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Gezond leven is……

HEERLIJK

HAALBAAR

MAKKELIJK
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Missie

Het is onze missie om jou te helpen op weg naar optimale gezondheid en vitaliteit. 

In dit gratis e-book geven wij advies en tips om het makkelijker en vooral lekker te 
maken. 

▪
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Een gezond eetpatroon als basis 
voor een natuurlijk en gezonde 
leefstijl, de schijf van Natuurlijk 
gezond Haarlem helpt je hierbij!
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Gezonde voeding, wat is dat tegenwoordig nou eigenlijk? Veel mensen zien vandaag de dag 
door de gezonde bomen het bos niet meer. Overal worden verschillende (de een nog gekker 
dan de ander) afslankprogramma’s en detox-pakketten aangeboden, en iedereen heeft daar 
weer een mening over. Dit stencil dient als een algemene basis voor gezonde voeding, 
waarmee je een gezonde en evenwichtige levensstijl kunt creëren. Gezond eten hoeft niet 
moeilijk te zijn, als jij een aantal een paar basisprincipes volgt. Het advies wat altijd geldt: 
eet zo natuurlijk en vers mogelijk. 

De juiste voeding is ontzettend belangrijk, het is de benzine in onze motor. Gooi jij de 
verkeerde benzine in een auto, dan gaat hij pruttelen. Hetzelfde geldt voor ons lichaam, 
zonder de juiste voeding, gaat het al snel verschillende mankementen vertonen. Voeding kan 
het beste medicijn zijn maar ook het grootste gif. 

De beste behandeling (zowel regulier als alternatief) wordt dweilen met de kraan open als aan 
de voeding- en leefwijze geen aandacht wordt geschonken. Dus bij deze, een paar 
basisadviezen voor een gezond voedingspatroon en een evenwichtige leefstijl.
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De basis

Het is belangrijk dat je zo min mogelijk voorbewerkte 
producten, kant en klaar maaltijden, pakjes en zakjes eet. 

Verder is biologische eten heel belangrijk, dit i.v.m. het 
schadelijke effect van gifstoffen die in bestrijdingsmiddelen 
zitten (en op hun beurt weer bijdragen aan bepaalde 
ziektes/ongemakken). Je lichaam en je lever in het bijzonder 
moeten deze afvalstoffen weer zien kwijt te raken. Hierdoor 
wordt je lichaam onnodig veel belast.

Vermijd verder allerlei kunstmatige toevoegingen zoals 
conserveringsmiddelen, suiker, kleur- geur- en smaakstoffen 
(E-nummers!), conserveermiddelen en ook transvetten (zit 
bijvoorbeeld in margarine, frituurvet, koekjes en 
diepvriespizza’s).

Je komt vaak al een heel eind als je begint met het lezen van 
de etiketten in de supermarkt. Mocht je hier vragen over 
hebben, dan kan je altijd bij mij terecht voor een 
supermarkt-safari. 

Als laatste en heel erg belangrijk, varieer er op los. Probeer 
zoveel mogelijk verschillende groente, fruit, granen, 
eiwitten, zaden, kruiden, etc. te eten. Kijk eens naar jouw 
eigen voedingsschema en tel het aantal verschillende 
producten die jij in een maand eet. Lukt het je om 100 
verschillende producten te eten?
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Verder is het ook belangrijk dat je minimaal 500 gram verse (liefst onbespoten) groente en 2 
stuks fruit eet. Fruit geeft ook de nodige energie voor de nieuwe dag, veel beter dan koffie! 
Groente en fruit kan je bijvoorbeeld bij een lokale biologische boer halen, en zelfs de Albert 
Heijn heeft tegenwoordig een groot assortiment aan biologische producten. Verder moet je 
vooral veel liefde in jouw eten stoppen en zo veel mogelijk zelf bereiden (laat de 
voorgesneden groenten a.u.b. achter in de supermarkt!). Probeer bij minimaal 2 maaltijden 
groente te eten.

Fruit kan je het beste eten in de ochtend. Bij de ontbijt recepten is dan ook altijd een stuk 
fruit aanwezig. Wanneer je in de middag trek krijgt kan je natuurlijk best nog een lekker stuk 
fruit pakken. Doe dit alleen liever niet meer in de avond.

Tip: Zet de fruitschaal in het zicht zodat je dit als eerste ziet als je thuiskomt. Dit maakt het 
makkelijker om niet meteen naar de voorraad kast te lopen als je trek hebt na bijvoorbeeld 
een lange werkdag.

7



Peulvruchten, 
vlees, vis en 

eieren

Eiwitten zijn hard nodig voor de mens, en zeker niet alleen voor sporters. 
Voorheen dacht men dat eiwitten vooral uit vlees gehaald moest worden, 
maar in veel groenten, granen, peulvruchten, noten en zaden zitten ook 
voldoende eiwitten.  

Het is verstandig om te matigen met vlees, zeker roodvlees. Eet hiervan 
minder door dit regelmatig te vervangen door (biologische) kip,  vrij 
gevangen vis, eieren, bonen of een ander vegetarisch alternatief. 
Wanneer je toch kiest voor vlees, eet dan alleen vlees dat rent, vliegt of 
vrij zwemt. Dieren die zelf een zeer ongezond en ongelukkig leven leiden 
kunnen nooit goed zijn voor de mens (denk bijvoorbeeld aan alle 
antibiotica die plofkippen ingespoten krijgen en de stress die zij beleven).  

Matig daarnaast ook met melkproducten. Niet iedereen kan deze goed 
verdragen en geeft hierdoor een grotere belasting op het lichaam. 
Havermelk, speltmelk of rijstmelk zijn heerlijke alternatieven en van 
nature nog lekker zoet ook. Daarnaast kan je eens biologische kefir of 
geiten yoghurt proberen, dit kunnen mensen beter verteren.

Tip!: Haal geen “scharrel” kip bij de supermarkt! Deze “scharrel” kip 
heeft namelijk maar enkele centimeters meer ruimte dan een plofkip, en 
je betaald er vele malen meer voor! 

Je kunt voor vlees bijvoorbeeld ook eens kijken bij 
www.schotsehooglanders.nl. Hier wordt vlees aangeboden van beesten die 
een onwijs goed leven hebben gehad en in een gigantisch natuurgebied 
hebben geleefd. Daarnaast behalen zij een respectabele leeftijd, mogen 
kalfjes bij de moeder blijven en worden ze op een “vriendelijke”  en 
stressvrije manier geslacht. Daarnaast krijgen de beesten daar geen 
antibiotica. Op deze manier krijg jij geen stresshormonen en antibiotica 
via het vlees in je lijf. 
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Het eten van voldoende vetten is van belang voor verscheidende processen in het lichaam zoals 
het soepel houden van de celstructuur, het metabolisme, de hersenen en het tegengaan van 
ontstekingen. 

Verrijk uw voeding met extra vierge olijfolie, kokosolie, lijnzaadolie, sesamolie of andere 
natuurlijke oliën. Let wel op dat vloeibare oliën zoals zonnebloemolie of olijfolie (enkel en 
meervoudig onverzadigd) niet geschikt zijn om in te bakken of braden op hoge temperaturen. 
Wanneer de olie een blauwe walm afgeeft verliest deze de gunstige eigenschappen en kan je 
deze beter niet consumeren. Kokosolie kan vrij heet verhit worden, tot 220 graden. Hier kun je 
goed in bakken. Olijfolie kan verhit worden tot 150 graden voordat het verbrand, hier kun je 
het beste in smoren. 

Je kunt koude oliën toevoegen aan salades of aan maaltijden nadat ze gebakken zijn, dit geeft 
een lekkere smaak en je zit eerder vol.
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Volle granen 
en zetmeel 
houdende 
producten

De koolhydraten die deze producten leveren 
zijn belangrijke bouwstenen voor het lichaam. 
Je hebt ze bijvoorbeeld nodig om energie uit te 
maken. Wij eten hier in verhouding alleen te 
veel, te vaak en te eenzijdig van. 

Teveel koolhydraten worden omgezet in vet en 
laten de bloedsuikerspiegel steeds stijgen. 
Zeker suikerhoudende producten en een hoge 
glycemische index zorgen voor een grote 
bloedsuiker piek. Daarnaast eten de meeste 
mensen in verhouding erg veel tarwe. In tarwe 
zitten gluten (eiwitten) waar veel mensen in 
meer of mindere mate intolerant voor zijn. 
Probeer de tarwe eens te vervangen voor 
glutenvrije producten zoals boekweitmeel, 
amarant, haver (glutenvrij), gierst, rijst, mais 
of quinoa. Laat je bord eruit zien als als de 
voedingsschijf, een klein beetje granen en veel 
groenten!
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Voldoende vocht is van levensbelang voor het lichaam. Drink minimaal 1,5L water of 
kruidenthee. Je kunt dit afwisselen met groentesap. Gebruik dit alleen nooit ter vervanging 
van de 1.5l water en kruidenthee. Als je water nog niet zo lekker vindt (dit komt vanzelf) kan 
je er citroen, komkommer, sinaasappel of iets anders in doen wat je lekker vind.

Tip: begin de dag met een glas water. Je kan het water ook even opwarmen in de waterkoker 
dit vinden mensen vaak lekkerder in de ochtend. Je lichaam hoeft het water namelijk niet 
meer te verwarmen waardoor er in de ochtend ook geen onnodige energie verloren gaat. Haal 
liever geen warm water uit de kraan. Het is namelijk mogelijk dat metalen in het warme water 
oplossen vanuit de leidingen in je huis.
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Suiker

Ons dagelijks voedsel zit vol met geraffineerde koolhydraten (suikers). 
Hieronder vallen bijvoorbeeld witte suiker (maar ook rietsuiker), wit brood en 
bijvoorbeeld witte pasta. 

Bijna iedereen weet dat de verkeerde suikers ongezond zijn, maar vermijden is 
eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Ze stoppen het overal in, al dan niet onder 
een schuilnaam. We kunnen beter de bewerkte producten maar links laten 
liggen en kiezen voor volwaardige, onbewerkte voeding. Ook kan suiker 
verslavend werken, probeer maar eens een paar dagen 100% suikervrij te eten. 
Je zal merken dat je fitter en energieker wordt na verloop van tijd. Suiker heeft 
men nodig net zoals eiwitten, vetten, vitaminen en mineralen, maar wel in zijn 
meest oorspronkelijke vorm en niet in grote hoeveelheden. Als we voldoende 
volkoren producten en fruit eten, krijgen we genoeg (natuurlijke) suikers 
binnen. 

Hieronder een lijst met schuilnamen voor suiker(vormen) die je kunt gebruiken 
bij het lezen van etiketten in de supermarkt:

Agavenectar, agavesiroop, ahornsiroop, corn syrup, caramel (verhitte suiker), 
dextrose, druivensuiker, fructose, fructosestroop, fruitsuiker, geleisuiker, 
glucose, glucose-fructosestroop, glucosestroop, HFCS (High Fructose Corn
Syrup), lactose, maisstroop, maltodextrine, maltose, melasse, melassestroop, 
nectar, saccharose, sapconcentraat, sucranaat, stroop, sucrose, etc.

Er zijn wel iets “gezondere” varianten van suiker verkrijgbaar, maar ook hier 
moet je niet te veel van eten, het blijft suiker. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 
kokosbloesemsuiker, oerzoet en rauwe honing. Let op met honing, in de 
goedkopere varianten wordt vaak witte suiker toegevoegd! Je kunt het beste 
(rauwe) biologische honing kopen. 

Verder is het vaak zo dat producten waar reclame voor wordt gemaakt dat er 
geen suiker in zit, misschien nog wel slechter zijn voor de gezondheid dan 
producten waar suiker wel in zit. Hierin wordt vaak gebruik gemaakt van 
zoetstoffen zoals aspartaam e.d. welke steeds meer in opspraak raken omdat ze 
zeer schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. 
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Vul jouw dagelijkse eetpatroon aan met noten, zaden en kiemen. Hier zitten veel gezonde en 
opbouwende stoffen in zoals eiwitten, vetten, vitaminen en mineralen. Neem hiervan echter 
niet teveel want ook bij gezonde producten geld dat overdaad schaad. Eén of twee handjes 
met noten per dag is voldoende. Van kiemen kun je iets meer eten als je dat lekker vindt.

Tip: Eet het liefst ook ongebrande noten. Noten worden namelijk vaak gebrand in 
zonnebloemolie, dit is eigenlijk frituren. Hierdoor gaan veel mineralen en vitaminen verloren 
en daarnaast is zonnebloemolie die verhit is op hoge temperatuur schadelijk voor ons lichaam.
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Kruiden en 
specerijen

Varieer en experimenteer in de keuken met een 
verscheidenheid aan kruiden en specerijen. 
Deze zitten vaak bomvol met gezonde 
voedingsstoffen die goed zijn voor de 
darmflora, immuunsysteem, slijmvliezen, 
tegengaan van ontstekingen en nog veel meer. 
Het belangrijkste is dat je varieert in de keuken 
met alle producten. Ook hier geldt weer dat je 
dit in kleine hoeveelheden moet gebruiken.
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Misschien nog wel belangrijker dan wat je eet, is hoe je eet! Neem de tijd voor elke maaltijd, en geniet van elke hap.  
Laat de tv liever een half uurtje wachten, en lees ook het liefste geen krant bij het ontbijt zodat je de volle aandacht aan 
uw eten kunt geven. 

Alleen al door je zo veel mogelijk aan bovenstaande voorschriften te houden zal je merken dat je al snel een stuk 
prettiger en vitaler in je vel zit. Ook veel klachten kunnen alleen al door gezonder te eten verdwijnen.  Het aanleren van 
een nieuwe eetstijl is voor sommige mensen (zeker in het begin) lastig en moeilijk vol te houden. Na een paar weken zal 
je al een flink verschil merken, maar de eerste paar weken vergen doorzettingsvermogen. Geef jezelf de tijd om aan het 
nieuwe eetpatroon te wennen, en wees niet teleurgesteld als het een dag niet lukt! 

Op de komende pagina’s kun je recepten voor ontbijt, lunch en avondeten vinden. Deze relatief makkelijke recepten 
kunnen helpen bij het starten van een gezonde leefstijl. 

Ten eerste: ik meet eigenlijk nooit iets af. Alles wat ik maak, doe ik ongeveer. Een likje kokosolie, een flinke scheut olie 
etc.  In onderstaande recepten heb ik wel maten aangehouden, dit omdat veel mensen dit toch fijn vinden. Maar zo nauw 
hoef je het echt niet te nemen hoor, een paar nootjes meer of minder maakt echt niet uit! 

Ten tweede: een chef-kok hoef je echt niet te worden, maar het is wel belangrijk dat je zelf goed voor je eigen lijf (en dat 
van je gezin) kunt zorgen. 

Ten derde: gezond eten is 1 ding, maar gezond drinken is net zo belangrijk! Drink daarom naast de gezonde recepten 
ongeveer 1,5L liter zuiver water op een dag, dit kan ook afgewisseld worden met wat kruidenthee.
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Op de volgende pagina’s kan jij een aantal 
heerlijke recepten vinden waarmee je een 
eerste stap kunt zetten op weg naar 
optimale gezondheid. 

Noot: de recepten zijn voor 1 persoon. Doe 
het aantal ingrediënten maal het aantal 
personen als hier verder niets over bij het 
recept staat. 
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Ontbijt
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Ingrediënten:

▪ 1 appel en 1 peer (of 2 appels, maar 2 peren kan ook!)

▪ 3 eetlepels havermout

▪ 2 theelepels kaneel

▪ Handje rozijnen

▪ Handje gemengde noten (ongebrand)

▪ Flinke lepel kokosolie

▪ Optioneel: snuf (ongezoet) bourbon vanillepoeder

Snij het gekozen fruit in kleine blokjes. Smelt daarna de kokosolie in een steelpannetje, bak hierin het fruit tot het warm is op laag vuur. Als het fruit iets 
zachter is (niet tot snot laten koken!) kun je de overige ingrediënten toevoegen. Roer goed door elkaar en laat even warm worden. Mocht je het appeltaart-
ontbijtje nog wat droog vinden, dan kun je er een beetje extra kokosolie bij doen. Een scheutje water kan ook, dan is hij iets minder romig. 

Variatie tips:

▪ Gebruik eens speculaaskruiden i.p.v. kaneel
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Ingrediënten:

▪ 5 eetlepels havermout of boekweitmeel

▪ 1 ei (koop eieren het liefste biologisch!)

▪ Scheutje haver-, amandel-, rijst- of kokosmelk

▪ 1 theelepel kaneel

▪ 1 theelepel wijnsteenbakpoeder (daar wordt hij lekker “fluffly” van!)

▪ Flinke eetlepel kokosolie

▪ Stuk fruit naar keuze (mango, peer of granaatappel is erg lekker!)

▪ Wat versiering voor op de pannenkoek: kokosrasp, ongebrande noten, cacao nibs en eventueel wat 
honing. 

Gooi alle ingrediënten minus het fruit en de versiering in de blender en laat even draaien tot je een 
homogene massa hebt. De hoeveelheid plantaardige melk luistert niet zo nauw, zorg dat het in ieder 
geval niet te dik en niet te dun is. Laat dan de pan heet worden met de kokosolie en giet het beslag er 
in. 

Bak de pannenkoek op laag vuur aan 2 kanten, zorg dat de bovenkant niet meer “nat” is en draai hem 
dan pas om. Versier nu de pannenkoek en smullen maar!

Variatie tips: Je kunt van alles op de pannenkoek doen, als het maar gezond is! Denk aan 
zonnebloempitten, rozijnen, boekweitkorrels etc. Zo lang er maar niet gegrepen wordt naar de 
“ouderwetse” pannenkoek versiering zoals stroop of poedersuiker. 

19



▪ 5 el havermout

▪ 200 ml rijst drink

▪ Zonnebloempitten en/ of pompoenpitten

▪ Lijnzaad

▪ Handje noten

▪ Rozijnen

▪ Appel

▪ 1 tl kaneel

Warm de melk met havermout, kaneel en rozijnen op en laat dit een tijdje rustig koken. Wanneer alles goed warm is doe je de havermout in een bakje en 
strooi de pitten, zaden, noten en appelstukjes eroverheen. 

Tip: roer een schepje pindakaas of tahin door de havermout. Verder kan je alles door je pap doen wat jij lekker vindt.
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Ingrediënten:

▪ 1 grote banaan of 2 kleine

▪ 1 eetlepel ongezoete cacao

▪ 1 theelepels kaneel

▪ Klein scheutje haver-, amandel-, rijst- of kokosmelk

▪ Handje gemengde noten (ongebrand)

▪ Fruit naar keuze in stukjes (peer, appel, granaatappel, mango zijn erg lekker!) 

▪ Kokosrasp

▪ 2 blokjes pure chocolade in stukjes (het merk Vivani heeft chocolade met kokosbloesemsuiker, het 
liefste van 89% cacao of hoger).

Pureer de banaan, plantaardige melk, cacao en kaneel tot je een soort vla krijgt.  Zorg dat het een 
klein scheutje melk is, anders wordt het te nat en krijg je chocolademelk!   

Je kan eventueel later altijd nog wat extra melk toevoegen. Doe de chocolademousse in een schaaltje 
en versier je ontbijt met wat stukjes fruit, noten, kokosrasp en kleine stukjes pure chocolade (hak ze in 
stukken met een groot mes, dit werkt het snelste). 
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Lunch
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Ingrediënten:

▪ Ongeveer 9 tomaten

▪ 2 el rijstmeel

▪ 3 tenen knoflook

▪ 1 blik kokosmelk

▪ 1 grote ui

▪ Water (tot de tomaten net onder water staan, niet te ver daar over heen!)

▪ 2 tl paprika poeder

▪ 1 tl basilicumpoeder

▪ 1,5tl bouillon (suikervrije, bijvoorbeeld van Rineke Dijkinga)

▪ Peper en zout naar smaak

Fruit de uit met de knoflook. Roer dan de 2 eetlepels rijstmeel hier door heen tot het meel is 
opgenomen door het kookvocht.  Voeg vervolgens de tomaten toe en het water tot de tomaten net 
onder het water staan. Pureer de soep met een staafmixer als de tomaten gaar zijn. Voeg vervolgens 
de kruiden en kokosmelk toe en roer dit met een garde.
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Ingrediënten:

▪ 2 eieren

▪ 100 gram champignons

▪ 1 ui

▪ Kokosolie om te bakken

Bak de ui en champignons tot ze bijna gaar zijn. Gooi de twee eieren erbij en bak het ei aan beide kanten gaar. Eet het los of met een gluten vrije cracker.

Tip: courgette, tomaten of andere groente is ook erg lekker om door het omelet te roeren. 
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Ingrediënten:

▪ 1 of 2 avocado’s in stukjes (ligt er aan hoe veel trek u heeft! ☺)

▪ 1 zoete puntpaprika in stukken

▪ 2 tomaatjes

▪ 1 rode ui in snippers

▪ 1 lente ui in ringetjes

▪ Snuf cayennepeper

▪ 1 of 2 tenen knoflook

▪ Sap van een halve citroen (klein scheutje appelazijn kan ook)

▪ Klein scheutje sojasaus (het liefste Tamari, verkrijgbaar bij Ekoplaza)

▪ Handje sesamzaad

Meng alle ingrediënten in een kom en u kunt eten. Super makkelijk! 

Wil je een iets meer Aziatisch tintje? Voeg dan een handje taugé toe.  
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Ingrediënten:

▪ 200 gram boekweitmeel

▪ 2 tl wijnsteenbakpoeder

▪ 2 tl kaneel

▪ 60 ml suikervrije appelmoes

▪ 3 gepureerde bananen

▪ 3 eieren

▪ Snuf zout

▪ 1 el kokosolie

▪ Optioneel: 1 tl ongezoet vanillepoeder

Meng alle ingrediënten door elkaar behalve de kokosolie met een garde. Vet een cakevorm in met de 
kokosolie. Schenk het beslag er in en zet hem in de oven voor 45 minuten op 180 graden. Het brood 
wordt nog smeuïger als het een nachtje in de koelkast heeft gestaan. Neem als lunch 2 of 3 plakjes.

TIP: maak dit de dag van te voren zodat je er meerdere dagen van kunt genieten! Heb je een groot 
gezin dan kan je natuurlijk ook een groter bananenbrood maken.
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Ingrediënten:

▪ 2/3 preitjes

▪ 3 tenen knoflook

▪ 2/3 grote aardappels

▪ Snuf zout

▪ Blikje kokosmelk

▪ 2 grote uien

▪ Peper

Fruit de uit met de knoflook in een soeppan. Prei en aardappelen in stukken toevoegen. Giet het water erbij totdat alles net onder staat en laat dit 
ongeveer 15 minuten koken. Pureer de soep met en staafmixer en roer de kokosmelk, peper en zout erdoorheen.
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6. Wortel 
taart

▪ 120 gr havermout

▪ 70 gr kokosolie

▪ 2 eieren

▪ 300 gr geraspte wortelen

▪ 2 tl bakpoeder

▪ 2 tl kaneelpoeder

▪ 1 tl kardemom

▪ 1 tl gemberpoeder

▪ 2 handjes rozijnen

Verwarm de oven voor op 170 graden en klem het bakpapier tussen de bodem 
de ring van de spring vorm.

Vermaal de havermout in de blender en smelt ondertussen de kokosolie.

Klop de eieren luchtig en voeg de kokosolie toe. Als het goed gemengd is kan 
de geraspte wortel erbij.

Meng in een andere kom de vermalen havermout, kardemom, kaneel, gember 
en rozijnen. Schep het wortel mengsel door de droge ingrediënten en schep 
het in de bakvorm.

Bak de taart in ongeveer 40-60 minuten gaar. Hij is gaar als een satéprikker 
die je erin prikt er schoon uitkomt.

28



▪ 4 bananen

▪ 100 gr kokosolie

▪ 250 gr havermout

▪ 2 handjes kokosrasp

▪ 2 el lijnzaad

▪ 2 handen zonnebloempitten

▪ 1 hand pompoenpitten

▪ 2 handen rozijnen

▪ Snufje zout

▪ 1 tl kaneel, 1/2 tl gember, 1/2 tl koriander en 1/2 tl nootmuskaat

Prak de banaan tot een smeuïge massa en smelt de kokosolie. Meng alle ingrediënten door elkaar en vorm 12 platte/ ronde koeken. Leg de koeken op een 
bakplaat met bakpapier. Je kan alles ook over de bakplaat uitsmeren en er met een mes in twaalven snijden. Bak de koeken in ongeveer 30 minuten op 180 
graden.
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Avondeten
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Ingrediënten:

▪ Ongeveer 80 gram boekweitpasta  of bruine rijst pasta (verkrijgbaar in natuurwinkel)

▪ kwart potje biologische (suikervrije) groene pesto (verkrijgbaar bij AH of ekoplaza)

▪ 1 of 2 uien

▪ Halve courgette

▪ Eetlepel kokosolie

▪ 1 of 2 geperste tenen knoflook

▪ Half bakje champignons

▪ Half blikje kokosmelk (let op dat hier geen e-nummers in zitten)

▪ Eventueel een plukje rucola

▪ Wat peper en eventueel een snuf zeezout

Kook de pasta volgens de verpakking beetgaar. Bak nu de ui, courgette en de champignons in de 
kokosolie. Voeg hierbij de pesto en kokosmelk toe. Laat even warm worden en voeg peper en zout naar 
smaak toe. Schep de pasta op het bord met de groente-pestosaus er overheen. Leg hierover de rucola .

Tip: Je hoeft deze pasta natuurlijk niet vegetarisch te eten. Wat gebakken stukjes kip, wilde zalm of 
tofu er overheen is ook heerlijk! 
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▪ 1 halve knolselderij

▪ 4 kleine aardappels

▪ 100 gram biologisch rundergehakt

▪ Flinke scheut plantaardige melk (haver-, rijst- of kokosmelk)

▪ 1 grote ui

▪ Half bakje champignons

▪ Snuf nootmuskaat, zout en peper

Stoom de knolselderij (met een stoommandje in de pan) met de aardappels in ongeveer 15 minuten gaar. Prik even in de aardappels om te kijken of ze goed 
gaar zijn. Bak nu het gehakt met de nootmuskaat en zet even apart. Bak nu de ui samen met de champignons en meng met het gehakt (bak het gehakt even 
weer op als dit is afgekoeld). Voeg zout en peper toe. 

Mix nu de aardappels met de knolselderij. Warm intussen de plantaardige melk op in een pannetje en voeg daarna toe aan het knolselderij mengel. Mix dit 
nogmaals goed totdat je een romige massa hebt. Voeg zout en peper naar smaak toe.

Verdeel de puree over een bord en top af met het gehaktmengsel. 
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3. Lasagne 
(voor 2 

personen)

Ingrediënten:

▪ 1 pak linzenlasagne bladen (verkrijgbaar bij Ekoplaza)

▪ 1 courgette in kleine blokjes

▪ Halve fles biologische tomatensaus naturel (verkrijgbaar bij AH)

▪ 2 uien in kleine stukjes

▪ 2 prei in hele dunne ringen

▪ Scheut olijfolie

▪ 3 tomaten in kleine stukjes

▪ Half bakjes champignons

▪ 2 tenen knoflook, uitgeperst

▪ 1 fles passata (gezeefde tomaten)

▪ 1 tl rozemarijn, 2 tl gemalen basilicum, 1 tl tijm, 1 tl marjoraan, 

▪ Pluk rucola

▪ Zout en peper naar smaak

Bak de ui, courgette, champignons en prei in de olijfolie. Voeg de passata, knoflook en 
de kruiden toe en laat warm worden. Vet de randen van een stenen  of glazen 
ovenvorm in met olijfolie (ongeveer 25 bij 15 cm). Doe een laagje van de saus op de 
bodem van ongeveer 1 cm dik, dek af met de lasagne bladen Ga zo door tot je alle 
blaadjes hebt opgebruikt, eindig met een laag saus. Bak de lasagne volgens de 
instructies op het pak lasagnebladen. Serveer met een plukje rucola.

Tip: je hoeft deze lasagne natuurlijk niet vegetarisch te eten. Je kun er ook wat gehakt 
doorheen bakken!
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Ingrediënten:

▪ 2 uien

▪ Halve flespompoen

▪ 2/3 aardappels

▪ Blikje mais

▪ Champignons

▪ kokosmelk

▪ Water of plantaardige melk

▪ Kokosolie

Kruidenmix:

▪ 1 rode ui, 1tl cayenne, gemberwortel in plakjes, 3 tenen knoflook, 1tl kurkuma, 1 tl 
korianderpoeder, 1 tl kaneel

Pureer de kruidenmix in de blender en bak deze even aan in een gietijzeren pan in een beetje 
kokosolie. Stoom vervolgens de pompoen en voeg met de andere groenten toe aan de pan. Dit doe je 
door het groenten mengsel voor de helft onder water  of plantaardige melk te laten staan en het vuur 
laag te zetten. Laat dit pruttelen totdat de aardappels gaar zijn. Serveer het gerecht met rijst en 
eventueel verse munt in fijne stukken gesneden. 
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