
PLANTAARDIGE 
DUMPLINGS.
ZONDER (L)IMITATIES.



Let us 
introduce 
DAVAI
DUMPLINGS.
Plantbased food moet en zal de norm worden in de 
toekomst, voor iedereen! Daarom maken wij Davai 
dumplings. Een vernieuwende snack of maaltijd 
verrijker om zo de plantaardige keuken nog meer pit te 
geven! 

Wij, Maybritt & Ruslan, founders en absolute dumpling 
lovers zijn er dan ook van overtuigd dat deze gevulde 
pakketjes deeg de perfecte aanvulling zijn voor de 
hedendaagse keuken, met oog voor onze planeet. 

Zo gaan ze niets imiteren dat we al kennen maar bie-
den ze een nieuwe kook ervaring, die toont dat de 
standaard van food plantbased en ecologisch kan zijn. 



Ve
gan - B

iologisch - Fun

Etenstijd is het leukste moment van de dag! Een lek-
ker product maken is dan ook onze belangrijkste focus. 
Geen sprake lange ingredientenlijsten, smaakstoffen of 
andere troep, maar producten die je kent.

Gedaan met (l)imiteren dus, laat die nieuwe plantbased 
keuken maar komen!

Maybritt & Ruslan 



PIMP JE
BORREL



1/ Soja en Agave 
glazed Sweet&Spicy
Dumplings. 

2/ Twee onder-5-minuten
dips.

3/ Aziatisch geïnspireerd 
borrelbordje.

PIMP JE
BORREL





Soja en Agave 
glazed Sweet&Spicy

Dumplings. 

1 pakje Sweet&Spicy 
dumplings.
5 el sojasaus
4 el agave siroop
2 el sesamolie 
1 el gemberpoeder
1 teentje look
bussel pijpajuin
sesamzaadjes

Meng de sojasaus, agave-
siroop, sesamolie, het gem-
berpoeder en de look samen 
in de pan.

Zet de pan op het vuur en 
laat lichtjes inkoken.

Voeg de Sweet&Spicy 
dumplings toe en laat ze een 
5-6 tal minuten bakken. 

Leg de dumplings in een 
mooi schaaltje en besprenkel 
met pijpajuin en 
sesamzaadjes.

Sticky chicken wings? Zo passe, move 
over voor deze sticky glazed dumplings!

Bereidingstijd:
5-10 minuten



Twee onder-5-minuten dips.
Artisjok dip
1 blik artisjokharten
peper en zout
verse peterselie 
olie

Meng alle ingredienten in een blender. That’s it! 
Kruid af naar eigen smaak en enjoy. 



Enkele 
ingredienten in 
de blender, en 
voila. 

Een heerlijke 
plantbased 
dip. 
Perfect te 
combineren 
met beide 
soorten
dumplings!

Hummus Natuur

1 blik kikkererwten
100 ml tahin
peper en zout 

Meng alle ingredienten in een blender. 
Voeg meer tahin toe als je de hummus 
iets smeuiger wil!





Aziatisch 
geïnspireerd 
borrelbordje.

1 pakje Cheezy 
dumplings.
1 potje sojasaus
1 potje siracha of ande-
re pikante saus
2 el sesamolie 
gebakken uitjes
pijpajuin

Bak de Cheezy dumplings in 
de sesamolie tot ze krokant 
zijn.

Giet sojasaus en de pikante 
saus elk in een mooi kom-
metje

Serveer met pijpajuin en 
gebakken uitjes 

Het moet niet moeilijk zijn om lekker 
te genieten van je borrel. Dit brengt je 

direct in oosterse sferen. 

Bereidingstijd:
5 minuten



PIMP JE
MAALTIJD



1/ Romige pesto met 
Cheezy dumplings en 
champignons.

2/ Pittige tomaat ovenschotel 
met Sweet&Spicy dumplings. 

3/ Snelle wok met Cheezy 
dumplings, brocollini en 
sojascheuten.





 Romige pesto met 
Cheezy dumplings en 

champignons.

1 pakje Cheezy 
dumplings.
1 bussel basilicum
1 handje vol noten 
naar keuze
1 handje vol edelgist
1 el citroensap 
flesje sojaroom
250g kerstomaten
250g champignons
peper en zout 
olie 

Maak eerst de pesto. Doe de 
basilicum, edelgist, olie, citroen en de 
noten in de blender. 

Laat blenden tot het een gladde 
massa is (er mogen nog enkele 
brokjes noten inzitten). 

Meng met de sojaroom en verwarm 
op een zacht vuurtje. 

Snij ondertussen de tomaatjes in twee 
en de champignons in schijfjes. Bak 
deze op de pan met wat olie.

Bak hierna ook de Cheezy dumplings 
af voor 5-8 minuten. Voeg na 6 
minuten nog de groentjes even toe. 

Dresseer de groentjes en 
dumplings op een bord en overgiet 
met de warme pestosaus. Enjoy!

Pasta pesto! Laat de pasta even links liggen en vul 
hem aan met onze Cheezy dumplings, 

dumplings pesto, jouw nieuwe favoriet!

Bereidingstijd:
10-15 minuten



Pittige tomaat 
ovenschotel met 

Sweet&Spicy dumplings. 

1 pakje Sweet&Spicy 
dumplings.
1 blik tomaten
1 aubergine
1 ui 
Oregano
Komijn
Basilicum
scheutje sojaroom
verse peterselie 
edelgist 
peper en zout 
olie 

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Snij de ui fijn en de aubergine in kleine 
blokjes. Hak ook de peterselie fijn. 

Bak op een ingeoliede pan de ui en 
aubergine. Kruid af met de oregano, 
komijn en basilicum en laat verder 
stoven. 

Voeg het blik tomaten toe aan de pan 
en laat even verder sudderen. 

Doe deze tomatensaus in een oven-
schaaltje en meng er de bevroren 
dumplings door.

Werk af met vegan kaas of edelgist-
vlokken voor een lekker korstje.

Doe de ovenschaal in de oven en laat 
10 minuutjes bakken. 

Werk eventueel de porties af met wat 
sojaroom en verse peterselie.  

Tomaat, aubergine en heerlijke Sweet&Spicy 
dumplings, comfortfood op z’n best! 

Bereidingstijd:
15-25 minuten







Snelle wok met Cheezy 
dumplings, brocollini en 

sojascheuten.

1 pakje Cheezy 
OF Sweet&Spicy 
dumplings.
1 tros radijzen 
1 zakje peultjes
2 handjes vol so-
jascheuten
250g brocollini 
sesamzaadjes
pinda’s 
Sojasaus 
peper en zout 
sesamolie

Maak de radijsjes schoon en snij in 
vier. 

Doe een flinke scheut sesamolie 
in de wokpan.  Wok de Cheezy 
dumplings. peultjes, radijsjes en 
brocollini tot ze gaar zijn. 

Voeg de laatste 2 minuten de 
sojascheuten toe (die zijn het lek-
kerst nog wat knapperig).

Kruid af met gember poeder, 2 
teentjes look en wat sojasaus. 

Werk af met gesneden pijpajuin, 
pinda’s en sesamzaadjes. 
Ook lekker met wat sojasaus on 
the side!

Alles in een grote wokpan en klaar, zo zien we het 
graag! Minder tijd in de keuken is meer tijd om samen 

te genieten! 

Bereidingstijd:
10-15 minuten



GET IN
TOUCH.
www.davaidumplings.com

Heb jij een vraag? 
hello@davaidumplings.com

Instagram: 
@davaidumplings
Facebook: 
@davaidumplings


