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Veel mensen denken dat als wij halal eten, dat het dan goed is. Maar in de Koran
staat duidelijk dat wij halal en tayyib moeten eten. 
 
“ Eet van de (Tayyib), goede dingen, waarmee Wij jullie hebben voorzien en
overdrijft niet zodat Mijn woede jullie niet treft. En wie door Mijn woede getroffen
wordt zal waarlijk ten onder gaan. " [Surah Ta-Ha, vers 81]
 
Vroeger waren de keuzes in voeding heel erg simpel. Het was de vraag of iets halal of
haram was en dat was het. Heel makkelijk. Vandaag de dag hebben wij zoveel keuzes
te maken. Het is niet meer simpel de vraag of iets halal of haram is. 
 
Veel mensen hebben moeite met het concept “tayyib voeding of ook wel volledige
goede voeding”. Dit komt omdat er nog maar weinig mensen zijn die tayyib eten.
Terwijl dit vroeger heel anders was, toen at iedereen tayyib, volledige en goede
voeding. Er was niks anders. Er was geen INDUSTRIËLE bewerkte voeding dus er
was geen keuze. 
 
 

DE TRANSFORMATIE VAN JE
LICHAAM

JE BENT WAT JE EET! EET DUS TAYYIB

Want je bent wat je eet,
en je bent wat je
lichaam aan 
voedingsstoffen kan 
absorberen
 

1
 

© 2020 | Najat Haddouch



Meel gemaakt door de tarwe en de kiem te verwijderen en daarna nog een keer te
bleken is geen tayyib voeding. En dit geld ook voor sommige voedingsmiddelen die
mensen zien als gezonde voeding. Denk aan musli repen, rijstcrackers etc. Deze
zogenaamde “gezonde voedingsmiddelen hebben maar een fractie meer goede
voedingsstoffen in zich. 
 
Ik schat in dat we 90 procent van het voedselaanbod in de supermarkt niet natuurlijk
mogen noemen. Het is chemisch bewerkt en bevat allerlei E-nummers; geur-, kleur- en
smaakstoffen die niet natuurlijk zijn en door ons lichaam niet worden herkend als
voedsel. En dan heb ik het nog niet over de conserveringsmiddelen en de resten van
bestrijdingsmiddelen en antibiotica die erin zitten. Om nog maar te zwijgen over MSG
ofwel mononatriumglutamaat dat in een groot deel van de bewerkte voedingsmiddelen
zit en een overduidelijke link heeft met obesitas en allerlei andere
gezondheidsklachten. Het kost je lichaam heel veel energie om dit te verwerken en
lichaamseigen te maken. Terwijl al deze stoffen en producten lichaamsvreemd zijn.
 
Want als jij niet Tayyib eet dan gebeuren er dingen die niet zo fijn zijn. 
Wist jij dat?
Ons lichaam een soort van gifbelt wordt voor alle slechte voeding, suikers, en toxines
die wij op allerlei manieren binnen krijgen zonder dat we dit in de gaten hebben.
 
 

Een appel is bijvoorbeeld hele, volledige en goede voeding. Appelmoes die jij van een
verse hele appel hebt gemaakt door het thuis te pureren is ook goede, volledige
voeding. Maar appelmoes uit de winkel waarbij het product is verhit en waarbij er van
alles aan toegevoegd wordt en ook nog eens bewerkt wordt, om een betere textuur te
krijgen is geen tayyib voeding meer. Het is te bewerkt. Te industrieel. 

Tayyib voeding is hele, volledige gezonde voeding. Zoals het gemaakt is door Allah.
Het is voeding dat zijn natuurlijke oorsprong heeft behouden. Je lichaam herkent deze
voedingsmiddelen. Met deze producten houd je je hormoonhuishouding en je
gezondheid als vanzelf in balans. 

WAT IS DAN TAYYIB VOEDING?
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Deze toxines zorgen ervoor dat onze ph waarde uit balans raakt en dit zorgt voor
ontstekingen en pijn. (denk aan:  opgeblazen gezicht, buik en handen, acne,
veroudering, pijnlijke gewrichten, maag en darm problemen en uiteindelijk chronische
ziekten
 
Mijn doel is om je te voorzien van kennis waarmee je de rest van je leven betere
voedselkeuzes kunt maken. Met deze hulpmiddelen zul je je in de keuken, op de markt
of bij het uit eten gaan niet langer overweldigd voelen. Je zult intuïtief weten welk
voedsel geschikt is voor jouw lichaam. 
 
Niets gebeurt er van de ene op de andere dag, maar je kunt wel vanaf nu beslissen
om jezelf voorop te stellen, wat precies is wat je doet door ‘ja’ te zegen tegen deze
lifestyle. Een leven gebaseerd op een tayyib lifestyle.
 
Voedsel is bedoeld om ons te voeden en om ons te dienen en niet om ons uit te putten
en onze conditie te verslechteren. Om het lichaam te krijgen wat je zo graag wilt, moet
je beginnen met het de juiste brandstof te geven. Je moet tayyib eten. Het voedsel dat
je eet, kan ervoor zorgen dat je je energiek of juist moe voelt. 
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“ En zij vragen jou (O Mohammed) wat hun (Halal) toegestaan is. Zeg: "Jullie
toegestaan zijn alle (Tayyib) goede (soorten voedsel) "[Surah al-Maidah, vers 4]
 
 
“ Eet van de (Tayyib), goede dingen, waarmee Wij jullie hebben voorzien en
overdrijft niet zodat Mijn woede jullie niet treft. En wie door Mijn woede getroffen
wordt zal waarlijk ten onder gaan. " [Surah Ta-Ha, vers 81]
 
Opzettelijk of onbewust worden we VOORTDUREND geconfronteerd met een
verscheidenheid aan voedingsmiddelen en gifstoffen, die onze lichamen uitputten en
ziek maken, omdat we niet tayyib eten en leven. Als gevolg hiervan werken onze
lichamen niet optimaal en zijn ze niet in staat om de dagelijkse taken waarvoor ze zijn
ontworpen zoals het verbranden van vet, het ontgiften en verjongen goed uit te
voeren. 
 
Wanneer we voedsel eten dat boordevol troep zit of moeilijk te verteren is, werkt ons
lichaam niet meer optimaal, net als die oude Chevrolet die op een autokerkhof staat
en oxideert doordat hij wordt blootgesteld aan de verschillende weersomstandigheden.
Maar wanneer we voedsel eten dat onze gezondheid ondersteunt, kunnen onze
lichamen als strakke geoliede machines hun werk doen!
 



VOEDSEL HEEFT VOOR JE LICHAAM WANNEER JE
TOEGANG HEBT TOT TAYYIB VOEDINGSMIDDELEN

GEWELDIGE KRACHTEN.
 

4

© 2020 | Najat Haddouch

“ Allaah is het, Die de aarde voor u als een rustplaats heeft gemaakt en de
hemelen als gewelf, Die u gevormd heeft en u een schone vorm heeft gegeven
en u van (Tayyib) goede dingen heeft voorzien. Dit is Allaah uw Heer. Gezegend
is Allaah, de Heer der Werelden. "[Surah al-Ghafir, vers 64]
 



Buiten het feit dat wij dit als Moslims verplicht zijn, zijn er nog vele andere redenen. 
 
Voedsel consumeren dat giftig voor het lichaam is, zorgt ervoor dat je overtollig
gewicht en lichaamsvet vasthoudt! 
 
Deze slechteriken komen in verschillende vormen voor, dus houd een oogje in het zeil
en word een speurder bij het lezen van etiketten. Hier zijn enkele van de meest
voorkomende daders:
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WAAROM ZOU JE OP DEZE MANIER
ETEN?

 
 

Verborgen en geraffineerde suikers, zoals fructose-glucosesiroop
Geraffineerde meelsoorten zoals tarwe en andere bewerkte granen
Ontbijtgranen, crackers, ontbijtrepen, maaltijdvervangende repen
Zuivelproducten, waaronder melk, yoghurt en kwark
Gehydrogeneerde vetten en plantaardige oliën
Niet-schone dierlijke eiwitten zoals het commerciele en fabrieks gefokte vlees, vis
en gevogelte
Chemicaliën, stabilisatoren, voedingskleurstoffen, nitrieten en nitraten, die worden
gebruikt voor het conserveren en het stabiliseren van bewerkte voedingsmiddelen

Deze producten bevatten vaak zogenaamde neurotoxines - de hoofdoorzaak van
ziekten, gewichtstoename, voedselallergie en zelfs cellulitis!

Omdat ze een ontsteking in het lichaam veroorzaken, zijn neurotoxines
verantwoordelijk voor:

Moeilijk gewichtsbeheer 
Constipatie/diarree
Opgeblazen buik
Doffe huid
Auto-immuunziekten
Een disfunctioneel metabolisme

Nu we deze belangrijke informatie over hoe voedsel invloed heeft op de manier
waarop ons lichaam functioneert hebben besproken, kunnen we enthousiast worden.
Je staat namelijk op het punt om de magie te ervaren van hoe geweldig je je kunt
voelen wanneer je al het juiste tayyib voedsel eet! 
 
 

https://www.news-medical.net/health/What-is-Neurotoxicity.aspx


Overgewicht verliezen
Beter ademen 
Beter slapen
Beter denken
Rustiger worden
Een mooie, heldere huid hebben en door meer
collageen je rimpels bestrijden
Glanzend haar en sterkere nagels hebben
Je libido verhogen
Je vrij voelen
Groter en beter dromen
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GEWOON DOOR DE JUISTE
VOEDSELKEUZES TE MAKEN, 

KUN JIJ:
 
 

HET KIEZEN VAN HET
BESTE VOEDSEL VOOR 

JOUW LICHAAM
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Tayyib eten is gebaseerd op een
holistische benadering van eten. Dit
betekent dat we ons niet alleen richten op
het feit dat voedsel goed of slecht is, maar
ook op welk voedsel voor jouw unieke
lichaam werkt. 
 
Vaak vragen mensen me of ze hun
favoriete voedsel moeten opgeven en het
antwoord daarop is ‘nee’. Als je echter
voedingsmiddelen eet, die je vermoeid
laten voelen en bijdragen aan andere
gezondheidsproblemen, waarom probeer
je dan niet een andere aanpak? 
 
Als een voedingsmiddel bewerkt en
kunstmatig is of ingrediënten bevat die je
niet kunt uitspreken, is de kans groot dat
het spijsverteringsproblemen veroorzaakt,
je bijnieren doet uitputten en
onevenwichtigheden in je lichaam
veroorzaakt, die kunnen leiden tot
stemmingswisselingen en
gewichtstoename.
 
Wist je dat 95% van de serotonine in het
spijsverteringsstelsel wordt geproduceerd?
Serotonine speelt een belangrijke rol bij de
regulatie van de stemming, de slaap, het
leren, concentratie, geheugen en de
vernauwing van de bloedvaten. Dus kan
het zorgen voor onze spijsvertering ons
leven positief beïnvloeden!
 
 

WAT IS TAYYIB ETEN?
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In dit ebook krijg je voorbeeld recepten. Als je op deze wijze gaat eten, dan is de kans
groot dat je je zo geweldig voelt, dat je niet meer terug wilt naar hoe je vroeger was! 
 
Laten we beginnen met het bekijken van voedingsmiddelen, die je niet een leven lang
gezond houden. Veel bewerkte voedingsmiddelen bevatten vet, suiker en zout, met
als enig doel om ervoor te zorgen dat je blijft terugkomen voor meer. Door deze
voedingsmiddelen een tijdje niet aan te raken, kun je het verslavingspatroon
doorbreken en er niet langer naar hunkeren.
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WAT ZOU JE ER VOOR OVER HEBBEN
OM JE ELKE DAG GEZOND TE VOELEN?
ZOU JE DIE VOEDINGSMIDDELEN, DIE
NIET VOOR JE GEWELDIGE LICHAAM
HEBBEN GEWERKT, LATEN STAAN?

 

ETEN DAT JE MOET VERMIJDEN:

Diepgevroren maaltijden met veel zout
Geconserveerde en bewerkte
vleesproducten
Voedingsmiddelen die kunstmatige
zoetstoffen bevatten
Voedingsmiddelen met kleurstoffen en
kleurmiddelen
Voedingsmiddelen die fructose-
glucosesiroop bevatten
Gehydrogeneerde oliën, zoals
margarine en Crisco
Voedingsmiddelen waarvoor je gevoelig
bent (bijvoorbeeld tarwe, zuivel, maïs
en/of eieren)
Suiker, die tot ontstekingen leidt



DE REVITALISERENDE METHODE VOOR HET ETEN EN
HET VERANDEREN VAN JOUW RELATIE MET

VOEDSEL
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Het is belangrijk om af te bakenen wanneer en hoe je eet. Onderdeel van het huiswerk
van deze week is om helder te krijgen hoe je naar je lichaam kunt luisteren om te
weten wanneer en hoeveel je moet eten. 
 
 

CONTROLEER JOUW HONGERSCHAAL
 
 

1. Ik ben uitgehongerd
2. Ik heb honger
3. Ik heb trek
4. Ik voel me goed, maar zou wel iets kunnen eten 
5. ik heb geen honger
6. Ik ben verzadigd
7. Ik weet dat ik te veel heb gegeten
8. Ik heb het gevoel dat ik mijn broek moet losknopen
9. Ik heb veel te veel gegeten
10. De gedachte aan eten maakt me misselijk

HET IS HET BESTE OM TE GAAN ETEN
WANNEER WIJ OP NIVEAU 3 ZITTEN:

TREK HEBBEN MAAR NIET ZIJN
UITGEHONGERD.

Wanneer we niet naar het lichaam luisteren en de eenvoudige signalen voor voeding
negeren, daalt de bloedsuikerspiegel, begint het lichaam uit balans te raken en dit kan
ertoe leiden dat onze gemoedstoestanden ook onevenwichtig zijn.
 
Het is belangrijk om langzaam te eten en goed te kauwen - om het
spijsverteringsproces te ondersteunen - en het is het beste om onze vorken neer te
leggen als we voelen dat onze magen zich op niveau 5 bevinden, dus voordat we de
volledige verzadiging bereiken. 
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In het boek Blue Zones van Dan Buettner over gezond oud worden, zijn de
Okinawanen één van de bevolkingsgroepen die hij identificeerde als langst levenden.
Buettner is van mening dat een van de bijdragende factoren is dat de Okinawanen de
80%-regel respecteren: zichzelf eraan herinneren vóór elke maaltijd om te stoppen
met eten wanneer hun magen voor 80% vol zijn. 
 
Stoppen als je geen honger meer hebt en niet volledig verzadigd bent, kan het verschil
betekenen tussen het verliezen van gewicht en gewichtstoename. Het op de juiste
manier kauwen van je eten en je bestek tussen de happen neerleggen, zal je hierbij
helpen omdat het een paar minuten duurt voordat het signaal van verzadiging de
hersenen heeft bereikt. Het heeft ook de voorkeur om je kleinste maaltijd ‘s avonds te
eten, zodat je lichaam voordat je naar bed gaat ruim de tijd heeft om het te verteren.
 
 
 
 



VOORBEELD VAN EIWIT:

1/2 middelgrote zoete aardappel
25 gram haver
90 gram bruine rijst, boekweit, gierst, quinoa, amarant 
75 gram zwarte bonen

VOORBEELD VAN VETTEN:

180 gram gegrilde kip
180 gram nitraatvrije vleeswaren (kip, kalkoen,
rosbief)
120 -150 gram kalkoen-, rundvlees- of kipburger 
4 (30 gram) gehaktballetjes, alleen gemaakt van 

150 gram tonijn, zalm of sardines 
180 gram tilapia, kabeljauw, heilbot, zalm, garnalen 
5 grote eiwitten of 2-3 eieren
1 bakje of 240ml Griekse yoghurt of schapen- of
geitenyoghurt
120ml kwark

     vlees, eieren en/of kruiden
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VOORBEELD VAN KOOLHYDRATEN:

2 eetlepels hummus
1 hardgekookt ei
2 eetlepels avocado of guacamole 
1 eetlepel feta of geitenkaas
1 theelepel olijfolie
1 theelepel kokosolie
10 amandelen
1 eetlepel geschaafde amandelen
7 halve walnoten
10 pistachenoten
5 cashewnoten
20 pijnboompitten
1 eetlepel cashewnoten-, hennep- of amandelboter



We willen niet dat we voedsel moeten gaan wegen of noten en zaden moeten gaan
tellen, maar het is wel belangrijk om dit in de gaten te houden omdat we de neiging
hebben om onze voedselporties groter te maken.
 
Luister voordat je besluit om te gaan eten naar je lichaam en controleer je
hongerschaal. Naarmate je je bloedsuikerspiegel meer in evenwicht brengt door
voedsel te eten dat jouw lichaam van brandstof voorziet in plaats van het aan te
wakkeren, zul je bij elke stap die je zet je energieker en vrijer voelen en zul je op zoek
gaan naar voedsel wanneer je honger hebt in plaats van wanneer je verveeld of moe
bent.
 
Een deel van het opnieuw in kaart brengen van hoe we eten, houdt ook in dat we in de
loop van de dag ons lichaam controleren. Een goed hulpmiddel om dit te
ondersteunen is door een dagboek bij te houden en te noteren hoe het voedsel je
lichaam en de stemming beïnvloedt. 
 
De oefening voor vandaag is hetzij als onderdeel van jouw dagboek, een andere
speciaal notitieboekje of in een computerbestand, het opzetten van een
voedingsdagboek. Door bij te houden wat en wanneer je eet en wanneer je honger
hebt, krijg je objectieve feedback over jouw gewoonten en alleen dan kun je
verbeteringen aanbrengen.
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HOE MAAK JE EEN EERLIJKE 
ZORGELOZE VOEDZAME TAYYIB MAALTIJD?
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Bakken en koken op een gezonde manier
Naast het belang van goede voeding is
hoe je deze voeding klaar maakt net zo
belangrijk. Om lever en spijsvertering
optimaal te steunen is het op een juiste
manier bereiden van de gerechten van
groot belang. Een verkeerde
bereidingswijze kan van gezonde
ingrediënten een ongezond gerecht
maken. Bij bakken, braden, frituren,
grillen, barbecuen en in mindere mate met
roerbakken ontstaan belastende stoffen,
zoals acroleïne, vrije radicalen en
aromatische koolwaterstoffen.

Gezonde kooktechnieken
Samenvattend zijn gezonde bereidingstechnieken:

Gietijzeren pannen
Bakken in de oven
Pocheren
Bakken in de Römertopf of Tajine
Stomen

STEL EEN EENVOUDIGE SALADE SAMEN
• 300 gram diverse soorten sla
• Keuze van eiwitten of 75 gram bonen
• 90 gram lage-GI graan zoals oude granen.  Denk aan bruine rijst, boekweit, gierst,        
quinoa of amarant
• Geraspte rauwe of gekookte groenten
• Een zelf gemaakte dressing van het sap van één citroen, olijfolie en zeezout
• 2 eetlepels gezond vet, zoals bijvoorbeeld zonnebloempitten of feta kaas
 
 Zet je salade voor de volgende dag in de koelkast en dan heb je het klaar om mee
naar je werk te nemen of als diner wanneer je thuiskomt en geen zin hebt om je
maaltijd te gaan bereiden. 
 
 

Al deze stoffen moeten door de lever
worden afgebroken en afgevoerd. Dat
gaat ten koste van zijn vitaliteit. Ook
worden voedingsmiddelen minder
makkelijk verteerbaar. Kies daarom zo
veel mogelijk voor gezonde
bereidingswijzen: bereiding in de oven
of met een Römertopf, pocheren,
stomen, stoven, smoren, blancheren,
(kort) koken en af en toe roerbakken. 



14
 

© 2020 | Najat Haddouch

GEZOND BOODSCHAPPEN-LIJSTJE

Quinoa, boekweit, gierst en amarant
Geheel gerolde of met staal gesneden haver
Bruine rijst (niet snelkokend)
100% volkoren pasta, zoek naar quinoa en bruine rijst pasta 
100% glutenvrije tortilla's, zoals bijvoorbeeld van Food For Life
100% gekiemde graanbroden (als je gekiemde tarwe kunt verdragen) 

     * Ik koop mijn volkoren brood bij www.jeroenbaktbrood.nl 

GRANEN EN PASTA’S MET EEN LAGE
GLYCEMISCHE INDEX (GI) 

PEULVRUCHTEN
Gedroogde bonen
Zwarte bonen
Bruine bonen
Witte bonen
Linzen

 

NOTEN EN ZADEN
Rauwe amandelen en walnoten (om te
snacken)
Rauwe, gepelde zonnebloempitten
Rauwe, gesneden amandelen (voor
salades)
Rauwe pompoenpitten
Biologisch, gemalen lijnzaad
Chiazaad (is tegenwoordig in elke
supermarkt verkrijgbaar en is
ongelooflijk voedzaam en geweldig om
toe te voegen aan shakes of andere
dranken)
Noten en zaadjes: amandelen,
cashewnoten, zonnebloempitten, tahini
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Gele en rode uien
Knoflook
Citroenen
Rode paprika
Courgette
Alle GROENE groenten (broccoli, spruitjes,
asperges, komkommers, sperziebonen, enz.)
Bladgroenten - biologische gemengde
groenten, boerenkool en andere soorten
bladgroenten
Wortels
Appels, druiven of je favoriete fruit voor
tussendoortjes
Bessen
Kruiden, zoals basilicum en bieslook - een
geweldige manier om smaak toe te voegen 

     aan je eten of sauzen
 

GROENTEN EN FRUIT
(bij voorkeur biologisch, maar OK, zo niet, zoek
dan naar een lokale boerenmarkt of een moestuin
in de buurt of was dan in ieder geval je groenten
en fruit in azijn water) 

DIEPVRIES
Biologische edamame (al dan niet
gepeld, jouw voorkeur)
Jouw favoriete diepvriesgroenten om te
sauteren (diepgevroren biologische
groenten kunnen goedkoper zijn dan
verse)
Bevroren bessen voor smoothies
Diepgevroren zalmfilets, garnalen, Sint-
Jakobsschelpen (Opmerking: als je een
biologische winkel, of een boerenmarkt
in de buurt hebt, kun je deze items vaak
bevroren vinden en ze smaken nog
steeds goed)
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VLEES EN EIEREN
(biologisch is ideaal en tayyib)

Probeer een lokale boerderij te zoeken, want ze hebben vaak vlees dat met gras
gevoerd is en zijn mogelijk niet biologisch gecertificeerd, maar worden humaan
behandeld

Biologische eieren
Biologische kip en kalkoenfilet 
Biologisch lamsvlees
Biologisch grasgevoerd rundvlees lamsvlees

DRANKJES
Niet-gezoete of originele amandelmelk
Kokosmelk
Hennepmelk
Kokoswater
Geitenmelk
Je favoriete groene thee of kruidenthee zoals kamille, rooibos of pepermunt. Niet
van pickwick of Lipton. Meestal zijn daar nog andere stoffen aan toegevoegd. Ik
gebruik meestal thee van Zonnatura. 

OLIE
 (biologisch en koudgeperst)

Extra vergine olijfolie
Koud geperste lijnzaadolie
Kokosolie
Geroosterde sesamolie
Macadamia-olie (prijzig, maar heerlijk als je het eens wilt proberen)

MEEL
Amandelmeel
Kokosmeel
Volkorenmeel
Kamutmeel
Speltmeel
O.a. hier verkrijgbaar
Geen witte bloem! Lees hier waarom
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AZIJNEN
Oude balsamico azijn (wat extra betalen is het zeker waard)
Witte azijn
Rauwe appelazijn ongefilterd

SPECERIJEN EN SAUZEN
Vegenaise (veganistisch, soja-vrije mayonaise)
Hete saus 
Dijon mosterd
Tarwevrije tamari 
Zeezout 
Biologische ketchup (zoek naar een suikervrije variëteit)

ZOETSTOFFEN
100% echte stevia (ik geef de voorkeur aan dit merk)
Grade B ahornsiroop
Agave nectarsiroop
Gebruik nooit kunstmatige zoetstoffen deze ruineren je darmflora 

KRUIDENREKJE
Zwarte pepermolen
Zeezout (ik houd van himalaya of keltisch zeezout)
Gemalen komijn
Kaneel
Knoflookzout
Gemalen rode pepervlokken
Of alle andere kruiden die natuurlijk en zelfgemalen zijn. In bijna alle voorverpakte
kruiden zakjes zijn e-nummers en suikers toegevoegd. 

Ik hoop dat je deze lijst nuttig vindt. Het is geenszins een volledige lijst van elk voedsel
dat goed voor je is, maar slechts een opstapje om je op weg te helpen om je lichaam
nieuw leven in te blazen. 
Begin je vrolijk en in balans te voelen over de smakelijke gezonde alternatieven die er
beschikbaar zijn!

https://www.steviaproducts.be/pure-stevia-star-poeder-gold
https://www.steviaproducts.be/pure-stevia-star-poeder-gold
https://www.steviaproducts.be/pure-stevia-star-poeder-gold


BIOLOGISCH is in feite het op één na beste alternatief voor niet-synthetische, met
pesticiden geteelde lokale producten. Zorg ervoor dat je de Certified Organic of het
biologische label Organic ziet.
 
Als geld geen belemmering is, koop dan al jouw producten op de biologische afdeling.
Als je echter de gezondste opties met een beperkt budget wilt, let dan vooral op het
volgende.
 
Het eten van niet-biologische groenten is natuurlijk beter dan helemaal geen groenten
eten. Conventionele producten bevatten synthetische bestrijdingsmiddelen maar niet
alle conventionele producten bevatten echter hetzelfde niveau van pesticiden.
 

Als het kopen van biologische producten een hele klus voor je is, kan ik je zeker
adviseren om te kiezen voor lokale producten. 
 
Het is goedkoper en het kan zelfs biologisch worden geproduceerd, maar het heeft
gewoon niet de certificering. Dit is waar het loont om ernaar te vragen. De beste keuze
is om op zoek te gaan naar je lokale boerenmarkt of een lokale moestuin. Vraag hoe
het werd verbouwd. 
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WANNEER MOET JE BIOLOGISCH
KOPEN?

De voordelen van lokale producten zijn:
 Het zijn de meest verse producten, die er beschikbaar zijn;

Je helpt je lokale economie en je lokale boer te ondersteunen;
Door lokale producten te kopen, eet je 'in het seizoen';
Je vermindert de vervuiling van het milieu, omdat de producten niet
zover hebben moeten reizen.

1.
2.
3.
4.

Je kunt geld besparen en jouw aanraking met pesticiden
verminderen door voor biologische groenten en fruit te
kiezen, die het hoogst in pesticiden in de conventionele
landbouw zijn. Onderstaande lijst geeft de 20 soorten
producten met zeer hoge pesticideniveaus weer. Het is dus
belangrijk dat je deze groenten en fruit biologisch koopt.
Daarnaast geeft de lijst ook de minst vervuilde producten
weer. 
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MEEST BESPOTEN GROENTEN:
Bleekselderij
Bonen
Courgettes
Paprika's
Spinazie
Pompoenen
Sla
Komkommers
Aardappels
Andijvie
 
MEEST BESPOTEN FRUIT:
Druiven
Aardbeien
Appels
Peren
Kersen
Frambozen
Perziken
Nectarines
Limoen
 
 
MINST BESPOTEN GROENTEN:
Uien
Mais
Doperwten
Asperges
Aubergines
Champignons
Bloemkool
Knoflook
Koolsoorten
Tomaten
Radijs
Avocado's
Broccoli
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MINST BESPOTEN FRUIT:
Mango
Kiwi
Meloen
Banaan
Ananas
Sinaasappels
Mandarijnen
Pruimen
Papaya's
Blauwe bessen
Grapefruits
 
 



Recept: 
GROENTEOMELET MET SPINAZIE

Bereiding:
Verhit 1 el olie in een koekenpan.
Halveer de cherrytomaatjes en voeg ze 
toe.
Voeg de spinazie toe en laat het slinken.
Breek de eieren over de spinazie.
Breng op smaak met peper en zeezout.
Bak de omelet op laag vuur, totdat het ei aan de bovenkant niet meer glazig is.
Tip: eet de omelet op een quinoa rijstwafel, in plaats van op brood.
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ONTBIJTVOORBEELDEN 
Recept: 
GRIEKSE YOGHURT MET NOTEN

Bakje Griekse yoghurt (ongeveer 100
gram)
Klein handje noten en zaden
(bijvoorbeeld walnoten, pecannoten
en/of lijnzaad)
Kaneel
 
 Bereiding:
De bereiding is heel gemakkelijk! Strooi 
de noten en wat kaneel door de yoghurt! 
Je kunt ook afwisselen met havermout 
zonder toegevoegde suikers

Ingrediënten:
2 (biologische) eieren
Kokosolie of extra vierge olijfolie
60 gram spinazie (1 flinke hand
vol)
5 cherrytomaatjes
Peper en zeezout
Optioneel: groente naar keuze
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Recept: 
GROENE ENERGIE  SMOOTHIE

Als je ’s ochtends weinig tijd hebt of slecht kunt eten, dan is dit recept voor jou
bedoeld. Deze smoothie is in een paar minuten klaar en je kunt hem zelfs meenemen
in een (shake)beker.

Ingrediënten:
1 banaan
10 ongezouten amandelen
150 ml ongezoete amandelmelk
50 gram spinazie (1 handvol)
Water
 

Bereidingswijze:
Verwijder de schil van de banaan en doe
alle ingrediënten in een blender.
Mix tot een vloeibaar geheel.
Voeg 100 ml water (of meer) toe, totdat
de smoothie goed drinkbaar is.
 
 

Als je ’s ochtends weinig tijd hebt of slecht kunt eten, dan is dit recept voor jou
bedoeld. Deze smoothie is in een paar minuten klaar en je kunt hem zelfs meenemen
in een (shake)beker.
Deze smoothie geeft je wat je nodig hebt. Het fruit levert energie, de eiwitten uit de
amandelen zorgen voor een verzadigd gevoel en de vele vitamines en mineralen uit
de spinazie hebben een geneeskrachtige werking.
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Recept: 
HAVER, WALNOTEN, ABRIKOZEN ONTBIJT

Ingrediënten:
35 gram ( 4 volle eetlepels) gare hele haver
200 ml havermelk zonder suiker en zonder conserveermiddel (natuurwinkel)
2 gedroogde ongezwavelde abrikozen (na 1 nacht weken in water worden ze zachter)
snuf zeezout
1 dessertlepel geroosterde pijnboompitten
mespunt gemalen kardemom
5 halve walnoten voor garnering

Bereiding:
Verwarm 4 eetlepels gare hele haverkorrels op in een pannetje met 200 ml havermelk.
Rooster de pijnboom pitten kort in een droge roestvrijstalen koekenpan. Breng het
geheel aan de kook, draai het vuur zachter en doe het deksel op de pan. Laat de
haver in 5 tot 10 minuten nagaren. Voeg de gesneden abrikozen en de pijnboompitten
op het laatst toe en serveer de haver in een diep kom zodat deze nog lekker lang
warm blijft. Garneer het geheel met de walnoten.
 

Recept: 
QUINOAPAP MET WALNOTEN
(1 PERSOON)

4 eetlepels quinoavlokken
4 walnoten
snuf zeezout
200 ml geiten- of rijste- of haver- of amandelmelk
 
Bereidingswijze: 
Doe de vlokken met noten, zout en melk in een steelpan en breng aan de kook. Draai
het vuur lager en laat op een plaatje in 10-15 minuten gaar worden.
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Recept: 
BANANEN PANNEKOEK

1 grote, rijpe banaan 
1 ei
150 gram magere kwark
100 gram aardbeien
Snufje zout
1 el (rauwe) honing 
1 tl kokosolie 
 
 Bereidingswijze: 
1. Prak de banaan met een vork tot moes.
2. Breek het ei in een schaaltje en kluts deze goed.
3. Voeg de banaan en het snufje zout bij het ei en meng goed door elkaar.
4. Verwarm de kokosolie in een pan en bak van het mengsel kleine pannenkoekjes.
5. Bak de pannenkoekjes op laag vuur tot ze goudbruin zijn.
6. Serveer de pannenkoekjes met de biologische kwark en aardbeien, en druppel als
laatst de honing erover.
 
 
 
 



EENVOUDIGE TRUCS
VOOR 

WANNEER JE HET DRUK
HEBT OF ONDERWEG

BENT
 Pak een stukje fruit - banaan, grapefruit,

appel, 120gr druiven - jij kunt meestal wel
fruit vinden, zelfs in een benzinestation
Gezonde, proteïnerepen voor onderweg
(lees de etiketten zorgvuldig!) of maak je
eigen eenvoudige eiwitrepen
Kokoswater voor wat snelle energie
Kombucha is een geweldige opkikker
(koop dit op een boerenmarkt of in een
natuurvoedingswinkel)
Hummus en groentensnacks (vind ik in
elke supermarkt)
Een handjevol zaden (je kunt overal zaden
meestal vinden, zelfs bij de buurtsuper)
Soep is altijd geweldig voor een snelle
snack - zorg er gewoon voor dat het zuivel-
en glutenvrij is
Een groen sapje uit een sapbar liever niet
te veel vruchtensappen
Een smoothie van een smoothie-bar
Een handjevol noten
Een beetje edamame
Een hardgekookt ei en wat
groentensnacks
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Bereidingstijd: 25 minuten
 

Ingrediënten:
Schapen- of geitenfeta in blokjes
Watermeloen in blokjes
Een scheutje limoensap
Verse basilicumblaadjes of munt
Gemengde sla naar keuze
Eventueel een sjalot of rode ui
 
 
BEREIDINGSWIJZE:
Snijd kleine blokjes van de 
watermeloen en besprenkel met wat limoen. Snijd de feta in blokjes en meng dit
samen met de basilicumblaadjes door de watermeloen en door de sla. Voeg
vervolgens nog wat verse muntblaadjes toe. Voeg naar smaak nog wat rode ui of een
fijngesneden sjalot toe.
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GEZONDE RECEPTEN VOOR LUNCH OF
DINER

SALADE MET WATERMELOEN EN FETA



Bereidingstijd: 25 minuten
 

Ingrediënten:
Kalkoenfilet
Italiaanse kruiden
Zout en peper
Sla
Olijven
Artisjokken in stukken gesneden
Tomaat in stukjes gesneden
Limoen sap
 
Bereidingswijze
Kruid de kip met zout en peper en de Italiaanse kruiden en bak deze aan beide kanten
in een pan tot dat de kip gaar is. Haal de kip van het vuur en snijd deze in stukjes.
Meng alle overige ingrediënten samen in een grote kom. Voeg de kip toe, en serveer.
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MEDITERRANE KIP SALADE



Bereidingstijd: 25 minuten
Ingrediënten:
Zwarte oogbonen 
Ui, in stukjes gesneden
1 teentje knoflook, fijn gesneden
Stukje gember, fijn gesneden
Appel azijn
Zout en peper naar smaak
 
Bereidingswijze
Combineer alle ingrediënten samen in een kom en serveer
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ZWARTE OOGBOON SALADE



Bereidingstijd: 25 minuten
Ingrediënten:
Kip of kalkoen filet
Olie
2 teentjes knoflook, fijn gehakt
Champignons
100 ml kip bouillon
Zout en peper naar smaak
1 theelepel verse peterselie
 
BEREIDINGSWIJZE:
Kruid kip met zout en peper. Verhit een grote koekenpan met de olie op middelhoog
vuur. Zet de kip in de pan en kook op matig vuur, ongeveer 5 minuten aan elke kant,
of tot de kip gaar is. Haal de kip uit de pan. Voeg in dezelfde pan de knoflook,
champignons en zout en peper toe. Bak ongeveer 5 minuten. Voeg de bouillon en
peterselie toe en roer alles samen.
Top de kip met de saus en serveer.
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KIP MET CHAMPIGNONS



Bereidingstijd: 15 minuten
 

Ingrediënten:
Champignons
Witte bonen
Tomaat, gesneden in stukjes
Ui, fijngehakt
Artisjokharten, gesneden in stukken
1 theelepel oregano
1 eetlepel appelazijn
1 eetlepel olijfolie
1 teentje knoflook, fijngehakt
Zout en peper naar smaak
 
BEREIDINGSWIJZE:
Doe alles in 1 kom en eten maar. 
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WITTE BONEN SALADE MET ARTISJOKKEN



Bereidingstijd: 10 minuten
 

Ingrediënten:
Champignons
Ei
Spinazie (vers of diepvries)
Italiaanse kruiden
Zout
 
BEREIDINGSWIJZE:
Was de champignons en spinazie. Snij de champignons in plakjes. Bak de
champignons in een koekenpang circa 2 minuten. Breek het ei en klop deze in een
bak, voeg spinazie, kruiden en zout toe. Voeg vervolgens het ei mengsel in de
koekenpan met de champignons. Laat de omelet gaar worden op een laag vuurtje,
ongeveer 4 minuten, het liefst met een deksel op de pan
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SPINAZIE -CHAMPIGNON OMELET



Bereidingstijd: 15 minuten
Ingrediënten:
Olijfolie
Ui in stukjes
Courgette in stukjes
Pompoen in stukjes
Eieren
zout en peper
 
BEREIDINGSWIJZE:
Verhit een grote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de boter toe. Zodra de olie
verhit is voeg de ui toe en bak deze 3 minuten. Voeg de courgette en pompoen toe en
kook nog 5 minuten. Klop de eieren in een kom. Giet de eieren in de koekenpan en
laat de eieren een minuut bakken en roer vervolgens voorzichtig met een grote lepel
Breng op smaak met zout en peper.
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ROERGEBAKKEN EIEREN MET GROENTEN



Bereidingstijd: 20 minuten
Ingrediënten:
kopje gesneden wortelen
gesneden courgette
gehakte ui
1 eetlepel olijfolie (als toegestaan)
300 ml water
½ eetlepel groentebouillon poeder
bonen, afgespoeld en uitgelekt
tomaat in stukken gesneden
1 theelepel gemalen komijn
1/8  theelepel cayennepeper
1 theelepel gehakte verse koriander
 
BEREIDINGSWIJZE:
Doe alles In een pan, bak de wortelen, courgette, ui in olie tot ze beet-gaar zijn. Voeg
het water,bouillon poeder, bonen, tomaat, komijn en cayennepeper toe en breng aan
de kook.
 
Zet het vuur lager en laat het sudderen voor 15 minuten of tot de groenten gaar zijn.
Roer af en toe, en als het klaar is kan de koriander worden toegevoegd.
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GROENTENSOEP MET BONEN



Bereidingstijd: 10 minuten
 

Ingrediënten:
Sla
Avocado, in stukjes
Bleekselderij, dun gesneden
Wortels, dun gesneden
Hüttenkäse
Appel-azijn
Zout en peper naar smaak
 
BEREIDINGSWIJZE:
Meng alle ingrediënten samen.
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SALADE MET HÜTTENKÄSE



Bereidingstijd: 25 minuten
Ingrediënten:
1 stuk rijpe avocado
125 gram tonijn
¼ stuk komkommer
¼ stuk ui
1 theelepel yoghurt
 
BEREIDINGSWIJZE:
Snijd de avocado doormidden en verwijder de pit. Snijd de avocado kruislings in met
een mes, maak hierbij de bodem niet kapot. Lepel de blokjes avocado uit de schil.
Gooi de schil nog niet weg. Deze gebruiken we later om de salade in te doen. Snijd de
komkommer en de ui in zeer kleine blokjes. Voeg de komkommer, de ui, de avocado
en de tonijn samen met een eetlepel yoghurt. Breng dit op smaak met peper en zout.
Verdeel de vulling over de lege avocado schillen en garneer met een takje dille. Doe
de salade op een stuk knäckebröd, en genieten maar!
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TONIJNSALADE



2 stuks rijpe avocado
½ stuk tomaat
½  stuk ui
1 eetlepel yoghurt
½ stuk citroen
Naar smaak zout, paprikapoeder, knoflookpoeder, komijn, chilipoeder, oregano
 
BEREIDINGSWIJZE:
Snij de avocado’s doormidden, verwijder de pit en haal met een lepel de groene vrucht
uit de schil. Doe dit in een ruime kom. Pureer de avocado met een vork. Hoe rijper de
avocado is, hoe gemakkelijker dit gaat. Was en snij de tomaat in zeer kleine stukjes.
Zorg dat de blokjes tomaat ongeveer een halve centimeter groot zijn. Doe hetzelfde
met de ui. Doe de tomaat en ui bij de avocado en roer dit even door elkaar. Doe hier
wat citroensap en een eetlepel soja yoghurt bij. Vermeng dit weer met de avocado.
Roer de zout, paprikapoeder, knoflookpoeder, komijn, chilipoeder en oregano met een
paar druppels kraanwater door elkaar. Voeg dit vervolgens bij de avocado’s. Zorg dat
alles goed vermengd is. 
 
Variatietip: Guacamole is met alles lekker. Varieer met verschillende groente. Het is
zelfs lekker als salade dressing!
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MEXICAANSE GROENTE DIP



Bereidingstijd: 30 minuten
Ingrediënten:
½ stuk prei
½ stuk tomaat
½  stuk courgette
50 gram feta (van schapenmelk)
4 stuks eieren
 
BEREIDINGSWIJZE:
Verwarm de oven voor op 180 graden celsius. Was de groente goed en snij deze
vervolgens in stukjes. Zorg dat de stukjes niet te groot zijn, dan zal het ei niet
voldoende houvast geven voor een mooie frittata. Klop de eieren met een garde goed
door elkaar. Voeg hier naar smaak wat zout en peper aan toe. Italiaanse kruidenmix
smaakt hier ook uitstekend bij. Voeg de groente bij het eimengsel en verdeel dit over
een ovenschaal. Verkruimel de feta over het mengsel. Doe de ovenschaal voor zo’n
20 minuten in de oven. Houd het goed in de gaten, als het ei gestold is, is de maaltijd
klaar.
Variatietip: Ligt er nog een wortel in de koelkast? Restjes bonen over? Aubergine die
bijna over datum is? Alles smaakt goed met frittata. Varieer met groente, kruiden en
hoeveelheden. Zo heb je in een handomdraai een compleet andere maaltijd, maar met
hetzelfde idee.
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FRITTATA UIT DE OVEN



Bereidingstijd: 25 minuten
 

Ingrediënten:
1 appel
kaneel/nootmuskaat/speculaaskruiden
mini springvorm of muffin bakvorm
1 stokje verse vanille
100 gram yoghurt
 
BEREIDINGSWIJZE:
Warm de oven voor op 200 graden. Schil de appel en verwijder het klokhuis. Snijdt
vervolgens de appel in dunne plakjes. Doe alles plakjes in een kom en voeg de
kaneel, nootmuskaat en speculaaskruiden naar smaak toe. Meng alles door elkaar
heen. Leg de plakjes in de springvorm of in de muffinvorm. Bak het ‘appeltaartje’
vervolgens 15 minuten in de oven. Zodra het ‘taartje’ bruin wordt kunt u hem uit de
oven halen. Snij het vanille stokje doormidden en schraap het merg uit het midden.
Doe dit met de achterkant van een mes. Roer het vanillemerg door de (soja)yoghurt.
Serveer dit samen met het appeltaartje.
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APPELTAARTJE UIT DE OVEN



Bereidingstijd: 25 minuten
Ingrediënten:
2 eieren
bieslook/zout/peper
2 el Hollandse garnalen
½ tomaat
½ Ui
handje Rucola
 
BEREIDINGSWIJZE:
Kluts de 2 eieren los met het zout, peper en bieslook. Verhit in een koekenpan wat
olijfolie/kokosolie, bak hierin de eierwrap. De eierwrap is goed als de bovenkant nog
net iets nattig is. De wrap gaart, nadat deze uit de pan is gehaald. Beleg de wrap met
ui, tomaat, Hollandse garnalen en een handje rucola. U kunt de wrap ook beleggen
ook met ingrediënten naar keuze.
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EIERWRAP MET TOPPING NAAR KEUZE



Bereidingstijd: 25 minuten
Ingrediënten:
Bonen
Groene olijven
Komkommer, in stukjes gesneden
Ui, fijn gesneden
1 eetlepel limoen sap
1 eetlepel appelazijn
1 teentje knoflook, fijn gesneden
1 eetlepel cilantro, gesneden
½ theelepel komijn
¼ theelepel chili poeder
Zout en peper naar smaak
 
BEREIDINGSWIJZE:
Combineer bonen, olijven, komkommer en ui in een kom. Voeg in een kleiner
kommetje de rest van de ingrediënten samen. Giet de dressing over de groenten en
meng goed. Koud serveren.
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MEXICAANSE BONENSALADE



Bereidingstijd: 15 minuten
Ingrediënten:
Ei            
Broccoli roosjes (vers of diepvries)
Zout en peper
 
BEREIDINGSWIJZE:
Verwarm een pan en voeg de broccoli roosjes toe en bak deze totdat ze zacht zijn,
ongeveer 3 minuten.  In de tussentijd, klop de ei los in een kom en voeg dit toe in de
pan. Voeg zout en peper toe naar smaak en roer af en toe tot het ei gaar is.
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ROERGEBAKKEN EI MET BROCCOLI



Bereidingstijd: 15 minuten
 

Ingrediënten:
Bleekselderij, in stukjes gehakt
Ui, fijn gehakt
Peterselie
Tomaat, in stukjes gehakt
Groene olijven, grof gehakt
Komkommer
Appelazijn
Zout en peper naar smaak
 
BEREIDINGSWIJZE:
Doe de selderij, tomaat, ui, peterselie en olijven in een kom. Voeg de tonijn en
appelazijn met de rest toe en meng. Breng de salade op smaak met zout en peper.
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MAROKKAANSE SALADE



Bereidingstijd: 15 minuten
 

Ingrediënten:
1 courgette
1 ui
1 teen knoflook
150 gram gehakt
200 gram gepelde tomaten
2 tl olijfolie
Peper
Zeezout
 
Bereidingswijze:
Haal de uiteinden van de courgette.
Snijd de courgette met een kaasschaaf in plakjes.
Snijd de plakjes met een mes tot dunne slierten.
Kook de courgetteslierten 2 minuten op middelhoog vuur.
Snipper de ui.
Verwarm de olijfolie in een koekenpan en bak de uisnippers, en het gehakt gaar.
Pers de knoflook uit in de pan.
Voeg de gepelde tomaten toe en laat het geheel nog 2 minuten sudderen.
Breng het op smaak met peper en zeezout.
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RECEPTEN VOOR GEZOND
AVONDETEN

Recept: 
COURGETTE-SPAGHETTI BOLOGNESE



Bereidingstijd: 25 minuten
Ingrediënten:
150 gram bloemkoolrijst
Twee eieren
Bieslook
Italiaanse kruiden
Zout en peper
 
BEREIDINGSWIJZE:
1. Meng alle ingrediënten goed door elkaar.
2. Smelt olijfolie in een koekenpan en giet het mengsel in de pan. Bedek met een
deksel en laat op matig vuur ongeveer 5 minuten warm worden.
3. Draai de bloemkool frittata om en bak voor 2 minuten.
4. Serveer warm en geniet.
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RECEPT BLOEMKOOL FRITTATA:



Bereidingstijd: 30 minuten
 

Ingrediënten:
4 gamba’s
1 zoete aardappel
Groente naar keuze (suggestie: courgette, cherrytomaatjes en paprika)
Olijfolie
1 teen knoflook
Peper
Zeezout
 
Bereidingswijze:
Pel de gamba’s en marineer ze met zeezout, peper en knoflook.
Schil de zoete aardappel en snij deze in 4 stukken.
Kook de zoete aardappel 10 tot 15 minuten, totdat het zacht is.
Snijd de groentes:
Cherrytomaatjes halveren
Courgette in plakjes
Paprika in reepjes
Verhit een scheutje olijfolie in een grillpan en grill de groentes enkele minuten.
Grill de gamba’s kort mee, totdat ze roze van kleur zijn.
Serveer de gamba’s met de zoete aardappel en de groentes.
Variatietip: vervang de gamba’s door biefstuk en varieer met verschillende groentes
zoals wortel, aubergine en champignons..
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Recept: 
GEGRILDE GAMBA’S MET GROENTE EN ZOETE AARDAPPEL



Bereidingstijd: 10 minuten
Ingrediënten:
150 gram kalkoenfilet
1 tomaat
1 ui
30 gram spinazie
40 gram quinoa
3 tl kerriepoeder
Olijfolie
Peper
1 teen knoflook
 
Bereidingswijze:
Snijd de kalkoen of kippendijfilet in blokjes.
Marineer de kip met kerriepoeder.
Snijd de tomaat in blokjes en snipper de ui,
Kook de quinoa volgens de instructies op de verpakking.
Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en bak de kipstukjes tot ze bijna gaar
zijn.
Optioneel: pers de knoflook uit over de kip.
Voeg de uisnippers toe en bak glazig, totdat ook de kip volledig gaar is.
Voeg de spinazie en tomaat toe en laat de spinazie slinken.
Breng op smaak met een beetje peper.
Voeg de tomatensaus toe.
Serveer het wokgerecht met de quinoa.
 
Variatietip: vervang de kippendijfilet door gehakt en voeg groentes naar wens toe.
 
.
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Recept: 
WOKGERECHT MET KALKOENFILET EN QUINOA



Bereidingstijd: 10 minuten
Ingrediënten:
1 zalmfilet
1/2 venkelknol
1 tomaat
5 champignons
Olijfolie
Peper
Zeezout
Optioneel: citroen(sap)
 
Bereidingswijze:
Schil de venkel, snij hem in partjes en druppel er een beetje olijfolie overheen.
Snijd de tomaat in partjes en halveer de champignons.
Verhit een scheutje olie in een grillpan.
Grill de zalm in 6 minuten gaar (halverwege omkeren).
Grill de venkel in 6 minuten gaar (halverwege omkeren).
Grill de tomaat en champignons +- 5 minuten mee.
Optioneel: strooi peper en zout over de groentes en druppel wat citroensap over de
zalm.
 
 
 
.
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Recept: 
GEGRILDE ZALM MET VENKEL, TOMAAT EN CHAMPIGNONS



Ingrediënten:
 
1000 gram wortelen 
1 grote ui 
1,5-2 biologische bouillonblokjes zonder gist en
e-nummers
Zeezout en zwarte peper naar smaak
1 el kerriepoeder 1 dessertlepel geroosterde
pijnboompitten
1 tl tijm 
60 gram fetakaas
Olijf- of kokosolie
bosje verse koriander
Griekse yoghurt
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SOEP RECEPTEN

Recept: 
WORTELSOEP MET FETA EN TIJM (3 KOMMEN)

 
 
Bereiding:
Bereidingswijze: Snipper de ui en snijd de wortelen in stukjes. 
Verhit een eetlepel olie in een (soep)pan en bak de ui glazig. 
Voeg de wortelen toe en bak 5 minuten. 
Voeg het water, de bouillonblokjes, het kerriepoeder en de kurkuma toe en breng het
geheel aan de kook. 
Kook 15 à 20 minuten, totdat de wortelen volledig gaar zijn. 
Pureer de soep met een staafmixer, totdat de gewenste structuur ontstaat. Vind je de
soep te dik? Voeg dan wat extra water toe en pureer nogmaals. 
Voeg de tijm en een flinke snuf zwarte peper toe. Proef de soep en voeg eventueel
extra specerijen naar smaak toe. 
Hak de koriander fijn en roer deze door de soep. 
Schep de soep in een kom en verbrokkel 1/3e van de fetakaas erover. 
 
Optioneel: garneer iedere kom soep met een eetlepel Griekse yoghurt als ‘crème
fraîche’.



Ingrediënten:
 
400 gram doperwten (diepvries) 
½ courgette 
Bosje munt 
1 ui 
1,5-2 biologische bouillonblokjes 
zonder gist en e-nummers
600 ml water 
100 gram Griekse yoghurt 
Olijf- of kokosolie
Zwarte peper
 
 
Bereidingswijze: 
1. Snipper de ui en snijd de courgette in stukjes. 
2. Verhit een eetlepel olie in een (soep)pan en bak de ui glazig. 
3. Voeg de courgette en ¾ van de doperwten toe. Bak 5 minuten. 
4. Voeg het bouillonblokje en het water toe en breng het geheel aan de kook. 
5. Kook circa 10 minuten, totdat de courgette volledig gaar is. 
6. Voeg de muntblaadjes, de helft van de Griekse yoghurt en een flinke snuf zwarte
peper toe en pureer de soep met een staafmixer. Vind je de soep te dik? Voeg dan wat
extra water toe en pureer nogmaals. 
7. Voeg de overgebleven doperwten toe en verwarm de soep net zo lang tot de
doperwten ontdooid en gaar zijn. 
8. Schep de soep in een kom en garneer met de overgebleven Griekse yoghurt.
 
 

Recept: 
DOPERWTENSOEP MET MUNT EN GRIEKSE YOGHURT
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Ingrediënten:
1 dunne prei 
½ kruimig kokende aardappel 
mespunt tijm 
2 dl bouillon 
50 gram gerookte forel 
 
Bereidingswijze:
7. Maak de prei schoon. 
8. Snijd wat hele fijne ringen prei en bewaar ze voor garnering. 
9. Snijd de rest van de prei in ringen 
10. Schil het stukje aardappel en snijd het in blokjes. 
11. Kook de prei met de aardappelblokjes en de tijm in de bouillon in 20 minuten gaar. 
12. Pureer de soep met een staafmixer of in de keukenmachine fijn.
13. Roer er de achtergehouden ringen prei door en breng de soep weer aan de kook.
14. Schenk de soep in 2 borden of kommen en leg de stukjes forel er op.
 
 

Recept: 
STEVIGE PREISOEP MET FOREL
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Bereidingstijd: 25 minuten
Ingrediënten:
125 gram spinazie
300 ml groentebouillon
½ teentje knoflook stuk
½ gesnipperd ui
1 ei
scheutje azijn
1 eetlepel (geiten)yoghurt
 
BEREIDINGSWIJZE:
Maak 300 ml groentebouillon aan met water. Doe de 125 gram spinazie met de 300
ml groentebouillon in de blender en mix het net zo lang tot het een glad geheel is.
Fruit ondertussen in een pan de ½ ui met ½ teentje knoflook. Voeg hierbij de mix van
spinazie en groentebouillon, laat het rustig doorkoken. Breng in een kleine steelpan
water aan de kook en voeg hierbij een scheut azijn. Zodra het water kookt breekt u
het ei boven de pan en laat u hem langzaam in de pan zakken. Pocheer het ei ca. 6
minuten. U kunt de soep serveren met 1 eetlepel geitenyoghurt toe te voegen en het
ei ook in de soepkom te schenken.
 
Variatietip: Je kunt deze soep ook maken van andere soorten groenten bijvoorbeeld
met boerenkool, courgette of pompoen. Het is een hele goede manier om flink wat
groenten binnen te krijgen

Recept: 
SPINAZIESOEP
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Bereidingstijd: 25 minuten 
 
Ingrediënten voor 2 personen:
300 gram zoete aardappelen  
1 kleine koolrabi 
1 teentje knoflook 
1 eetlepel kokos olie 
250 gram soepgroente  
3 deciliter biologische bouillon kip
75 gram kipfilet  
75 gram kerstomaatjes  
1 eetlepel pesto
 
Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes. Snijd de kipfilet in reepjes. Schil de
koolrabi en snijd hem in blokjes. Maak de knoflook schoon en snijd het teentje klein.
Verwarm de olie in een soeppan en bak hierin de kipfilet, de aardappel, koolrabi en
knoflook zacht. Voeg de soepgroente, de bouillon toe en breng dit aan de kook. Kook
de soep in 10 minuten gaar. Was de tomaatjes en halveer ze. Laat de tomaatjes en
de kipfilet de laatste minuten meekoken. Roer aan tafel wat pesto door de soep
 
 

Recept: 
MAALTIJDGROENTESOEP MET KIP
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Bereidingstijd: 25 minuten
 

Ingrediënten:
Broccoli
Bloemkool
½ liter groentebouillon
 
 

Recept: 
BLOEMKOOL & BROCCOLI SOEP
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Bereidingstijd: 25 minuten 
 

Ingrediënten voor 2 personen: 
750 gram tomaten 
1 ui 
5 takjes peterselie 
1 eetlepel olie 
nootmuskaat 
2½ dl bouillon 
1 laurierblad 
100 gram beenham 
1 dl Griekse, volle yoghurt
200 gram sperziebonen
250 gram biologische aardappel in de 
schil
1 grote vleestomaat
35 gram veldsla
150 gram makreelfilet (gerookt of uit blik, op water)
1 theelepel mosterd zonder suiker
1 teen knoflook
1 eetlepel citroensap
2 eetlepels omega 3-6-9-oliemix 
Peper en zout
 
Bereidingswijze 
Was de tomaten en snijd ze in stukken. Maak de ui schoon en snijd hem klein. Was
de peterselie. Snijd de stelen in stukjes en knip het blad fijn. Fruit de ui met de
peterseliestelen in de olie glazig. Voeg de tomaten toe met wat nootmuskaat, het
laurierblad en de bouillon. Breng dit aan de kook en laat de soep 10 minuten koken.
Verwijder het laurierblad. Pureer de soep met de staafmixer of in een keukenmachine
glad. Snijd de ham in reepjes en roer ze door de soep. Warm de soep nog even goed
door en maak hem op smaak met wat peper. Roer de klein geknipte peterselie door
de yoghurt en maak dit op smaak met peper en een beetje zout. Garneer de soep aan
tafel met een lepel van de peterselieroom

Recept: 
TOMATENSOEP MET PETERSELIEROOM
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Bereidingstijd: 25 minuten 
 

Ingrediënten: 
1 ui 
2 tomaten 
1 spaanse peper (of een madame jeanette) 
1 kipfilet 
1 eetlepel olie 
1 kippenbouillontablet 
250 gram gemengde groenten, chinese mix of roerbakmix 
2 pimentkorrels 
100 gram quinoa
 
Bereidingswijze 
Maak de ui schoon en snijd hem klein. Ontvel de tomaten en snijd ze in blokjes. Was
de peper, maar houd hem heel. Snijd de kipfilet in blokjes. Verwarm de olie in een
soeppan en bak hierin de kip bruin. Fruit de ui mee. Voeg en halve liter water toe met
de kippenbouillontablet, de tomaten, de peper, de groente en de pimentkorrels en
breng dit aan de kook. Kook de soep ca. 8 minuten. Kook de laatste minuten de
quinoa mee. Neem de peper uit de soep.
 

Recept: 
SURINAAMSE KIPPENSOEP
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Bereidingstijd: 25 minuten 
 

Ingrediënten: 
4 paprika’s 
4 tomaten
klein potje bonen (wel eerst wassen om alle overtollige suikers weg te wassen)
100 gram quinoa
1,5 liter groentebouillon
2 teentjes knoflook
1 ui
1 rood pepertje
Optioneel: tabasco, crème fraîche en koriander
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de paprika in grove stukken en de tomaten in
vieren. Verwijder de zaadlijsten. Leg de groentes op een bakplaat bekleed met
bakpapier (eventueel met olijfolie) zo’n 20 minuten in de oven.
Snijd het rode pepertje en knoflook fijn. Bak deze een minuutje met wat olie in een
pan en voeg vervolgens de bouillon toe.
Voeg de tomaat en paprika toe aan de bouillon en laat zo’n 10 minuten koken. Pureer
het geheel met een staafmixer of keukenmachine. Ik heb de soep daarna gezeefd om
velletjes te verwijderen. Dit hoeft niet. Houd er dan wel rekening mee dat je soep iets
bitterder smaakt.
Voeg nu de quinoa toe. Laat 12 minuten koken en voeg de bonenmix (en groentes
naar smaak) toe. Laat zo’n 2 minuten meekoken.
Garneer de paprika soep met crème fraîche, koriander of basilicum en eventueel met
tabasco als je van pittig houdt. 

Recept: 
PAPRIKA QUINOA SOEP (2 PERSONEN)
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JOUW CHOCOLADE VERWEN
MOMENT

2 repen biologische pure chocolade (ik houd van 85% cacao)
120 gram rauwe amandelen, gehakt
150 gram ongezoete, stukjes kokosnoot
2 eetlepels extra vierge kokosolie
Snufje zeezout
Kleurrijke bessen voor de garnering, (optioneel)
 
 
Breek de chocolade in stukjes en smelt het au-bain-marie. Ik gebruik
graag een kleine steelpan die ik op een grotere pan gevuld met
kokend water plaats. Onthoud dat het smelten van chocolade boven
stoom ervoor zorgt dat het niet aanbrandt. Voeg de gehakte
amandelen, de geraspte kokos, de kokosolie en het zout toe. Roer
dit alles goed door elkaar. Bekleed een bakplaat met vetvrij papier
en laat een lepel van het chocolademengsel ongeveer 2,5cm uit
elkaar op het vel vallen. Plaats het in de koelkast totdat het
afgekoeld is. (Genoeg voor 10 - 12 porties) Deze kunnen ook voor
drie maanden in de vriezer worden bewaard.
 
 



Verwen jezelf eens met iets lekkers. Maak bonbons van gepureerde dadels, kokos en
rauwe cacao. Een heerlijke traktatie zonder suiker en vol met energieversterkende
ingrediënten. Klaar met het maken? Zet dan een kopje kruidenthee of granenkoffie en
neem er een dadelbonbon bij. Geniet er van! Deze bonbons zijn in de koelkast nog 3-
4 dagen houdbaar.
 
Ingrediënten voor 12 stuks:
• 250 gram ongesuikerde biologische dadels zonder pit
• 50 gram extra vierge kokosolie
• 30 gram geraspte kokos en nog extra kokosrasp voor het rollen
• 1 ½ eetlepel biologisch rauw cacaopoeder
 
Pureer de dadels met de olie, 30 gram geraspte kokos en de cacao in een
keukenmachine tot een stevige massa.
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DADELBONBONS
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BESAHA, JE KAN
HET! IK BEN

TROTS OP JOU.

BESAHA, JE KAN
HET! IK BEN

TROTS OP JOU.


