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RECEPTEN MEI

RECEPTEN MEI
Om je ook deze maand weer te voorzien van de meest gezonde voeding, zonder dat jij daar
al teveel moeite en energie in hoeft te steken, heb ik deze maand ook weer vijf ontbijten,
lunches en diners voor je gemaakt. Ik heb deze maand al weer veel in de tuin gezeten, en de
temperatuur is alweer boven de twintig graden geweest. Om dit gevoel ook te ervaren in wat
je eet heb ik deze maand meer smoothies in de recepten verwerkt. Niet alleen omdat fruit
gezond is, ook omdat je juist nu op dit moment weer meer ver fruit aantreft in de schappen
van de supermarkt.
Het principe van groente en fruit in het seizoen is nu ook opgepakt door een van de grote
supermarkten. Dus wat jij en ik al langer deden, namelijk fruit uit het seizoen eten omdat
je zodoende veel meer variatie in je voedingspatroon krijgt is nu nog gemakkelijker. En
daarbij is de ecologische voetprint van jou kleiner omdat jouw eten niet de halve wereld
overgevlogen hoeft te worden.
Ik moet zeggen dat ikzelf steeds meer een voorkeur begin te krijgen voor de ietwat bittere
groenten zoals spruitjes en witlof. Deze groenten zijn zo makkelijk te bereiden en zo lekker
dat er geen saus of kruiden meer toegevoegd hoeven te worden. Dat is de kern van gezond
eten, snel, makkelijk, goedkoop en heel gezond, dus geen enkel obstakel of excuus om niet
gezond te eten.
Op naar de ontbijten.
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ONTBIJTEN

Ontbijten wordt weer leuk in mei, want nu kun je allerlei verse vruchten van
Nederlandse of in ieder geval Europese bodem krijgen. Dat scheelt heel erg
veel in vervoerstijd, kosten en ook CO2 uitstoot. Dan krijg je gelijk een goed
gevoel van je bewuste ontbijt. Neem er een lekker fris glas water bij of een
kopje hete thee en je dag kan al bijna niet meer stuk. Aan je ontbijt zal het in
ieder geval niet meer liggen.
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SPELTBROODTOAST,
AARDBEI EN
AVOCADO
INGREDIËNTEN
• Speltbrood • Avocado • Aardbei

BEREIDING:
Doe het plakje speltbrood in de toaster. Was de aardbeien en
snijd ze in plakjes. Snijd de avocado doormidden, nou bijna
dan, want de pit zit in de weg. Verwijder de pit en lepel de
avocado er uit, je kunt avocado smeren alsof het pindakaas is.
Leg nu de schijfjes aardbei er op en klaar is Kees.
Speltbrood is het beste brood dat je maar kunt nemen. Hij
is gemaakt van een soort oergraan dat allerlei gezonde
eigenschappen heeft, zoals dat het een bron is van vitamine
E dat een sterk antioxidant is. Door het speltbrood te toasten
is het een perfecte basis voor beleg van vruchten. In dit
geval avocado, dat ook al vol vitamine E zit en eiwitten en
aardbei. Aardbei komt vanaf mei gewoon uit Nederland en
is gezond vanwege alle antioxidanten die erin zitten. Daarbij
is het ook nog lekker zoet!
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WAAROM GEZOND?
1. Speltbrood is gezond door alle
vezels die ervoor zorgen dat de
suiker van het fruit langzaam door
het lichaam wordt opgenomen.
2. Avocado is gezond door de
natuurlijke eiwitten die je
spieren nodig hebben.
3. Aardbei is gezond door
de vitamine C die het
immuunsysteem ondersteunt.

APPEL,
DRUIVEN
INGREDIËNTEN
• Appel • Druiven

BEREIDING:
Was de appelgoed en snijd deze in vieren. Vervolgens snijd je
de stukjes appel in de gewenste grootte. Was de druiven goed
en doe de stukjes appel en de druiven in een kommetje met een
klein vorkje. Eet smakelijk!
Nu het echt volop lente is, is het tijd om daar de vruchten
van te plukken. Een heerlijk ontbijt met fruit bestaat uit Appel
en druiven. Ik zou gaan voor de rode druiven, maar witte zijn
ook goed.
De appel is natuurlijk de beste vrucht om te eten als je een
gevuld gevoel wilt krijgen. De vezels uit de appel zorgen
ervoor dat de energie uit de maaltijd geleidelijk aan je
lichaam wordt doorgegeven.
De (rode) druiven zijn ook goed voor je gezondheid. Een
(rode) druif zit namelijk vol antioxidanten.
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WAAROM GEZOND?
1. Een appel is gezond doordat er een
stofje inzit dat histamine verlagend
is, hierdoor krijg je minder snel
last van allergische reacties.
2. Druiven zijn gezond door de kalium
die erin zit, dat helpt onder andere
voor de vochtbalans in je lichaam.

KOKOSMELK
MET MELOEN
INGREDIËNTEN
• Kokosmelk • Meloen

BEREIDING:
Kokosmelk is natuurlijk het meest gezond als je het zelf maakt,
dus zonder stabilisatoren en emulgatoren. Dit doe je zo: Tik met
de achterkant van een groot mes net zolang op het midden van
de kokosnoot, in een draaiende beweging totdat de kokosnoot
openbarst.
https://www.youtube.com/watch?v=QQboINbmUQI
Vervolgens kun je de kokos met een dikke stevige lepel er
uit wrikken. Op de kokosnoot tikken helpt ook om de kokos
uit de noot te krijgen. De volgende stap is dat je de kokos in
warm water weekt. Ongeveer drie koppen warm water op een
kop pulp. Laat de pulp weken voor plusminus een half uur.
Vervolgens kun je de pulp met water in de blender doen, let
wel op dat het water is afgekoeld. Zet de blender een paar
minuten aan en pers de kokosmelk door een vergiet. De verse
kokosmelk is een paar dagen houdbaar. Schrik niet als het vet
op de melk zit als je het uit de koelkast haalt. Als de kokosmelk
op kamertemperatuur is dan mengt het wel weer goed samen.
Naast een kopje lekkere verse kokosmelk neem je een achtste
deel van een meloen en heb je een heerlijk fris en gezond
ontbijt.
Kokosmelk is mijn nieuwe plantaardige vervanger van
yoghurt of melk om ’s ochtends te nemen. Het geeft mij een
echt bounty gevoel. Kokos zorgt er ook nog eens voor dat
je een snellere vetverbranding hebt.
De meloen zorgt voor de broodnodige vezels van dit ontbijt.
Daarnaast is het ook een goede bron van de basisstof voor
vitamine A en een goede bron van vitamine C. Dit is een
ontzettend gezonde combinatie.
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WAAROM GEZOND?
1. Kokosmelk is gezond door de
ontstekingsremmende werking.
2. Meloen is gezond doordat de
combinatie vitamine A en vitamine
C astma kan voorkomen.

SPELTBROOD,
TONIJN,
PECANNOTEN
INGREDIËNTEN
• Speltbrood • Tonijn • Pecannoten

BEREIDING:
Laat de tonijn goed uitlekken en beleg de speltboterham met
stukken tonijn. Plet een handvol pecannoten met de zijkant
van een groot mes en besprenkel de boterham met de stukjes
noot. Eet smakelijk.
Soms wil je ook gewoon een ontbijt waar je lekker op
kunt kauwen. Speltbrood is dan altijd een goede basis. De
heerlijke vezels zorgen ervoor dat alles geleidelijk door
je lichaam wordt opgenomen. Bovendien is het ook een
goede bron van mineralen en vitaminen.
Speltbrood is ook een goede basis omdat je er ook nog wat
anders op kunt doen dan het ‘normale’ broodbeleg, zoals
tonijn. Tonijn is een geweldige vis die je makkelijk overal op
of doorheen kunt doen. In dit geval doe je het lekker op het
brood.
Tonijn is ook nog eens super gezond door de omega 3.
Maak het helemaal af door er ook een paar pecannoten
bij op te doen en je hebt een heerlijk ontbijt dat je een vol
gevoel geeft.
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WAAROM GEZOND?
1. Speltbrood is gezond door de
vitamine E die erin zit. Dit is onder
andere goed voor je bloedvaten.
2. Tonijn is gezond door de
eiwitten die goed zijn voor
je spieren en celwanden.
3. Pecannoten zijn gezond door
de calcium dat belangrijk
is voor sterke botten.

SPELTBROOD,
AVOCADO,
KOMKOMMER, RADIJS
INGREDIËNTEN
• Speltbrood • Avocado • Komkommer •
Radijs

BEREIDING:
Snijd de avocado doormidden (om de pit heen) en verwijder
de pit. Lepel de avocado uit en smeer dit op je speltboterham.
Was de radijsjes goed en snijd deze in schijfjes. Snijd de
komkommerschil er af met een kaasschaaf en schaaf de
komkommer in schijfjes. Beleg de avocadoboterham met de
schijfjes komkommer en radijsjes.
Een ander heerlijk vegetarisch ontbijt is speltbrood met
avocado, komkommer en radijs. Speltbrood is een heerlijk
stevig brood waar je een fijn vol gevoel van krijgt en die
je goed kunt beleggen natuurlijke ingrediënten. Wist je dat
avocado door sommige mensen de boter van de natuur
wordt genoemd?
Dit komt doordat de vrucht van binnen lekker zacht is en je
bijna precies zoals boter het met een mes eruit kan halen.
Soms is het wat harder, maar dan kunnen smalle schijfjes
nog steeds een goede basis zijn.
Beleg het brood met avocado met komkommer en
radijsschijfjes en je hebt een heerlijk fris ontbijt vol vitaminen,
eiwitten en mineralen. Je kunt er ook witte peper overheen
doen voor extra smaak.
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WAAROM GEZOND?
1. Speltbrood is gezond doordat
er niacine inzit dat belangrijk is
voor de hormoonhuishouding.
2. Avocado is gezond doordat het
vol plantaardige eiwitten zit,
dat is goed voor je cellen.
3. Komkommer is gezond doordat
er foliumzuur inzit, dat goed
is voor je rode bloedcellen.
4. Radijsjes zijn gezond doordat
er ijzer inzit dat goed is
tegen bloedarmoede.

LUNCH

In mei kun je vaak al genieten van lunch op een terrasje in de zon of lekker thuis in je tuin of op het
balkon. Om ervoor te zorgen dat je er op zijn best uitziet in de lente heb ik een paar lente lunches
bedacht die je een heerlijk fris gevoel geven.
Neem er een kopje thee bij voor extra hydratatie en gezonde stoffen.
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ANDIJVIE, UI,
OLIJVEN, TOMAAT,
KNOFLOOK
INGREDIËNTEN
• Andijvie • Ui • Knoflook • Olijven • Tomaat

BEREIDING:
Was de andijvie goed en snijd deze in reepjes. Vervolgens nog
een keer goed wassen. Pel de ui en snijd deze in stukjes. Was de
tomaat en snijd deze in schijfjes. Voeg alle ingrediënten aan de
salade toe en pers vervolgens nog een of twee teentjes knoflook
over de salade.
Rauwe andijvie is niet alleen geschikt voor de stamppot,
maar ook geschikt als basis voor een salade, net als bijna alle
andere bladgroenten. Het bladgroen in de andijvie reinigt
onder andere de lever, wat weer een belangrijk orgaan is
voor het opslaan van vitaminen, zoals vitamine D. Voeg er
rauwe ui en knoflook aan toe en dan werkt deze salade ook
nog ontstekingsremmend en heeft hij een pittig smaakje.
Om deze salade een Mediterrane smaak te geven voeg je
er olijven aan toe, daar zit weer veel omega 3 in dat goed
is voor je hersenen. Als je toch buiten zit te genieten van
de zon kan tomaat ook geen kwaad, want die beschermt je
huid van binnen tegen UV-straling.
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WAAROM GEZOND?
1. Andijvie is gezond doordat
de vezels de darmfunctie
ondersteunen.
2. Uit is gezond doordat het een
goede bron is van calcium
dat goed is voor je botten.
3. Knoflook is gezond doordat
het een verlagend effect
heeft op het cholesterol.
4. Olijven zijn gezond doordat er
veel ijzer inzit dat goed is voor je
zuurstofvervoer door het lichaam.
5. Tomaat is gezond doordat er
veel vitamine C inzit, dat het
immuunsysteem ondersteunt.

BLEEKSELDERIJ,
PAPRIKA, LENTE
UITJE OMELET
INGREDIËNTEN
• Ei • Lente ui • Bleekselderij • Paprika

BEREIDING:
Snijd de stam en de blaadjes van de bleekselderij en snijd deze
in kleine ringen. Nog even goed wassen. Vervolgens was je de
paprika en snijd je de steel van de paprika, snijd de paprika
doormidden en verwijder de pitjes. Snijd de paprika in reepjes.
Was de lente uitjes, snijd de stam en de bladjes er af en snijd
de lente uitjes ook in ringen. Doe alle ingrediënten en een of
twee eieren in een kom en roer alles goed door elkaar. Doe een
beetje kokosolie in de pan en giet je omeletmix in de pan.
Ik doe altijd de deksel op de pan, zonder deksel krijg ik altijd
een aangebrande onderkant en een rauwe bovenkant van
de omelet, voor mij is een omelet een van de moeilijkst te
bereiden recepten ;-).
Soms is een omelet tijdens de lunch ook heerlijk. Deze
omelet geeft je lunch een echte lentesmaak, en dat komt
niet alleen door het lente uitje. Dat lente uitje zit wel vol
met vitamine A, een krachtig antioxidant. Voeg bij het ei
ook bleekselderij toe daar zit ook kalium in dat belangrijk is
voor je vochthuishouding. De paprika geeft dit omelet een
heerlijke smaak en voorziet je lichaam van vitamine C, daar
kun je eigenlijk niet genoeg van krijgen.
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WAAROM GEZOND?
1. Ei is gezond doordat het een
goede bron is van vitamine B12,
dat goed is voor je geheugen.
2. Een lente ui is gezond doordat
het bomvol vitamine A zit, dat je
beschermt tegen vrije radicalen.
3. Bleekselderij is gezond door de
kalium, dat belangrijk is voor
de werking van je zenuwen.
4. Paprika is gezond doordat
er jodium inzit dat goed
is voor je schildklier.

IJSBERGSLA,
KOMKOMMER,
APPEL
INGREDIËNTEN
• IJsbergsla • Komkommer • Appel

BEREIDING:
Pel de buitenste bladen van de krop ijsbergsla. Snijd de stam
van de krop sla en snijd de sla in reepjes. Schil de komkommer
met de kaasschaaf. Schil de komkommer in dunne plakjes. Was
de appel en snijd deze in vieren. Snijd de appel vervolgens in
blokjes. Voeg de stukjes appel en de komkommerschijfjes toe
aan de salade en smullen maar!
Een heerlijke frisse salade kan eigenlijk niet zonder
ijsbergsla. Deze sla is perfect om je lichaam mee te
hydrateren en dat is eigenlijk het geval met alle ingrediënten
in deze salade. Iedereen die een komkommer heeft gehad
weet dat dit heerlijk sappig is, daarnaast is de komkommer
ook nog vezelrijk waardoor die de darmfunctie ondersteunt.
Een appeltje voor de dorst is een bekende uitspraak en
deze appel geeft de salade ook nog een frisse smaak,
bovendien is de appel ook een goede bron van kalium dat
het vochtgehalte in je lichaam reguleert.
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WAAROM GEZOND?
1. IJsbergsla is gezond door het
bladgroen dat je darmen zuivert.
2. Komkommer is gezond doordat
het brandend maagzuur
kan verminderen.
3. Appel is gezond doordat het
ook eten van de schil de kans op
diabetes type II kan verminderen.

KROPSLA, CASHEWNOTEN,
AMSTERDAMSE UITJES,
BIESLOOK, TOMAATJES
INGREDIËNTEN
• Kropsla • Cashewnoten • Amsterdamse uitjes •
Bieslook • Tomaat

BEREIDING:
Pel de slabladen van de krop sla. Was de bladeren goed en
droog ze daarna in een slagdroger. Plet de cashewnootjes met
de zijkant van een groot mes. Je kunt de Amsterdamse uitjes
ook nog even doormidden snijden, zo verdeel je de smaak beter
door de salade zonder dat je een halve pot Amsterdamse uitjes
opeet. Ze bevatten nogal wat suiker. Was de bieslook en snijd
de steeltjes in kleine stukjes. Was de tomaat en snijd deze in
schijfjes. Verdeel alle ingrediënten gelijkmatig over de salade
en eet smakelijk!
Kropsla is een heerlijke slasoort met grote groene bladeren.
Die zit boordevol handige vezels In dit geval gaan we een
iets hartigere salade maken dan anders en het begint
met een handje cashewnoten bij de kropsla bladeren.
Cashewnoten zitten vol mineralen zoals magnesium dat je
concentratievermogen bevordert. Ideaal als je ’s middags
focus nodig hebt. De Amsterdamse uitjes zijn heerlijk zuur
waardoor je maag zich langzamer leegt en je dus langer een
vol gevoel houdt. Bieslook is vooral lekker en bevordert je
spijsvertering. Ook als je eetlust wat lager is dan normaal
kan bieslook helpen om je eetlust iets op te wekken. De
tomaatjes zijn een geweldige bron van vitamine C dat goed
is voor allerlei lichaamsfuncties.
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WAAROM GEZOND?
1. Kropsla is gezond doordat in
100 gram al 21 procent van
de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid(ADH) vitamine A zit.
2. Cashewnoten zijn gezond
doordat er in een handje
noten al 2 keer zoveel koper
zit dan wordt aanbevolen.
3. Amsterdamse uitjes zijn
gezond omdat ze de
darmfunctie ondersteunen.
4. Bieslook is gezond omdat ze
vol antioxidanten zitten.
5. Tomaat is gezond omdat het een
natuurlijke UV-beschermer is.

TUTTIFRUTTI: ABRIKOOS,
BLAUWE BESSEN, KIWI,
ANANAS
INGREDIËNTEN
• Abrikoos • Blauwe bessen • Kiwi • Ananas

BEREIDING:
Was de abrikozen en verwijder de pit. Was de bosbessen. Lepel
de kiwi uit de schil en snijd deze in stukjes. Snijd de bodem en
de kop van de ananas en snijd de schil er af. Je kunt de ananas
ook te lijf gaan met een speciale ananassnijder, echt een tof
apparaatje. Het is een soort grote kurketrekker waarmee je de
ananas direct in schijfjes snijd en uit zijn jasje haalt. Doe alle
fruit in een kom met een klein vorkje en smullen maar.
De lente is ook het moment om te genieten van fruit en
hoe kan dat nu beter dan met een tuttifrutti salade? In deze
salade doen we echte vruchten die in de lente en zomer
thuis horen te beginnen met abrikoos. In abrikoos zit onder
andere vitamine B2 dat belangrijk is voor je zenuwstelsel.
Om extra kleur te geven aan deze tuttifrutti voegen we
er wat blauwe bessen aantoe. Het stofje dat de blauwe
bessen de blauwe kleur geeft werkt ook nog eens super
goed om vrije radicalen aan te pakken. En welke tuttifrutti is
er nu eigenlijk compleet zonder kiwi? Deze (oorspronkelijk)
Nieuw-Zeelandse vrucht zit boordevol vitamine C en daar
kun je bijna niet genoeg van binnen krijgen. De ananas
maakt deze fruit salade helemaal af en is goed voor het
voorkomen van spataderen, wie wil er nog een stukje? Al
met al is deze fruit salade een echte vitaminenbommetje
genoeg om de middag energiek door te komen.
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WAAROM GEZOND?
1. Abrikoos is gezond door de
vitamine B3 die je nodig hebt
voor een gezonde huid.
2. Blauwe bessen zijn gezond
doordat de antioxidanten
veroudering vertragen.
3. Kiwi is gezond doordat
het je lichaam helpt om
eiwitten te verteren.
4. Ananas is gezond doordat de
vitamine B1 je helpt met het
verbranden van koolhydraten.

DINER

Het diner mag in de lente ook lekker laat gegeten worden, want het blijft lekker lang licht. Dit hangt natuurlijk
wel een beetje van je persoonlijke situatie af. Wist je dat als het warmer is dit je hongergevoel verlaagd?
Daarom heb ik een paar lichte diners voor je bedacht, waar je heerlijk van kunt genieten.
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ARTISJOK, BROCCOLI,
COURGETTE, UI MIX
INGREDIËNTEN
• 1 Artisjok • 1 Broccoli • 1 Courgette • 1 Ui •
Nootmuskaat en peper • Citroen

BEREIDING:
Dit recept lijkt moeilijk maar je kunt simpel de broccoli en
de artisjok koken. De courgette en de ui roerbak je op hoge
temperatuur in kokosolie.
Was en snijd de courgette in dunne schuine plakken. Pel de ui
en snijd de in ringen. Roerbak de courgette en de ui een minuut
of tien op hoog vuur.
Snijd de broccoliroosjes van de stam en was deze roosjes
goed. Vervolgens kun je de broccoli koken. Je kunt nu alvast
nootmuskaat aan het kokende water toevoegen, voor een nog
sterkere smaak kun je het er later opdoen.
Snijd de steel van de artisjok en pel alle buitenste bladeren
er af, deze zijn niet lekker. De lekkere malse blaadjes laat
je zitten en deze wrijf je met een halve citroen in, tegen het
bruin worden. Zet een ruime pan met water op voeg een halve
uitgeperste citroen toe. Kook de artisjok een half uur. Leg er
een bordje over zodat de artisjok onder water blijft. Na een half
uur is de artisjok wel gaar. Even dubbelchecken door er met
een vork in te prikken.
Giet de artisjok af en leg deze midden op het bord. Doe de
broccoliroosjes en de courgette en ui roerbak er omheen en je
hebt een heerlijke vegetarische maaltijd!
Een groentemix is altijd goed voor een licht diner. De artisjok
is een ingrediënt die we in Nederland eigenlijk niet vaak
gebruiken en dat is echt zonde. Artisjokken zijn namelijk
super gezond en kunnen je cholesterol verlagen. Broccoli
is ook een superfood gewoon uit Nederland. Broccoli is een
groente met relatief veel eiwitten, super voor de sportman
die geen vlees wil eten. Een courgette zit boordevol kalium
dat allerlei voordelen heeft, zoals het verlagen van een te
hoge bloeddruk. Voeg er nog wat ui aan toe voor de smaak
en verlaag daarmee ook direct je ontstekingswaarden.
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WAAROM GEZOND?
1. Artisjok is gezond doordat het je
spijsvertering kan verbeteren.
2. Broccoli is gezond doordat
alle belangrijke vitaminen
en mineralen erin zitten.
3. Courgette is gezond doordat er
foliumzuur inzit, vooral tijdens een
zwangerschap is dit erg belangrijk.
4. Ui is gezond doordat het je
lichaam beschermt tegen
hart- en vaatziekten.

KOOLRABI,
PREI, RODE BIET
INGREDIËNTEN
• 1 koolrabi • 2 prei • 2 rode bietjes

BEREIDING:
Was de koolrabi en snijd de onderkant en de stengels er
af. Vervolgens snijd je de schil er af met een fijnsnijder of
aardappelschiller. Nu kun je de koolrabi in blokjes snijden.
Kook de blokjes in een ruime pan met water.
De bietjes moet je ook goed wassen, maar in tegenstelling tot
andere knollen laat je bij de rode bietjes de stengel zitten, niets
er af snijden anders bloeden ze leeg. Kook de bietjes ongeveer
een half uur voor zomerbieten, winterbieten doen er drie keer
langer over. Dus na een half uur even prikken met de vork of
ze al zacht zijn. Als ze eenmaal gaar zijn moet je de schil er af
snijden en ze in plakjes snijden.
De prei moetje wassen, de stam en de bladeren er afsnijden.
Daarna snijd je in de lengte in de prei zodat je de buitenste
twee lagen eraf kunt halen. Snijd de prei in ringen en kook ze
de laatste paar minuten even mee met de koolrabi.
Eet smakelijk!
Een andere heerlijke groentemix is deze Hollandse mix
van koolrabi, prei en rode biet. Koolrabi is een knolgroente
die waarin onder andere magnesium zit dat goed is voor
ontspanning van je spieren. De prei is de echte vuller van
dit gerecht. Prei geeft je namelijk snel een vol gevoel, dit
kan komen doordat er veel fosfor inzit wat een belangrijke
bouwsteen is voor alle cellen van je lichaam. De rode biet
geeft wat extra kleur aan dit diner. In rode biet zit nitraat en
dat geeft je lichaam extra uithoudingsvermogen, leuk voor
de sporters onder ons, maar wel met mate want nitraat heeft
ook nadelen.
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WAAROM GEZOND?
1. Koolrabi is gezond doordat
100 gram al genoeg is voor
de ADH aan vitamine C.
2. Prei is gezond door alle vezels die
de darmfunctie ondersteunen.
3. Rode biet is gezond doordat
het relatief veel plantaardige
eiwitten heeft.

RODE KOOL,
KABELJAUW,
APPELMOES
INGREDIËNTEN
• 1 Rode kool • Appelmoes • 400 gram
kabeljauw

BEREIDING:
Verwijder de buitenste bladen van de rode kool. Snijd de stam
van de kool en snijd de rode kool in reepjes. Was deze reepjes
goed. De appelmoes doen we deze keer uiteen potje, maar dan
wel een 100% biologische zonder toegevoegde suikers. Een
leuke test om je winkel skills wat betreft gezonde voeding op
peil te houden.
Roerbak de rode kool een minuut of 5op hoge temperatuur in
hittebestendige olie, bijvoorbeeld kokosolie.
Bak de kabeljauw in kokosolie goed gaar ongeveer tien tot
vijftien minuten. Voor smaak gebruik ik altijd peper.
Nu we toch bezig zijn met de rode groenten gaan we verder
met rode kool met appelmoes en kabeljauw. Onlangs had
ik een gesprek met een dame van 95 jaar oud die nooit
vlees eet, maar wel 2 of 3 keer per week vis. Ze denkt dat
ze daarom al zo oud is geworden. Kabeljauw is een goede
bron van omega 3 dat goed is voor je hersenen. De rode
kool heeft een ontstekingsremmende werking en is dus
heel goed voor je bloedvaten. De appelmoes is vooral
lekker, maar ook een goede bron van kalium dat belangrijk
is voor de werking van je nieren.
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WAAROM GEZOND?
1. Rode kool is gezond door de
calcium die je nodig hebt
voor een gezond gebit.
2. Appelmoes is gezond doordat het
vocht je lichaam extra hydrateert.
3. Kabeljauw is gezond door
de omega 3 die goed is
tegen depressies.

VLEESTOMATEN,
RUCOLA,
VOLKORENPASTA
INGREDIËNTEN
• 50 gram Volkorenpasta • 6 Vleestomaten •
500 gram Rucola • (Tuinkruiden, pepers)

BEREIDING:
Kook de volkorenpasta ongeveer een kwartier in een pan met
ruim water. Was de vleestomaten en doe ze in een pan met
een beetje water. Als ze eenmaal wat verhit zijn zetje het vuur
weer uit en ga je ze pureren. Pas op dat je jezelf niet verbrandt.
Vervolgens kook je de tomatensaus weer in wat water totdat
deze lekker warm is. Als je extra smaak wilt dan kun je pepers
en tuinkruiden aan de saus toevoegen.
De rucola moetje even goed wassen en drogen met de
sladroger. Leg de rucola op je bord en doe de volkorenpasta en
tomatensaus eroverheen.
Soms heb je gewoon zin in koolhydraten. Koolhydraten
heb je nodig voor je energie, maar als je te veel snelle
koolhydraten eet kan dit omgezet worden in vet. Daarom
is het belangrijk om vooral volkorenproducten te eten, want
dat zijn langzame koolhydraten die ervoor zorgen dat de
energie geleidelijk aan je lichaam wordt afgegeven. Voor
een gezond pastagerecht maak je de pastasaus natuurlijk
helemaal zelf en dat doe je met vleestomaten. Vleestomaten
zitten boordevol vezels die je darmfunctie nog verder
ondersteunen in het vertragen van de energieopname.
Doe er rucola bij voor extra groente en je hebt ook nog een
goede bron van ijzer.
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WAAROM GEZOND?
1. In pasta zitten lignanen die
werken als antioxidant.
2. Vleestomaten zijn gezond
doordat er calcium inzit, dit is
belangrijk voor sterke botten.
3. Rucola is gezond doordat er ijzer in
zit dat bloedarmoede tegengaat.

SPINAZIE A LA CREME,
SPRUITJES EN EI.
INGREDIËNTEN
• 750 gram spinazie (a la crème) • 500 gram
spruitjes • 2 eieren

BEREIDING:
Zet een pannetje koud water op met twee eieren en zet het vuur
precies tien minuten aan. Dan zijn je eieren precies hard met
het eigeel nog net een beetje zacht, heerlijk. Vind je dit niet
lekker dan kook je ze wat langer.
Doe een beetje olijfolie of kokosolie in een pan. Of je doet
extra water, een kopje ongeveer in de pan en kookt de
diepvriesspinazie a la crème. Neem bij voorkeur spinazie
zonder toegevoegde dingen zoals suiker wat er niet in hoort.
De spruiten hoef je alleen even te wassen en ook een minuut of
tien/vijftien te koken.
Giet de eieren en de spruiten af, pel de eieren en snijd deze in
schijfjes.
Eet smakelijk!
We kunnen deze gerechten natuurlijk niet afsluiten zonder
een bijna totaal groen diner. Spinazie en spruitjes zorgen
hier natuurlijk voor. Spinazie a la creme is een van mijn
favoriete manieren om spinazie te eten. Spinazie is super
gezond doordat het vol met vitamine C zit wat erg goed is
voor je immuunsysteem. Spruitjes zijn weer een goede bron
van magnesium dat je concentratievermogen bevordert.
Voeg er een ei aantoe en je hebt ook gelijk de eiwitten
die je spieren nodig hebben om te herstellen van de dag
beweging.
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WAAROM GEZOND?
1. Spinazie is gezond doordat het
zorgt voor sterke botten, zelfs
meer dan zuivel dat doet.
2. Spruitjes zijn gezond doordat
er vitamine E inzit, die je
aderen beschermt tegen
kleine beschadigingen.
3. Een ei is gezond door de vitamine
B12 wat goed is voor je hersenen.

