
 
 

Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Vegan Nugets 

 

 

 

 

 

 

 

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 ℃.



 
 

Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Vegan BBQ bretonse worstjes  

 
 

 

  

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
62165 Veganmix basis rood v2.0 3kg 150 gram 
62167 Veganmix basis wit v2.0 3kg 150 gram 

70731 Zonnebloemolie 1ltr reddy 100 gram 

 IJswater 700 gram 
62114 Gehaktmix bretons 4m5kg 80 gram 

 

Bereidingswijze: 

- Op basis van 150g veganmix-rood en 150g veganmix-wit, samen 300g in een mengkom voegt u 
700g IJswater (i.p.v. standaard 600g) en 100g zonnebloemolie toe. 

- Voeg de Gehaktmix Bretons toe met aangepaste dosering van 80 gram i.p.v. standaard 120 
gram (i.v.m. zoutgehalte). 

- Meng het geheel tot een stevige massa en laat het 3 uur doorkoelen bij 2 °C. 
- Stop de worstjes in vegan darm op het gewenste gewicht. 

  



 
 

Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Vegan BBQ beierse worstjes  

 
 

 

 

  

  

  

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
62167 Veganmix basis wit v2.0 3kg 300 gram 

70731 Zonnebloemolie 1ltr reddy 100 gram 
 IJswater 700 gram 

62215 BBQ worstmix beiers 4kg 50 gram 
 

Bereidingswijze: 

- Op basis van 300g veganmix-wit in een mengkom voegt u 700g IJswater (i.p.v. standaard 600g) 
en 100g p zonnebloemolie toe. 

- Voeg de Barbecueworst Beiers 50 gram i.p.v. standaard 120 gram (i.v.m. zoutgehalte). 
- Meng het geheel tot een stevige massa en laat het 3 uur doorkoelen bij 2 °C. 

- Stop de worstjes in vegan darm op het gewenste gewicht. 


