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9

lekkere
recepten

Notenpasta
16 soorten |

biologisch

| duurzaam gemaakt | 100% noten, pinda’s of zaden

Over TerraSana

Puurder dan puur!

Je proeft en voelt dat het goed is!
Bij TerraSana houden we van goede voeding. Producten die blij maken. We maken
al 35 jaar biologische producten waarvan
je tot in je tenen voelt dat het klopt. Geen
poespas, maar pure en eerlijke producten. We houden van eten waarmee je iets
goeds doet voor jezelf én de wereld om je
heen. Samen. Dat is positive eating!

Biologisch én duurzaam
Onze producten zijn stuk voor stuk biologisch. En we houden ervan dat we kunnen
zeggen dat onze producten óók duurzaam gemaakt zijn. Dat is immers niet altijd een
vanzelfsprekendheid. Onze notenpasta’s produceren we CO2-neutraal, en in de toekomst
gaan we daar graag nog een stapje verder in.

100% biologisch
Als je producten van TerraSana gebruikt,
weet je zeker dat ze biologisch zijn. We
gebruiken ingrediënten van over de hele
wereld. Zo maken we gebruik van ieders
expertise, en eindig jij met een product
waar je blij van wordt.

Op zoek naar eetinspiratie? Like onze
Facebookpagina of volg ons op Instagram
en je ontdekt in een mum van tijd nog veel
meer van onze biologische producten!

terrasana.nl

We bereiden 16 soorten TerraSana notenpasta in onze eigen productieruimte, met
onze eigen ervaren mensen. Dat doen we al jaren met veel passie en plezier. We willen
notenpasta maken waar iedereen met een glimlach op z’n gezicht van eet. Waar je voor
100% van kunt genieten, alleen of samen.
Wil jij ook genieten van al het biologische lekkers? Kies jouw favoriete notenpasta en maak
er een heerlijk gerecht mee. Wij helpen je in deze folder op weg met 9 recepten. Voor
zowel zoetekauwen als liefhebbers van hartig, voor keukenprinsen en -prinsessen én voor
mensen die graag in 10 minuten klaar zijn. Goed eten is voor iedereen!

Wist je dat...
... jij als liefhebber van biologisch kunt kiezen uit maar liefst 400 heerlijke TerraSana producten?
... Ruim 85% van deze producten veganistisch is en 65% glutenvrij?
... je onze producten kunt vinden in de biologische winkels en gezondheidsspeciaalzaken en op internet?

Echt goed eten is voor iedereen!

2-Mix

bio•organic
Azerbeidzjan

Spanje

We voegen

Recept: luxe appeltaartballetjes

niets aan onze
,

notenpasta s toe.

klaar in

Wat je proeft,

30 minuten!

is puur natuur!
2-mix bestaat uit hazelnoten, amandelen en een snufje
Himalayazout. We voegen niets toe, want dat zou de smaak
van deze luxe noten absoluut tenietdoen. Deze pure mix is
bij uitstek geschikt om mee te koken en te bakken, omdat
de notensmaak op een hele zuivere manier aanwezig blijft.
Doordat de cashewnoten in deze mix ontbreken, is de smaak
nóg nootachtiger dan in de andere gemengde notenpasta’s.
Een bijzondere mix!
Lekker als basis voor sauzen en in zoete baksels. Natuurlijk
ook heerlijk op (kiem)brood of om grissini in te dippen.

Ingrediënten:
80 g 2-mix
50 g appelchips
50 g blue thompson rozijnen
2 el ahornsiroop graad a
1 tl kaneel
1/4 tl vanillepoeder
3 el hennepzaad

terrasana.nl

Bereiding:
Wel de rozijnen zo’n 15-30 minuten in een laagje water. Giet
af en bewaar het vocht. Doe alle ingrediënten, behalve het
hennepzaad, in een blender en mix tot een stevige, gladde
massa. Maak er kleine balletjes van. Is het deeg nog te
droog om balletjes van te rollen? Voeg dan nog iets van het
bewaarde vocht toe. Rol ze vervolgens door het hennepzaad
tot ze helemaal bedekt zijn.

glutenvrij
10
balletjes

Je proeft en voelt dat het goed is.

vegan

bio•organic

3-Mix

Azerbeidzjan

Spanje

Burkina Faso

Recept: chiapudding met notenmix

in 3-mix proef je heel
duidelijk amandelen,
hazelnoten en

cashewnoten terug!
3-mix is ons lievelingetje. Iedereen houdt van deze heerlijke
notenpasta. Het bevat puur en alleen noten in drie soorten:
cashewnoten, amandelen en hazelnoten. Natuurlijk zorgen
we dat we hiervoor alleen de allerbeste noten gebruiken. Die
worden zorgvuldig geselecteerd. Wij branden ze in Nederland
en vermalen de noten zelf tot deze verrukkelijke mix!
Lekker op brood, crackers, als basis voor sauzen, door
havermout, yoghurt of zoete baksels. Ook heerlijk met dadels.

Ingrediënten:
150 ml amandelmelk
30 g zwart of wit chiazaad
100 ml kokosmelk + 5 el
1 el 3-mix
1 el raw cacaopoeder
5 dadels
1 banaan
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Bereiding:
Meng de amandelmelk en het chiazaad in een mok. Laat dit
minimaal 30 minuten tot een nachtje weken. Roer vooral in de
eerste 10 minuten geregeld goed door, anders gaat het chiazaad
aan elkaar plakken. Doe vervolgens de kokosmelk erbij en roer
door. Snijd een halve banaan in plakjes en leg deze tegen de
zijkanten van het glas. Prak de rest van de banaan fijn en meng
met de chiapudding. Doe de dadels, de 3-mix en het cacaopoeder
in een blender en maal tot een gladde massa. Voeg 5 eetlepels
kokosmelk toe tot het mengsel vloeibaar genoeg is. Vul je
glas met de chiapudding en het dadelmengsel.

klaar in

10 minuten

plus nachtje
weken

Je proeft en voelt dat het goed is.

glutenvrij
1
ontbijtje

vegan

bio•organic

4-Mix

Azerbeidzjan

Spanje

Burkina Faso

China

Recept: haverkoekjes met wortel

made from
nuts and

peanuts only!
4-mix is een gemengde notenpasta met pinda’s. Ben je niet
zo goed in kiezen? Dan is dit dé mix voor jou. Naast pinda’s
zitten er hazelnoten, cashewnoten en amandelen in. Wat
zo bijzonder is aan de smaak van de 4-mix? Je proeft niet
alleen notenpasta, je proeft ook echt iedere noot afzonderlijk
terug. Hierdoor blijft de smaak van deze mix je verrassen en
verschijnt er gegarandeerd een glimlach op je gezicht bij het
proeven van deze notenpasta.
4-mix is lekker op brood, als basis voor zoete snacks en repen,
in je yoghurtontbijt of gewoon op een plakje komkommer.

klaar in

Ingrediënten:
1 el gebroken lijnzaad + 2 el water
100 g 4-mix
100 havermout
100 g wortel
50 ml ahornsiroop graad c
1/2 tl kaneel
1/2 tl vanillepoeder
4 el kokosbloesemsuiker + evt. 2 el extra
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Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180°C. Meng het iijnzaad met
het water en laat 10 minuten staan. Rasp de wortels fijn.
Doe de havermout in de keukenmachine en maal tot het
(bijna) zo fijn als meel is. Meng alle ingrediëntenaan met
elkaar. Maak balletjes van het deeg en rol deze evt. door
de extra 2 el kokosbloesemsuiker. Leg ze op een bakplaat
met bakpapier en druk ze iets plat. Bak ze vervolgens in
ongeveer 15-20 minuten gaar. Geniet ervan!

30 minuten

vegan
glutenvrij 10
koekjes
10
koekjes

Je proeft en voelt dat het goed is.

Pindakaas

bio•organic
China

we vermalen
,
onze pinda s

in eigen huis,

Recept: oosterse pindasoep

co2-neutraal!

De ene pindakaas is de andere niet. Een goede pindakaas
begint natuurlijk bij een goede pinda. Onze biologisch
geteelde pinda’s hebben een lekkere, volle smaak. Of je nu van
fijne pindakaas houdt of pindakaas met een crunch, met of
zonder Himalayazout: wij hebben ze allemaal. En omdat onze
pindakaas voor 100% uit noten bestaat, weet je zeker dat je
altijd een verantwoorde keuze maakt. Geen toevoegingen zoals
palmvet, zonnebloemolie of dextrose, gewoon lekker puur.
Met pindakaas kun je oneindig veel lekkere dingen maken.
Denk aan pindasaus of -soep, of als je van zoet houdt
bananenbrood, granola, koekjes of zelfs ijs.

Ingrediënten:
2 rode uien
1 wortel
½ courgette
1 rode paprika
1 volle eetlepel miso of rode currypasta
500 ml water
200 ml kokosmelk
2 eetlepels pindakaas fijn
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Bereiding:
Snijd de uien in ringen of stukjes. Halveer de wortel in de
lengte en snijd in schuine plakjes. Doe hetzelfde met de
courgette en de paprika. Bak de ui in olijfolie in 2 minuten
glazig. Voeg de wortel toe en bak 1 minuut. Voeg de miso of
currypasta toe, bak kort aan en blus af met 500 ml water.
Voeg vervolgens de groenten toe, samen met de kokosmelk
en de pindakaas. Laat de soep zo’n 5 minuten zachtjes
koken. Enjoy!

glutenvrij
klaar in

10 minuten

Je proeft en voelt dat het goed is.

2-3
kommen

vegan

Amandelpasta

Spanje

bio•organic

Recept: goji-amandelsmoothie

de amandelen worden

licht geroosterd (bruin), of kort
geblancheerd en ontvliesd (wit)

Als je een potje amandelpasta opent, komt de heerlijke geur van
vers geroosterde amandelen je tegemoet. En de smaak? Die is
heerlijk authentiek: licht bitter (bruine amandelpasta) of licht
zoet (witte amandelpasta).
Smeer amandelpasta op brood of crackers, maak er
amandelbrood mee, of gebruik het als basis voor zoete baksels,
smoothies of natuurlijk verse amandelmelk.

Ingrediënten:
3 el gojibessen
1 banaan
1 el lijnzaad
1 flinke el witte amandelpasta
150 ml koud water
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Bereiding:
Pel de banaan. Doe alle ingrediënten in een blender en maal
tot een gladde smoothie ontstaat. Giet het in een glas of leeg
notenpastapotje.

glutenvrij

klaar in

5 minuten

Wist je dat je de etiketten van de potjes notenpasta heel
gemakkelijk kunt verwijderen door te laten weken in water?
Zo kun je, als de notenpasta op is, je smoothie hierin
serveren. Geniet ervan!

Je proeft en voelt dat het goed is.

1
glas

vegan

Cashewpasta

bio•organic
Burkina Faso

Recept: maca-cashewijs met karamel

deze romige pasta

bestaat voor 100%
uit cashewnoten,
verder niets!

Om deze heerlijke cashewpasta te maken, roosteren we de
biologische cashewnoten licht en vermalen we ze tot een
verfijnde pasta waar je werkelijk niet vanaf kunt blijven.
Cashewpasta is heerlijk romig en zacht. Hierdoor is het erg
geschikt om mee te bakken. Ook in je ontbijt (chiapudding,
yoghurt of kwark) kun je deze smeuïge pasta goed kwijt.
Daarnaast is het heerlijk op brood, bijvoorbeeld gemengd met
genmai miso. Houd je van zoet? Meng cashewpasta dan eens
met ahornsiroop voor zoet beleg op brood!

Ingrediënten:
voor de ijsjes:
400 ml kokosmelk
100 g cashewpasta
2 el macapoeder
5 el ahornsiroop graad c
voor de karamel:
200 ml kokosmelk
20 g kokosbloesemsuiker
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Bereiding:
Doe alle ingrediënten voor de ijsjes in een blender en mix tot een
glad mengsel. Giet dit in ijsvormpjes en laat het minimaal 4 uur in
de vriezer staan. Chocoladefreak? Voeg dan 1 el raw cacao toe!
Maak de karamel door kokosmelk en kokosbloesemsuiker in een
pannetje al roerend aan de kook te brengen. Laat dit zo’n 20-30
minuten inkoken, tot een zachte, goudbruine karamel ontstaat.

klaar in

30 minuten

glutenvrij

plus minimaal

4 uur wachten

Haal de ijsjes 5 minuten van tevoren uit de vriezer en versier
met karamel en gecrushte cashewnoten.

Je proeft en voelt dat het goed is.

6-8
ijsjes

vegan

Hazelnootpasta

Azerbeidzjan

bio•organic

Recept: choco-hazelnotenfudge

onze hazelnootpasta

wordt al 35 jaar tot in de
puntjes geperfectioneerd

Hazelnoten worden gezien als een luxe noot, en dat is
natuurlijk niet voor niets. De heerlijke, karakteristieke smaak
doet je rillen van genot. Wist je dat ze voor 60-65% uit olie
bestaan? Hierdoor is hazelnootpasta qua substantie wat
dunner. Maar wat je proeft is puur en alleen hazelnoot, want
we voegen geen olie toe aan onze notenpasta’s. Daarvoor
houden we te veel van puur!
Hazelnootpasta is erg geschikt om mee te bakken en te koken.
Zo kun je bijvoorbeeld je eigen chocoladepasta maken met
hazelnootpasta, ahornsiroop, kokosolie en raw cacaopoeder!

Ingrediënten:
200 g pure chocolade (72% cacao)
50 ml kokosmelk
50 g hazelnootpasta
2 el ahornsiroop
1/4 tl vanillepoeder
75 g raw hazelnoten
grof zeezout naar smaak
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Bereiding:
Breek de chocolade in blokjes. Hak de hazelnoten grof. Houd
ongeveer een derde van de gehakte hazelnoten apart. Doe de
rest van de ingrediënten, behalve het zeezout, in een steelpan.
Verwarm langzaam, terwijl je goed blijft roeren. Zodra alles
gesmolten is, neem je de pan van het vuur. Bedek een vierkant
bakje van ongeveer 12x12 cm met bakpapier. Giet het chocolademengsel erin en bestrooi met de rest van de hazelnoten en
zeezout naar smaak. Laat een nachtje afkoelen in de koelkast. Bewaar het in de koelkast, dan is de fudge het lekkerst!

glutenvrij
klaar in

10 minuten

plus wachten

Je proeft en voelt dat het goed is.

16
blokjes

vegan

Tahin

Ethiopië

Paraguay

tahin is verkrijgbaar
in vier soorten:

gepelde sesam

ongepelde sesam

bio•organic

Recept: hummus met pijnboompitten

white, gewoon en

dark (met of zonder
zout)

Tahin is helemaal hot. Dat komt natuurlijk door de heerlijke
smaak, maar ook door wat je er allemaal mee kunt. Tahin dark
is gemaakt van ongepeld sesamzaad, tahin white van gepeld
sesamzaad en gewone tahin is een mix van de twee.
Tahin past goed in zoete én hartige gerechten. Tahin is bekend
geworden als ingrediënt voor hummus, maar het is ook een
perfect basis voor een goede dressing, dip of saus.

Ingrediënten:
350 g kikkererwten in pot
60 g tahin wit
sap van 1 citroen
1 teentje knoflook, geperst
2 el olijfolie + meer voor garnering
1/2 tl komijn
1/2 tl paprikapoeder
1 tl ras el hanout kruiden
10 g pijnboompitten
zout en peper

terrasana.nl

Bereiding:
Giet de kikkererwten af en bewaar het vocht. Doe alle
ingrediënten in een blender en blend net zolang tot het
helemaal glad is. Dit kan zo’n 10 minuten duren, inclusief af
en toe omscheppen. Kijk goed naar de consistentie en voeg
indien gewenst olijfolie of vocht van de kikkererwten toe om
de hummus dunner te maken. Rooster de pijnboompitten
bruin in een koekenpan. Schep de hummus op een bord en
strooi de pijnboompitten erover, samen met extra olijfolie.
Heerlijk met geroosterd kiembrood!

glutenvrij
klaar in

10 minuten!

Je proeft en voelt dat het goed is.

3-4
porties

vegan

Zonnebloempasta

China

bio•organic

Recept: pompoen-zonnebloemdressing

een betaalbare, pure

pittenpasta van kwaliteit!
Zonnebloempasta wordt gemaakt van 100% biologische zonnebloempitten en een snufje Himalayazout.. Zonnebloempasta is
misschien wat minder bekend dan de andere pasta’s, maar dit is
echt onze verrassing voor jou. Zonnebloempasta smaakt namelijk
nootachtig en heeft een iets hartige smaak die je wel doet denken
aan andere notenpasta’s of pindakaas, maar toch ook écht anders is.
Met zonnebloempasta kun je heerlijke sauzen, dressings en dips
maken, of mengen met een notenpasta van jouw keuze. Met cashewpasta maak je het zachter, met 2-mix nootachtiger en met witte
amandelpasta iets zoeter.

Ingrediënten:
1/2 pot kikkererwten (175 g)
1 tomaat
1/2 avocado
30 g gerookte tofu
4 el verse peterselie
1 tl lijnzaad
1 el zonnebloempasta
1 el pompoenpitolie
1 el sushi-azijn (genmai su)
1 el citroensap
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Bereiding:
Giet de kikkererwten af. Snijd de tomaat en avocado in blokjes.
Snijd de gerookte tofu in dunne reepjes of blokjes. Snijd de
peterselie fijn. Meng vervolgens de kikkererwten, de tomaat, de
feta, de avocado, de peterselie in een kom. Bestrooi met lijnzaad.
Maak dan de dressing klaar. Meng de zonnebloempasta, de
pompoenpitolie, de sushi-azijn en de citroensap door elkaar en
besprenkel de salade met de dressing. Eet smakelijk!

vegan
klaar in

10 minuten!

Je proeft en voelt dat het goed is.

1
bowl

glutenvrij

Onze lievelings...

Wist jij dit?

Snelle snacks met notenpasta
✓ Plakjes komkommer met een mespuntje notenpasta
✓ Pindakaas met (gegrilde) banaan
✓ Dadels met 3-mix (evt. dopen in gesmolten chocolade)
✓ Grissini met amandelpasta

✓

✓

Favoriete combinaties met notenpasta
✓ Als spread op brood of dip bij triangles: genmai miso met pindakaas
✓ Als zoete spread: ahornsiroop met witte amandelpasta of cashewpasta
✓ Als dressing of sausje: miso, shoyu en tahin (varieer ook eens met
andere Japanse smaakmakers)
✓ Om mee te bakken: met dadels, cacaopoeder, havermout,
amandelmeel of kokosmelk
✓ Gegrilde zoete aardappel met cashewpasta als dip

54 Mediterrane lekkernijen

terrasana.nl

|

90 authentieke Japanse producten

|

✓
✓
✓
✓

16 unieke raw superfoods

TerraSana betekent ‘gezonde aarde’. Dit dragen we graag
uit door zoveel mogelijk CO2-neutraal te produceren met
behulp van onze zonnepanelen, met kleine boeren en
producenten te werken en natuurlijk altijd voor de beste
biologische kwaliteit en de puurste recepturen te gaan.
De passie in ons bedrijf is groot! We maken niet alleen met
veel plezier onze eigen notenpasta’s, maar vullen ook onze
noten, zaden en muesli’s (zo’n 150 producten) af in eigen huis.
TerraSana begon 35 jaar geleden in het mini op een zolderkamer.
We verkopen veel verschillende producten (400), maar we zijn toch
een relatief klein bedrijf, met minder dan 50 mensen in dienst.
Onze notenpasta’s zijn verkrijgbaar in compacte potjes van 250 g of in handige potten van
500 g. Allemaal met bpa- en pvc-vrije deksels.
Onze notenpasta- en raw superfoodspotten kun je heel gemakkelijk hergebruiken. Het
etiket zit vast met milieuvriendelijke lijm die je er in 10 minuten af weekt. Zo kun je er
overnight oats, chiapudding of mason jar salades in klaarmaken, lekker!

11 bijzondere broodsoorten

|

37 zoete snacks, waaronder vegan drop |

Echt goed eten is voor iedereen!

7 soorten zoete en hartige snacks

TerraSana heeft
400 biologische
producten in het
assortiment.
Ontdek ze allemaal!

De producten van TerraSana zijn in natuurvoedingswinkels door heel
Nederland verkrijgbaar. Of je nu bij de biologische supermarkt of bij
een kleine reformzaak winkelt, onze notenpasta’s vind je overal! Kijk op
terrasana.nl welke verkooppunten er in jouw buurt zijn. Hebben ze jouw
favoriete product niet in het assortiment? Vraag of ze het voor je bestellen!

+

art.nr. 261.0401

terrasana.nl

(online) biowinkels
door heel Nederland

