
QUINOA MET MAROKKAANSE SAUS 
 
INGREDIËNTEN 
 
3-4 personen 
voorbereidingstijd 15 min. 
kooktijd 25 min. 
1 theelepel (elk) gemalen kaneel, gemalen    
   gember, gemalen kurkuma, vers gemalen  
   muskaatnoot, vers gemalen Oxfam  
   Fairtrade zwarte peper, gemalen komijn,  
   gemalen koriander, paprikapoeder en  
   karwijzaad 
snufje gemalen kruidnagel en  
   saffraanstampers 
3 knoflookteentje, fijngesneden 
1 kleine rode chilipeper, fijngesneden 

2 eetlepels olijfolie 
400 g blik gesneden tomaten 
400 g kikkererwten, uitgelekt 
150 ml groentebouillon 
100 g Oxfam Fairtrade dadels,  
   grofgesneden 
250 g Oxfam Fairtrade bio quinoa 
1 eetlepel Oxfam Fairtrade honing 
1 handvol verse koriander, grofgesneden 
450 g gestoomde of geroosterde   
   groenten, zoals boterpompoen,  
   wortels, pastinaak of courgettes, in  
   hapklare blokjes gesneden    

 
 
BEREIDING 
 
Meng alle kruiden met de knoflook en rode chilipeper in een kom. Zet dit even aan de kant. 
Warm de olie op in een grote pan en voeg het kruidenmengsel toe. Laat 3-5 minuten op een zacht 
vuurtje bakken. Roer voortdurend om. 
Voeg de tomaten, kikkererwten, bouillon en dadels toe. Breng aan de kook en zet het vuur dan lager. 
Laat nog 20 minuten sudderen. Als de saus te dik is geworden, voeg dan wat water toe. Bereid de 
quinoa ondertussen zoals aangegeven op de verpakking. 
Roer de honing door de tomatensaus en bestrooi met koriander. 
Roer de gekookte groenten door de saus en laat ze opwarmen. Dien op met de quinoa. 
 
Tip Als je niet van pikant eten houdt, kun je de zaadjes uit de rode chilipeper verwijderen.   
 
Dit is een ideaal recept om groenterestjes van de vorige dag te gebruiken. 
 
 
 
 

 
 
Fair trade en bio: quinoa uit de Boliviaanse Altiplano. 
 
Quinoa is een eeuwenoud gewas uit het Andesgebergte van Zuid-Amerika. De zeer voedzame quinoa 
vormt een ideale vervanger van rijst of pasta, glutenvrij en rijk aan proteïnes. 
 
Quinoa is glutenvrij. Vermaal quinoa tot meel in een graanmolen, en je kan quinoa verwerken in 
glutenvrij brood of koekjes (zoals onze Bio koekjes). 
 
 
Quinoa is te koop in de Oxfam-Wereldwinkel in verpakkingen van 500 g 



FAIRTRADE RIJSTPAP  

INGREDIËNTEN 

voor 4 personen 
1 liter volle melk 
1 kopje Oxfam Fairtrade rijst (125 gram) 
75 gram Oxfam Fairtrade rietsuiker 
 
 

BEREIDING 
 
Doe de melk en de rijst in een grote kookpot en breng al roerend aan de kook. Laat 15 minuutjes 
zachtjes pruttelen met het deksel net niet volledig gesloten.  
 
Neem het deksel van de pot en voeg de suiker toe. Laat het geheel onder regelmatig roeren goed 
doorkoken zonder deksel totdat de rijstpap dik begint te worden. (Meestal een 10tal minuutjes). Let 
er goed op dat de rijstpap niet begint aan te bakken aan de bodem van de kookpot.  
 
Schep de rijstpap in kommetjes en laat afkoelen. Serveren met (ananas)confituur. 

 
 
 
 
PEER- EN CHOCOLADECAKE 
 
INGREDIËNTEN 
 
6-8 personen 
voorbereidingstijd 30 min. 
baktijd 50 min. 
125 g zachte boter of margarine 
175 g Oxfam Fairtrade rietsuiker 
4 grote eieren, losgeklopt 
250 g zelfrijzende volkorenbloem 

50 g Oxfam Fairtrade cacaopoeder 
50 g Oxfam Fairtrade fondantchocolade,    
   gehakt 
2 verse peren, geschild, ontdaan van het  
   klokhuis en in stukken gesneden 
150 ml melk 

 
 
BEREIDING 
 
Verwarm de oven voor op 180° C. Smeer de bodem en zijkanten van een ronde cakevorm (18 
centimeter) in met boter. 
Klop de  boter of margarine met de suiker tot een licht en luchtig gehaal. 
Roer de eieren langzaam onder en voeg telkens een beetje van de bloem bij. 
Roer de cacao, gehakte chocolade en peren oner. Voeg de melk toe en roer goed. 
Giet het deeg in de cakevorm en laat ongeveer 30 minuten in de oven bakken. 
 

Tip De cake smaakt lekker als hij koud is. Bestrooi met poedersuiker voor het opdienen. 


