst
formaat.

Los 100 g kroketta super op in koud water.  Maak
hiermee een doorhaalmiddel.

Haal de burger/schnitzel door het doorhaalmiddel en
paneer deze met de crumbs licht geel.

Tip:  Bak de burgers of schnitzels in circa 6 min tot de
gewenste kleur.
 

SAMENSTELLING

300 G VEGANMIX-BASIS-WIT
3KG (AD03819-02)

 CRUMBS LICHTGEEL (7048602)

 KROKETTA SUPER (7048742)

600 G IJSWATER 

100 G ZONNEBLOEMOLIE 
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VEGAN WOK

BEREIDING

Vermeng de pita stripes met de olie

Kruid de stripes met de cajun kruiden

Bak de gewenste groente kort aan in de wok en voeg
de pita stripes toe

Presenteer het geheel in een mooie schaal of wok
 

SAMENSTELLING

1 KG NEXTERA STRIPES P35
DARK/DONKER (IQF)
(VEGET2707)

 CAJUNSAUS (7017022)

 CAJUNKRUIDENMIX (7048469)

WOK GROENTEN AZIATISCH
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VEGETARISCHE BABI PANGANG

BEREIDING

Braad de chunks aan.

Laat ze afkoelen en snijd ze vervolgens aan reepjes

Vermeng de reepjes met 50 g olie per kg en 50 g Dry
Glaze Hoisin

Garneer de reepjes af met de Oosterse saus

SAMENSTELLING

 NEXTERA CHUNKS XL (0-7C)
(VEGAN2704)

50 G/KG DRY GLAZE HOISIN
(7049125)

 OOSTERSE SAUS ZHERO 2,5
KG (AW06694-01)

WITTE RIJST 
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VEGETARISCHE PIZZA

BEREIDING

Smeer de pizzabodem in met de Pizzasaus.

Beleg de pizza rijkelijk met de gewenste ingrediënten
en garneer af met vegetarische stripes.

SAMENSTELLING

 PIZZASAUS (7021459)

 NEXTERA STRIPES P35
DARK/DONKER (IQF)
(VEGET2707)

PIZZA BODEM NAAR KEUZE 

GROENTEN NAAR KEUZE 
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 Vega nuggets 

 

 

 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
62092 Veganmix basis wit 3kg 300 gram 

70731 Zonnebloem olie 2ltr REDDY 100 gram 

 IJswater 600 gram 
 

62134 Kroketta super 2kg DEGENS 100 gram 
 Water 1 liter 

 
71499 Paneermix easy cajun 3kg  

 
 

Bereidingswijze: 

- Doe de veganmix in een mengkom en voeg het ijswater en de 
zonnebloemolie toe. 

- Meng het geheel tot een stevige massa en laat dit circa 3 uur door koelen bij 
2 ℃. 

- Los 100 gram kroketta super op in koud water. Maak hiermee een papje. 
- Maak van de massa kleine balletjes en druk deze plat. 
- Haal ze door het het kroketta mengsel. 
- Paneer de nuggets vervolgens af met de paneermix kippeling. 
 

Tip: Frituur de nuggets gedurende 3 min op 170 ℃. 
 


