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1. Voeding

Voeding is net zoals ademhalen iets heel essentieels in ons leven. We eten 
allemaal minstens 3 keer per dag. Eten is een sociale bezigheid, want we 
vinden het leuk om samen te eten, we eten als we feesten en we eten als we 
rouwen. Eten is ook een emotionele aangelegenheid. Wie stopt er niets iets 
in zijn mond als hij ongelukkig is, stress heeft, verdrietig is of pijn heeft. Eten 
kan lekker en gezellig zijn, maar eten kan ook een strijd zijn. Allergiën, into-
leraties, spijsverteringsproblemen of trauma’s rond voeding kunnen eten niet 
gemakkelijk maken. Velen denken ook aan ecologie en hebben hun voedings-
patroon daarop aangepast. We krijgen patronen mee van thuis, die soms al 
generaties lang meegaan en er is de reclame die niet altijd een juist beeld 
geeft wat gezond is of niet. 
Patronen doorbreken is een van de moeilijkste dingen die er bestaan. Een 
voedingspatroon aanpassen heeft dus een heel grotere impact! Onderschat 
dit niet! Je lichaam met zijn flora, zijn gekend metabolisme moet zich aanpas-
sen als je wijzigingen doorvoert. Maar ook je emotioneel en sociaal lichaam 
zal zich moeten aanpassen.
Het is nooit een goed idee om drastisch je eetpatroon om te gooien. Doe 
het stap voor stap. Zorg dat heel je fysiek lichaam, maar ook je emotioneel 
lichaam kan volgen.
Drastische wijzigingen kunnen zorgen voor ongemakkelijke ontgiftingsver-
schijnselen, emotionele ups en downs of trauma’s die opeens komen boven-
drijven. Een goeie voorbereiding, weten wat je doet, waarom je het doet, een 
doel voor ogen hebben, een leidraad die je kan volgen,... kunnen het proces 
gemakkelijker maken.

In het eerste deel van dit boekje ga je veel theorie lezen. Je gaat ook een lijst 
vinden van wat je beter niet eet en waarom. In dit deel ga je enkel vinden  
wat je allemaal wél mag eten en hoe je dit het best aanpakt.

Dit deel van het boekje is een algemene leidraad, neem dit niet voor ultieme 
waarheid aan! Voeding is heel persoonlijk en moet aangepast worden aan jou 
als uniek persoon. Voel dus telkens goed of dit nu bij je past. Probeer ook 
niet het ultieme voedingspatroon te vinden. Voeding moet iets zijn dat altijd 
in beweging is, net als jij. In stressvolle periodes eet je beter gezonder en 
minder dan als je op vakantie bent. Voel je lichaam, voel je voeding. Als je 
het zelf niet alleen kan, zoek hulp, want dan lukt het zeker beter. Wij zijn er 
alvast om je te helpen en te begeleiden.
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1.1 Voeding aanpassen

Twee belangrijke basisprincipes van gezonde voeding zijn je maaltijdfrequen-
tie verminderen tot maximum 3 keer per dag iets in je mond steken en zorgen 
voor meer variatie. Doe dit stap voor stap en neem de tijd die je nodig hebt.
• Ontbijt
Start met je ontbijt. Zorg voor een goed stevig ontbijt met zo weinig mogelijk 
koolhydraten. Probeer voldoende te eten zodat je door kan tot de middag 
zonder tussendoortje. Probeer een aantal recepten en ideeën uit tot je er een 
aantal gevonden hebt die je smaken en die je gemakkelijk geregeld krijgt. 
Zorg dat je hierin een een ritme gevonden hebt vooraleer je overstapt naar 
het aanpassen van de volgende maaltijd. In dit boekje vind je veel ideeën 
voor het ontbijt, maar het internet staat er ook vol van.
• Avondmaal 
Probeer bij je avondmaaltijd de vele granen en koolhydraten eens te vervan-
gen door wortel- en knolgroenten. Probeer eens andere, voor jou onbekende 
groenten. Speel met je verhoudingen en werk naar ongeveer 70% groenten 
tov 30% eiwitrijke voedingsmiddelen. Zet verschillende groenten op tafel. 
Kook, stoom, gebruik de oven, voeg wat rauwe groenten toe. Speel, zoek en 
ontdek. Ook hier probeer je na je avondmaal niets meer te eten.
• Lunch
Als laatste maaltijd pak je je lunch aan. Het simpelste is ‘s avond meer maken 
en de restjes de dag erna gebruiken als lunch. Nu is het ook het moment om 
het 4-uurtje in de kast te laten.   
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1.2 enkele praktische tips

• Maak een weekplanning en ga met dat lijstje boodschappen doen. Je kan 
binnen je weekdagen nog altijd afwisselen als je niet van een vaste plan-
ning houdt.

• Zorg voor een aantal basisproducten dat je altijd in huis hebt.
• Verzamel lekkere recepten in een mapje.
• Koop kookboeken. Pascale Naessens & paleo-kookboeken kunnen je heel 

goed op weg helpen.
• Surf op het internet, er is zoveel te vinden.
• Op facebook zijn er heel wat paleo, glutenvrije,... die je elke dag ideetjes 

geven.
• Maak het niet te moeilijk, begin met simpele gerechten.
• Ga eens een kookles volgen.
• Durf voor diepvriesgroenten te kiezen.
• Kook voor meerdere dagen of maaltijden. Kook ‘s avonds meer en eet de 

restjes de dag erna als lunch.
• Geef jezelf de tijd om te veranderen. 
• Stel geen te hoge eisen, denk aan de 80/20 regel.
• Probeer niet onmiddellijk heel je gezin mee te krijgen, start met jezelf en 

laat je gezinsleden wennen, dring ze niets op.
• Hou je bestaande recepten en pas ze iets aan. Gebruik bv zoete aardappel 

of pastinaak of wortel in plaats van gewone aardappel. Pasta kan je ver-
vangen door courgettesliertjes. Maak eens bloemkoolrijst ipv gewone rijst.

• Gooi verschillende soorten groenten in 1 pan of pot om afwas te besparen.
• Baseer je in het begin op de voorbeeldmenu’s.
• Hang het lijstje van “alles wat je wel mag eten” goed in het zicht in de 

keuken.
• 1 tl = 1 theelepel
• 1 kl = 1 koffielepel
• 1 el = 1 eetlepel
• Bouillon = bouillonpasta: ik gebruik altijd de morga-bouillon, andere bouil-

lon is natuurlijk ook mogelijk
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1.3 oVerzicht mogelijke Voedingsmiddelen

Bouw een maaltijd op 1/3 koolhydraatrijke groenten of fruit, 1/3 groenten 
van boven de grond en 1/3 eiwitrijke voedingsmiddelen. Gebruik ook vetten!

KoolhydraatrijK

Fruit Mandarijn, rozijn, granaatappel, banaan, boskoop appel, 
veenbessen, druiven, appelsien, kiwi, aardbei, framboos, 
zwarte bes, rode bes, witte bes, mango, meloenen, peer, 
ananas, perzik, pruim, dadel, vijg, pompelmoes, citroen, 
kaki, kersen, papaya, passievrucht

Wortelgroen-
ten, knol-
groenten, 
pompoenen

Wortel, paarse raap, gele raap, aardpeer, zoete aardappel, 
rode biet, pastinaak, peterseliewortel, koolrabi, koolraap, 
schorseneren, radijs, knolselder, daikon, mierikswortel, 
rammenas, asperges, butternut pompoen, kastanjepom-
poen, spaghettipompoen,

Groenten

Sla en scheu-
ten

Sla, rucola, veldsla, bamboescheuten, kervel, waterkers, 
andijvie, ijsbergsla, kropsla, eikebladsla, spinazie, poste-
lein, sojascheuten, snijbiet, warmoes, paksoi, peterselie, 
platte peterselie, bieslook, luzernekiemen, tuinkers, paar-
debloemblad, raapstelen

Diverse Prei, ui, rode ui, look, sjalot, zilveruitjes, witloof, witte sel-
der, groene selder, venkel, kappertjes, zeekraal

Bonen Princessebonen, snijbonen, peultjes, erwtjes
Kolen Boerenkool, witte kool, rode kool, chinese kool, spitskool, 

groene kool, spruitjes, bloemkool, broccoli, romanescu, 
palmkool

Vruchtgroen-
ten

(tomaat), groene olijven, zwarte olijven, (paprika), puntpa-
prika, courget, komkommer, (aubergine), artisjok, avocado, 
augurk

Kruiden Kaneel, dragon, peper, tijm, oregano, curcuma, gember, sa-
lie, laurier, dille, mosterdzaad, venkelzaad, komijn, anijs-
zaad, fenegriek, kardemon, karwij, kruidnagel, nootmus-
kaat, piment, saffraan
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eiwitrijK

Champignons Boschampignons, witte champignons, zwarte champignons, 
shi-take, oesterzwammen, portabella

Ei Kwartelei, kippeei, kaviaar, eendei, ganzenei
Vis Vette vis: zalm, makreel, haring, sardientjes, ansjovis

Andere: scampi’s, heilbot, forel, mossel, garnaal, kabel-
jauw, tong, zeebaars, meeval, zwaardvis, zeewier, coquille, 
inktvis, oester, kreeftjes, …

Noten-pitten-
zaden

Amandel, kastanje, hazelnoot, cacao, kokos, pompoenpit-
ten, hennepzaad, zonnebloempitten, sesamzaad, lijnzaad, 
chiazaad, pijnboompitten, paranoot, pecanoot, pistache-
noot, walnoot, macadamia

Insecten Meelwormen, sprinkhanen,…:-)
Gevogelte kip, kalkoen, kwartel, duif, fazant, eend, struisvogel
(Zoogdieren) konijn, hert, lam, schaap, buffel, bizon, geit, rund, varken, 

orgaanvlees

Vetten

voor warm 
gebruik

Kokosolie, ghee, ganzevet, eendevet

Voor koud 
gebruik

Olijfolie, sesamolie, lijnzaadolie, walnootolie, hennepolie, 
pompoenpitolie, avocado-olie …
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1.4 groentenkalender

Leven op het ritme van de seizoenen geeft voeding een extra dimensie. Je 
kijkt uit naar de eerste aardbeien in mei en het lange wachten beloont je met 
de beste smaak. Kolen in de winter nopen tot creativiteit, maar geven ook 
een extra portie vitaminen. Seizoensgroenten hoeven geen warm gestookte 
serres, maar genieten van natuurlijke warmte en zonlicht. Bijna alle groente-
soorten zijn gebonden aan een bepaalde groeiperiode in het jaar. Seizoens-
groenten geeft je lichaam ook wat het op dat moment nodig hebt. In de lente 
zijn er de frisse groene ontgiftende groenten, de typische wintergroenten 
geven je de warmte die je kan gebruiken en zomerse groenten helpen je 
eerder afkoelen. 

januari Februari Maart

Aardappelen
Aardpeer
Knolselder
Koolraap
Paddenstoelen
Pastinaak
Pompoen
Prei
Raap
Rammenas
Rode biet
Rodekool
Savooikool
Schorseneren
Spruiten
Uien
Veldsla
Witlof
Wittekool
Wortelen

Aardappelen
Aardpeer
Groene selder
Knolselder
Koolraap
Paddenstoelen
Pastinaak
Pompoen
Prei
Raap
Rammenas
Rode biet
Rodekool
Savooikool
Schorseneren
Spruiten
Uien
Veldsla
Witlof
Wittekool
Wortelen

Aardappelen
Bloemkool
Groene selder
Knolselder
Koolraap
Paddenstoelen
Pastinaak
Pompoen
Prei
Raap
Radijs
Rammenas
Rode biet
Rodekool
Savooikool
Schorseneren
Spinazie
Spruiten
Uien
Veldsla
Witlof
Wittekool
Wortelen
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april Mei juni

Aardappelen
Andijvie
Asperges        
Bloemkool
Groene selder
Paddenstoelen
Prei
Raap
Raapstelen
Radijs
Rode biet
Spinazie
Uien
Witlof

Andijvie
Asperges        
Bloemkool
Doperwt
Groene selder
Koolrabi
Kropsla
Paddenstoelen
Prei
Raap
Raapstelen
Radijs
Spinazie
Spitskool
Uien
Warmoes
Wortelen

Aardappelen
Andijvie
Artisjok
Asperges        
Bloemkool
Broccoli
Doperwt
Groene selder
Koolrabi
Kropsla
Paddenstoelen
Prei
Prinsessenbonen
Raap
Radijs
Savooikool
Spinazie
Spitskool
Tomaten
Uien
Venkel
Warmoes
Wortelen
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juli auGustus septeMber

Aardappelen
Andijvie
Artisjok
Aubergine
Bleekselderij
Bloemkool
Broccoli
Chinese kool
Courgette
Doperwt
Groene selder
Komkommer
Koolrabi
Kropsla
Paddenstoelen
Paprika
Prinsessenbonen
Prei
Radijs
Rode biet
Rodekool
Savooikool
Snijbonen
Spinazie
Spitskool
Tomaten
Uien
Warmoes
Wittekool
Wortelen

Aardappelen
Andijvie
Artisjok
Aubergine
Bleekselderij
Bloemkool
Broccoli
Chinese kool
Courgette
Groene selder
Groenlof
Knolselder
Komkommer
Koolrabi
Kropsla
Maïs
Paddenstoelen
Paprika
Prinsessenbonen
Pompoen
Prei
Raapstelen
Radijs
Rode biet
Rodekool
Savooikool
Snijbonen
Spinazie
Spitskool
Tomaten
Uien
Warmoes
Wittekool
Wortelen

Aardappelen 
Andijvie
Artisjok
Aubergine
Bleekselderij
Bloemkool
Broccoli
Chinese kool
Courgette
Groene selder
Knolselder
Komkommer
Koolrabi
Kropsla
Maïs
Paddenstoelen
Paprika
Pompoen
Prei
Prinsessenbonen
Raap
Raapstelen
Radijs
Rammenas
Rode biet
Rodekool
Savooikool
Snijbonen
Spinazie
Spitskool
Tomaten
Uien
Venkel
Warmoes
Wittekool
Wortelen
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oKtober noVeMber deceMber

Aardappelen
Andijvie
Artisjok
Aubergine
Bleekselderij
Bloemkool
Broccoli
Chinese kool
Courgette
Groene selder
Knolselder
Koolraap
Koolrabi
Kropsla
Paddenstoelen
Paprika
Pastinaak
Pompoen
Prei
Prinsessenbonen
Raap
Raapstelen
Radijs
Rammenas
Rode biet
Rodekool
Savooikool
Schorseneren
Snijbonen
Spinazie
Spitskool
Spruiten
Tomaten
Uien
Veldsla
Venkel
Warmoes
Witlof
Wittekool
Wortelen

Aardappelen
Aardpeer
Andijvie
Bleekselderij
Bloemkool
Broccoli
Chinese kool
Courgette
Groene selder
Knolselder
Koolraap
Paddenstoelen
Pastinaak
Pompoen
Prei
Raap
Rammenas
Rode biet
Rodekool
Savooikool
Schorseneren
Spruiten
Uien
Veldsla
Venkel
Witlof
Wittekool
Wortelen
 

Aardappelen
Aardpeer
Andijvie
Groene selder
Knolselder
Koolraap
Paddenstoelen
Pastinaak
Pompoen
Prei
Raap
Rammenas
Rode biet
Rodekool
Savooikool
Schorseneren
Spruiten
Uien
Veldsla
Witlof
Wittekool
Wortelen
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1.5 Voorbeeldmenu - 10 dagen basis gezondheid

ZondaG MaandaG dinsdaG woensdaG donderdaG

Pistoleetjes Chia pudding 
met noten, 
pitten en 
zaden

Rijstwafels 
met noten-
pasta en 
banaan

Pittenbrood 
met beleg

Bananenpan-
nenkoekjes 
met fruit

Pompoen-
soep met 
gekruide ta-
piocabrood-
jes

Restje van 
de groenten-
tajine

Restje van de 
preitaart met 
een doosje 
sardientjes

Gekookte 
eitjes, rode 
biet met ap-
pel

Restje van 
de spitskool 
en worteltjes 
met  een 
doosje ma-
kreel

Groententaji-
ne met lams-
stoofvlees

Preitaart, 
veldsla met 
walnoten en 
granaatappel

Knolsel-
derpuree, 
gestoomde 
broccoli, 
zalm uit de 
oven

Spitskool 
met wor-
teletjes en 
kokosmelk, 
puree van 
pastinaak 
met noten, 
pitten en 
zaden, 

Oosters wit-
loof, chipo-
lata van kip, 
rodekoolsa-
lade
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VrijdaG ZaterdaG ZondaG MaandaG dinsdaG

Fruit met ko-
kosyoghurt, 
noten, pitten 
en zaden

Omelet met 
spinazie en 
spek

Slaan we 
over

Aardpeer-
soep, crac-
kers met 
beleg

Smoothie

Geitekaas op 
een warm 
appeltje, sla, 
komkommer, 

Waterkers-
soep met 
pittenbrood

Brunch: 
pompoen-
soep, crac-
kotten met 
tapenade 
en gerookte 
zalm

Avocado met 
garnaaltjes 
en cracotjes

Omelet 
met groene 
groenten

Frietjes met 
appeltjes 
uit de oven, 
venkel- wor-
telsalade, 
guacamole

Gevogelte 
pittavlees, 
zoete aard-
appel uit de 
oven, gebak-
ken cham-
pignons, 
posteleinsla

Eend, an-
dijvie met 
curryroom, 
geroosterde 
pompoen

Boontjes 
met schor-
seneren, 
puntpaprika’s 
gevuld met 
kippegehakt 

Heilbot uit 
de oven 
met mie-
rikswortel, 
geroosterde 
tomaat, 
courgette-
spaghetti 
met perso

Dit is een voorbeeldmenu voor mensen die willen starten met gezonde voe-
ding en zoeken naar een leidraad. De nadruk ligt hier op het minderen van 
koolhydraten uit granen en meer en gevarieerd groenten eten.

Bouw een maaltijd op met
- 1/3 groenten van onder de grond
- 1/3 groenten van boven de grond
- 1/3 eiwitten en vetten

Probeer rekening te houden met seizoensgroenten. Hier ga ik uit van een 
menu in het najaar.
Probeer niet de perfecte uit te hangen. 80% gezond eten is meer dan goed 
genoeg, dan passen eens frietjes of pistoleetjes zeker in je weekmenu.
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1.7 Voorbeeldmenu - 10 dagen darmherstel

ZondaG MaandaG dinsdaG woensdaG donderdaG

Fruitsla
Omelet met 
garnaaltjes

Paleocrackers 
met noten-
pasta en 
banaan soep

Slaan we 
eens over

Bananen-
brood
Soep

Eierkoek
Soep

Feestmenu Wortelpickel, 
frigopluk: 
gerookte 
zalm, olijven, 
komkom-
mer, witloof, 
augurkjes

restjes van 
maandag-
avond

paleo panne-
koeken

Komkommer-
pickel
restjs van 
woensdag-
avond

eten hoeft 
niet meer

Groentjes 
in de oven: 
champig-
nons, sja-
lotjes, zoete 
aardappel, 
paprika, au-
bergine
Makreel

Groentetaart  
met wortel, 
broccoli, 
courget en 
zalm
Rode bieten-
salade met 
appel

Gebakken 
eend
Gestoofde 
raapjes
Knolselder-
puree met 
peterselie

Gevogelte-
pitta met 
paprika en 
courget
Postelein met 
granaatap-
pel, geraspte 
worteltjes, 
komkommer, 
olijven 
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VrijdaG ZaterdaG ZondaG MaandaG dinsdaG

Misosoep
Crackers met  
avocado

Slaan we 
over omdat 
we uitslapen 
:-)

Roereitjes
Smoothie

Gekookte 
eitjes, kom-
kommer, 
augurkjes en 
mayo
Soep

Chia pudding 
met fruit, 
noten, pitten 
en zaden.

Restjes van 
donderdag-
avond met 
sardientjes

Soep
Wokgroen-
tjes
Gebakken 
eitjes

Restjes van 
zaterdag-
avond

Avocado met 
ei in de oven
geraspte 
worteltjes

restjes van 
maandag-
avond

Vispannetje 
met zalm, 
heilbot, 
kabeljauw, 
coquilles en 
garnaaltjes.
Gestoofde 
andijvie met 
ajuin, wortel-
puree

Boontjes 
met spek en 
schorseneren
Zeebaars
Gebakken 
venkel

Fazant met 
pruimen
Spruitjes
gestoofd 
witloof
Slaatje met 
koolrabi en 
wortel

Rijk gevulde 
vissoep met 
ui, venkel, 
selder, snij-
boon, erwt-
jes, garnaal-
tjes
Paleocrackers 
met ghee

Pastinaak-
frietjes
Kippeworst
salade met 
spinazie, 
avocado, 
artisjokken 
op olie

Dit is een voorbeeldmenu voor mensen die kampen met darmproblemen en 
een darmherstelprogramma volgen. Dit is nog altijd een standaardmenu. Blijf 
goed letten op de signalen van je eigen lichaam en hou daar in eerste instan-
tie rekening mee.
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1.8 Voorbeeldmenu - 10 dagen Variatie

ZondaG MaandaG dinsdaG woensdaG donderdaG

Amandelei-
erkoek met 
rozijnen 
Amandel-
chocomelk

Kwarteleitjes
Paleocracker 
met paarden-
filet

Rode vruch-
ten met 
kokosroom, 
chiazaad en 
zonnebloem-
pitten

Gerookte 
zalm 
Rode bietjes 
met mieriks-
wortel

Erwtensoep
Paleocracker 
met sesam-
pasta

Prei-kastan-
jesoep met 
gebakken 
boschampig-
nons, Sei-
zoenspaté

stoofpotje 
met soja-
scheuten en 
warmoes, 
gember, so-
jasaus
Gebakken 
zeetong

Kaki Gebak-
ken eitjes 
met curcuma 
en dragon
China-mix 
(witte kool, 
mungboon, 
bamboe-
scheuten, 
prei, wortel, 
ui, paprika, 
zwarte cham-
pignons, 
peulerwtjes)

Sardientjes
Gestoofde 
paksoi met 
gomasio

Gebakken 
oesterzwam-
men
Gestoofde 
andijvie met 
haverroom
Geraspte 
rammenas 
met kropsla

Gevulde 
kalkoenfilet 
met pesto, 
zongedroog-
de tomaat en 
spinazie. 
Boerenkool 
met spekjes
Slaatje met 
mandarijn, 
rucola, olijf-
olie

Héél stevige 
groenten-vis-
soep: ajuin, 
lookprei, 
selder, ven-
kel, snijboon, 
kabeljauw, 
zalm, zee-
vruchten, ri-
vierkreeftjes, 
saffraan

Enkele olij-
ven 
Bloemkool 
met cur-
rypasta en 
kokosroom
Buggieballs
Gebakken 
aardpeer

Eend in 
sinaasappel-
saus
Gele en paar-
se raapjes
Gestoomde 
romanescu

Puntpaprika’s 
gevuld met 
kippenge-
hakt, gekruid 
met peper, 
zout, paprika 
en tijm
3 soorten 
champignons 
met ajuin, 
look
Courgette-
spaghetti,
Slaatje van 
veldsla en 
granaatappel 
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VijdaG ZaterdaG ZondaG MaandaG dinsdaG

Rijstwafels 
met hazelno-
tenpasta en 
banaan

Pompoen 
+ chinese 
koolsoep met 
cajunkruiden
Pittencrac-
kertjes met 
filet de sax 

Koolrabi + 
waterkers-
soep
Pompoenpit-
ten 
Heilbot

we slaan 
eens over

Peterselie-
wortel-soep 
Hennepzaad 
Gebakken 
shi-takes

Ansjovis 
zacht ge-
kookte eitjes, 
postelein, 
radijsjes
kapper-
tjes 

Avocado met 
pruimtomaat 
en 
Garnaaltjes 

Kwarteleitjes
Bieslook 
Groene 
boontjes + 
schorseneren
 

makreel 
Veldsla, 
gerookte 
forel, zwarte 
olijven, kom-
kommer, arti-
sjok, augurk, 
walnoten

Eitjes met 
scampi’s
3-kiemenmix

Pittavlees 
Salade 
van kool-
rabi, wortel, 
paprika en 
zilveruitjes
Oosters wit-
loof

Fazant met 
rode ui en 
appel
Pastinaak-
frietjes
Spruitjes
Broccoli

Biefstuk, 
Rode kool 
met appel, 
komijn, ka-
neel, laurier
Zoete aard-
appel in de 
oven met 
rozemarijn

Kwarteltjes 
met pruimen, 
Knolselder-
puree met 
kervel en 
peterselie
Gebakken 
bospad-
destoelen

Zalm met 
dille  in de 
oven 
Aubergine, 
Spaghetti-
pompoen 
met rode 
pesto

Dit is een voorbeeldmenu om eens 10 dagen lang, 10 verschillende planten 
per dag te eten die niet terugkomen. Dit is een menu die ideaal is voor men-
sen die heel fel kampen met allergieën en intoleranties. Dit vraagt natuurlijk 
heel wat werk. 
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2. ontbijt

• Een ideaal ontbijt bestaat uit groenten of fruit met vetten en eiwitten erbij.
• Koolhydraten uit granen zijn in veel gevallen te vermijden.
• Een warm ontbijt is een weldaad! Zeker als je moeite hebt met wakker 

worden, weinig energie hebt of moeilijk naar de wc kan.
•	 Een	tas	(miso)soep	klinkt	misschien	vreemd,	maar	het	is	een	ideale	
starter.	Eet	er	gerust	nog	een	ei	of	cracker	bij	zodat	je	de	middag	
haalt

• Eet niet te veel fruit! 1 portie per dag is voldoende, meer mag maar hoeft 
niet. Fruit kan irriterend werken op de darmen en kan te afkoelend zijn.

• Als je fruit eet, combineer het dan goed met noten, pitten en zaden anders 
ga je te snel terug honger hebben

• Heb je je graag graag wat zoet. Experimenteer met (geweekt) en gedroogd 
fruit (rozijntjes, abrikozen, vijgen of kruiden zoals kaneel of anijs of vers 
zoet fruit 

• Natuurlijke zoetmiddelen als agavesiroop, ahornsiroop, stevia of kokos-
bloesemsuiker kan op zijn tijd

• De mythe dat ei slecht zou zijn voor de cholesterol is achterhaald. Geniet 
gerust van ei, je mag gerust er tot 21 per week eten! Ja, je hebt het goed 
gelezen.

• Er zijn nog heel veel recepten en variaties op het internet te vinden. Google 
maar eens op PALEO ontbijt. 
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2.1 broodVerVangers

bananenbrood

3 rijpe bananen - 3 eieren – 150 gr notenmeel (bv. 75 gr amandelmeel en 75 
gr kokosmeel) – 2 eetlepels gebroken lijnzaad - 1,5 tl natriumbicarbonaat – 
kaneel, stukjes chocolade, noten, bosvruchten,…

Mix de bananen, eitjes, meel en bicarbonaat met een staafmixer tot een 
mooie gladde massa. Vul kleine cakevormpjes met het deeg en versier een 
deel met noten, een deel met stukjes chocolade en een deel met bosvruch-
ten. Zet het ‘brood’ 20 minuutjes in een voorverwarmde oven. Je kan het ook 
in een broodvorm afbakken en daarna in plakjes snijden.

paleo-cracKers

1/3 kopje amandelmeel - 1/3 kopje sesamzaad - 1 theelepel olijfolie - 1 ei wit 
(dus een rauw ei zonder ei-geel) – Kruidenzout – Peper

Verwarm de oven alvast voor op 180 graden. Doe alle ingrediënten in een 
kom en meng het goed door elkaar. Ga hiermee door tot het een soort deeg-
bal is. Plaats de deegbal op een stuk bakpapier. Doe een ander stuk bakpapier 
er bovenop, en rol dit vervolgens tot een platte schijf van 3 tot 4 mm. Gebruik 
hiervoor een deegroller. Haal het bovenste stuk bakpapier eraf en snijd de 
platte deegmassa tot vierkantjes. Laat hierbij het onderste stuk bakpapier in 
tact. Plaats nu het bakpapier met de vierkantjes erop op een bakplaat in het 
midden van de oven. Laat het 15 tot 20 minuten in de oven staan, of totdat 
de crackertjes lichtbruin geworden zijn. Laat de crackers afkoelen voordat je 
ze opeet.

pittenbrood

100g zonnebloempitten - 100g pompoenpitten - 100g sesamzaad - 100g lijn-
zaad - 50g amandelen - 50g hazelnoten - 5 eieren - 100 ml kokosolie - ½ tl zout

Verwarm de oven voor tot 160 graden Celsius. Bekleed een broodvorm met 
bakpapier. Combineer alle ingrediënten in een kom, roer goed door elkaar.
Schenk het beslag in de broodvorm en bak het in 60 minuten goudbruin en 
gaar. Laat het oerbrood ten minste 30 minuten afkoelen voor je het in plak-
ken snijdt.
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paleo-brood

2 groene bakbananen - 280 ml kokosmelk - 80 ml olijfolie - 1 el appelazijn 
- 150 gr arrowroot - 125 gr amandelmeel - 75 gr gebroken lijnzaad - 1 tl na-
triumbicarbonaat - 1/2 tl zout

Schil de bakbananen en snijd ze in stukjes. Pureer ze samen met de kokos-
melk, de olie en de appelazijn. Voeg de andere ingredienten toe en mix het 
goed verder. Schep het deef in een broodvorm en bak het 50 min in een oven 
op 160°.

pain de Fleur

Pain de fleur kan je kopen in de natuurwinkel. Het zijn lichte cracotten ge-
maakt op basis van glutenvrije melen. Ze bestaan in verschillende varianten 
op basis van boekweit, kastanje, rijst, quinoa, ... Probeer ze maar uit. Een 
echte broodvervanger is het niet omdat ze te licht zijn. Maar met wat beleg 
en een goeie tas soep heb je ook een goed ontbijt.

pittencracKers

125g gebroken lijnzaad - 25g sesamzaad - 50g zonnebloempitten of hen-
nepzaad - 50g pompoenpitten - 180 ml water - 1 tl himalayazout – oregano 
en koriander

Oven op 175°. Meng alle zaden in een kom en voeg zout en water toe. Laat 
30 min weken. Alle vocht is dan opgenomen en er is beslag ontstaan. Neem 
een vel bakpapier en verdeel het mengsel. Als je er nog een stukje bakpapier 
overheen legt kan je het gemakkelijk uitrollen met een deegrol. Bak het 25 
minuten in een voorverwarmde oven of tot het goed knapperig is. Opm. Je 
kan spelen met de hoeveelheden maar bewaar altijd je hoeveelheid lijnzaad 
voor de binding.

tapiocabroodjes

190 gr tapiocameel - 35 gr kokosmeel - 150 ml water - 1/2 tl natriumbicarbo-
naat - 1/2 tl zout - 60 ml kokosolie - 1 el appelazijn - 1 ei-  evt. provencaalse 
kruiden of sesamzaad of pompoenpitten of maanzaad

Smelt de kokosolie in een pannetje. Voeg alle droge ingredienten samen in 
een grote kom. Voeg er dan de olie en het water aan toe, op het laatst het 
ei. Je moet een mooie deegbal krijgen, als het te plakkerig is, voeg dan nog 
wat meel toe. Maak bolletjes van het deeg en leg ze op een bakplaat. Bak de 
broodjes in 20 minuutjes gaar.
tip: doe eens wat kruiden in het deeg of versier je broodjes met zaadjes en je 
hebt een alternatief voor je pistoleetjes op zondagmorgen.
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2.2 ontbijtideetjes zonder ei

chia puddinG

200 ml kokosmelk - 125 gr bosvructhen (uit de diepvries) - 2 tl citroensap - 3 
el chia zaad.

Pureer de bosvruchten met de kokosmelk (hou wat vruchten over voor de 
versiering) met een mixer. Roer er de andere ingredienten door. Giet het in 
kleine potjes en ersier met het overgebleven fruit. Laat de pudding minimum 
2 uur opstijven in de koelkast. 

cracotten Met notenpasta en banaan

Pain de fleur of rijstwafel of paleocracker – hazelnoot -rozijnenpasta – banaan 
of appel

Besmeer een cracker goed met de notenpasta, beleg met schijfjes banaan of 
appel (dan plakt het ook zo niet in je mond)

chocoladeMousse Van aVocado, banaan en cacao 
1 grote (bevroren) rijpe banaan -1/2 rijpe avocado - 2 el biologische cacao - 
eventueel: klein scheutje kokosmelk of melk naar keuze - eventueel: beetje 
honing om het wat zoeter te maken

Toppings naar keuze: vers fruit, zoals frambozen, bosbessen of verse vijgen 
- kokosrasp - cacaonibs - geroosterde noten - gedroogde rozijnen of bessen

Doe alle ingrediënten voor de chocolademousse (dus niet de toppings) in de 
keukenmachine of blender en mix goed door elkaar. Voeg eventueel wat extra 
kokosmelk toe als het mengsel te dik is. 

Fruit 
aardbeien, perzik, appel, kiwi, bosvruchten, meloen, passievrucht, vijgen, 
peer, pruimen, abrikozen met ongezouten en ongeroosterde noten (walnoten, 
amandel, kokos, …), kokosmelk of kokosroom. Er bestaat nu ook kokosyo-
ghurt of amandelyoghurt in de natuurwinkel die lekker is bij fruit. 

Fruitsla

Snij vers fruit in stukjes en voeg hierbij yoghurt of noten, pitten (zonne-
bloempitten, pompoenpitten) of zaden (sesamzaad, lijnzaad, hennepzaad) 
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sMoothie

Mix fruit in de blender, doe er alleszins de helft groenten bij. Voeg achteraf 
wat kokosmelk, amandelroom of amandelmeel toe voor een volwaardig ont-
bijt.

Fruitsalade Met noten

Drie stuks vers fruit: (appel, peer, banaan, perzik, aardbei,…) - ongezouten 
notenmengeling
Schil, wanneer dit nodig is het fruit of was het grondig. Snijd het fruit in stuk-
jes/partjes. Voeg de noten toe. 

GestooFde appel Met abriKoos

5 gedroogde abrikozen – 1 appel – 1 el kokosolie – ½ kl kaneel – ½ kl 
anijspoeder – peper en zout

Snijd de abrikozen fijn en laat ze even weken in water. Snijd de appel in stuk-
jes. Verwarm de kokosolie in een pan en bak daar de vruchten in tot de appel 
gaar is. Breng op smaak met de kruiden. 
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2.3 ontbijtideetjes met ei

chaMpiGnonGburGers

4 el olie - 1 ui, fijngesnipperd - 1 teentje knoflook, fijngesnipperd - 375 g 
champignons, in dikke plakjes - 1 ei - 1 kop glutenvrij paneermeel - 1/3 kop ge-
roosterde pijnboompitten - 3 tl fijngehakte, verse tijm - 1 tl zout - 1/2 tl peper

Verhit 2 el olie in een grote koekenpan. Voeg de ui en knoflook toe en laat het 
fruiten tot de ui glazig is. Voeg de champignons toe en bak ze op een hoog 
vuur tot ze zacht zijn en het vocht is verdampt. Doe het champignonmengsel 
in een keukenmachine samen met het paneermeel en het ei en pureer goed. 
De pijnboompitjes, tijm, peper en zout mogen er ook bij. Verdeel het mengsel 
in burgers en laat ze dan enkele uren in de koelkast stijf worden. Daarna kan 
je de burgers op matig vuur aan beide zijden 3-4 min bakken tot ze bruin zijn. 

paleo-Flensjes 
100g boekweit of kastanjemeel - 1 ei - 150 ml water - olijf of kokosolie – zout

Voeg alle ingrediënten samen en laat het mengsel 10 min rusten. Bak de 
flensjes in kokosolie. Gebruik ze als wraps met diverse vullingen zoals fruit, 
kaneel en kokos.

paleo-Flensjes 2
200 gram kastanjemeel - 100 gram arrowroot - 3 eieren - 300 ml kokosmelk 
- 350 ml water - snuf zout - Optioneel; 2 eetlepels ahornsiroop - kokosolie 
om in te bakken

Maak van bovenstaande ingrediënten een egaal pannenkoekenbeslag. Verhit 
een koekenpan en voeg de kokosolie toe. Gebruik ongeveer een soeplepel 
beslag per pannenkoek. Zodra de pannenkoek aan de bovenzijde droog is kun 
je hem omkeren

bananenpanneKoeKjes

banaan - 2 eitjes

Het is een van de meest simpele manieren om pannenkoeken te maken. Plet 
1 banaan en meng er 2 eitjes onder tot je een mooie massa hebt. Maak je 
pan goed heet, doe er wat boter of kokosolie in. Maak kleine pannenkoekjes, 
ongeveer een doorsnede van 5 à 10 cm. Maak je ze groter gaan ze uit elkaar 
vallen bij het omdraaien. Serveer er nog wat vers fruit bij of besmeer ze met 
notenpasta en je hebt een heel lekker en volwaardig ontbijt.
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eierKoeK

4 eieren – 200 gr amandelmeel – 1 tl natriumbicarbonaat 

Klop 4 eitjes heel stevig op (ong. 4 min). Schep er voorzichtig het amandel-
meel en de bicarbonaat door. Leg hoopjes van het mengsel of maak er 1 grote 
koek van, op een ovenplaat en bak 10 à 15 min in een voorverwarmde oven 
van 175°
Ook lekker met een geraspt appeltje, kaneel en rozijntjes erdoor
Ook lekker met banaan en cacao

oMelet Met Groene Groenten

2 eieren - 2 el rijstmelk of water - 15g vetstof - 1/2 el fijngehakte peterselie, 
dragon, kervel, spinazie, - zout en peper - peterselie

Klop de eieren los met het vocht en het zout en peper. Roer er daarna de 
kruiden door. Smelt de vetstof in een koekenpan. Schenk het eimengsel in 
de pan en laat het vrij snel vast worden. Licht met een pannenkoekenmes 
de rand op en laat het vloeibare gedeelte eronder lopen. Laat de omelet niet 
droog worden! Licht met pannenkoekenmes de helft van de omelet op en klap 
ze dubbel of in drie. Garneer met een toefje peterselie.

ontbijtwrap

1 el kokosolie - 2 eieren - peper en zout - 4-6 plakjes ontbijtspek - ½ avo-
cado, in plakjes - 4 mooie slabladeren

Klop de eieren met wat peper en zout. Verhit de kokosolie in een koekenpan 
en bak een omelet van de eieren. Leg de omelet op een bord en verdeel er 
ontbijtspek, avocado en sla overheen. Rol de omelet op als een wrap en ser-
veer.

aVocado Met ei uit de oVen

1 avocado - 2 eitjes - peper en zout 

Verwarm de oven voor op 175 graden. Snij de avocado langs de pit in twee 
helften. Wip met het puntje van het mes de pit eruit. Maak met een eetlepel 
het holletje van de pit wat groter. Leg de avocadohelften op een bakplaat met 
bakpapier. Tik een eitje open en giet het voorzichtig in het kuiltje (het loopt 
er een beetje uit, gewoon laten liggen). Plaats de bakplaat voorzichtig in de 
oven voor 15 minuten. Serveer met wat vers gemalen peper en zout.
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ei-pap

1 banaan - 2 eieren - 1 à 2 eetlepels kokosrasp of kokosschilfers - 1 à 2 eetle-
pels amandelschilfers - 1 eetlepel rozijnen of gemengde droge bessen (indien 
gewenst) - 1 eetlepel gemengde zaden en noten grof gehakt - vetstof (ghee, 
kokosolie,...) - 1 eetlepel kokosroom (indien gewenst)

Plet de banaan in een diep bord met een vork, zodat er nog stukjes in zitten. 
Breek 2 eieren in de kom en klop ze lichtjes los met de geplette banaan. Roer 
er de kokosrasp en amandelschilfers door.
Verwarm een pan op middelhoog vuur en smelt de ghee. Als de pan warm is 
het banaan-eier-notenmengsel toevoegen en al roerend met een spatel op 
zacht vuur bakken, tot een smeuïge massa (bak het niet helemaal droog!).
Doe de “pap” in een diep bord of kom en laat lichtjes afkoelen. Voeg de ove-
rige ingrediënten toe. Werk indien je dat wil af met wat kokosroom.

Zoete oMelet

2 eieren - rijpe banaan - 1/2 appel of stukjes ananas of blauwe bessen - 
handje rozijnen - theelepel ceylon kaneel - kleine eetlepel zonnebloempitten 
- kleine eetlepel pompoenpitten - evt na het bakken wat druppels mapple-
sirup er bovenop

Prak de banaan in een bakje of maatbeker, kluts de eieren erdoor en voeg 
alle andere ingrediënten toe. Laat wat kokosolie smelten en bak de omelet op 
middelmatig vuur! As simpel as that!

paddestoelenoMelet

200 g champignons - 2 eetl. olijfolie of 50 g boter - zout en versgemalen pe-
per - 4 eieren - 100 g gerookte zalm, in reepjes - 2 eetl. gehakte bieslook of 
blaadjes basilicum - gomasio

Borstel of veeg de paddenstoelen schoon. Halveer de grotere exemplaren. 
Verhit de olijfolie of boter en bak hierin de paddenstoelen 2-3 minuten op 
een hoge stand. Voeg zout en peper toe. Klop de eieren los met een beetje 
water zout en peper. Verdeel de zalmreepjes en de paddenstoelen over de 
bodem van de pan. Giet het eimengsel erover. Laat de omelet met het deksel 
op de pan zachtjes garen. Keer de omelet op een bord en strooi er bieslook 
of basilicum over.
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ei Met ui

4 eieren - 1 ui – olijfolie - witte peper – gomasio of salalde du pecheur

Kook de eieren tot deze hardgekookt zijn, en laat ze dan even ‘schrikken’ met 
koud water. Pel de eieren daarna en snijd ze in kleine stukjes. Schil de ui, en 
snijd deze in kleine stukjes. Doe wat olie in een koekenpan en voeg wanneer 
de olie heet is de uitjes toe. Bak ze bruin. Als de uitjes klaar zijn, giet je de 
nog warme uitjes met olie over de eieren heen. Goed door elkaar husselen 
en smullen maar.

aVocado Met hard GeKooKt eitje

1 avocado - 2 hard gekookte biologische eieren - eventueel een beetje fijn 
gesnipperde ui - beetje citroensap - peper en zout - verse kruiden eventueel.

Prak alles door elkaar, als het teveel is kun je het in een bakje meenemen 
naar je werk.

eiertaart

5 eieren – olijfolie - 80 ml water - 50 gram champignons, klein gesneden - 1/4 
rode paprika, fijn gesneden - 2 eetlepels fijngesneden ui - peper en knoflook 
naar smaak

Tik de eitjes in een grote schaal en voeg het water toe. Roer alles tot een 
gladde massa. Voeg nu alle kleingesneden groenten toe. Doe het eimengsel in 
een ovenschaal en bak het ei-mengsel in 20 minuten op 180 graden gaar. Aan 
dit recept kun je ook spekreepjes of verscheurd kipfilet toevoegen.

GeMarineerde Zuiderse Kwarteleitjes 
1 doosje kwarteleitjes - 1 sjalot - 4 zoetzure augurkjes - 1 deciliter olijfolie - 2 
eetlepels kappertjes - 2 theelepels paprikapoeder - 2 eetlepels fijn gesneden 
peterselie - zeezout - vers gemalen peper

Breng in een steelpan ruim water aan de kook en kook de kwarteleitjes 2 
min. Spoel ze af onder koud stromend water en pel ze. Snijd de sjalot in hele 
smalle ringen en de augurken in plakjes. Meng in een grote kom de olijfolie, 
kappertjes, paprikapoeder, peterselie, zeezout en peper en schep er de kwar-
teleitjes, uiringen en augurkjes erdoor. Zet de kom enkele uren in de koelkast 
om de smaken er goed in te laten trekken. 
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GeGlaceerde radijsjes Met Kwarteleitjes 
500 g radijsjes - 1 el ahornsiroop - 50 g boter - 12 kwarteleitjes, hardgekookt 
en gehalveerd - vers gemalen zwarte peper

Doe de radijsjes in een pan met water en zorg ervoor dat ze voor de helft 
onder staan. Doe er boter en suiker bij en laat koken tot het water verdampt 
is. Doe de eitjes erbij en breng op smaak met versgemalen peper.

ontbijt Met tijGernotenMeel

2 el ghee - 125 ml kokosmelk - 4 eieren - 45g tijgernotenmeel - ½ tl kaneel 
- toppings naar keuze, zoals noten, zaden, cacao nibs of fruit

Combineer ghee, kokosmelk en eieren in een steelpan en roer goed door el-
kaar. Voeg tijgernotenmeel en kaneel toe en roer dit er goed doorheen.
Zet de pan op middel-laag vuur en blijf voortdurend roeren tot het mengsel in 
begint te dikken. Schraap regelmatig over de bodem met je spatel, om aan-
branden te voorkomen. Haal de pan van het vuur zodra je de ‘havermout’ dik 
genoeg vindt. Verdeel over 2 kommen en garneer met toppings naar keuze.

ontbijtpap

2 kleine bananen (of 1 grote) - 1 rijpe avocado - 2 el zonnebloempasta - sap 
van ½ citroen - 1 à 2 tl kaneel - optioneel: 2 el gelatinepoeder

Toppings naar keuze: pompoenpitten – zonnebloempitten – kokosrasp – pa-
ranoten – frambozen - blauwe bessen -..

Pel de bananen en breek ze in grove stukken. Halveer de avocado en verwijder 
de pit, schep het vruchtvlees eruit. Combineer de bananen, het vruchtvlees 
van de avocado, zonnebloempasta, citroensap en kaneel in een foodproces-
sor en maal tot een gladde pasta. Schep de pasta in je mooiste ontbijtkom en 
garneer met toppings naar keuze.



36

schorseneren MuFFins (rineKe dijKinGa)
Extra vezels voor je darmbacteriën

200-250 gram schorseneren (uit een potje of verse; dan eerst schillen en fijn 
malen in foodprocessor) - 1 ui, heel fijn gesneden (anders een prei)  1 teen 
knoflook - 3 eieren - peper/zout naar eigen smaak - 100 gram havermeel, 
boekweitmeel of eventueel havergrutten - 2 eetlepels zeesla - snufje chili, 
theelepel curcuma, wat gemalen of versgeraspte gember, je kunt ook kiezen 
voor 2 eetlepels rijst- & currymix

Schorseneren fijn malen in foodprocessor, alle ingrediënten - met uitzonde-
ring van de eieren - toevoegen, proeven, en als het op smaak is ook de eieren 
toevoegen. Over 20 muffinbakjes verdelen en 35 minuten in een voorver-
warmde oven op 140 graden zetten.
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3. boter en beleg

sMeerboter

Combineer een mengsel van half organische virgin kokosolie en half ghee om 
tot een romige spread komen. Dit is ook ideaal voor warm gebruik.

looKboter

Meng kokosolie met een paar teentjes knoflook, geperst, en extra vierge olijf-
olie een smeerbaar te maken. Heerlijk op geroosterd brood

darMherstellende boter 
Smelt 400g ghee met 125ml olijfolie, 2-3 theelepel probiotische poeder.

Ghee

450g biologische boter

Snijd de boter in stukjes en leg in een pan. Smelt de boter op een laag vuur.
Wanneer het begint te borrelen, zul je witte melkbestanddelen zien op het 
oppervlak. Na een paar minuten kan je deze vaste stoffen te verwijderen van 
het oppervlak. Laat nog een 20 min heel zachtjes doorpruttelen tot er geen 
damp meer uit de pot komt. Haal van het vuur en laat het afkoelen. De vaste 
stof zal zinken tot op de bodem van de pan. Roer niet meer en zeef (door een 
koffiefilter of fijne kaasdoek) de doorzichtige gele vloeistof in een gesterili-
seerde pot. De ghee blijft heel lang goed.

poMpoenbeleG

2 kg pompoen: hokkaido (ongeschild) en/of butternut (geschild) - 4 el olie - 
500 g rozijnen - 1 el gemberpoeder - 2 el kaneel 

Verhit de 4 el olie in een pan van 5 liter. Snij je pompoen in gelijke stukjes of 
schijven; voeg die toe aan de hete olie. Doe de pan dicht; stoof 30 à 45 min 
op een matig vuur, tot de pompoen gaar is. 
Spreid de rozijnen boven op de gare pompoen, doe het deksel erop en laat 
nog 10 minuten rusten. Voeg nu de specerijen toe, en mix, tot je een gladde, 
hete massa bekomt. Schep die meteen in bokaaltjes met schroefdeksel, die 
je dan omdraait. Zo heb je een zoet pompoenbeleg, suikervrij en pittig, dat 
lang bewaart. Door het zetmeel in de pompoen wordt dit beleg na afkoeling 
toch net stevig genoeg om te smeren.
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chocopasta

2 el witte amandelpasta - 2 el vloeibare kokosolie - 2 el rauwe cacao - 2 el 
kokosbloemsuiker of honing - 1/2 tl vanille-extract - snufje zout 

Smelt de kokosolie au bain-marie (in een glas dat je weer in een groter glas, 
beker of kom gevuld met kokend water zet). Roer daarna alle ingrediënten 
goed door elkaar in een kom en giet/schep deze over in een glazen potje met 
deksel.

olijVentapenade

125 gr ontpitte zwarte olijven - 15 gr kappertjes - 2 teentjes knoflook - olijf-
olie - peper 

Doe de ontpitte olijven, knoflook en de kappertjes in een mixer. Mix fijn tot 
een homogene massa is bekomen. Meng de olijfolie onder en breng evt. Op 
smaak met peper.

GuacaMole 
3 rijpe avocado’s - 1 sjalot - 2 tomaten - 1 teen knoflook - scheut olijfolie - 1 
grote bos verse koriander - 1 à 1½ sappige limoenen - zwarte peper uit de 
molen - cayennepeper - 2 kleine rode pikante pepers - fleur du sel

Lepel de avocado’s uit, plet het vruchtvlees met een vork (er mogen wat gro-
tere stukken in blijven zitten). Hou ook de twee pitten opzij. Snij de tomaten 
in vieren, verwijder zaden en vocht. Snij de tomaten vervolgens in kleine 
stukjes en doe bij de guacamole. Voeg ook de versnipperde sjalot en geperste 
teen look toe. Verwijder de zaden uit de chilipepers, versnipper de pepers en 
voeg toe naar smaak. Kruid met zwarte peper van de molen en een halve 
theelepel fleur de sel en een klein beetje cayennepeper. Leng aan met een 
stevige scheut olijfolie. Pers een limoen uit, maar niet tot het laatste drupje 
sap (de binnenkant van de schil maakt het sap bitter) en voeg toe aan de 
guacamole. Hak een bosje koriander met het groene deel van de steeltjes fijn 
en voeg toe. Roer alles om met een vork en plaats naar Mexicaanse traditie 
de pitten mee in de kom!

aVocado-sesaMbeleG

1 avocado - 1 el sesamzaadjes - 100 gr olijven - 1 teentje knoflook - kruiden 
volgens smaak

Voeg de fijngesneden avocado en sesamzaadjes in een kom. Meng er de olij-
ven en kruiden doorheen. Pers wat look erover volgens smaak. Mix alles fijn.
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cashewnotentZatZiKi

1 komkommer - 0.5 à 1 citroen, uitgeperst - 130 g ongeroosterde en on-
gezouten cashewnoten - 1 à 2 el olijfolie - 1 tl oregano - 1 el verse dille - 1 
teentje knoflook 

Was de komkommer en rasp hem boven een vergiet. Druk de geraspte kom-
kommer met de bolle kant van een lepel nog eens goed aan zodat er zoveel 
mogelijk vocht uitkomt. Doe de helft van de geraspte komkommer in een 
smalle, hoge mengbeker en voeg de rest van de ingrediënten toe. Mix met 
een staafmixer tot je een smeuïge massa hebt. Voeg de rest van de komkom-
mer toe en meng die erdoor. Kruid eventueel bij met wat extra citroensap, 
peper en zout.

Kastanjepuree 
1,5 kilo kastanjes - 7,5 dl rijstmelk - 50 ml rijstroom- 50 gr ghee – bouiilon 
- peper - kruidnagelpoeder - koriander - gemberpoeder - kaneel - kurkuma

Kruis met een scherp mes de kastanjes over de punt rondom in. Breng een 
pan met water aan de kook en kook de kastanjes hier 8 minuten. Haal de 
kastanjes er 1 voor 1 uit en haal er de schillen af. (dit gaat het makkelijkst 
als ze nog warm zijn) Doe ze dan in een pan, schenk er de melk over, breng 
dit langzaam aan de kook en laat 45 minuten zachtjes koken. (met het deksel 
op de pan) Giet de melk af (wel bewaren). In de keukenmachine of met de 
staafmixer de kastanjes pureren. Doe de puree weer in een pan, zet hem op 
zacht vuur en voeg room, boter toe en kruiden toe. Goed mengen en voeg 
zoveel van de melk toe dat de puree een smeuïge dikte heeft gekregen. 

tapenade Met salie en roZeMarijn

3 ansjovisfilets - 150 gram zwarte olijven zonder pit - 2 teentjes geperste 
knoflook - 6 blaadjes salie - 1 theelepel verse gehakte rozemarijn - 1 eetlepel 
kappertjes - 1 theelepel citroensap – olijfolie - peper en zout - toastjes

Pureer alle ingrediënten, behalve het citroensap en de olijfolie, in een keu-
kenmachine of blender. Breng het mengsel op smaak met peper, zout en 
het citroensap. Voeg vervolgens zoveel olijfolie toe tot een smeuïge massa 
ontstaat.
Variatie: gebruik eens thijm ipv salie en voeg ook eens wat pijnboompitjes 
toe
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4. dranken

warM appelsap Met Kaneel

250 ml appelsap - 2 kruidnagels - 2 kaneelstokjes - 2 sneetjes sinaasappel

Doe alle ingrediënten in een melkpan en verwarm gedurende 30 minuten op 
hoog vuur. Verwijder net voor het opdienen de kruidnagels, de kaneelstokjes 
en de sneetjes sinaasappel.

chai thee

Zakjes chai thee - rijstmelk (evt. met kokos) - geraspte gember

Warm de melk op en hang er enkele zakjes chai thee in. Voeg naar smaak nog 
wat geraspte gember toe.

cocoladeMelK

½ liter water - 1 liter rijstmelk - 4 el kokosbloesemsuiker - 1 el cacaopoeder 
- 1 kl kaneel - 1 kl gemberpoeder - ½ kl kardemonpoeder - 3 kruidnagels

Breng het water aan de kook en voeg de kruiden toe. Laat even goed door-
koken. Zeef de kruidendrank. Voeg de rijstmelk toe smamen met de cacao 
en de suiker. 

brandnetelthee

In een tas thee (250 ml): Gebruik 1 bol gevulde koffielepel gedroogde brand-
netel. Giet er net geen kokend water over. 
In een thermos van 2 liter doe je 4 el gedroogde brandnetels.

GeMberthee

In een tas thee (250 ml): Gebruik 2 fijne schijfjes verse gember, 1 afgestre-
ken tl curcuma en een kleine beetje vers gemalen zwarte peper.
In een thermos van 2 liter doe je 2 cm gember gesneden in fijne schijfjes, 1 
afgestreken soeplepel curcuma en 1 tl vers gemalen zwarte peper.

basicathee

In een tas thee (250 ml) gebruik je 1 schepje per tas. Het schepje is bijge-
leverd.
In een thermos van 2 liter doe 8 schepjes basiscapoeder. Giet daar net geen 
kokend water over.
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Groene thee

In een tas thee (250 ml): Gebruik 1 bol gevulde koffielepel gedroogde groene 
thee. Giet er net geen kokend water over. 
In een thermos van 2 liter doe je 4 el groene thee.

VlierbloeseMliMonade

Vlierbloesems - 2 onbehandelde citroenen - volwaardige rietsuiker of alter-
natief

Vul een glazen bokaal van 2 liter met vlierbloesem. Doe er twee in schijven 
gesneden (biologische) citroenen bij, overgiet het geheel met koud water en 
laat 24 uur op een warme plaats trekken.
Zeef de vloeistof door een neteldoek en pers het goed uit. Meet de vloeistof, 
en breng het vocht langzaam aan de kook. Per liter vloeistof 1/2 kg suiker 
onderroeren.
Afschuimen en in glazen gieten die je tot aan de rand vult, dichtschroeft en 
omgekeerd laat afkoelen.
Gebruik van de siroop: bv een geutje in een glas droge witte wijn, in spuitwa-
ter, over pannekoeken, over ijs,...

GeMberliMonade

4 cm gember - 6 el vers citroensap - snufje kurkuma - 4 el rijststroop - 1 liter 
water

Schil de gember. Rasp de gember dan heel fijn. Breng het water aan de kook 
en voeg de gemberrasp toe. Laat even doorkoken en draai dan het vuur uit. 
Voeg het geelwortelpoeder toe. Laat iets afkoelen en meng er de rijststroop 
en het citroensap door. Serveer warm of koud.

paardebloeMliMonade 
120 gr paardebloemen (enkel gele hoofdjes) - 1 liter koud water - 1 kg onge-
raffineerde rietsuiker - 1 bio-citroen- 1 bio-appelsien

Spoel de paardebloemen en dep ze wat droog. Doe ze in een grote glazen 
bokaal of schaal. Leg de schijven citroen en appelsien er bovenop en overgiet 
het met het water. Laat de afgedekte bokaal 24 uur trekken op een warme 
zonnige plek. Pers de bloemetjes, citroen en appelsien uit en voeg de suiker 
toe. Laat op een zacht vuurtje de suiker oplossen en wat indikken.Heerlijk 
frisse drank aangelengd met (spuit)water of in thee. De rietsuiker kan je ook 
vervangen door agavesiroop of ahornsiroop
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leVerFlush 
20 cl appelsap of 20 cl water met 1 el appelazijn – 1 limoen – 2 el olijfolie/
lijnzaadolie/koolzaadolie – 1 teentje look – 1 cm verse gember – 1 tl curcuma 
– 1 tl gemalen zwarte peper. 

Mix alle ingredienten samen en drink onmiddellijk uit op je nuchtere maag. 
Gebruik dit ontbijt 10 dagen lang of bij je ontgiftingskuur.

een Gouden pasta

Kurkuma is een sterke ontstekingsremmer en antioxidant. De voordelen van 
Kurkuma zijn veelzijdig. Google maar eens rond en je zal een hele lijst van 
goede eigenschappen vinden. 
Dit recept is heel eenvoudig. Je kan het zelf gebruiken, maar het is ook heel 
nuttig om aan huisdieren te geven.

60gr Kurkuma in poeder  - 1 kop water, en 1 kop water in reserve, indien no-
dig - 1/3 kop koud geperste kokos olie - 2-3 koffielepes vers gemalen zwarte 
peper  

Voeg water en Kurkuma in een pan en laat licht koken totdat je een dikke 
pasta krijgt. Dit moet zo’n 7 à 10 minuten duren, dus indien nodig zal je wat 
water moeten bijvoegen. Deze 7 à 10 minuten zijn belangrijk om de werking 
van de ingrediënten te optimaliseren. 
Laat na het koken het mengsel een beetje afkoelen tot een warme brij en 
voeg de verse peper erbij, alsook de kokosolie. Roer stevig om en laat verder 
afkoelen. Doe in een pot en bewaar de pasta in de koelkast. Deze pasta kan 
je zo’n 2 weken houden.
Opmerking: Indien je gevoelig bent voor teveel peper mag je de hoeveelheid 
verminderen. De opname van de kurkuma zal nog steeds bevorderd worden 
door het koken van de pasta en de kokosolie, maar de efficiëntie zal iets 
verminderen door minder peper te gebruiken.  De combinatie van de zwarte 
peper met de kurkuma is cruciaal en bevordert de opname van de werkzame 
stoffen.
Je kan starten met dagelijks 1 à 3 maal 1/3 koffielepel. Er is geen exacte 
aangewezen dosis. Je mag eventueel verhogen tot 1/2 koffielepel 2 à 3 maal 
per dag, gedurende enkele weken. 
Gebruik de pasta in water, sapjes, smoothies, yoghurt,...
Je kan het ook toevoegen aan je maaltijden.
Vergeet ook niet om de pasta toe te voegen aan de maaltijd van je huisdier. 
Hij of zij zal er wel bij varen.  
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KurKuMa Golden MilK

1 kopje amandelmelk - 1 tl kokosolie - 1 tl kurkumapasta - 1 tl zwarte peper

Eventueel zoetmiddel naar smaak, bijvoorbeeld honing of ahornsiroop
Doe de amandelmelk, kokosolie en kurkumapasta in een steelpannetje en 
verwarm dit. Het mag niet koken, dus blijf erbij en blijf roeren! Wanneer het 
genoeg verwarmd is, giet je de golden milk in een mok en voeg je eventueel 
een zoetmiddel toe.

KurKuMasap

1 kop (warm) appelsap - 1 tl kurkumapasta
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5. soepen

Kippenbouillon

Een bio-kippenkarkas met alle botten, huid, restjes van de kip – 2 wortels 
grof gesneden – 1 prei, grof gesneden - 1 ui grof gesneden - 3 tenen look, 
gekneusd - 3 laurierblaadjes – 1 el appelazijn

Doe alle ingredienten in een grote pot. Voeg net zoveel water toe tot alles 
onder water staat. Zet de pan op het vuur en breng het aan de kook. Laat 
de bouillon met het deksel op de pan op een heel laag vuur tot 12 uur zacht-
jes trekken. Schenk de bouillon na de kooktijd door een fijne zeef. Laat de 
bouillon volledig afkoeken in de koelkast (het vet kan je er eventueel vanaf 
scheppen). Verdeel de bouillon over enkele potten om deze te bewaren in de 
koelkast of vriezer.

bottenbouillon

1,5 tot 2 kg bio-runderbotten - 2 wortels grof gesneden –1 ui grof gesneden 
- 3 tenen look, gekneusd - 3 laurierblaadjes – 1 el appelazijn

Doe alle ingredienten in een grote pot. Voeg net zoveel water toe tot alles 
onder water staat. Zet de pan op het vuur en breng het aan de kook. Laat de 
bouillon met het deksel op de pan op een heel laag vuur 4 tot 12 uur zachtjes 
trekken. Schenk de bouillon na de kooktijd door een fijne zeef. Laat de bouil-
lon volledig afkoeken in de koelkast (het vet kan je er eventueel vanaf schep-
pen en gebruiken om te bakken of braden). Verdeel de bouillon over enkele 
potten om deze te bewaren in de koelkast of vriezer.

Visbouillon

750 gr visgraten - 2 liter water - 1 schoongemaakte en kleingesneden ui - 2 
schoongemaakte en in ringen gesneden preien - 2 schoongemaakte en in 
plakjes gesneden worteltjes - 4 takjes peterselie - 2 takjes selder - 5 geplette 
witte peperkorrels - Zout 

Doe je visgraten met het water in een pan en breng het geheel aan de kook. 
Voeg de kleingesneden ui, de ringen prei, de plakjes wortel, de takjes peter-
selie en selder en de geplette peperkorrels toe. Zet het vuur laag, leg een 
deksel op de pan en laat de bouillon 4 tot 8 uur zachtjes trekken (niet laten 
koken). Zeef de bouillon en laat ze afkoelen.
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Misosoep Met shitaKe en wieren

Een bijzondere soep, die vooral ‘s morgens als ontbijt wordt gegeten omwille 
van zijn unieke werking in het verteringsstelsel. Bevat mineralen en vitami-
nen en makkelijk opneembare eiwitten in de vorm van miso (gefermenteerde 
sojabonen). 

Zuiver water - kombu (postzegelgrootte per persoon) - shitake (champion, 
kan ook zonder) - groenten - eventueel tofu - ‘silk’ kombu of wakame (zee-
wier)

Je laat het water koken en voeg de kombu toe. Laat 6-7minuten koken. Voeg 
dan shitake toe. Laat opnieuw enkele minuten koken. Zo heb je na enkele 
minuten een bouillon, de basis voor de misosoep.
Je haalt de kombu en de shitake uit de bouillon. De shitake kan je in stukjes 
snijden en terug in de soep doen zodat je ze kan opeten. Je voegt enkele 
stukjes vers gesneden groenten toe. Zoals selder, wortel, broccoli, … Je hebt 
zelf de keuze welke en hoeveel je er in wil doen. Je kan er eventueel ook stuk-
jes tofu bijdoen. Zo wordt de soep eiwitrijker. Voeg de silk kombu of wakame 
toe. Laat vijftal minuten koken. Voeg nu de miso toe (1 koffielepel/persoon). 
Los de miso op in het soepvocht. Dit kun je best apart doen in een soeplepel 
of in een aparte tas. En giet de opgeloste miso er daarna bij. Roer. 
Laat nu de misosoep even staan zodat de soep kan trekken en alles 1 geheel 
wordt. Je kan het eventueel op een heel zacht vuurtje zetten. Maar het mag 
zeker niet koken! De miso is gefermenteerd. Koken maakt de goede bacteriën 
dood. Serveer met een beetje peterselie of pijpajuin of bieslook, …

4 koppen water - 4 cm wakame - 1 El. klein gesneden groenten: wortel en/
of ajuin, kool, pompoen eventueel een 12-tal fijne blokjes verse tofu - 2 tot 4 
kl. Gerstmiso - 2 El. fijn gesneden bosui of bieslook

Week de wakame 5’ en snij fijn. Gebruik het weekvocht niet in dit gerecht. 
Breng het water aan de kook samen met de wakame en de groenten. Los de 
miso op in een beetje van het kookvocht, in een kom of mortier. Wanneer de 
groenten beetgaar zijn (na 3 à 4’) voeg je de tofu toe. Zet een warmteverde-
ler onder de soep en voeg de miso toe. Laat 1 tot 3’ wolken (niet koken!) en 
dien op gegarneerd met de groene groenten.

Misosoep Met Gele Groenten

200 gr wortel - 200 gr pompoen - 100 gr raapjes - 1 ui - 2 liter water - 2 el 
miso - 1 cm verse gember - Curcuma - 2 el olie
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Maak de groenten school en snijd ze in kleine blokjes, we gaan de soep niet 
mixen. Fruit de ui en de gember heel kort in de olie. Voeg het water toe, 
breng aan de kook en doe er dan de wortel, pompoen en raapjes bij, laat 5 
minuten zachtjes koken. Schep een paar eetlepels van de bouillon uit de pan 
in een kommetje en leng er de miso mee aan. Haal de pan van het vuur. Voeg 
de miso aan de soep toe, laat dat 5 minuten afgedekt staan. 

Misosoep Met broccoli en VenKel

1 ui - 250 gr broccoli - 1 kleine venkel - 4 cm wakame - miso

Week de wakame 5’ en snij fijn - Snij de groenten in blokjes. Laat de ui gla-
zig worden in een bodempje water. Voeg de overige groenten toe. Laat gaar 
worden. Werk af met miso. Serveer met fijngehakte peterselie

Misosoep Met Groenten

100 gr knolselder - 100 gr wortel - 100 gr pompoen - 1 ui - 1 liter water - 2 
el miso - 50 gr volkoren mie - 50 gr scheuten - 1 cm verse gember - 2 el olie

Fruit de ui en de gember heel kort in de olie. Voeg het water toe, breng aan 
de kook en doe er dan de geraspte knolselderij, wortel en pompoen bij, laat 5 
minuten zachtjes koken. Schep een paar eetlepels van de bouillon uit de pan 
in een kommetje en leng er de miso mee aan. Haal de pan van het vuur. Voeg 
de miso aan de soep toe en roer er ook de in stukjes gebroken mie en taugé 
doorheen, laat dat 5 minuten afgedekt staan. 

Misosoep Met waterKers

9 dl kokendheet water - 175 g champignons, in plakjes - 6 bosuitjes, in 
ringetjes - 125 g rijstnoedels (mihoen) - 90 g waterkers, inclusief steeltjes, 
kleingesneden -175 g tofu, in kleine blokjes - miso

Zet het water op het vuur. Snij de tofu in kleine blokjes. Voeg de champignons 
en de bosuitjes toe. Roer de noedels erdoor en laat de soep vervolgens nog 4 
min. koken op laag vuur. Roer de waterkers en tofu door de soep. Voeg ook de 
miso toe, laat de soep nu niet meer koken. 
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Misosoep Met boereKool

1 el olijfolie - 1 kleine ui, gesnipperd - 2 grote wortels, geschild en in blokjes 
- 3 stengels groene selder in fijne stukjes - ca. 5 bladeren boerenkool - 1 tl 
tijm - 1 l hete groentebouillon - 1 flinke el miso - versgemalen zwarte peper

Doe de olijfolie in een grote kookpan en stoof de uisnippers hierin glazig. Voeg 
de wortel- en selderijblokjes toe en laat met een deksel op de pan ca. 10 
minuten stoven. Roer de tijm erdoor en voeg de groentebouillon toe. Verwij-
der de harde nerven van de boerenkool en snijd het blad in reepjes. Voeg de 
boerenkool toe aan de soep en laat nog 5 à 10 minuten koken, tot de groen-
ten zacht zijn. Roer de opgeloste miso door de soep en laat ze nu niet meer 
koken. Breng op smaak met peper.

Misosoep Met Gerstsoep

ui - wortel - daikon - witte selder - geweekte shi-take - gekookte gerst - miso 
- peterselie

Snij de groenten in blokjes. Laat de ui glazig worden in een bodempje water. 
Voeg de overige groenten en de shi-take met het bleekwater toe. Leg de 
gekookte gerst bovenop. Laat gaar worden. Werk af met miso. Serveer met 
fijngehakte peterselie

pastinaaK-VenKelsoep

1 grote pastinaak - 1 knolselder - 1 prei - 1 grote venkel - 3 el olie - 1,2 liter 
water - 1 kl komijnzaad - 1 kl mosterdzaad - 2 kl curcuma - 2 el gember - 
zwarte peper en kruidenzout.

Schil de pastinaak en de knolselder. Snijd de groenten fijn. Verhit de olie in 
een pan en stoof hierin de pastinaak, de prei, de knolselder met de gember 
en het komijnzaad. Voeg vervolgens het water, de venkel, de curcuma, peper 
en zout toe. Breng aan de kook en laat koken tot de groenten gaar zijn. Mix 
de soep fijn tot ze romig is. Werk af met wat nootmuskaat.

Koolrabisoep Met waterKers

1 ui - 2 tot 3 kleine koolrabi’s - 100 gr waterkers - 1 el groentenbouillonpasta - peper

Maak de ui schoon en snij ze fijn. Stoof ze enkele minuten in vetstof. Schil de 
koolrabi’s en snij ze in stukken. Voeg ze toe. Vul de soeppot met water tot de 
groenten net onder staan. Voeg de bouillon toe. Breng aan de kook en laat 
zachtjes pruttelen tot de koolrabi gaar is. Zet het vuur uit. Hak de waterkers 
fijn en voeg ze toe. Mix de soep. Breng de soep op smaak met peper.
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wortel en aardperensoep

200 gr aardperen - 200 gr wortels - 1 grote ui - bouillon - peterselie

Was de aardperen en snij ze in schijfjes. Was de wortels en snij ze in schijfjes. 
Stoof de gesnipperde ui 3 min en voeg daarna de aardperen en de wortels 
toe. Laat 10 min stoven. Voeg hierbij 2 liter kokend water. Mix de soep. Ser-
veer met een druppel walnotenolie en peterselie.

linZen en Groentensoep

1 grote ui - 1 grote wortel - 3 stengels witte selder - 200 gr champignons - 1 
prei - 250 groene linzen - 1 tl komijn - 1 tl koriander - 1 kl curry - 1 klein 
fijngehakt pepertje - peterselie - groentenbouillon - 2 el vetstof.

Verwarm de vetstof en bak de komijn, koriander en het pepertje enkele mi-
nuten op een zacht vuurtje. Voeg de fijngesneden groenten en de linzen toe. 
Giet er water over tot 1,5 cm boven de groenen. Voeg de curry en de bouillon 
naar smaak toe. Laat op een zacht vuurtje sudderen tot de linzen gaar zijn.

italiaanse Groentensoep

1 ui - 2 wortels - 1 kleine knolselder - 1 courget - 1 kopje erwtjes - 1 kop 
gerst - 2 el olie - groene pesto of basilicum - 1 kl asafoetida - 1 kl komijn - 1 
kl mosterdzaad - 1 kl curcuma - 1 kl ajowan - 1 kl korianderpoeder - peter-
selie - droge salie

Pel de ui en snijd hem fijn. Maak de wortel, knolselder, selder en courgetten 
proper en snijd ze in fijne stukjes (we gaan de soep niet mixen) Verhit olie 
in een pan en stoof hierin de ui met de asafoetida, komijnzaad en het mos-
terdzaad. Voeg dan het water en de groenten (alles behalve de courget en 
de erwtjes) toe met de rest van de kruiden. Voeg de gerst toe en laat alles 
zachtjes sudderen tot de gerst klaar is. Voeg de courget en de erwtjes toe en 
laat nog even meewarmen. Breng op smaak met wat pesto of de fijngesneden 
basilicum.

waterKerssoep 
1 dikke ajuin - 3 pakjes waterkers - 1 prei - groentenbouillon

Snijd de ui en de prei in kleine stukjes en stoof ze in de olie. Voeg warm water 
en de bouillon toe en laat even koken. Zet het vuur uit. Voeg de in stukjes 
gesneden waterkers toe en mix de soep glad.
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pastinaaK-VenKelsoep Met prei en Knolselder

1 grote pastinaak - 1 knolselder - 1 prei - 1 grote venkel - 3 el olie - 1,2 liter 
water - 1 kl komijnzaad - 1 kl mosterdzaad - 2 kl curcuma - 2 el gember - 
zwarte peper en kruidenzout - 

Schil de pastinaak en de knolselder. Snijd de groenten fijn. Verhit de olie in 
een pan en stoof hierin de pastinaak, de prei, de knolselder met de gember 
en het komijnzaad. Voeg vervolgens het water, de venkel, de curcuma, peper 
en zout toe. Breng aan de kook en laat koken tot de groenten gaar zijn. Mix 
de soep fijn tot ze romig is. Werk af met wat nootmuskaat.

VenKelsoep

2 el sesamolie - 2 uien, gehakt - 1 tl gemalen koriander - 2 zoete aardappe-
len, geschild en in blokjes van 1cm gesneden - 2 venkelknollen, ruwe delen 
verwijderd, gewassen en in blokjes van 1 cm gesneden - 1 prei -1 liter (onge-
veer) water - 2 el groenteboulion - Zeezout en zwarte peper

Verhit olie in pan, voeg uien, wat zout en koriander toe en bak een vijftal 
minuten tot de ui transparant is. Voeg zoete aardappel, venkel, prei, water, 
boullion toe, breng aan de kook en laat 10-15 minuten sudderen. Mix met 
staafmixer, voeg zout en peper naar smaak toe. Serveer met peterselie, kie-
men, lenteui...

ayurVedische reininGssoep

Seizoensgroenten naar keuze (prei, selder, wortelen, ui, pastinaak, broccoli, 
waterkers) - 1 el kokosolie, sesamolie of olijfolie - ½ kl mosterdzaad - ½ kl 
komijnzaadjes - 1 kl fijngesneden verse gember - 1 kl korianderzaad - ½ kl 
curcuma - 2 l water - ½ liter bouillon - evt. wat rijst of voorgeweekte gerst - 
½ kl garam masala - peper en zout

Maak de groenten schoon en snijd ze fijn. Fruit het mosterdzaad, komijnzaad 
in wat ghee of olie tot ze gaan knisperen. Voeg de fijngesneden gember en de 
groenten toe. Laat het mengsel stoven totdat de groenten beginnen te garen. 
Voeg water, peper, zout, korianderzaad en curcuma toe. Eventueel kan je de 
soep wat verrijken met rijst of voorgeweekte gerst. Laat het geheel zonder 
deksel een tijdje koken en werk af met de bouillon. Breng het gerecht op 
smaak met wat garam masala.

witlooFsoep

500 g witloof - 1 ui - 1 prei - 1 tak selder - 20 g boter - 1,5 l groentebouillon 
- peper en zout - muskaatnoot - gehakte kervel
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Maak het witloof schoon en snijd de struikjes in stukken van 1 cm. Reinig en 
was de overige groenten en snijd ze in stukken. Smelt de boter en stoof hierin 
het witloof en de andere groenten. Kruid, overgiet met de bouillon en laat 
gaar worden. Mix de soep en voeg de gehakte kervel toe. 

Kastanjesoep

1 grote ui – 1 pakje of bokaal gestoomde kastanjes – 2 preistengels - bouil-
lon - champignonmengeling 

Snij de ui in kleine stukjes en de prei in ringetjes. Stoof ze even goed aan in 
olie of boter. Voeg kokend water toe tot de groenten onder staan. Voeg de 
kastanjes en de bouillon toe en laat koken. Snijd ondertussen de champig-
nons in schijfjes en bak ze in ghee op hoger vuur tot ze gaar zijn.
Mix de soep, schep ze in kommetjes en voeg er wat van de gebakken cham-
pignons aan toe. 

Knolseldersoep

1 knolselder – 1 prei – ½ bosje bosje kervel of enkele bolletjes diepvriesker-
vel – 1 ui – 1 teentje look – bouillonpasta – tijm – laurier – nootmuskaat

Schil de knolselder en snij ze in blokjes van 1 à 2 cm. Snij de prei en de ui 
fijn en stoof ze samen met de look in wat ghee of kokosvet. Voeg de stuk-
ken knolselder erbij en zet het geheel net onder kokend water. De bouillon, 
de tijm en de laurier mogen erbij en laat alles goed gaar worden op een 
zacht vuurtje. Zet het vuur uit. Haal het laurierblad uit de soep en voeg de 
fijngesneden kervel toe. Mix de soep fijn. Kruid bij met nootmuskaat en wat 
peper naar smaak. Als je wat kervel overhoudt, kan je de borden er nog mee 
versieren.

waterZooi Van Groenten

1 prei – 2 wortelen – 1 courget – stukje bloemkool - 1 teentje knoflook – ghee 
of kokosolie – groentenbouillon

Snijd de prei, de wortelen en de courgette in kleine stukjes. Pel en snipper de 
look. Voeg de groentestukjes en de knoflook in olie. Voeg water en bouillon 
toe en laat alles 20 min zachtjes sudderen. Verdeel de bloemkool en de broc-
coli in kleine roosjes en voeg ze toe. Laat alles nog 3 min koken
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pittiGe pastinaKensoep

1 ui - 1 prei - 500 gr pastinaak - 1,3l groetenbouillon - 2 el vetstof - 1 el ker-
riepoeder - 1 tl gemalen komijn - verse groene kruiden - amandelroom voor 
de afwerking

Maak de groenten proper en snij ze fijn. Verwarm de verstof in en pan. Voeg 
de ui, prei en de fijngesneden pastinaken toe en bak ze een 5-tal minuten 
mee. Voeg de groentebouillon toe en verwarm het geheel afgedekt tot de 
groenten gaar zijn. Mix de soep tot een glad mengsel en breng eventueel 
extra op smaak met peper en zout. Garneer met fijngehakte verse kruiden 
en/of een beetje room.

exotische wortelsoep

2 uien - 1 teentje knoflook - 1 cm gemberwortel - 4 wortels – olie - 1 liter wa-
ter - 1 koffielepel kerriepoeder - 250 ml kokosmelk - ½ bosje verse koriander

Pel en snipper de ui en de knoflook. Schil de gember en snij fijn. Maak de 
wortelen proper en snij ze in stukjes. Stoof de ui, de knoflook en de gember 
in de olie en voeg de wortels toe. Giet het water bij de groenten, kruid met 
kerrie, peper en zout en laat de soep goed doorkoken. Voeg de kokosmelk toe 
en laat verder koken tot de wortels gaar zijn. Mix de soep, hak de koriander 
fijn en garneer hiermee de soep.

courGette en KoMKoMMersoep

Groentenbouillon - 200 gr courgetten - 200 gr komkommer

Kook 2 liter water en voeg de bouillon toe. Rasp ondertussen de courgetten 
en de komkommer. Als het water kookt, voeg de geraspte courget en kom-
kommer toe en serveer of laat afkoelen voor een frisse zomersoep.

toMaten en papriKasoep 
! nachtschadegroenten, niet voor iedereen geschikt

1 ui - 1 teentje knoflook – 500 gr tomaten – 500 gr rode paprika – olie - 1l 
water – 1 koffielepel oregano Pel en snipper de ui en de knoflook. Snijd de 
paprika’s en de tomaten in stukken

Stoof de ui en de knoflook in olie. Voeg de paprika’s en de tomaten toe
Giet warm water over de groenten en laat alles nog even koken
Breng de soep op smaak met oregano, peper en zout en mix ze glad
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Knolseldersoep

1 knolselder – 100 gr kervel – 2 uien – olie – bouillon

Snijd de ui in stukjes en stoof ze aan in de olie. Schil en snijd de knolselder 
in stukken en voeg ze bij de ui. Laat de groeten even stoven in de olie. Voeg 
kokend water toe tot de groenten onderstaan en voeg de bouillon naar smaak 
toe. Laat de groeten gaar worden, voeg de kervel toe en zet het vuur uit
Mix de soep glad.

poMpoensoep Met chinese Kool 
300 gr pompoen - 1/2 chinese kool - 1 grote ui - 250 gr tomaten - 3 teentjes 
look - 1 kl cajunkruiden - 1 el olie - groentebouillon 

Snij alle groenten in kleine blokjes/stukjes. Snipper de ui en de look. Ver-
warm de olie en fruit de ui met de look. Voeg de groenten en 1/2 l water toe 
en laat het geheel snel gaar koken. Ontvel de tomaten en snij ze in stukken. 
Voeg de tomaten toe en laat het geheel nog 5’ koken. Voeg de bouillon en evt. 
meer water toe. Mix de soep goed fij

poMpoensoep 
1 kleine oranje pompoen - 1 grote ui of 1 grote prei - 1 el olie - groentebouil-
lon 

Was de pompoen goed en snij ze in stukken (je hoeft ze niet te schillen) Snip-
per de ui of de prei. Verwarm de olie en fruit de ui. Voeg de pompoen en water 
toe de pompoen onder water staat en laat het geheel snel gaar koken. Voeg 
de bouillon en evt. meer water toe. Mix de soep goed fijn.

broccolisoep

1 stronk broccoli – 2 uien – 1 courget - 1 el olie - groentebouillon – ½ liter 
water 

Snipper de ui. Verwarm de olie en fruit de ui. Snijd de courgette in stukjes, 
voeg ze bij de ui en laat even stoven. Voeg warm water toe en laat de groen-
ten gaar worden. (10 min). Voeg de (soja)melk toe. Snijd de broccolieroosjes 
los van de stengel en voeg ze toe. Laat ze niet langer dan 3 min meekoken. 
Mix de soep glad. 
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ZeVenbladsoep

een uitje - 2 el olijfolie - 1l water - een handvol fijngesneden zevenblad – een 
handvol fijngesneden daslook - 2 kl bouillon

Stoof het uitje in de olijfolie, voeg water en bouillon toe en laat even door-
koken. Voeg de grof gesneden zevenblad en daslook toe en mix fijn. Dien 
onmiddellijk op.
Probeer ook eens met het blad brandnetel een combinatie van deze groenten.

courGet en KoMKoMMersoep

1 courget - 1 komkommer - groentebouillon

Kook 1 liter water en voeg de groentebouillon toe. Rasp ondertussen de cour-
get en de komkommer. Als het water kookt voeg je de groenten toe aan het 
water en zet je het vuur uit. Serveer ze onmiddellijk of laat ze afkoelen voor 
een frisse zomersoep

Vissoep

2 teentjes look - 2 stengels selder - 2 wortels - 1 ui - 1 venkel - 2 tomaten - 1 
prei - 1 kopje erwtjes - 1 doosje saffraan - curcuma- dille - peterselie - zalm 
- witte vis - garnalen - visbouillon

Snij de prei en de ui in kleine stukjes en stoof ze in wat ghee glazig. Snij de 
venkel, selder en de tomaten ook in kleine stukjes en voeg ze toe. Zet alle 
groenten net onder water en breng aan de kook. Voeg de saffraan en de 
curcuma toe en laat 10 min koken. Snij de vis in blokjes en doe dit samen 
met de erwtjes in de pot. Laat nog 10 min koken. Werk af met dille, peterselie 
en de garnaaltjes.

KoMKoMMersoep Met dille

1 ajuin - 2 komkommers – 1 koolrabi - 3 tl gehakte verse dille - groenten-
bouillon - ghee

Snijd de koolrabi en de komkommer in grove stukken. Snipper de ajuin. Ver-
hit de olie en bak de ui. Voeg de koolrabi en de komkommer erbij. Giet warm 
water bij totdat de groenten onderstaan. Voeg de bouillon toe. Breng dit aan 
de kook. Laat de koolrabi goed gaar worden. Mix daarna de soep en garneer 
het met de dille.
Verrijk je soep eventueel met snippertjes gerookte zalm.
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Meisoep

200 g wortelen - 1 koolrabi - 250 g asperges - 150 g erwtjes - handvol spina-
zie - 2 jonge uitjes – handje kiemen - peper - zout - groentebouillon

Schil de wortelen en snijd ze schuin in stukjes. Schil de koolrabi en snijd ze in 
kleine blokjes. Schil de asperges met een dunschiller en snijd ze ook schuin 
in stukjes. Laat deze groenten tien minuten koken in groentebouillon. Laat 
dan de de erwten samen met de fijngesneden spinazie en de uitjes nog vijf 
minuten in de soep trekken. Breng de snoep nog op smaak met peper. Versier 
met de kiemen en dien op.

Koude soep Met aVocado

1 citroen - dille - 1 teentje knoflook - 1 lente-uitje - 2 rijpe avocado’s - 300 
gr verse spinazie 

Versnipper het knoflookteentje en fruit het aan in wat olijfolie. Voeg de spina-
zie toe en laat heel kort meestoven, zodat deze half geslonken is.
Haal het vruchtvlees uit de avocado’s en doe dit in een grote pot. Giet er 
meteen het sap van de citroen bij om verkleuring te voorkomen. Voeg er de 
spinazie bij en een goede scheut water.
Mix het geheel en voeg water bij tot je een dikke soep krijgt. Kruid met peper 
en fleur de sel en werk af met wat versnipperde lente-ui en dille.

Maaltijdsoep

1 ui – 2 venkels – 2 prei – 2 stengels witte selder – bouillon – 4 doosjes saf-
fraan – curcuma – 2 teentjes look - zwarte peper – 1 stuk zalm – stuk witte 
vis – en/of kwarteleitjes – garnaaltjes – peterselie – ghee

Kook de kwarteleitjes in 4 min hard. Stoof de ui en de gesneden prei in een 
eetlepel ghee tot ze glazig zien. Voeg de selder en de in stukjes gesneden 
venkel toe. Overgiet met water tot alles net onder staat. Voeg 2 el bouillon 
toe en 4 doosjes saffraan. Laat de vis rustig ondooien tot je ze gemakkelijk 
in blokjes kan snijden. Mix de soep een beetje, zorg ervoor dat er nog stuk-
ken groenten te vinden zijn. Voeg daarna de stukken vis toe en laat ze verder 
gaar worden.
Garneer elk bord extra met garnaaltjes, peterselie en de gehalveerde ge-
kookte kwarteleitjes.
Eet hierbij eventueel nog een cracker met rouille.
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6. gefermenteerde Voeding

Fermenteren van voeding is oorspronkelijk een bewaarmethode. Later bleek 
dat deze voeding een weldaad is voor onze darmen en ons immuunsysteem. 
Je kan zelf voeding fermenteren of je kan gefermenteerde voeding kopen. 
Belangrijk is dat je gefermenteerde voeding niet kookt als je het gebruikt, 
want dan zijn alle interessante bacteriën dood natuurlijk. 

appelaZijn

Appelazijn in een super gemakkelijk te gebruiken gefermenteerd product. 
Begin je dag met een soeplepel appelazijn in een glas lauw water en je sti-
muleert je maag, je darmen en je lever. Je kan appelazijn ook gemakkelijk 
combineren met notenolie of olijfolie om een lekkere dressing te maken. Als 
je appelazijn koopt let er dan op dat ze niet gepasteuriseerd is

ZuurKool

Elke dag een soeplepel of 2 zuurkool als apéritiefje is voldoende. Gebruik je 
zuurkool in een gerecht, besef dan dat je ze best niet verwarmd. Een beetje 
opwarmen kan natuurlijk geen kwaad maar zorg dat het zeker niet kookt. 
Zuurkool in een glazen pot is gepasteuriseerd. Koop natuurzuurkool, die in 
zakjes in de koeling van een natuurwinkel liggen zijn vers en niet gepasteu-
riseerd.

rodebietensap

In natuurwinkels kan je ook fermenteerde groentensappen vinden. Rodebie-
tensap is er zo eentje. Zorg dan wel dat er op de fles “100 % melkzuurgegist 
sap van biologisch of biodynamisch geteelde rode bieten” op staat. Je kan dit 
sap aanlengen met water of appelsap om het lekkerder te maken. Je vindt 
ook sap van wortels of zuurkool.

yoGhurt 
Yoghurt is melk waar er melkzuurbacterien aan toegevoegd zijn. De bacteriën 
vermenigvuldigen zich en verzuren de melk waardoor het beter verteerbaar 
is.
Iedereen kent de yoghurt op basis van koemelk, maar ze bestaat ook op 
basis van schaap- of geitemelk. Yoghurt op basis van soja is niet echt van 
toegevoegde waarde voor je gezondheid. Maar probeer eens de yoghurt op 
basis van kokosmelk of amandelmelk. Die is sinds kort ook in de natuurwinkel 
verkrijgbaar.
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Miso

Miso kennen je als smaakmaker voor in een soep. Miso bestaat in veel ver-
schillende soorten. De donkere miso is ‘oudere’ miso en heeft een krachtige 
smaak. De lichtkleurige miso is zachter van smaak. Met lichte shiro-miso kan 
je een lekkere dressing maken met een beetje water en mosterd.
De donkere miso kan je eigenlijk ook op een cracker smeren. Combineer het 
eens met een beetje notepasta. Het is echt lekker.

sojasaus

Shoyu of tamari saus is ook een gefermenteerd product en weer, als je het 
gebruik om te koken en opwarmt of bakt is de gefermenteerde waarde niet 
meer optimaal. Giet een beetje over je groentenschotels als ze klaar zijn. Je 
kan sojasaus als vervanger van zout gebruiken om je gerechten op smaak te 
brengen

uMe-su

Ume-su en ume-boshipasta zijn afgeleiden van de ume-boshi pruim. Het zijn 
gefermenteerde producten die een heel zachte en fruitige smaak hebben. 
Ume-su is een soort fruitazijn. Het het is lekker om te gebruiken in dressings 
of om groenten mee te pekelen.
  
KeFir en KoMbucha

Kefir en Kombucha zijn 2 geferementeerde dranken. Kefir bestaat in 2 soor-
ten. Water- en melkkefir. Je kan de bereide dranken kopen in de natuurwin-
kel of je kan ze zelf gemakkelijk maken. Voor beide kefirbereidingen heb je 
verschillende kefirkorrels nodig. Met een kombuchazwam kan je ook een lek-
kere limonade maken. De korrels voor de kefir of een kombuchazwam kan je 
via facebook-fermentatie-groepen gratis bekomen. Waterkefirkorrels heb ik 
meestal wel in huis.

waterKeFir

1 glazen bokaal - 1 liter water - 90 gram waterkefirkorrels - 70 gram biologi-
sche suiker - 2 vijgen - 1/2 biologische citroen

Doe alle ingrediënten in een glazen pot, de citroen doormidden gesneden met 
schil. Sluit de weckpot en zet hem op ‘n lichte plaats (bv. vensterbank). Hoe 
lichter u en warmer u de pot zet, hoe meer de kefirkorrels aangroeien en hoe 
werkzamer de korrels worden. 
Laat deze bereiding nu ongeveer 2 dagen staan (in de winter moet het soms 
langer), tot alle suiker is opgebruikt en het niet meer zoet smaakt. Roer het 
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geheel af en toe nog eens om (voorzichtig, zodat u de korrels niet bescha-
digt). U merkt dat het koolzuurgehalte in de weckpot stijgt, zelfs zodanig dat 
kefirkorrels door opborrelend koolzuurgas naar de oppervlakte opborrelen. 
Een bijzonder schouwspel om te zien! Na de gekozen periode is de kefirbe-
reiding klaar. Haal nu eerst de geweekte vijgen of andere vruchten uit de 
bereiding. Deze zijn niet meer bruikbaar omdat ze smakeloos geworden zijn. 
De citroen kan je wel uitknijpen om het lekker en fris te maken. Giet dan alles 
door een plastieken zeef. Een metalen zeef kan je beter niet gebruiken want 
daar kunnen de kefirkorrels slecht tegen. Je kan je kefirdrank in een gesloten 
fles of schenkkan enkele dagen in de koelkast bewaren. De kefirkorrels, die 
zich ruim vermeerderd hebben, spoelt u goed af onder stromend water. Zij 
kunnen meteen gebruikt worden voor een nieuwe bereiding. De resterende 
korrels die u teveel hebt, kan je in de koelkast bewaren in een bokaal met 
water en wat suiker. Als je de kefirkorrels langer wil bewaren is het nodig om 
het het water regelmatig te verversen (iedere week 1 keer) en nieuwe suiker 
toe te voegen. Gebruik zo weinig mogelijk suiker in dat geval (20 gram op ‘n 
liter). Je kan bij mij meestal gratis waterkefirbloemetjes bekomen.

picKels

Bij het maken van pickels is het belangrijk dat je de groenten heel fijn snijdt. 
Het gemakkelijkst is als je de groenten raspt. Wortel, rammenas, daikon, 
rode biet,… zijn daar prima voor geschikt. Het is belangrijk dat het fijn is ge-
sneden zodat het zout onder druk goed op alle cellen kan inwerken. De verse 
rauwe groenten moeten geschild worden. Zorg ervoor dat de groenten onder 
druk net onder het pickelmengsel (1 deel ume-su, 3 delen water) komen. Het 
beste is dat je elke dag verse pickels maakt. Het pickelvocht kan je tot een 
week bewaren en kan gebruikt worden voor andere pickels of dressings. 

picKel Met radijs en bloeMKool

1 bosje radijsjes, gewassen en in plakjes - 1 à 2 koppen bloemkool in piep-
kleine roosjes gesneden - ½ kop ume su - 1,5 kop water - een paar druppels 
shoyu

Doe de groenten in een grote kom en meng met de ume-su, het water en de 
shoyu tot de fijngesneden groenten onder druk net onder staan. Gebruik een 
verhouding van 1 deel ume-su op 3 delen water. Zet onder druk. Laat 2-3 uur 
staan. Zeef de groenten eruit en serveer. 
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picKel Met daiKon en raMMenas

Daikon- rammenas - ½ kop ume su - 1,5 kop water 

Schil de daikon en de rammenas met een dunschiller. Snij de wortels met een 
mes of een dunschiller in lange repen. Gebruik een verhouding van 1 deel 
ume-su op 3 delen water en vul de pickelpot tot de groenten onder druk net 
onder staan. Laat 2-3 uur staan. Zeef de groenten eruit en serveer.

picKel Met rode biet en bloeMKool 
1 kop geraspte rode biet - 1 à 2 koppen bloemkool in piepkleine roosjes ge-
sneden - ½ kop ume su - 1,5 kop water - een paar druppels shoyu

Doe de groenten in een grote kom en meng met 1 deel ume-su, 3 delen water 
tot de groenten onder druk net onder staan. Voeg de shoyu toe. Zet onder 
druk. Laat 2-3 uur staan. Zeef de groenten eruit en serveer. Het pickelvocht 
kan je tot een week bewaren en kan gebruikt worden voor andere pickels of 
dressings.

picKel Met chinese Kool Met citroenschil

½ fijngesneden chinese kool - 1 tl citroenzeste - ½ tl zeezout - 1 el appeldiksap

Doe alle ingredienten samen in een grote kom. Kneed de kool en tot je ziet 
dat er vocht uit begint te komen. Doe alles in de pickelpers en laat 2 uur fer-
menteren voor je het opdient.

radijs en wortelpicKel

1 bosje radijs in schijfjes gesneden - umesu azijn of pasta - water - peterselie 
- in fijne schijfjes gesneden worteltjes

Doe de fijn gesneden wortel en radijs in de pikkelpers en voeg er de resteren-
de ingrediënten aan toe. Voeg een mengeling van ume-su (1 deel) en water 
(3 delen) toe tot de groenten onder druk net onder staan. Meng alles en draai 
de pers aan. Bewaren op kamer temperatuur

KoMKoMMerpicKel

Komkommer - zout en tijm

Snij enkele gewassen komkommers in fijne schijfjes, meng er zeezout onder 
en wat tijm. Zet ze onder druk en laat ze 3 uur onder druk staan, al kunnen 
ze al vanaf de eerste dag gegeten worden. Hoe ouder ze worden, hoe meer 
de fris-zure smaak erdoorkomt...
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bloeMKool en KoMKoMMerpicKel 
1 komkommer in zeer fijne schijfjes gesneden - dezelfde hoeveelheid bloem-
kool, heel fijne gesneden - ½ umesu azijn of pasta - 5 el water - peterselie

Doe de fijn gesneden wortel en radijs in de pikkelpers. Meng er wat peterselie 
onder. Voeg een mengeling van ume-su (1 deel) en water (3 delen) toe tot de 
groenten onder druk net onder staan. Meng alles en draai de pers aan. Laat 
2 tot 3 uur fermenteren op kamertemperatuur

radijs en KoMKoMMerpicKel

1 bosje radijs - 1 komkommer, geschild en in dunne plakjes geschaafd - 1 
bosui met groen - 100 gram zuurkool - verse dille - 1 el appelsap

Vermeng al knedend in een kom de komkommer met de zuurkool, zodat er 
veel vocht uit komt. Snij de radijsjes ook in dunne plakjes (het loof mag er 
ook bij als het er nog goed uitziet). Vermeng de radijsjes met de komkommer 
en de zuurkool, voeg de kleingesneden bosui, de dille en het appelsap toe. 
Zet 2 tot 3 uur onder druk. De zuurkool en het zuurkoolvocht nemen hier de 
functie van ume-su of het zout over.

ZuurKool Met wortel

3 wortelen - 1 pakje zuurkool - 1 appel

Rasp de wortelen. Meng de wortelen en de zuurkool. Werk af met de grof ge-
raspte appel (hoeft niet geschild). Zet 2 tot 3 uur onder druk. De zuurkool en 
het zuurkoolvocht nemen hier de functie van ume-su of het zout over.

raMMenas en wortelpicKel 
1 geraspte rammenas en dezelfde hoeveelheid geraspte wortel - ½ umesu - 
water - peterselie

Doe de geraspte wortel en rammenas in de pikkelpers. Meng er wat peterselie 
onder. Voeg een mengeling van ume-su (1 deel) en water (3 delen) toe tot de 
groenten onder druk net onder staan. Meng alles en draai de pers aan. Laat 
2 tot 3 uur fermenteren op kamertemperatuur.

lanGe picKel Met wortelGroenten

1 kg wortelgroenten (wortel, raapjes, rammenas, koolrabi, rode biet..) – 12 
gram zout – witte kool blad

Schil de groenten en rasp ze. Meng de groenten met het zout. Vul de potten 
voor 4/5 met de groenten. Bedek met het koolblad. De bladeren voorkomen 
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dat de bovenste laag verkleurt en bevorderen de gisting. Sluit de potten af.
Minimum 6 weken laten staan op een donkere plaats op kamertemperatuur. 
Vanaf er belletjes verschijnen (na 3 tot 5 dagen) zet je de potten op een koe-
lere plaats (niet in de frigo)

lanGe Mixed picKel

Wortel – bloemkool - dunne uiringen - teentjes look - mosterd en koriander-
korrels - witte koolblad – gekookt en daarna gezouten water (25 gram zout 
per liter) – heel propere glazen pot

Schil de groenten en snij ze in reepjes of blokjes, verdeel de bloemkool in 
roosjes. Vul de potten voor 4/5 met de groenten. Bedek met een koolblad en 
daana met het gezouten water tot de groenten onder staan. Sluit de potten 
af.
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7. kiemen

Het is eenvoudig om thuis zelf bonen en zaden te kiemen. Wat u hiervoor 
nodig heeft zijn: een grote glazen pot (+/- 50 cl), vers water, een stuk kaas-
doek of katoen en onbehandelde zaden, pitten of bonen. Dan gaat u als volgt 
te werk: 
Stap 1: spoel het zaad goed af. Doe het in de pot en bedek het met een paar 
centimeter (afgekoeld gekookt) water. Dek de pot af met kaasdoek of katoen, 
doe er elastiek om en laat de pot een nachtje op een warme, donkere plaats 
staan.
Stap 2: spoel het zaad ‘s ochtends af met koud water. Laat het goed uitlek-
ken, want anders verrot het zaad. Zet het terug in het donker. Herhaal dit 
twee keer per dag tot het zaad gaat kiemen. Zet de pot nu in een hoek van 
45 graden zodat de spruiten erin omhoog kunnen groeien.
Stap 3: zet de pot vervolgens enkele uren in de zon op de vensterbank. Eet de 
kiemen dan op of bewaar ze luchtdicht afgesloten in de koelkast. Kiemgroen-
ten zijn in de koelkast 2-3 dagen houdbaar.

Alle soorten zaden, granen of peulvruchten kunnen ontspruiten. Ontkiemde 
gierst, quinoa, diakonzaad en broccolizaad leveren de grootste gezondheids-
voordelen op. De gemakkelijkste soorten om zelf te ontkiemen zijn: adukibo-
nen, alfalfa, fenegriekzaad, groene erwten, rode erwten, klaverzaad, linzen, 
mungboontjes, quinoa, radijszaad en tarwekorrels. Ook broccolizaad, gierst-
korrels, kikkererwten en zonnebloempitten zijn hiervoor geschikt.
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8. snelle lunch en salades

Het gemakkelijkste blijft restjes eten. Zorg dat je op de momenten dat je 
kookt echt meer maakt voor een andere keer. Meer maken kost niet persé 
meer tijd, integendeel.
Durf ook diepvriesgroenten te gebruiken. De groenten zijn proper en gesne-
den en kunnen recht de kookpot of pan in.
Soep of de eigerechtjes die je vindt bij het ontbijt kunnen ook altijd natuur-
lijk. De salades kunnen je ook ideetjes geven voor als het snel moet gaan.

snel paleopannetje 
1 ui – 2 teentjes look – 2 el ghee – 300 gr garnalen – 600 gr groenten – 2 
geklutste eitjes - kruiden

Pel de ui en de look en snij in stukjes. Verhit in een pan de ghee en bak de 
ui, look en kruiden. Voeg de groenten toe en breng op smaak met peper en 
zout. Laat alles een 5-tal min bakken. Als je wil kan je vlak voor het eind 
nog 2 eitjes toevoegen en zonder te roeren laten stollen. Strooi de ontdooide 
garnaaltjes erover

FriGopluK

Gerookte zalm - makreelfilet - artisjokken – olijven - witloof – mandarijn – 
rucola – augurkjes - gestoomde rode bietjes – mierikswortelbeleg

Snijd het witloof in fijne reepjes, voeg in stukjes gesneden mandarijn toe. 
Snijd ook de rucola in stukjes. Voeg nog wat augurkjes toe. Maak een dres-
sing van appelazijn en olijfolie en giet dit over de salade. 
Snijd enkele artisjokken in stukjes, meng er wat (in ringetjes gesneden) olij-
ven door.
Snij de rode bietjes in kleine dobbelsteentjes, roer er wat mierikswortel beleg 
onder.
Doe alles in mooie schaaltjes en zet op tafel of decoreer onmiddellijk een 
bord.

witlooFslaatje Met ZalM

2 stronkjes witloof – ½ appel – 2 gekookte eitjes – gerookte zalm – bieslook 
– mayonaise

Snij alle ingredienten in kleine stukjes en meng tot een lekker geheel! 
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GuacaMole Met Garnalen

3 avocado’s – 1 verse mango – 200 gr gepelde garnalen – handje rucola - 
teentje look – 3 el citroensap – olijfolie – mespuntje chilipoeder – peper en 
zout

Haal het vruchtvlees uit de avocado’s en plet het samen met de look, citroen-
sap, chili-poeder (klein beetje!!!), peper en zout tot je een gladde massa 
hebt. Snij de mango in stukjes. Maak per persoon een schaaltje met de sla, 
guacamole, mangostukjes erover en de garnaaltjes. 
Is deze lunch voor jou een beetje te weinig, maak er dan ook nog een wit-
loofslaatje bij.

pesto

30 gram basilicum - 50 gram amandelpoeder - 2 teentje knoflook – Olijfolie 
- Zout en peper naar smaak

Maal de basilicum, amandelpoeder en knoflook fijn met een mixer. Voeg er 
steeds wat olijfolie aan toe totdat de pesto de juiste dikte heeft. Breng op 
smaak met zout en peper. Bewaar de pesto in een goed afgesloten pot voor 
maximal twee weken in de koelkast.

courGettespaGhetti Met pesto 
1 Ajuin - 2 courgettes - ansjovis - noten – pitten – zaden – komkommer – 
kokosolie 

Gebruik een spiraalsnijder om lange spaghettislierten te maken van de cour-
gettes. Snij de ui in kleine stukjes. Verhit de kokosolie in een pan en bak 
hierin de ui glazig. Voeg daarna de courgette toe en stoof ze in 3 minuten 
beetgaar.

Neem een bord, leg er de courgetteslieren op. Een hoopje pesto en garneer 
met wat je in je kast of op de plank vindt. Een blikje ansjovis of makreel, 
olijven, wat zaden of noten en stukjes komkommer zijn lekker.

Veldsla Met walnoten

100 gr veldsla - 2 el gehakte walnoten - dressing: 2 el witte miso - 2 el 
(graantjes)mosterd - 4 el water

Vermeng de sla met de noten en besprenkel ze met vinaigrette
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winterslaatje Met rode biet

100 gr veldsla - 1 bakje tuinkers - 1 kleine rode biet (voorgestoomd).

Maak een vinaigrette (6 el olie op 2 el azijn, look, ui, mosterd, notenolie, 
lijnzaadolie, verse kruiden,…). Verdeel de gewassen sla en strooi de tuinkers 
erover. Rasp de rode biet met een grove rasp en verdeel het over de salade. 
Overgiet met een vinaigrette.

witte Koolsalade

1/4 witte kool - ¼ rode kool - 2 el rozijnen - 2 el pijnboompitjes - 4 el olie - 1 
el appelazijn - scheutje appelsap 

Snij de witte kool in heel fijne reepjes of rasp ze fijn. Maak een sausje met de 
olie, appelazijn en appelsap. Meng de kool met het sausje en de rozijnen en 
laat even trekken. Bestrooi met de pitjes.

spinaZie en witlooFsalade

100 gr spinazie - 3 witloofstruikjes - 1 appel - 2 el pompoenpitten - dres-
sing1: 2 el rijstroom - peper, zout en curry dressing: 2 el witte miso - 2 el 
(graantjes)mosterd - 4 el water

Snij de witloof en de appel in stukjes. Meng de yoghurt en de mayo door el-
kaar. Voeg alles bij elkaar en bestrooi met de pompoenpitten.

wortelsalade Met sesaM

300 gr wortelen - 1 koolrabi - 2 el sesamzaad - Sap van ½ citroen - 2 el kool-
zaadolie en sesamolie - peper en zout

Was en schraap de worteljes en de koolrabi en rasp ze. Druppel critroensap 
en olie over de worteltjes, kruid met peper en zout en strooi de sesamzaadjes 
erover.

lentesalade Met quinoa

150 g quinoa - 1 el verse kervel - 1 el verse peterselie - 1 el muntblaadjes - 
enkele pijpuitjes - 5 el olie - 2 el appelazijn - Peper en kruidenzout

Kook de quinoa in twee keer zijn volume aan water. Laat afkoelen. Voeg de 
fijngehakte kruiden, pijpui en de olie toe. Breng op smaak met peper en krui-
denzout. Garneer met enkele blaadjes verse kruiden



70

salade Met raMMenas, KoMKoMMer en appel

1 rammenas - ½ komkommer - 2 appels - witte miso - mosterd - peper en 
zout

Schil en wa de rammenas en snijd hem in zeer fijne plakjes. Snijd de kom-
kommer in dunne plakjes. Snijd de appel in zeer fijne blokjes. Maak de dres-
sing met 1 el witte miso - 1 el water en 1 tl mosterd. Doe de dressing door 
de appelblokjes. Schik de plakjes rammenas en komkommer op een bord en 
schep de appelsalade in het midden.

salade Met rode Kool

1 rode kool - 2 teentjes look - 2 laurierblaadjes - 3 kruidnagels - 1 tl kaneel 
- 2 el rozijnen - 4 el olijfolie - sap van 1 limoen - 5 el appelazijn - fijngehakte 
koriander - fijngehakte bladpeterselie - peper en zout

Snijd de rode kool in fijne snippers. Pel de teentjes look en rasp ze. Doe de 
rode kool in pot met een bodempje water en de look, laurier, kruidnagel en 
kaneel. Laat 10 min koken. Giet af en vang het vocht op. Laat uitlekken en 
afkoeken. Maak een vinaigrette met 10 el rodekoolvocht, 4 el olijfolie, het 
limoensap, de azijn, de koriander, de peterselie, peper en zout. Doe er nu ook 
de rozijnen bij. Marineer de rode kool met de vinaigrette minstens 15 min. 

salade Met artisjoKharten 
1 bokaaltje artisjokharten - 150 g zwarte olijven - 150 g gemengde sla - 1 el 
kervel (gehakte) - 1 el bladpeterselie (gehakte) - chilivlokken - 2 el appelazijn 
- 1 kl honing - 4 el zonnebloemolie - peper - zout

Snij de artisjokharten in partjes. Meng de honing, de azijn en de olie. Roer 
tot een vinaigrette. Breng op smaak met chili, peper en zout. Laat de olijven 
uitlekken. Snipper daarna enkele olijven fijn en meng dit samen met de krui-
den door de vinaigrette. Spoel de sla en laat uitlekken. Versier bordjes met 
de sla, de stukjes artisjok en de olijven. Lepel er de dressing over en serveer. 

appel-raMMenassalade

2 appels - 2 dl rijstroom - 1 geraspte rammenas - 1 tl appelazijn - curcuma 
- peper en zout

Schil de appel en de rammenas en rasp ze allebei. Meng de rijstroom met de 
azijn en de kruiden. Roer door de geraspte appel en rammenas.
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posteleinsalade Met KieMen

1 bosje postelein – 1 handje kiemen – 2 appels - enkele dadels - 1 teentje 
knoflook – 6 el olijfolie - 1 el appelazijn – 1 el mosterd

Was de postelein goed en snij het in kleine stukjes. Doe hetzelfde met de appels 
en de dadels. Meng de olie met de azijn en voeg mosterd, zout, peterselie en look 
toe. Schep de postelein, de kiemen, de appels, de dadels en het sausje door elkaar

lentesalade Met brandeneteldressinG

Salade: 2 handjes spinazie – 1 handje rucola – 1 handje waterkers – 1 dunne 
schijf spitskool in reepjes – 1 handje kiemgroenten – 1/3 komkommer – 1 
bosje radijsjes in schijfjes - 1 avocado – 1 el pompoenpitten

Dressing: Brandneteltopjes, olijfolie, appelazijn of citroensap, himalayazout 
en een beetje honing 

Meng al deze ingredienten tot een mooie dressing, en serveer het bij salades. 
Meng eventueel wat kiemen toe om het nog gezonder te maken.. 

Koolrabisalade

400 g koolrabi - 100 g ui - 200 g appel - 50 g amandel - 1 el olie – kruiden-
zout - 1 el citroensap - 0.5 tl knoflookpoeder

Schil de koolrabi en schaaf hem in plakjes. Maak de ui schoon en snipper 
hem fijn. Schil de appel en snijd hem in blokjes. Hak de amandelen fijn. Maak 
een sausje van de olie met kruidenzout, citroensap, mosterd en uitgeknepen 
knoflook. Doe alle bestanddelen in een slakom en schep de saus er voorzich-
tig door

salade Met boontjes en artisjoKKen

1 sla – 1 potje artisjokharten – 1 potje mais – 1 paprika – 400 gr princesse-
boontjes – 100 gr cashewnootjes – 2 zoete aardappelen.

dressing: 2 el wijnazijn – 2 tl mosterd – 1 el walnootolie – 3 el koolzaadolie 
– peper en zout

Stoom de boontjes gaar. Snij de paprika in stukjes en bak die kort in een pan-
netje. Was de sla en trek ze in grove stukken. Maak de dressing. Doe in een 
slakom, de helft van de sla, de helft van de boontjes, de helft van de mais, de 
helft van de paprika. Giet hier een deel van de dressing over. Doe dit nog eens 
en garneer met de artisjokharten. Lekker met gebakken zoete aardappel.
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spinaZie-witlooFsalade

100 gr spinazie – 3 struikjes witloof – 1 appel – 2 el pompoenpitten

dressing: 1 el witte miso – 1 kl mosterd – 1 el water

Maak de dressing door alle ingredienten samen te voegen. Snijd de appel met 
de schil er nog aan in schijfjes. Snij het witloof. Was indien nodig de spinazie. 
Voeg de appel, de spinazie en het witloof samen. Giet de dressing erover en 
bestrooi met de pompoenpitten.

rodebietensalade Met GeMber

1 pakje voorgestoomde rode bietjes - 3 cm geraspte gember - 2 sinaasappels 
- 60 ml  water - 3 el olijfolie - 2 el agavesiroop - partjes sinaasappel

Blend gember, sinaasappelsap, water, olijfolie en agavesiroop tot een glad 
sausje en meng door de geraspte bietjes. Laat de salade minstens een uur 
staan, zodat de smaken kunnen intrekken.
Serveer met partjes sinaasappel.

poMpelMoessalade Met artisjoKharten

2 pompelmoezen – 1 bokaaltje artisjokharten - 150 g zwarte olijven - 150 g 
gemengde sla - 1 el kervel (gehakte) - 1 el bladpeterselie (gehakte) – chili-
vlokken - 2 el appelazijn - 1 kl honing - 4 el zonnebloemolie – peper - zout

Snij de artisjokharten in partjes. Pel de pompelmoezen tot op het vruchtvlees 
en snij de partjes tussen de vliesjes uit. Vang het sap op.
Meng het sap met de honing, de azijn en de olie. Roer tot een vinaigrette. 
Breng op smaak met chili, peper en zout.
Laat de olijven uitlekken. Snipper daarna enkele olijven fijn en meng dit sa-
men met de kruiden door de vinaigrette.
Spoel de sla en laat uitlekken. Versier bordjes met de slag, de stukjes artisjok, 
de pompelmoespartjes en de olijven. Lepel er de dressing over en serveer. 

boontjessalade

1 kg. prinsesseboontjes – 4 sjalotjes - 1 el. bonenkruid - ghee – nootmuskaat 
– peperkorrels – zout

Haal de puntjes van de boontje en stoom ze gaar in een kookpot met stoom-
mandje. Laat ze even uitlekken en stoof je fijn gesneden sjalotjes even aan in 
de ghee. Voeg de boontjes toe en laat nog even meestoven. Breng de boontjes 
op smaak met peper uit de molen en geraspte nootmuskaat. Schep er vlak 
voor het opdienen een eetlepel fijn gehakte bonenkruid bij en schud ze goed op
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witte Koolsalade

¼ witte kool of spitskool - 75 gram gerookt spek - 4 el appelazijn of ciderazijn 
- 3 el olie – zout – peper - karwijzaad, heel of gemalen

Schaaf of snij de witte kool in zeer fijne reepjes. Snijd het spek in kleine 
blokjes en bak het in de pan. Blus af met de azijn en olie, voeg zout, peper 
en karwijzaad naar smaak toe. Meng dit alles nog warm door de gesneden 
kool en kneed vrij lang met je handen, dat maakt de kool een beetje zachter.

VenKel-wortelsalade 
2 el pijnboompitten - 1 venkel - 6 wortels - 10 olijven - 1 sinaasappel - 1 
bokaaltje kikkererwten - 1 citroen (sap) - 2 el olijfolie - gehakte peterselie

Maak de wortels schoon, schil en rasp ze. Maak de venkel schoon en snijd in 
zeer kleine blokjes. Snijd de olijven in schijfjes. Pel de sinaasappel en snijd in 
kleine blokjes. Spoel de kikkererwten. Doe alles samen in een kom en voeg 
vervolgens nog het sap van de citroen, olijfolie, peper en peterselie toe.

courGetten Met draGon 
1 courgette - 1 tl honing - 1 el citroensap - 3 el olijfolie - 1 pakje verse dra-
gon – peper - zeezout

Hak 2 eetlepels verse dragonblaadjes fijn. Snijd de courgette in hele kleine 
en fijne blokjes (hoeft niet geschild te worde). Maak een marinade van de ge-
hakte dragonblaadjes, dragonolie, citroensap, honing en peper. Leg de cour-
getteblokjes in de marinade. Zet 1 uur in de koelkast. Schep nu en dan om. 
Werk af met hele dragonblaadjes en wat grof zeezout. Serveer goed gekoeld.

ZuurKoolslaatje

2 appels - 50 g walnoten - 500 g zuurkool (uitgelekt) - 4 el olijfolie extra 
vierge – 1 tl mosterd – handje rozijnen

Snijd de appel met schil in blokjes. Schep de zuurkool om met de appelblok-
jes en walnoten en rozijnen. Maak een dressing van de olie en de mosterd. 
Breng op smaak met peper en zout en schep door de salade. 
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75

9. Warme groentengerechten

poMpoenpuree

500 gr pompoen - 2 uien - 1 teentje knoflook - olie - geroosterde pompoen-
pitjes - peper en zout

Snijd de pompoen in stukken en verwijder de pitten. Stoom de pompoen gaar. 
Pel en snipper de ui en de knoflook fijn en stoof ze met wat olie. Voeg de 
pompoen toe en een scheutje van het stoomwater indien nodig. Mix alles fijn 
en kruid verder met peper en zout. Bestrooi met pompoenpitjes

poMpoencurry 
1 pompoen - 3 el kokosolie - 1 blik kokosmelk - 50 gr pompoenpitten - 1 kl 
komijnzaad - 1 kl mosterdzaad - 1 kl fenegriekzaad - 1 kl curcuma - peper 
en zout

Snijd de pompoen doormidden, verwijder de pitten om ze te roosteren en 
snijd het vruchtvlees in blokjes. Verhit de kokosolie in een pan en bak hierin 
het komijn-, mosterd en fenegriekzaad. Voeg de stukjes pompoen, de curcu-
ma en wat zout en peper toe. Overgiet met kokosmelk en laat sudderen tot de 
pompoen gaar is. Rooster ondertussen de pompoenpitten op een zacht vuur 
tot ze poffen en werk af.
 
preitaart Zonder bodeM

3 grote stengels prei - 1 kleine ui - 100 ml rijstroom - 3 eieren (of lijnzaadjes 
gemixt in wat water met curcuma) - 2 el. olijfolie - 1,5 el. geraspte gember-
wortel - 3 el. verse peterselie - 1 el. gedroogd bieslook - 1/2 kl cayennepeper 
- curcuma

Snipper de ui. Snij de preien grof. Vet een vorm in van Ø 26 cm. Tip: be-
kleed met bakpapier, zo haalt u de taart makkelijker uit de vorm. Verhit 2 el. 
olijfolie en bak de prei met de gember 10 min. Niet laten kleuren. Laat het 
vrijkomende water verdampen. Klop 2 eieren los met de room, cayennepeper, 
curcuma, bieslook en de peterselie. Laat de prei 2 min. afkoelen en meng met 
de losgeklopte eieren. Doe alles in de vorm en bak 30 min. in de oven.

Variatie: Met dit gerecht kan je eindeloos varieren met andere groenten of 
nog extra groenten bijvoegen. Wortel, courget en bladgorenten zal spinazie 
zijn dankbare groenten in een quiche. Als je er zalm of stukjes kip of spekjes 
aan toevoegd hebt je gelijk een volwaardige maaltijd.
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Knolselderpuree

½ knolselder - nootmuskaat - peper en zout - gomasio

Schil de knolselder en snijd hem in grote stukken. Stoom de knolselder gaar. 
Voeg de kruiden toe en mix de groente tot een gladde puree. Voeg evt. wat 
stoomwater toe. Strooi gomasio over de puree als je ze hebt opgediend.

spitsKool Met KoKosMelK

1 kleine spitskool - 1ui - 2 teentjes knoflook - 4 el olijfolie - 150 ml kokosmelk 
- peper en zout

Snijd de ui in halve ringen in fruit deze zacht en glanzend. Snijd de spitskool 
in dunne reepjes en de de knoflook fijn. Voeg de spitskool en de olie toe aan 
de ui en bak het geheel kort. Voeg de kokosmelk bij de kool en laat het geheel 
in een paar minuten gaar worden. Maak het gerecht op smaak met peper en 
zout.

winterse woK

300 gr wortelen - 40 gr verse gember - olie - 1 pastinaak - 4 stronken witloof 
- 2 appels - 50 gr walnoten

Snijd de wortelen in reepjes. Pel de gember en snipper hem fijn. Verhit de 
olie in de wok, voeg de gember en de worteltjes toe en roerbak totdat de 
wortelen half gaar zijn. Schil intussen de pastinaak, snijd ze ook in reepjes 
en voeg ze toe. Verwijder de harde kern van het witloof en snijd het in grote 
stukken, voeg toe en blijf roerbakken. Snijd ook de appels in blokjes en bak 
ze nog even mee. Kruid alles met peper en zout en roer de walnoten door de 
groenten.

broccoli- en bloeMKoolpuree

1 kg broccoli - Schil van ½ citroen - peper en zout - 1 bloemkool - de schil en 
het sap van ½ citroen - 1 dl rijstroom

Snijd de broccoliroosjes los van de steel. Stoom ze goed gaar. Rasp onder-
stussen de citroenschil. Mix alles tot een gladde puree. Stoom de bloemkool 
goed gaar. Rasp de schil van de citroen en mix de bloemkool met de zeste, 
citroensap, room, peper en zout
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andijVie in curryrooM

4 sjalotten - 3 teentjes knoflook - 1 andijvie - 4 el olijfolie - 1 tl rode curry-
pasta - 2 dl groentenbouillon - 2 dl kokosroom of rijstroom - Sap van 1 limoen 

Pel de sjalotten en de knoflook en snipper ze fijn. Was de andijvie en snijd 
hem grof. Stoof de sjalotten en de knoflook in 2 el olie en voeg de currypasta 
al roerend toe. Voeg er de andijvie en de bouillon bij. Stoof onafgedekt op 
matig vuur. Plaats het deksel op de pan als de helft van de bouillon verdampt 
is. Laat het geheel 7 min verder garen. Voeg op het laast de rijstroom toe 
(laat niet meer meekoken)

Mili - Melo 
Verschillende wintergroenten (raap, pastinaak, wortel, pompoen, aardpeer, 
zoete aardappel, knolselder, rode biet...) - olijfolie - tijm - rozemarijn - 4 el 
sesamzaad - peper en kruidenzout

Maak de groenten proper en snijd alle groenten in grove, gelijke stukken. Doe 
de groenten in een stoommandje en stoom de groenten tot bijna beetgaar 
(ongeveer 15 min). Breng alles in een ovenschaal en meng de kruiden er-
onder. Besprenkel goed met olijfolie. Plaats de schaal in een voorverwarmde 
oven op 180° en laat nog een 15-tal minuten verder garen tot de groenten 
gaar zijn. Strooi de sesamzaadjes over de groentenschotel en dien warm op.

Menutip: Ga eens voor een stukje struisvogel of kangoeroe erbij. Laat je niet 
afschrikken, het is echt lekker vlees en veel gezonder dan het klassieke vlees.
Als je toch liever kiest voor een stukje biokip, snij deze dan eens vooraf in 
reepjes en kruid ze goed af alvorens ze op te bakken.

oosters witlooF 
4 struikjes witloof - 1 el olie - 1 teentje look - 1 el sesamolie - 1 el honing - 2 
el zoete sojasaus - 1 el limoensap - kruidenzout - versgemalen peper - 1 el 
sesamzaadjes/gomasio

Maak het witloof schoon en snijd elk stukje in de lengte in 6 stukken. Verhit 1 
el olie in een wokpan en pers de knoflook hierbiven uit. Voeg het witloof toe 
en roerbak het 3 min op hoog vuur mee. Voeg sesamolie, honing, sojasaus en 
limoensap toe en roerbak het witloof nog 2 tot 3 min. Breng de witloofschotel 
op smaak met zout en peper. Garneer het gerecht met sesamzaad. 
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GeGlaceerde raMMenas

2 rammenassen - 1 ui - 1 teentje look - 2 el olie - 2 dl groentebouillon - 2 el 
honing - peper en zout

Schil en was de rammenassen en snijd ze in kleine blokjes. Pel de ui en de 
look en snipper ze fijn. Stoof de ui en de look in de olie. Voeg de blokjes ram-
menas en de bouillon toe. Laat het geheel op een zacht vuur en zonder deksel 
garen tot de bouillon verdampt is en de stukjes rammenas gaar zijn. Haal de 
pan van het vuur en roer de honing erdoor. Breng op smaak met peper en 
zout en dien lauw of koud op.

puree Van pastinaaK

400 gr pastinaak - 2 uien - ½ dl amandelroom - 1 el olijfolie - 1 el gehakte 
peterselie - kruidenzout

Schrob de pastinaak schoon en snij in plakjes. Snij de ui. Verwarm de olijfolie 
en fruit de ui. Voeg de pastinaak en een bodempje water toe. Laat gaarsto-
ven. Voeg kruidenzout en room toe en mix fijn. Bestrooi met de peterselie.

rode biet Met GeMber

500 gr rode bieten - 1 ui - 1 cm gember - 2 el olijfolie - 1 el sesamolie - peper 
en zout - 1 sinaasappel

Schil de bieten en snijd deze in blokjes. Kook de bieten in iets water gaar in 
10 min. Snijd de ui en de gember fijn en fruit deze in een koekenpan. Voeg 
de olijfolie toe en bak de ui lichtbruin. Maak de sinaasappel schoon en snijd 
het fruit in stukjes. Meng de gare bieten met de ui, voeg de sesamolie toe en 
maak op smaak met peper en zout. Schep de sinaasappel door de groente en 
serveer het gerecht warm.

schorseneren

500 g verse schorseneren - 1 flinke el boter of olie - geraspte schil van 1 si-
naasappel - 1 tl piment of paprikapoeder - peper en zout - 2 dl amandelroom 
- 1 el grof gehakte en hazelnoten - 1 handjevol verse peterselie

Vul een ruime kom met koud water en het sap van een citroen. Schrob onder 
de kraan het zand van de schorseneren. Schil ze vervolgens met een dun-
schiller en dompel ze onmiddellijk onder in het citroenwater om te voorkomen 
dat de schorseneren bruin kleuren. Breng in een kookpan water met wat zout 
aan de kook. Snijd de schorseneren in stukken van ongeveer 5 cm, kieper ze 
in het kokende water en kook ze in ca. 10 minuten beetgaar. Giet de schorse-
neren af en laat ze goed uitlekken. Verhit de boter of ghee in een pan en bak 
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de schorseneren goudbruin. Je kunt ook olie gebruiken, maar je schorseneren 
zullen dan wellicht een tikje minder mooi bruin kleuren. Haal enkele schor-
seneren uit de pan voor de garnering. Voeg aan de overige schorseneren de 
room, de sinaasappelschil, het piment en peper en zout naar smaak toe. Laat 
de room op een zacht vuurtje wat indikken.

raGout Van worteltjes, broccoli en witte Kool

500 gr broccoli - 300 gr worteltjes - 300 gr witte kool - olijfolie - komijnzaad-
jes - peper en zout - bouillonpasta

Snijd de broccoliroosjes los en de geschilde steel in stukjes en stoom ze gaar. 
Snijd intussen de wortelen en de kool in grote stukken. Stoof de wortel en 
de kool gaar in de olijfolie met de kruiden. Voeg 2 cm water toe en een kof-
fielepel bouillonpasta. Laat stoven tot alles goed gaar is. Doe de broccoli bij 
de groenten en roer even om.

rode Kool Met appel en roZijnen 
1 rode kool - 1 ui - ½ kop geweekte rozijnen - 1 appel - ½ pakje haverroom 
- 3 el olie - 1 kl komijnzaad - 3 el verse gember - ½ kl piment - ½ kl korian-
derpoeder - ½ kl kruidnagelpoeder - 1 kl curcuma - 1 kl kaneel - 1 kl garam 
masala - zwarte peper en zout 

Snij de rode kool in fijne reepjes. Pel de ui en snijd hem fijn. Schil de ap-
pel, verwijder het klokhuis en snijd in stukken. Verhit de olie in een pan en 
stoof hierin de ui met het komijnzaad. Wacht tot de ui glazig is en voeg dan 
de gember, het pimentpoeder, het korianderpoeder, het kruidnagelpoeder, de 
curcuma en de kaneel toe. Doe de rodekool, de appel en de rozijnen erbij met 
wat zout. Gier er zoveel water bij dat de rodekool ongeveel 2 cm onder water 
staat. Laat op een laag vuur sudderen tot de kool gaar is. Controleer af en toe 
of er nog voldoende water in de pan zit. Zo niet, voeg dan water toe. Werk af 
met haverroom, de garam masala, peper en zout.

broccoli Met MieriKsworteldressinG

500 gr broccoli - zout - mosterd - mierikswortel - 2 dl haverroom - appelazijn.

Stoom de broccoli gaar. Meng een halve tl mosterd en evenveel geraspte 
mierikswortel, wat zout en een paar druppels appelazijn door de haverroom. 
Breng het mengsel op temperatuur en overgiet de broccoli met de saus.
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prei Met aardpeer

350 gr aardpeer - 3 stengels prei - 2 el notenolie - 25 gr boter - 1 el aman-
delen - 1 el gehakte kervel - kruidenzout

Schrob de aardperen schoon (schillen hoeft niet) en snijd ze in fijne plakjes 
(2 mm). Was de prei en snijd ze in schuine stukken. Stoof beide groenten 
beetgaar op een zacht vuurtje in wat vetstof. Hak de noten in dunne reepjes. 
Smelt de boter en voege de notenolie en de noten toe. Laat zachtjes warm 
worden. Breng op smaak met de gehakte kervel en wat kruidenzout. Schenk 
de saus over de groenten.

spaGhettipoMpoen

1 spaghettipompoen - 500 gr pastinaak - 200 ml amandelroom - 1 el aman-
delschilfers - 2 el olijfolie - - 1 teentje knoflook - peper en kruidenzout

Halveer de pompoen in de lengte, haal de pitten eruit en stoom ze tot ze gaar 
is (+/- 25 min). Schil de pastinaak en rasp ze fijn. Stoom ze ook heel even 
beetgaar. Laat de pompoen even afkoelen en gebruik een vork om de spa-
ghettislierten los de trekken. Meng de pompoen voorzichtig met de pastinaak 
en de fijngesneden look. Doe alles in een ovenschaal en giet de amandelroom 
erover. Kruid heel goed met peper en kruidenzout. Versier met de amandel-
schilfers. Zet nog even in de oven zodat alles goed doorwarmt. 

hutsepot 
peper en zout - laurier en tijm - olie om te bakken - 4 zoete aardappelen - 2 
wortelen - een kwart van een groene kool - 2 rapen - 1/8 van knolselder - 1 
ajuin - 1 prei - 1 teentje knoflook - groentenbouillon - 200 ml water - verse 
takjes bieslook voor de garnering

Snijd alle groenten grofweg in grote stukken. Doe wat vetstof in een pot met 
dikke bodem en stoof hierin de ajui, prei en wat aan. Kruid met peper, zout, 
tijm en laurier. Voeg de rest van de groenten toe en leg de zoete aardappelen 
bovenop. Los de bouillon op in 200 ml warm water en voeg toe aan de groen-
ten. Doe dan een deksel op de pot en laat op een zacht vuur gaar pruttelen 
(een half uur tot 1 uur: al naargelang je een meer malse hutsepot wil).

Groene Groentencurry

1 paksoi - 1 snijbiet - 1 kg spinazie - 1 ui - 3 el kokosolie - ½ kl asafoetida - 1 
kl mosterdzaad - 1 kl komijnzaad - 3 el vers gesneden gember - 1 kl curcuma 
- 1 kl currypoeder - ½ kl zwarte peper - 3 el arrowroot

Was alle groenten en snijd ze fijne. Pel de ui en snijd ze fijn. Verhit de olie in 
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een pan en bak daarin de asafoetida, het mosterdzaad, het komijnzaad en 
de ui. Voeg de gember toe en laat even meebakken. Voeg de fijngesneden 
groenten toe met de curcuma, het currypoeder, de zwarte peper en het zout. 
Overgiet alles met 1 kop water en breng aan de kook. Laat rustig pruttelen 
tot de groenten gaar zijn. Los de arrowroot op in een beetje water en voeg 
toe om het gerecht wat te binden.

roMiGe VenKel

4 venkelknollen - 2 uien - 3 el kokosolie p - 1 pakje haverroom - 1 kl komijn-
zaad - 1 kl mosterdzaad - 2 el tijm - 1 el curcuma - garam masala - peper 
en zout

Pel de ui en snijd hem fijn. Verhit de olie en bak hierin de ui, het komijnzaad 
en het mosterdzaad. Snijd de venkel in partjes en laat ze even meebakken. 
Giet een scheut water over de venkel en voeg dan ook de tijm, curcuma, 
peper en zout toe. Voeg de haverroom toe en laat de venkel zachtjes garen. 
Werk af met de garam masala.

witlooF Met pastinaaK 
500 gr witloof - 500 pastinaak - 3 el ahornsiroop - 3 el kokosolie - ½ kl mos-
terdzaad - ½ kl komijnzaad - 1 kl curcuma - beetje tijm - zwarte peper en 
zout

Schil de pastinaak, snijd hem in de lengte doormidden en stoom de stukken 
gaar. Snijd het witloof in de lengte in 4 of 6 stukken en stoom ze gaar. Verhit 
olie in een pan en bak hierin het mosterdzad en het komijnzaad. Voeg dan 
de pastinaak en het witloof toe en breng op smaak met de ahornsiroop, de 
curcuma, de tijm, peper enzout. Laat nog even doorbakken eodat de smaak 
van de specerijen goed in het gerecht kan trekken.

rodebietenrisotto 
1 el olijfolie - 1 ui - 2 teentjes look - 250 gr risottorijst - 1 el rozemarijn - 2 
verse rode bieten - bouillonpasta - amandelschilfers 

Schil en rasp de rode bieten fijn. Verwarm de olie in een pan en fruit de ui en 
de gesnipperde look enkele minuten. Voeg de rijst en de rozemarijn toe en 
blijf nog enkele minuten roeren. Doe de bietjes en en 300 ml water en 1 el 
bouillon toe. Voeg evt water toe tot de rijst gaar is en je een smeuige risotto 
hebt. Bestrooi voor het opdienen met de amandelschilfers.
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Groententajine

2 rode uien - 2 grote venkels - 2 grote wortels - 4 zoete aardappelen - 2 
courgettes - 2 rapen - 10 cm verse gember - 6 el olijfolie - ½ bosje fijnge-
hakte korianeer - ½ bosje fijngehakte peterselie - 1 potje saffraanpoeder - 1 
tl curcuma - 50 gr zwarte olijven - peper en zout

Pel de uien en snijd ze in halvemaantjes. Schil de wortelen, de aardappelen, 
de rapen en de courgettes en snijd ze in grote stukken. Snijd de venkelknol 
in 4 of 6. Schil de gember en rasp ze fijn. Verhit de olijfolie en bak hierin de 
uien, de koriander, de bladpeterselie, de gember, saffraan, curcuma, peper en 
zout en roer goed. Giet wat water bij de tajine. Voeg de wortelen, de venkel, 
de zoete aardappelen, de courgettes en de rapen toe en laat op een een zacht 
vuurtje garen. Schik de zwarte olijven in de tajine.

stooFpotje Met winterGroenten

1 grote ui - 4 stronkjes witloof - 2 wortels - 2 rapen - 1 pastinaak - 300 gr 
spruitjes - 1 zoete aardappel - beetje bouillonpasta

Stoof de ui in wat olijfolie in een gietijzeren kookpot. Voeg alle schoonge-
maakte en in stukken gesneden groenten toe, uitgenomen de zoete aardap-
pel. Voeg een beetje water toe en wat bouillonpasta. Laat alles 10 min op een 
zacht vuurtje garen, voeg daarna de in schijven gesneden zoete aardappel 
toe en laat nog eens 10 min garen. Dien op met een beetje mosterd als je 
dat lekker vindt.

spitsKool op oosterse wijZe

½ spitskool - 1 teentje look - 2 el gomasio - 2 el sesamolie - 1 tl gember.

Snijd de kool in dunne reepjes. Verhit de sesamolie in een pan, voeg de kool 
toe en laat al roerende 5 min bakken. Voeg de look, gember toe en bak samen 
verder gaar. Bestrooi met gomasio

pastinaaK-poMpoenGratin

200 ml amandelroom - 250 g pastinaak - 250 g pompoen – kruidenzout en 
peper

Verwarm de oven voor op 175°C. Was en schil de pastinaak en de pompoen 
in schijfjes van ongeveer 3 mm. Schik laagjes pastinaak en pompoen om en 
om in een ovenschaal. Kruid alles goed met kruidenzout en peper. Overgiet 
het met de room en zet 45 à 50 minuten in de oven. 
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boerenKool Met cashewnoten en chaMpiGnons

500 g boerenkool - 1 el zonnebloemolie - 35 g cashewnoten - 250 g champig-
nons - zout - cayennepeper

Snij de boerenkool fijn. Borstel de champignons schoon en halveer ze. Bak 
de champignons in de olie zonder veel roeren zodat ze een beetje knapperig 
worden. Voeg de boerenkool toe en laat even zachtjes meebakken. Doe er 
een scheutje water bij. Laat alles 20 minuten zachtjes stoven met een deksel 
op de wok. Voeg zout en een mespunt cayennepeper toe. Breek de cashew-
noten in kleine stukjes en strooi over de boerenkool. 

spitsKool Met uMe

1 kleine spitskool - 1 eetlepel umepasta - 2 koppen water

Meng de umepasta door het water, breng aan de kook en doe de gewassen 
en in stukken gesneden kool erbij. Laat het geheel 5 minuten koken. Schep 
de kool uit het water. Naar behoefte kan men de vloeistof nog wat op smaak 
brengen met shoyu en ingedikt met kuzu als saus over de kool serveren. 
Dit recept kan eveneens gebruikt worden voor: groene kool, chinese kool, 
bloemkool, prei

chaMpiGnons Met looK en peterselie

500 gram champignons - 175 gram zachte boter of ghee - 2 teentjes knof-
look, geperstsap - geraspte schil van een halve bio citroen - 2 tl verse peter-
selie, gehakt - zout - peper

Verwarm de oven voor. (220 graden) Maak de champignons schoon en haal 
de steeltjes eraf. Leg de champignons ondersteboven in een ovenschaal. Mix 
de boter met de knoflook, citroensap en -schil, peterselie en zout en peper. 
Verdeel dit mengsel over de champignons. Zet 15 - 20 min. in de oven tot de 
champignons zacht zijn en de boter gesmolten is. 

warMoes op indiase wijZe

1 ui – 800 gr warmoes of spinazie - 2 teentjes look - 1 tl komijn –1 tl curcuma 
- 1 bokaaltje kikkererwten – 1 kl bouillonpasta – ghee of kokosvet

Stoof de ui met de look en de komijnzaadjes. Voeg de gewassen en in stukjes 
gesneden warmoes toe met een beetjes bouillonpasta. Voeg indien nodig wat 
water toe. Laat stoven. Voeg na 10’ de gespoelde kikkererwten toe.
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worteltjes Met KoMijn en Koriander

500 gram worteltjes - 2 tl paprikapoeder - 1 teen knoflook - 2 tl komijn - 2 tl 
fijngehakte verse koriander olijfolie - het sap van een sinaasappel - zout en 
zwarte peper 

Schrap de worteltjes en snijd ze in dikke plakjes. Doe in een pan 50 cl water 
met zout de worteltjes, 2 eetlepels olijfolie, het geperste teentje knoflook 
en het paprikapoeder. Breng aan de kook en laat de worteltjes op laag vuur 
gaarstoven. Voeg het sinaasappelsap toe en laat nog 10 minuten doorsud-
deren. Giet de worteltjes goed af, doe ze in een kom en vermeng ze met het 
komijnpoeder, de fijngehakte verse koriander en de laatste eetlepel olijfolie. 
Maak op smaak af met zwarte peper en zout.

GeMarineerde Groentespiesjes

1 courgette (kleine) – 1 rode paprika – 1 doosjes kerstomaten – 10 sjalotjes 
- 4 tenen look - 2 el kruiden peterselie, oregano, tijm - 4 el olijfolie – peper 
- zout

Was de groenten. Snij de paprika’s in stukken. Snij de courgettes in lange, 
flinterdunne plakken met een dunschiller. Snij de tomaatjes in 2. Snijd de 
sjalottjes in 6 partjes.
Pel de knoflook en snij ze superfijn. Meng ze met de olijfolie, gehakte krui-
den, peper en zout. Schep er de groenten door en laat 1 uur marineren in de 
koelkast.
Prik de groenten aan spiesjes, de courgettes in harmonicavorm. Gril ze in 20 
min gaar in de oven op 170°.

appelMoes uit de oVen

1,5 kilo zoetzure appelen - citroensap van 1 citroen - 1 eetlepel plantaardige 
olie - 4 eetlepels ahornsiroop - kaneel, kardemom, nootmuskaat, peper, gem-
ber (alles een klein beetje, het mag niet overheersen) – bokaaltje veenbessen

Verhit de oven voor op 200 graden Celsius. Schil de appelen en snijd ze in 
stukken.
Besprenkel ze eventueel met het citroensap (om te voorkomen dat ze bruin 
worden) en leg ze in een ovenschaal. Vermeng de appelen met de ahorn-
siroop en strooi er de specerijen over heen. Doe er een heel klein scheutje 
water bij. Schuif de schaal in het midden van de oven voor 20 min. 
Schep de appelmoes in kleine serveerpotjes en doe er een koffielepel veen-
bessen over.
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Geroosterde Groenten

1 aubergine – 1 courget – 1 doosje kerstomaatjes – enkele sjalotten – go-
masio – ahornsiroop – citroensap – 2 teentjes look – peper en zout – olijfolie 
- gierst

Snijd de aubergine in schijven van 1/2 cm, snijd ook de courget in schijven, 
halveer de tomaatjes en halveer de sjalotjes. Leg de aubergines en de cour-
getteschijven als dakpannen op een bakplaat.
De tomaatjes en de sjalotjes mogen er ook bij.
Maak een dressing van 2 el ahornsiroop, 2 el citroensap en 2 el olijfolie. Wrijf 
hiermee de aubergineschijven in.
Bestrooi de courgetteschijven heel ruim met gomasio.
Snijd de teentjes look heel fijne en bestrooi het over de tomaatjes, samen 
met peper en zout
Giet over de courgetten, de tomaatjes en de sjalotjes nog wat olijfolie en zet 
de bakplaat in een voorverwamde oven op 175° voor 20 minuutjes. De au-
bergine moet goed gaar zijn.

snijboontjes Met citroensap

500 gram snijbonen - 1 citroen - 25 gram ghee - 1 eetlepel citroenrasp - zout 
& peper

Snijbonen wassen. De schoongemaakte snijbonen schuin in ruitvormige stuk-
jes van ca. 2 cm snijden.
Helft van de citroen in dunne plakjes snijden. Andere helft uitpersen. In pan 
boter smelten. Snijbonen en citroenrasp erdoor scheppen. Citroensap, 1 hal-
ve dl. water en zout toevoegen.
Met het deksel op de pan de snijbonen in ca. 20 minuten gaarstoven. Eventu-
eel nog een beetje water toevoegen om te voorkomen dat de snijbonen droog 
komen te staan. Snijbonen op smaak brengen met zout en peper. Snijbonen 
overdoen in een dienschaal en garneren met plakjes citroen.

Mexicaanse paKsoi 
1 struik paksoi - 1 grote ui, gesnipperd - 350 g gekookte kidneybonen - 1 dl to-
matensaus - 1 tot 2 el tacokruiden of Mexicaanse kruiden (koriander- look – chili 
– komijn – karwij – oregano – bonekruid – laurier) – 250 gr rijst – 1 kl curcuma

Bak ui in olie in ruime pan, voeg in stukjes gesneden paksoi toe en laat dit slin-
ken. Voeg uitgelekte bonen, tomatensaus en de kruiden toe. Laat het geheel 
op een laag pitje doorwarmen.
Lekker met een frisse salade en rijst gekookt met 2 volumes water en curcuma.
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schorseneren

500 g verse schorseneren - 1 flinke el boter of olie - geraspte schil van 1 si-
naasappel - 1 tl piment of paprikapoeder- peper en zout - 2 dl amandelroom 
- 1 el grof gehakte en hazelnoten - 1 handjevol verse peterselie

Vul een ruime kom met koud water en het sap van een citroen. Schrob onder 
de kraan het zand van de schorseneren. Schil ze vervolgens met een dun-
schiller en dompel ze onmiddellijk onder in het citroenwater om te voorkomen 
dat de schorseneren bruin kleuren.
Breng in een kookpan water met wat zout aan de kook. Snijd de schorseneren 
in stukken van ongeveer 5 cm, kieper ze in het kokende water en kook ze in 
ca. 10 minuten beetgaar. Giet de schorseneren af en laat ze goed uitlekken.
Verhit de boter in een pan en bak de schorseneren goudbruin. Je kunt ook olie 
gebruiken, maar je schorseneren zullen dan wellicht een tikje minder mooi 
bruin kleuren. Haal enkele schorseneren uit de pan voor de garnering. Voeg 
aan de overige schorseneren de room, de sinaasappelschil, het piment en pe-
per en zout naar smaak toe. Laat de room op een zacht vuurtje wat indikken.

poMpoen-Kastanjetaart

Bodem: 80 gr kastanjemeel – 80 gr aardappelmeel – 40 gr rijstmeel – snuifje 
zout – 50 gr olijfolie – 100 ml water

Vulling: 1 kleine pompoen- 1 grote ui - 200 g voorgekookte kastanjes - 1 
sjalot – ½ doosje amandelroom - 1 kl groentebouillopasta - 1 el ketjap – pe-
per – zout - 1 tl garam masala - olijfolie

Verwarm de oven voor op 180°C. 
Maak het deeg door alle droge ingredienten samen te voegen en goed te roe-
ren. Voeg daarna de olie en het water toe en kneed tot je een mooie deegbal 
hebt. Rol het deeg uit tussen bakbapier en plastiek folie (om het plakken aan 
de deegrol te vermijden) en leg ze een taartvorm. Je kan de bodem al even 
voorbakken. Snijd de pompoen in stukken van ongeveer 1 cm en stoom ze 
10 min. Stoof ondertussen de fijngesneden sjalot glazig in de olie. Voeg de 
voorgekookte kastanjes, de ketjap, de groentebouillon en de amandelroom 
toe en laat alles 5 minuten koken. Mix het kastanjemengsel to een romige 
crème. Breng op smaak met peper, zout en garam masala. Smeer een dikke 
laag kastanjecrème op de taartbodem en leg daarop de pompoen en in ringen 
gesneden ui. Overgiet met nog wat olijfolie, peper en kruidenzout. Bak de 
quiche in ongeveer 30 minuten in de oven.
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GebaKKen VenKel

2 grote venkelknollen – ahornsiroop – ghee

Snij de venkel vertikaal in schijven van 0,5 cm door de stengels heen, zo dat 
ze niet uit elkaar vallen. Verwarm wat ghee in de pan en giet er wat ahornsi-
roop over. Meng alles wat door elkaar en leg er de schijven venkel op. Laat op 
een zacht vuurtje de ahornsiroop karamelliseren en de venkel gaar worden 
(+- 15 min)

pastasaus Van warMoes 
een bussel warmoes - 2 uien - 3 teentjes knoflook – olijfolie - 2 dl rijstroom 
- wat groentebouillon - muskaatnoot - peper & zout - verse gember - 100 g 
geroosterde pijnboompitten

Was de warmoes en hak de schoongemaakte bladeren en de stelen fijn. 
Verwarm de olie, fruit de gesnipperde ui met de geperste knoflook en voeg 
de verse gember toe. 
Voeg daarna de stelen van de warmoes toe en even later de fijngehakte bla-
deren, laat alles zachtjes gaar stoven. 
Breng op smaak met peper, kruidenzout en muskaatnoot. 
Mix fijn met de staafmixer en roer er de room onderdoor en eventueel wat 
groentebouillon. 
Serveer de pastasaus op pasta naar keuze en bestrooi met geroosterde pijn-
boompitten.

Zachtjes GestooFde spitsKool, worteltjes en sijnbonen

400 gr wortels – 300 gr peultjes – 400 gr spitskool – 1 blad daslook of 1 teen-
tje look – olie – 2 el honing – 1 el gomasio 

Snijd de wortelen en de de snijbonen in ongeveer even grote, schuine stuk-
ken. Snijd de spitskool in reepjes. Pel en snipper de look. Als je look gebruikt: 
Stoof de look in de olie als je daslook gebruikt snij ze in fijne reepjes en voeg 
ze toe samen met de spitskool. Voeg de worteltjes en de snijbonen toe met de 
honing en laat ze even karamelliseren en gaar worden. Voeg de spitskool toe 
en stoof zachtjes verder. Kruid met peper en zout en bestrooi met gomasio.
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Groentencurry Met GestooMde bloeMKool 
1 el kokosvet – 1 blik kokosmelk – 1 doosjes gehakte tomaten met kruiden – 
2 wortels – 1 ui – 2 el currypasta – 1 bloemkool

Stoom de bloemkool beetgaar. Snij de uit fijn en stoof ze glazig in het kokos-
vet. Maak de wortels proper en snij ze in schijfjes. Voeg ze toe bij de uien. 
Voeg de currypasta toe en laat even mee bakken. Voeg daarna de gehakte 
tomaten toe en laat de groenten gaar worden. Overgiet alles met de kokos-
melk en laat nog even doorwarmen. Doe de gare bloemkool door de curry of 
zet ze apart op tafel.
Lekker met rijst of couscous of kikkererwten.

pastinaaKpuree Met andijVie

2 grote pastinaken – 1 andijvie – Ghee – 100 gram cashewnoten – 2 tl mos-
terd

Schil de pastinaak met een dunschillertje en snij de bovenkant met het loof 
er af. Snij de pastinaak nu in grove blokjes. Stoom de pastinaak een minuut 
of 10, tot ze goed zacht is. In de tussentijd kan je de andijvie wassen en in 
dunne reepjes snijden. Giet de pastinaak af en stamp deze nu tot een puree. 
Voeg een goeie eetlepel ghee toe. Zet de puree weer op het vuur en voeg 
de kleingesneden andijvie toe. Meng dit goed door elkaar. Misschien moet je 
halverwege de andijvie even wachten om het wat te laten slinken want 500 
gram rauwe andijvie neemt nogal wat ruimte in beslag in je pan. Als je dit 
lekker vindt kan je nu wat mosterd toevoegen. Garneer het geheel na het 
opscheppen met wat cashewnoten.

palMKool Met Koolrabi

2 paprika’s – 1 koolrabi – 1 bussel palmkool – zakje sojascheuten – 1 sjalotje 
– 1 teentje look – 1 cm gember - 1 el citroensap – 2 el gomasio met algen (of 
gewoon sesamzaad) evt. wat sesamolie – 2 el sojasaus – peper.

Snijd de paprika’s in kleine stukjes, de koolrabi in fijne reepjes en de groene 
mag ook fijn. Het sjalotje, de look en de gember mogen ook heel fijn ge-
sneden. Verwarm een stoofpot met wat ghee of kokosolie. Fruit het sjalotje, 
de look en de gember even. Voeg er dan de fijngesneden groenten aan toe. 
Overgiet met de 2 eetlepels sojasaus, het citroensap, peper en wat sesamolie 
en laat het beetgaar worden.
Roer alles mooi door elkaar en bestrooi met gomasio net voor je het opdient.
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Zoete aardappel 
2 grote zoete aardappels of bataat – rozemarijn – kruidenzout – olijfolie – 
sjalotjes

Schil de zoete aardappel. Snijd ze in fijne schijven. Leg ze dakpansgewijs op 
een ovenschaal. Pel enkele sjalotjes, snij ze in 2 en leg ze tussen de aardap-
pels. Stooi er goed rozemarijn, kruidenzout en olijfolie over. Zet 20 min tot 
een half uur in de oven. De zoete aardappel moet zacht zijn.

paKsoi en roManescu 
1 paksoi – een bussel warmoes – 1 romanescu - 2 tenen knoflook - 2 cm 
verse gemberwortel - 1 el olijfolie - groentebouillon - 1 tl arrowroot - ½ el 
sesamolie

Stoom de romanescu beetgaar. Was de paksoi en de warmoes snijd de blade-
ren en stelen in plakjes van 2 cm. Houd het groen en de stelen apart. Snijd 
de knoflook en de gember fijn. Verhit de olie in een pan. Roerbak de knoflook, 
gember en de stelen 5 min. Roerbak het groen 3 min. mee. Voeg de bouillon 
toe met wat water en breng aan de kook.
Roer de arrowroot los in een beetje koud water en schep het door de paksoi. 
Roer tot het vocht licht is gebonden. Voeg er de romanenscu bij. Druppel de 
sesamolie erover.

spaGhettipoMpoen uit de oVen

1 spaghettipompoen

Snij de pompoen in de lengte doormidden. Haal er de pitten en de draden met 
een lepel uit. Leg de pompoenhelften op het gesneden vlak op een bakplaat 
in de oven. Laat de pompoen 3 kwartier op 175° gaar worden. Ze is klaar als 
het vruchtvlees er gemakkelijk uit kan geschept worden.

poMpoenpuree

500 gr pompoen - 2 uien - 1 teentje knoflook - olie – (geroosterde) pompoen-
pitjes - peper en zout

Snij de pompoen in stukken en verwijder de pitten. Stoom de pompoen gaar. 
Pel en snipper de ui en de knoflook fijn en stoof ze met wat olie. Voeg de pom-
poen toe en een scheutje van het stoomwater indien nodig. Mix of stamp alles 
fijn en kruid verder met peper en zout. Bestrooi met pompoenpitjes
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leKKere prei

4 grote preistengels – 1 rode ajuin – zongedroogde tomaatjes op olie – olijven 
– pijnboompitjes – 1 kl groentebouillon

Snij het donkerste groen van de preistengels en spoels ze verder schoon 
onder stromend water. Snij ze daarna schuin in stukken van ongeveer 4 cm. 
Snij de ajuin in halve ringen en stoof ze in ghee glazig. Doe er de stukken 
prei bij en een beetje water met de groentenbouillon. Doe het deksel op de 
pot en laat het op een zacht vuurtje goed gaar worden. Snij ondertussen de 
zondgedroogde tomaatjes in stukjes en de olijven in ringetjes. Rooster de 
pijnboompitjes eventueel een heel klein beetje. Als de prei gaar is strooi je er 
al de rest van de ingredienten over en serveer.

schorseneren Met boontjes 
300 gr schorseneren – 300 gr princesseboontjes – 1 ui – ghee – 1 teentje 
look – 100 gr spek

Stoom de schorseneren in een stoommandje in een grote pot. Voeg er na 10 
minuten de boontjes bij en laat nog 10 min verder stomen. Stoof 1 el ghee 
in een stoofpot en stoof de fijngesnipperde ui, look en de spekblokjes. Voeg 
de schorseneren en de boontjes toe en laat nog even verder stoven. Kruid 
met peper.
 
appeltjes in de oVen

4 appels – ghee – 50 gr gehakte notenmengeling

Was de appels en snij de horizontaal in 2. Haal het klokhuis er zoveel moge-
lijk uit. Hak de noten fijn en meng het door met ghee. Doe in elk holletje een 
beetje van de mengeling. Zet de appeltjes 15 minuten in een voorverwamde 
oven.

pastinaaKpuree

1 kilo pastinaak – ghee – bouillonpasta - pompoenpitten

Schil de pastinaak en snijd deze in gelijke stukken. Stoom ze in ongeveer 25 
minuten gaar.
Pureer de pastinaak tot een gladde puree en breng op smaak met een goeie 
lepel ghee en bouillonpasta. Strooi er wat pompoenpitten over.
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GebaKKen chaMpiGnons 
1 doosje gemengde champignons (mag uit de diepvries) – ghee – peper en 
zout

Snij de champignons in grote stukken. Bak ze op een hoger vuur zodat ze niet 
te veel vocht verliezen. Kruid met peper en zout.

witlooFrolletjes in de oVen

1 kg witloof - 30 gr ghee - 30 gr rijstbloem - 1 doosje amandelroom - 1 kl 
curcuma -1 kl bouillon - hennepzaad - pompoenpitten - gekookte hesp of 
gerookte zalm

Stoof het witloof goed gaar met een bodempje water. Maak een saus door de 
ghee te smelten, de rijstbloem toe te voegen en even te laten bakken. Voeg 
er beetje per beetje het vocht van het witloof aan toe en daarna de aman-
delroom tot je een mooie dikke saus krijgt. Voeg er een beetje bouillonpasta, 
peper, curcuma aan toe. Rol de hesp of de gerookte zalm rond het witloof en 
leg ze in een ovenschaal, giet er de saus over en strooi er het hennepzaad en 
de pompoenpitten over. Zet het nog even onder de grill in de oven.
Menutip: Lekker met geroosterde zoete aardappelblokjes uit de oven met 
rozemarijn en veldsla met walnoten. 

courGettepasta

3 à 4 courgettes - 1 ajuin - 1 potje rode of groene pesto

Snij de courgettes met een spiraalsnijder in lange slierten. Snij de ajuin in 
kleine stukjes en stoof ze in een grote pan tot ze glazig zijn. Voeg de cour-
getteslierten toe en bak ze op hoog vuur héél even op, tot ze gewoon warm 
hebben. Roer er een beetje pesto door en dien op.

Menutip: lekker met geroosterde sardientjes en een slade met groene boon-
tjes
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Memo
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10. Vlees, Vis én groenten

GeVoGeltepitta Met Groenten

500 gram gevogeltepitta - 2 courgetten - 1 paprika - 1 ajuin - 1 ijsbergsla - 
200 gram worteltjes - tomaat - 1 avocado - 1 komkommer - looksaus

Snij de ajuin in kleine stukjes en bak je even aan in wat ghee in een grote 
pan. Voeg het pittavlees toe en bak even aan. Voeg de in stukjes gesneden 
courgetten en paprika toe. Laat dit alles goed gaar worden. Schil en rasp de 
worteltjes, was de sla, snij de tomaat en de komkommer in schijfjes en de 
avocado in stukjes. Presenteer alles in leuke schaaltjes op tafel. 
 
GeVulde KalKoenFilets

4 fijn gesneden kalkoenfilets - rode of groene pesto - gedroogde tomaatjes 
- 4 gerookte speksneedjes om de filets - enkele gedroogde tomaatjes op olie

Smeer de 1 zijde van de kalkoenfilets in met de pesto, leg er enkele gedroog-
de tomaatjes in en rol ze op. Rol daarrond de fijne spekreepjes en zet alles 
vast met een houten prikkertje. Leg de rolletjes in ovenschaal en bak ze 20 à 
30 minuten in een oven van 175°

Menutip: Lekker met mili-melo en een spinazie-witloofsalade.

curryGerecht Met Vis en Groenten

Bereidingstijd: half uurtje
1 ajuin - 1 prei - 3 wortelen - 1/2 spitskool - 1 rode paprika - 1/2 bakje cham-
pignons - handvol verse spinazie - stukje vis (kabeljauw, ...), in blokjes ge-
sneden (uit de diepvries) - wat vismengeling (uit de diepvries) - een twaalftal 
coquilles (uit de diepvries) - 250ml kokosmelk - groene of rode curry pasta 
- peper - zout - curcuma - bouillon

Snij de ajuin, prei, wortelen en paprika in blokjes en stoof ze wat op in wat 
kokosvet. Voeg de spitskool en de spinaziebladen toe. Laat zachtjes verder 
stoven tot alles bijna beetgaar is. Kruid de vis en bak ze even op in een pan. 
Voeg ook de champignons, in blokjes gesneden, toe. Laat even opbakken, 
maar niet te lang. Voeg de vis en champignons bij de groenten. Voeg de 
kokosmelk toe en de groene currypasta (twee koffielepels, of naar smaak). 
Voeg een beetje bouillon toe. Kruid af naar smaak met zout, peper en kur-
kuma. Laat even sudderen. Smakelijk.
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GeVulde puntpapriKa’s
500 gram kippegehakt - 4 puntpaprika’s - 1 ei - oregano - peper en zout

Snijd de puntpaprika’s in de lengte in 2 en leg ze op een ovenplaat. Meng het  
kippengehakt met het ei, peper en zout en verdeel het over de gehalveerde 
paprika’s. Bestrooi met oregano en zet ze voor een klein half uurtje in de oven 
op 175°

Menutip: Lekker met gestoofde spitskool en een wortelsalade met sesam.

quiche Met ZalM

4 stukken ontdooide zalm - 4 preien - 2 courgettes - 4 wortels - 4 eitjes - een 
doosje amandelroom - 1 kl curcuma - 1 kl dragon - peper en zout - hennep-
zaad - sesamzaad en pompoenpitten

Snij de prei in fijne ringetjes en stoof ze in een ruime stoofpot met wat vet-
stof. Voeg er de in fijne schijfjes gesneden wortel aan toe en de in stukjes 
gesneden courgettes. Laat 10 minuutjes stoven op hoger vuur en zorg dat 
er niet te veel vocht vrijkomt. Doe de zalm in stukken en leg ze in een grote 
ovenschotel. Schep er de aangestoofde groenten over. Meng de eitjes met het 
doosje amandelroom en de kruiden en giet het over de groenten. Strooi er 
zaden over en zet de schotel 40 minuten in de oven op 175°

Menutip: lekker met een salade met postelein en granaatappel.

VenKelschotel Met Vis
Een absoluut lekkere gezonde schotel, Snel klaar.

2 grote uien - 2 venkelknollen - 4 teentjes look - 20-tal scampi&#39;s of 
andere vis, naargelang je lekker vindt (Kabeljauw, vismengeling, ...) - 12-tal 
cocquilles - 20-tal Calamares ringen - 250gr champignons - Peper en zout - 
Pastis

Snijd de ajuin in grove stukken en stoof even aan in wat boter of kokosvet. 
Snijd ook de venkel in grove stukken en voeg toe aan de ajuin. Voeg ook 
de look toe. Kruid de vis met wat viskruiden en voeg de vis in stukjes toe. 
Overgiet met een goeie scheut pastis. De alcohol zal verdampen. Voeg de 
champignonsna 10 minuten ook toe. Kruid af met peper en zout. Laat alles 
nog een kwartiertje stoven. Dien op in een diep bord. Werk af met wat verse 
dille of peterselieSmakelijk.

Tip: Dit gerechtje kan je ook makkelijk maken op de BBQ, in een schotel, als 
voorgerechtje. 
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bloeMKoolpaella Met ZeeVruchten 
1 bloemkool – bouillon – 400 gram zeevruchten (diepvries) – 2 uien – 4 teen-
tjes look – 1 rode paprika – zwarte olijven - evt extra groenten: erwtjes of 
princesseboontjes - peterselie

Snijd de roosjes van de bloemkool los van de steel. Doe kleine beetjes in een 
keuken machine en hak het kort, pulserend en voorzichtig tot grove kruimels. 
Als je het te lang in de keukenmachine doet wordt het te fijn en dat is niet de 
bedoeling. Zet de rijst van bloemkool even apart.
Maak de uien, knoflook en de paprika schoon en hak ook deze fijn.
Zet een grote pan op het vuur en fruit de uien, rode peper samen met de 
knoflook een klein minuutje. Voeg vervolgens de gemengde zeevruchten toe. 
Bak deze kort aan en doe er vervolgens de bouillon en de saffraan overheen. 
Kook de vis zo’n 4-5 minuten in dit mengsel.
Voeg dan de bloemkoolrijst toe aan de zeevruchten. Meng het geheel goed 
door elkaar laat nog even goed doorwarmen.
Garneer met de peterselie en de zwarte olijven.

Ik vind het nog lekkerder met gestoomde princesseboontjes en erwtjes.

boerenKool Met eitjes 
1 el kokosolie - 1 ui, in halve ringen - 200g verse (runder)worst, in plakjes - 
300g spruitjes, schoon gemaakt en gehalveerd - 100g boerenkool, gesneden 
- 4 eieren - Peper, zout en eventueel - knoflookpoeder

Verhit de kokosolie in een hapjespan en bak hierin de ui op middelhoog vuur 
zacht. Voeg de plakjes verse worst toe en bak deze rondom bruin.
Bak de spruitjes al omscheppend 3-5 minuten mee. Schep ook de boerenkool 
door het gerecht. Doe er een scheutje water in en laat alles beetgaar worden.
Breek nu de eieren boven de pan. Probeer de dooiers heel te houden.
Voor eieren met zachte dooiers is de gaartijd 3-4 minuten. Voor volledig ge-
stolde eieren is dit 5-6 minuten. Bestrooi met peper, zout en/of knoflookpoe-
der naar smaak.

FaZantenborstFilet 
4 fazantenborstfilets - 1 appel - tijm - 1 rode ui - 1 teentje knoflook - 1 eetl. 
boter - 2 eetl. olijfolie - peper en zout

Snipper de ui en het knoflook fijn - Snij de ongeschilde appel in blokjes van 1 
cm. Verhit 1 eetl. olijfolie en de boter in een pan en bak de fazantfilets 2 min. 
aan elke kant goudbruin. Kruid met peper en zout. Haal uit de pan. Verhit 1 
eetl. olijfolie in dezelfde pan en stoof de ui en het knoflook glazig. Voeg de 
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blokjes appel en de tijm toe en laat 2 à 3 min. bakken. Voeg de fazantenfi-
lets toe een laat alles samen nog een kwartiertje stoven. (fazant wordt goed 
doorbakken gegeten)

heilbot in de oVen

400 gr. heilbot filet - 2 eetl. gesmolten boter - 1 eetl. gehakte bieslook - 1 
eetl. citroensap - 1 volle theel. geraspte mierikswortel - beetje witte wijn - 1 
gedroogde chili peper, fijngehakt - zout

Verwarm de oven voor op 150C. Spoel de vis af en dep ze droog. Smelt de 
boter en meng er citroensap, chilipeper, zout, mierikswortel en de gehakte 
bieslook door. Smeer beide kanten van de heilbot filet in met het mengsel 
en leg de filets in een ovenschaal. Zet deze 10 tot 15 minuten (afhankelijk 
van de dikte van de vis) in de oven. Zet de oven de laatste 3 minuten op de 
grillstand.

VoGelnestjes

4 + 1 kippe-eitjes of 16 kwarteleitjes + 1 kippe-ei - 500 gr kippengehakt - 
peper en zout - kokosmeel - sesamzaad

Kook 4 kippeeitjes in 10 minuten of 16 kwarteleitjes in 4 minuten hard. Meng 
het kippengehakt met 1 kippeei, peper en zout, en een eetlepel kokosmeel. 
Pel de eitjes en kneed er wat kippegehakt rond. Als je dat leuk en lekker vindt 
kan je de balletjes ook nog even in het sesamzaad rollen. Leg de balletjes op 
een ovenplaat die groot genoeg is om er de zoete aardappel ook nog bij te 
leggen.

Zeebaars Met ZeeKraal

4 (ontdooide) zeebaarsfilets - ghee - peper en zout - 1 doosje zeekraal (vind 
je tegenwoordig in elke winkel) 

Bak de zeebaars kort (5 min) in de ghee, begin ze te bakken op het vel en 
draai ze voorzichtig om na enkele minuten. Je kan de vis kruiden met peper 
en zout. Het is een zeer smaakvolle vis, veel kruiden heb je niet nodig. Zee-
kraal moet je gewoon goed spoelen en laten uitlekken. Je warmt ze eigenlijk 
gewoon een beetje op. Je mag het altijd bijkruiden met peper. Zout is niet 
nodig. Het komt uit de zee, dus het smaakt zout genoeg

Menutip: Voeg wat gebakken champignons, courgettepasta en gebakken ven-
kel toe voor een volledige (feestelijke) maaltijd 
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eendeborst

2 eendenborsten - peper - zout -

Haal de eendenborsten tijdig uit de koelkast en laat ze op kamertemperatuur 
komen. Verwarm de oven voor tot 175°C. Maak kruisgewijs enkele ondiepe 
insnijdingen in de speklaag van elke filet en kruid het eendenvlees met peper 
en zout. Laat een gietijzerenpan goed heet worden en voeg géén boter of 
olie toe!  Leg de eendenborstfilets op de velkant in de hete pan.  Kruid het 
vleesintussen met wat peper zout. Laat de eendenborsten in de pan liggen tot 
de vetlaag een goudbruin korstje heeft. Draai ze vervolgens om en geef ook 
de vleeszijde een identiek korstje. Binnenin zijn de eendenborsten nog niet 
gaar. Draai de  eendenborstfilets terug om, met de velkant naar onder en zet 
ze met pot en al, zonder deksel in de hete oven,  Laat ze 9 minuten garen.
Haal de pot terug uit de oven. Draai de filets om, zet het deksel op de pot en 
laat het vlees 9 minuten rusten. Je kan nu de filets in schuine stukken snij-
den, het vlees moet nog wat rood zien.

Menutip: Lekker met gestoofde andijvie met amandelroom en gestoofde wor-
teltjes met look.

haZenruG

2 Hazeruggen, ghee, 4 sjalotjes, peper, zout, wildfond, 200 gr blauwe bessen

Laat de hazenrug oppervlakkig ontdooien en dep ze goed droog Smelt de 
boter in een hoge, brede braadpan en bak de hazenruggen aan beide kanten 
goudbruin, samen met de fijngesneden sjalotjes. Kruid met peper en zout. 
Giet er de een deel van de wilfond bij, dek de pan af en zet het vuur lager. 
Laat 15 à 20 min. braden. Voeg indien nodig tussendoor wat water toe.
Haal de hazenrug uit de braadpan en hou warm. Schraap de braadresten los 
met een houten lepel. Laat 2 min. koken op een hoog vuur en voeg dan de 
blauwe bessen toe. Laat inkoken tot een lichtgebonden saus. Maak het vlees 
los van de ruggengraat (indien je ze met been hebt gekocht) van de haas met 
2 lepels. Hou met 1 lepel het vlees tegen, terwijl u het met de andere lepel 
losmaakt. Snij de filets schuin in sneetjes van ± 1 cm. Serveer met de blauwe 
bessensaus 
Lekker met: flowersprouts, geroosterde pompoen en appeltjes uit de oven.
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wildGerecht

2 hindemedaillon - 2 rode uien - 1 dl amandelroom - 4 eetl. ghee - 1 kl tijm 
- 1 blaadje laurier – nootmuskaat - peper en zout

Smelt 2 eetl. boter in een pan en stoof de uiringen glazig. Kruid met noot-
muskaat, peper en zout. Laat afgedekt gedurende ± 7 min. stoven. Haal de 
ui uit de pan en verhit in dezelfde pan terug 2 eetl. ghee. Bak de medaillons 
aan beide kanten goudbruin. Kruid met zout en enkele draaien van de pe-
permolen. Verlaag het vuur en laat nog 5 à 6 min. verder garen naar smaak. 
Let erop dat het vlees rosé blijft. Haal de medaillons uit de pan en hou warm. 
Voeg de uiringen en het stoofvocht toe. Kruid met tijm en laurier. Breng het 
braadvocht aan de kook. Voeg 1 dl amandelroom toe en laat lichtjes inkoken. 
Verwijder het blaadje laurier.



99

11. lekkere hapjes en tussendoortjes

pralines 
100 gr kokosolie - 30 gr rauwe cacaopoeder - 10 gr kokosbloemsuiker of aga-
vesiroop - snuifje zout - nootjes, zaadjes, pitten, besjes,...

Smelt de kokosolie au bain marie. Dan voeg je het cacaopoeder, zeezout en 
de kokosbloemsuiker toe. Goed roeren, schep het mengsel in leuke praline-
vormpjes of ijsvormblokjes die je met allerlei lekkers* hebt gevuld en plaats 
deze in de koelkast. Na 2 uur heb je heerlijke zelfgemaakte chocolade. Be-
waar ze altijd in de koelkast want kokosolie smelt bij 24°C. Blijf altijd goed 
roeren als je de chocolade uit je potje in de vormpjes schept. 2 koffielepels 
cacaomengsel per chocolaatje is echt voldoende. * mengeling van gebroken 
noten (amandel, hazelnoot, walnoot, paranoot) rozijnen en goji-besjes, be-
strooien met chia-zaadjes 

cacao en sesaMhapje

30 gr tahin - 20 gr sesamzaad - 20 gr rauwe cacaopoeder - 40 gr honing - 20 
gr kokosolie

Smelt de kokosolie en meng alle ingredienten goed door elkaar. Maak een 
platte koek en zet ze een paar uur in de koelkast. Snijd de koek in stukken 
en serveer.

enerGieballetjes 
200 gr dadels (ontpit) - 30 gr rauwe cacaopoeder - 50 gr amandelpoeder - 1 
el kokosolie - 1 el notenpasta - evt. kokosrasp of sesamzaad ter decoratie

Eerst de dadels in de keukenmachine klein malen, dit vraagt veel van de ma-
chine misschien moet je het in kleine porties mixen, daarna de cacao en het 
amandelpoeder toe voegen. Doe daarna het mengsel in een vorm en druk het 
stevig aan zodat het goed vast zit en bewaar ik het in de koelkast of maak er 
balletjes van. Voeg eventueel gojibessen erbij, dit is ook zeer lekker. 

notenballetjes 
240 ml amandelpoeder - 60 ml ahornsiroop - rauwe cacao - sesamzaadjes

Meng het amandelpoeder met de ahornsiroop. Kneed het mengels heel even 
en maak er balletjes van. Wentel ze in cacaopoeder of sesamzaadjes.
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poMpoendessert

200 gr pompoen – 1 rijpe banaan – 1 eiwit – gemalen kokos – 1 scheutje ap-
pelsap – 1 tl kaneelpoeder

Ontpit de pompoen en snijd hem in stukjes. Stoom de pompoen gaar. Pureer 
de pompoen met de banaan en het appelsap. Kruid met kaneel. Klop het eiwit 
stijl en roer het door het dessert. Garneer met kokos.
Geklopt eiwit vervloeit als je het laat staan. Maak het dessert dus niet te lang 
op voorhand of voeg het eiwit later toe.

aMandel-perentaart Met KoKosrooM 
2 grote peren - scheutje citroensap - 75 gram amandelmeel - 3 el ahornsiroop 
- 2 biologische eieren - 75 gram kokosolie - 40 gram kastanjemeel – 40 gr 
rijstmeel - 1 el appel- of perenstroop - 1 el speculaaskruiden - 1 tl wijnsteen-
bakpoeder – 1 blik kokosmelk

Verwarm de oven voor op 160 graden. Schil de peren, verwijder het klokhuis 
en snijd ze elk in languit in stukken.
Meng het amandelpoeder met de ahornsiroop en de eieren en mix het luchtig. 
Voeg de kokosolie, speltmeel, appelstroop, wijnsteenbakpoeder en specu-
laaskruiden toe en mix nogmaals goed.
Doe het taart beslag in een taartvorm met bakpapier. Leg de peren er in een 
rondje bovenop.
Zet de taart 45 minuten in de oven. Laat deze vervolgens afkoelen. Een beet-
je warm is de taart wel erg lekker!

Je zet een blik kokosmelk minimaal een dag in de koelkast. De vette melk 
scheidt zich dan van het kokoswater.
Je schept de witte dikke kokosmelk uit het blik. Het kokoswater niet weg-
gooien: je kunt het zo drinken of met wat mango / banaan / sinaasappelsap 
mixen. Lekker & gezond:-)
Met een mixer mixen todat het een gladde ‘slagroom’ geworden is. 
Leg op een bordje een stuk taart, schep er een deeltje kokosroom bij en be-
strooi alles met de kaneel.

VanillepuddinG Met banaan en aMandel

1 liter rijstmelk – 4 gr agar agar – 2 el maizena– 100 g agavesiroop – 1 ba-
naan – 100 gr rode diepvriesvruchtjes – 100 gr gerooserde amandelschilfers 
– saffraan – kaneel

Week de saffraandraadjes in een paar el rijstmelk. Warm de melk al roerend 
op. Voeg de agar agar, maizena, saffraan en de agavesiroop toe en breng 
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het aan de kook. Voeg in elk dessertpotje een paar schijfjes banaan en rode 
vruchtjes. Verdeel de pudding over de schaaltjes. Leg er nog een schijfje ba-
naan op en bestrooi met de amandelschilfers en kaneel. Laat afkoelen

FraMboZenbaVarois 
400 gr framboos (uit de diepvries) - 50 gr agavesiroop – 3 el citroensap – 10 
gr agar agar – 2 dl kokosroom – 3 dl rijstmelk

Pureer de frambozen. Meng de frambozenpuree met de agavesiroop en het 
citroensap in een grote frisse pot. Kook de agar agar met 1 dl rijstmelk ge-
durende enkele minuten en blijf goed roeren. Voeg de opgeloste agar agar 
met de rest van de kokosroom en de rijstmelk toe aan het frambozenmeng-
sel en klop het op. Giet het geheel in een met olie ingevette vorm en laat 
opstijven in de koelkast. Stort de bavarois uit de vorm voor het serveren en 
garneer met wat frambozen en een blaadje munt, of serveer met een fram-
bozencoulis. Je kan de bavarois ook in kleine vormpjes laten opstijven voor 
éénpersoonsporties.

speculaasKoeKjes

100 gram kastanjemeel - 75 gram amandelmeel - 75 gram arrowroot - 85 g 
ghee of roomboter - 125 g palmsuiker - 2 el kokosmelk - 15 g speculaaskrui-
den - Snuf zout

Verwarm de oven voor op 160 °C.
Kneed alle ingrediënten goed door elkaar tot een mooi egaal en samenhan-
gend deeg. Wanneer het deeg te droog blijft kun je er iets extra kokosmelk 
aan toevoegen.
Zet het deeg minimaal 1 uur in de koelkast om op te stijven.
Bekleed de bakplaat met bakpapier.
Maak van het deeg kleine balletjes, leg ze op de bakplaat en druk ze iets plat.
Bak ze 15-20 min. in de oven totdat de randje beginnen te verkeuren

chocoMousse 
1 rijpe avocado – 1 rijpe banaan – 1 kl kokosbloesemsuiker – 2 el cacaopoe-
der – beetje zout – bessenmengeling

Mix de avocado en de banaan met een mixer helemaal smoothie. Voeg het 
cacaopoeder en eventueel wat kokosbloesemsuiker toe. Verdeel het in kleine 
potjes en versier het met enkele (diepgevroren) besjes. Zet nog een half 
uurtje in de frigo. 
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caKe Met stuKjes chocolade 

225 gr kokosolie - 250 ml rijstmelk - 4 eitjes - 450 gr amandelmeel - 80 gr 
arrowroot - 75 gr kokosbloesemsuiker - 1/2 tl natriumicarbonaat - 125 gr 
gehakte noten - 100 gr pure in stukjes gehakte chocolade

Meng de kokosolie, de rijstmelk en de eitjes door elkaar. Voeg er het aman-
delmeel, arrowroot, suiker, natriumbicarbonaat aan toe en meng het geheel 
tot je een egale massa bekomt. Spatel er de noten en de chocolade door. Ver-
deel het in een platte taartvorm met bakpapier en zet het 30 min in de oven.

GlutenVrije aMandel-appelcaKe 

325 gr amandelpoeder - 90 gr kokosbloesemsuiker - 8 eitjes - 3 appels.

Schil de appels, verwijder het klokhuis en snij ze in schijfjes. Smelt een beetje 
boter of ghee of kokosolie in een stoofpot en stoof de appels gaar tot een 
moes met stukjes krijgt.
Neem een mengschaal en breek de eitjes erin, voeg het amandelpoeder en de 
suiker toe en mix alles goed dooreen. Meng de appelmoes erdoor. Schep alles 
in een cakevorm met bakpapier. Bak de cake een uur op 160°.
Ook lekker met rozijntjes en kaneel erdoor.
Met rauwe cacao en stukjes zwarte chocolade maak je een chocoladecake

Gluten, lactose en eiVrije waFeltjes

100 gr rijstmeel - 100 gr kastanjemeel - 2 tl no-egg - 1 tl fiberhusk (optio-
neel) - 1 el kokosbloesemsuiker - 1/4 tl zuiveringszout - beetje zout - 70 ml 
gesmolten ghee of kokosolie - 240 ml rijstmelk

Voeg het meel, de no-egg, fiberhusk, zout en suiker bijeen. Voeg de melk 
toe en de gesmolten boter of ghee. Goed mixen en even laten staan. Bak de 
wafeltjes 2 min in een goed ingeolied en warm wafelijzer.

Tip 1. Om het wat zoeter te maken kan je wat rozijntjes door het deeg roeren.
Tip 2. Wil je er toch eitjes in doen, vervang je de no-egg en de fiberhusk door 
2 eitjes en gebruik je maar 190 ml rijstmelk.    
Tip 3. Hier thuis vinden ze de versie zonder ei het lekkerste:-)
Tip 4. No-egg vind je in de natuurwinkel en is een handige ei-vervanger.
Tip 5. Fiberhusk is gemaken psylliumzaad en zorgt ervoor dat je wafeltjes niet 
zo snel uiteenvallen als je geen ei gebruikt.
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GlutenVrije notencaKe

140 g noten (een mengeling) - 50 gr rietsuiker - 3 eitjes + eiwit van 1 ei - 80 
ml olijfolie - 25 gr quinoameel - 35 gr aardappelmeel

Verwarm de oven op 180°. Hak de noten grof in de blender. Scheid de eiwit-
ten van de eierdooiers. Klop de suiker en het eigeel tot een wit mengsel. Voeg 
de olie, de meelsoorten en de noten toe. Klop de eiwitten met een mespuntje 
zout en een schepje suiker stijf. Spatel dit voorzichtig door het andere meng-
sel. Giet het beslag in een cakevorm en bak het 30 min in de oven. Je bekomt 
een heerlijk luchtig gebak.

cooKies, GlutenVrij, MelKVrij en eiVrij

80 ml olijfolie - 100 gr rietsuiker - 1 mespunt zout - 1 koffielepel no egg* - 
120 gr quinoameel - 20 gr aardappelmeel - 60 gr amandelmeel - 1/2 tl zuive-
ringszout - 100 gr pure chocolade - enkele eetlepels water

Mix de olijfolie, de suiker, het zout en de no-egg stevig tot het mengsel een 
beetje lucthig wordt. Voeg in 1 keer de melen, het zuiveringszout toe. Meng 
alles door elkaar. Voeg lepel per lepel water toe tot je 1 stevige een deegbal 
hebt. Voeg de grofgehakte chocolade toe. Verdeel op een bakplaat kleine 
balletjes deeg die je hebt platgedrukt. Bak de koekjes 15 tot 20 min in een 
voorverwarmde oven op 180°.

* No egg van Orgran is een natuurlijke eivervanger in poedervorm. Je vindt 
dit in de natuurvoedingswinkel.

chocolade-perentaart (Gluten, MelK en eiVrij) 
voor de bodem: 40 gr quinoameel - 100 gr rijstmeel - 80 gr kastanjemeel - 60 
gr aardappelmeel - 3 el olie - enkele eetlepels water

voor de vulling: 140 gr pure chocolade - 2 blikken peren op sap - 2 eitjes of 1 
volle koffielepel no-egg* - 250 ml rijstmelk - 50 gr geraspte kokos.

Smelt de chocolade au bain marie. Maak het het deeg voor de bodem door 
alle melen samen te voegen. Kneed alles goed en voeg lepel per lepel water 
toe tot je ene soepel deeg verkrijgt. Verdeel het deeg over een taartbodem 
met bakpapier en prik er gaatjes in. Smeer de gesmolten chocolade over de 
bodem. Laat de peren uitlekken, snij ze in schijfjes en verdeel ze over de 
taartbodem. Klop de eitjes of de no-egg samen met de rijstmelk en de kokos. 
Giet het mengsel over de taart. Bak het geheel 40 min in een voorverwarmde 
oven op 180°.
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Kersen-FranGipanetaart (GlutenVrij en MelKVrij) 
voor de bodem, 24 cm doorsnee: 100 gr kastanjemeel - 50 gr aardappelmeel 
- 50 gr rijstmeel - 30 gr olie - 100 ml rijstmelk

voor de vulling: 400 gr ontpitte kersen (vers of uit bokaal) - 100 gr gemalen 
amandelen - 25 gr kastanjebloem - 25 gr rijstmeel - 25 gr aardappelmeel - 50 
gr kokosbloesemsuiker - 2 eitjes - 50 gr kokosvet - 50 gr ghee (=geklaarde 
boter)

Meng alle ingrediënten voor de bodem samen en kneed tot je een gladde bol 
deeg bekomt. Rol ze uit op bakpapier en bekleed je taartvorm hiermee. Leg 
de kersen op de bodem.
Smelt het kokosvet en de ghee, voeg de suiker, de bloemsoorten, het aman-
delpoeder en de eitjes toe. Mix alles goed door elkaar. Spreidt het uit over de 
kersen. 
Bak de taart in 40 min af in op 175° 
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