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Voorwoord

Hollands welvaren!
Die term was absoluut op mij van toepassing in mijn kinderjaren. Dit overigens tot grote tevredenheid van mijn
ouders. Ik was een blakende ferme dochter, het toonbeeld

Standaard at ik vijf tot zes

moment dat het er voor mij toe deed. Het toont overtuigend aan dat we, eenvoudig door het

van gezondheid! Bij ons thuis werd er dan ook ‘goed’ gegeten.

boterhammen per dag. Be-

aanpassen van onze voeding, zelf grote invloed kunnen uitoefenen op onze gezondheid en

Dat betekende zoveel mogelijk volgens de Schijf van Vijf van

smeerd met een laagje Volle

welbevinden. Dit geldt niet alleen voor mensen met overgewicht; ook slanke mensen kunnen

het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, de voorloper van

Pond van Gouda’s Glorie en

last hebben van een bloedsuikerspiegel die uit balans is en dus baat hebben bij de adviezen

het Voedingscentrum. En: natuurlijk altijd netjes het bord

belegd met kaas, ham, lever-

die in dit boek worden gegeven. Er wordt de laatste tijd veel geschreven over suiker. Je vraagt

leeg eten!

worst,

sandwich-

je dan wellicht ook af: brengt dit boek nog wel iets nieuws? Dat is absoluut het geval! In drie

spread, kokosbrood of jam.

simpele stappen begeleidt Carola je door de wondere wereld van bloedsuikermanagement.

Dat spoelde ik weg met minimaal drie glazen melk. Want zuivel was goed voor je botten en

Samen met haar maak je de stap van suikerverslaafd naar suikervrij en van suikervrij naar

een landelijke campagne deed je geloven dat je zonder dat ogenblikkelijk uit zou groeien tot

suikerbewust. Je ontvangt inspirerende en praktische tips om je bloedsuikerspiegel in ba-

een bleek, slap, groot mens wiens botten zo doormidden konden breken. ’s Avonds volgde

lans te brengen met het juiste eten en drinken. Met makkelijke recepten voor heerlijke en

dan de warme hap: een royale portie aardappelen en groente, stukje vlees met een sjuutje en

voedzame gerechten, waarbij de nadruk ligt op wat er allemaal wél mag in plaats van wat er

natuurlijk een toetje. Plus, heel belangrijk: minimaal drie (maar vaak meer) tussendoortjes

niet mag. Dat maakt dit boek tot een zeer praktisch boek, waarin niet alleen het ‘wat’ en

per dag: ontbijtkoek, fruit, Liga, chocola, koekjes, wat er maar voorhanden was. Op die manier at ik

‘waarom’, maar in ruime mate ook het ‘hoe’ aan bod komt. Een boek waarmee je dus direct

me kranig door mijn dips en vermoeidheid heen. Het gekke was dat hoe vaker ik iets at, hoe

aan de slag kunt, want inzicht is belangrijk, maar inzicht alleen brengt nog geen verandering.

meer verlangen ik had naar nóg meer eten. Zo nestelde het ‘vraatzaadje’, vrolijk gevoed door

Het unieke is dat er ook ondersteuning wordt gegeven door middel van speciaal ontwikkelde

al die zoete hapjes, zich al snel in mijn systeem en maakte dat ik uitgroeide tot een forse vol-

Sugarchallenge Programma’s met een bijbehorende besloten Facebookgroep, waar je met

wassene, Hollands welvaren ver voorbij! Pogingen om het tij te keren hadden maar beperkt

ervaringsgenoten tips kunt uitwisselen, vragen kunt stellen en wordt gemotiveerd je nieuw

succes en waren meestal van korte duur.

verworven leefstijl te verankeren in je dagelijkse bestaan. Dat maakt het tot een doeltreffend

Als ik, met de kennis van nu, kijk naar mijn voedingspatroon van toen, is het niet zo gek dat ik

totaalplan voor jouw gezondheid.

last had van overgewicht en een scala aan gezondheidsklachten. Ik kreeg er toch gauw zo’n

Het feit dat je dit boek hebt gekocht betekent dat je al een eerste stap hebt gezet in de richting

30 tot 35 suikerklontjes per dag mee binnen, oftewel zo’n 60 kilo suiker per jaar! Had ik toen

van een gezondere leefstijl. Dat je hebt besloten het heft in eigen hand te nemen en actief met

geweten dat zowel mijn overgewicht als mijn klachten terug te voeren waren op een sterk

je gezondheid aan de slag wilt gaan. En dat je de verantwoordelijkheid daarvoor ook heel

schommelende bloedsuikerspiegel en een daardoor ontwikkelde insulineresistentie, dan

duidelijk neemt. Dit boek is een waardevolle gids op je pad naar een gezondere leefstijl. Ik

was me een hoop ellende bespaard gebleven. Want daar is namelijk op een eenvoudige en

wens je veel succes op jouw ontdekkingstocht, maar bovenal: geniet van deze reis!

kipfilet,

snelle manier iets aan te doen, zo heb ik zelf ervaren!
Daarom ben ik ook zo blij met dit boek van Carola. Het maakt op een boeiende en heldere
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Gertie Tuller

manier duidelijk hoe lichaamsprocessen verlopen als je (te veel) suiker of voedingsmiddelen

Voedingsdeskundige en orthomoleculair gewichtsconsulent en specialist in het aanpakken van lichamelijke

eet die zich in je lichaam gedragen als suiker. Een inzicht dat ik graag had gehad op het

oorzaken die succesvol afvallen en een vitaal leven in de weg staan. www.jouw-leefstijl.nl
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Inleiding
Toen ik begon met mijn suikervrije avontuur was het af en
toe een behoorlijke zoektocht. Wat kon ik wel eten en wat
Totdat ik stopte met kijken

niet? Waar moest ik allemaal op letten en hoe zat het nou

naar wat er allemaal niet

eigenlijk in elkaar: suikervrij eten? Zelfs als food- en life-

(meer) kon en de focus ver-

stylecoach ben ik er nog aardig druk mee geweest om alles

legde naar wat er allemaal

uit te pluizen. Echt overal leek namelijk suiker in te zitten, en

wel mogelijk was! Ik liet het

als er geen suiker in zat dan was er wel iets anders mee aan de

oude echt los en gaf me vol-

hand. Om moedeloos van te worden…

ledig over aan mijn nieuwe
leefstijl. Er ging letterlijk en figuurlijk een nieuwe wereld voor me open en ik vond het geweldig.
In die wereld ging ik nieuwe groenten ontdekken, vond ik nieuwe bereidingsmethoden en
probeerde ik nieuwe gerechten en ingrediënten. Ik ontdekte nieuwe kookboeken en recepten
met gezonde voeding en ben naar hartenlust aan het experimenteren geslagen. Zo maakte
ik lunchgerechten zonder brood, ontdekte ik hoe lekker ontbijt kan zijn en kwam menig vriendin
graag bij me eten om alle suikervrije experimenten te proeven.
Ondersteund door alle leden van de Sugarchallenge Facebookgroep kregen mijn suikervrije
leefstijl en visie steeds meer vorm. Het enige nadeel aan mijn nieuwe ‘gezonde kookboeken’
vond ik soms de ingewikkelde gerechten met vaak lastig verkrijgbare en veelal ook kostbare
ingrediënten. Alhoewel ik nooit heb bezuinigd op mijn voeding en gezondheid, had ik toch
echt geen zin om kapitalen uit te geven aan eten en al helemaal niet om urenlang in de keuken
te staan. Bovendien stond ik me af en toe met mijn boodschappenlijstje in de supermarkt
echt wezenloos te zoeken.

Gezond eten is goedkoper!
Naarmate ik meer in mijn suikervrije leefstijl groeide, kwam ik erachter dat het eigenlijk allemaal heel eenvoudig is én begon ik in de supermarkt geld over te houden. Bovendien
spaarde ik veel tijd uit omdat ik alleen nog maar kocht wat ik nodig had en over de rest niet
meer na hoefde te denken. Ik ontdekte ook dat de supermarkt wel degelijk heel veel te bieden
heeft als het gaat om gezonde voeding en vond ook daarin mijn weg.
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Tegenwoordig maak ik een aantal keren per jaar een stop bij de natuurvoedingswinkel om

bron geworden. Dit boek is dan ook een beetje haar boek. Eigenlijk hebben we het samen

daar de benodigde basisproducten in te slaan die helaas (nog) niet verkrijgbaar zijn in de

gemaakt. Haar inspiratie heeft mij geholpen om een combinatie te maken van haar keuken

supermarkt. De rest vul ik aan met producten uit de super om de hoek.

en de mijne. Om de kracht en gezondheid van toen te combineren met het gemak en de

De mythe dat gezond eten duur is en alleen maar verkrijgbaar in de biologische winkel, is

geneugten van nu.

voor mij echt onzin. Uit eigen ervaring weet ik inmiddels dat ik voor 90 procent van al mijn
boodschappen gewoon in de supermarkt terecht kan. Gelukkig staan steeds meer supermarkten open voor de vraag van de consument naar eerlijke en gezonde producten.
Op mijn vraag aan Sugarchallenge-deelnemers waaraan ze behoefte hebben, kreeg ik
steeds weer als antwoord: een kookboek voor de ‘gewone’ mens. Met eenvoudige en smake-

Oud en nieuw, samen sterk

lijke gerechten voor iedere dag die ook goed te maken zijn als je geen keukenprinses bent en/

Hoe mooi is het dat we de aloude natuurprincipes kunnen combineren met alles wat we de

of geen tijd hebt om uren in de keuken te staan. Recepten die bovendien betaalbaar zijn en

afgelopen decennia hebben ontdekt en geleerd? Mijn oma zei altijd tegen me: ‘Kind, verwel-

goed te combineren zijn met een gezin en/of een drukke leefstijl. Ik heb met veel plezier aan

kom het nieuwe en behoud het goede van het oude.’ Hoe wijs is dat. En ze had gelijk. Juist het

die oproep gehoor gegeven.

oude wordt meer waard als je het verrijkt met het nieuwe.
Dit Sugarchallenge-basiskookboek helpt je daarom veel oude wijsheden te combineren met
nieuwe inzichten. Naast de basisprincipes van een goed bloedsuikermanagement, ontdek je
aan de hand van ruim honderd eenvoudige suikervrije recepten dat het eigenlijk heel makkelijk

Terug naar de basis

is om suikervrij te koken en te eten met het hele gezin. We gaan dus terug naar de basis, maar
dan wel op een manier die helemaal past bij de huidige tijd.

Ik ben voor dit kookboek teruggegaan naar de tijd dat

Ik hoop dat dit boek jou net zo zal inspireren als het mij heeft gedaan en

voeding nog geen ‘ding’ was en nog herkenbaar was als

wens je ontzettend veel kookplezier!

voeding. De tijd waarin suiker nog een delicatesse was waar

Voeding bestond nog niet uit

je af en toe heerlijk van kon genieten en waarin drie keer per

prachtige verpakkingen met

dag een voedzame maaltijd eerder regel was dan uitzonde-

de meest waanzinnige kreten

ring. In deze tijd werd veel zorg en aandacht aan eten besteed

erop en allerlei exotische

en werd eten nog niet respectloos in een bakje gestopt ‘voor

vruchtensoorten. Een appel

in de magnetron’.

had nog wormengaatjes en

Carola

stoofvlees stond nog uren te
pruttelen op het fornuis. In deze tijd kwam diabetes type 2 alleen maar voor bij oudere mensen
en was obesitas eerder een uitzondering dan een regel. Dit was de tijd van mijn oma. Mijn

PS ben je een lezer van een van de eerste 4 drukken van mijn eerste boek 100% Suikervrij in 30 dagen, dan zul

oma was getrouwd met een groenteman en wist dan ook oneindig veel heerlijke gerechten te

je in dit boek wellicht enige verschillen merken ten aanzien van de toegestane suikers tijdens de Sugarchallenge.

maken. Ik had overigens een hele hippe oma, zo eentje die altijd vol verve iedere vernieuwing

Dit heeft ermee te maken dat op basis van de ervaringen van de Sugarchallenge deelnemers de regels van de

verwelkomde. Ook bij haar kwamen dus al snel de ‘nieuwerwetse’ voedingsgewoonten op

Sugarchallenge zijn aangescherpt. Hierdoor is alles nog overzichtelijker en éénduidiger geworden ten aanzien

tafel en deden de pakjes en de zakjes hun intrede. Ze is een aantal jaren geleden gestorven,

van het bereiken en behouden van een gezonde bloedsuikerspiegel!

aan de gevolgen van diabetes. Haar verhaal is voor mij inmiddels een oneindige inspiratie-
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9. Recepten
Ontbijt p. 84

Brood p. 98

Salades
Diana’s sperziebonensalade

Zuurdesembrood

Salade met rucola, geitenkaas en noten

Ontbijtsmoothies

Roggebrood

Kip-kerriesalade met ananas

Yoghurtsmoothie met havermout en framboos

Zelfgebakken roggezuurdesembrood

Rodebietensalade met rivierkreeft en quinoa

Tropicalsmoothie

Italiaans brood

Italiaanse kipsalade met pesto

Avocado-sinaasappelsmoothie

Provençaals knoflookbrood

Zalmcarpaccio

Rijstepap met havermout en kaneel

Roggevolkorencrackers

Dressings

Overnight oats

Super suikervrije ontbijtsandwiches

Basisrecept voor dressing

Griekse vanilleyoghurt met fruit en noten

Geroosterde desemsandwich met kruidenkaas,

Groenekruidendressing

Boekweitpannenkoekjes met hüttenkäse en

komkommer en gerookte zalm

Zoete mosterddressing

warme bessen

Roggebrood met zachte geitenkaas, noten en fruit

Frambozendressing

Appel-notenbrood met amandelspijs

Zuurdesemboterham met lauwwarme eiersalade

Oosterse sesamdressing

Omelet met groente

Crackertje met pesto, tomaat en kaas

Knoflookdressing

Omelet met prei en champignons

Crackertje met avocado, rucola en rosbief

Soep

Ontbijtkoek

Omelet met gerookte zalm

Groentebouillon

Roerei met bieslook

Courgettesoep met fetakaas

Oma’s groentesoep van Henny

Suikervrije lunches p. 104

Goulashsoep met pastinaak

Suikervrij broodbeleg

Mexicaanse bonensoep

Ontbijtrepen

Rode-kidneybonenspread

Erwtensoep

Wortel-appelsalade met zonnebloempitten

Gegrilde groente

Gegrilde-paprikasoep

Pittige koekjes

Kruidenboter

Bloemkool-mosterdsoep met pittig gehakt

Kruidendip met geitenkaas

Lydia’s venkelsoep

Pittige ontbijtjes

Gerties heksenkaas
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Diner p. 116

Feest! p. 146

Bea’s pompoenhutspot met lamsvlees
Stamppot van knolselderij, prei, appel en kipfilet

Appelmoes

Noten

Basisrecept deeg

Stamppot met kikkererwten, broccoli en noten

Rabarber met aardbeien

Pompoenchips

Basisrecept zoete mousse

Marokkaanse stoofschotel met lamsvlees,

Stoofpeertjes met balsamicoazijn

Energieballetjes

Frangipane met vruchten

pruimen en amandelen

Zoete aardappelfriet met kaeel en citroenmayo

Gehaktballetjes

Basisrecept voor suikervrije taart

Stukjes fruit met noten

Appeltaart

Hartige taart

Minipizza’s

Friszure rabarbertaart met aardbeien

Basisrecept voor hartige taart

Augurkje met kaas

Frisse MonChou-hazelnoottaart

Zure haring met roggebrood

Choco-kokoskoekjes van Joyce

Saus voor de hartige taart

Maak je maaltijd op
smaak met… p. 132

Dadel met geitenkaas

Basisrecept voor vanillecake

Rosbiefrolletjes met tuinkers en

Appel-kaneelcake

Pesto

avocadomousse

Chocolademarmercake

Hartige taart met champignons en prei

Tapenade

Gekookt eitje

Vruchtenmuffins

Gorgonzolataart met wortel en pompoen

Verse kerrieboemboe

Chocolademuffins

Plaatpizza!

Gepofte knoflook

Tina’s dadel-sinaasappeltaart

Easy pizzasaus

Mayonaise/knoflooksaus

Linda’s bananen-chocoladecake

Pizza tomaat met geitenkaas

Satésaus

Flappen en pasteitjes

Pizza tomaat met groente

Verse kruiden

Hartige taart met geroosterde paprika
Preitaart met cashewnoten
Courgettetaart met zwarte olijven

Basisrecept deeg

Pizza tomaat met vruchten en geitenkaas

Hollandse appel-kaneelflap

Pizza tomaat met kip en spinazie

Tropische flap

Pizza met uien en tonijn

Zoete notenflap

Lekker wokken!
Spinazie met ui, knoflook, feta en noten

Desserts p. 138

Hartige pasteitjes

Hannijs luchtige chocolademousse

Groentecurry met vis

Fruitige yoghurtshake

Italiaanse roerbak met kip en pesto

Tiramisu

Sambalboontjes met cashewnoten en banaan

Apple crumble

Bloemkoolroerbak met kerriepasta en noten

Bananenyoghurt

Suikervrij uit de oven

Fruitsoep

Spruitjes-kastanjeschotel met zoete aardappel en

Suikervrije chocolaatjes à la Annemieke

knolselderijpuree
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Snacks p. 143

Lekker voor erbij

Noten-spinaziepasteitje

Toelichting bij
de recepten

Recepten met een * zijn
geschikt vanaf de suikerbewuste fase. Alle overige
recepten kun je eten
tijdens jouw Sugarchallenge!

Pasteitje met champignons en prei
Pasteitje met pesto en fetakaas

Het ‘moderne wecken’ p. 156
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Ontbijtsmoothies

Tropicalsmoothie

Als je weinig tijd hebt om te ontbijten, zijn deze ontbijtsmoothies een uitkomst. Je kunt ze eventueel al de avond van tevoren maken en in de koelkast
bewaren in een speciale thermobeker die je de volgende ochtend zo mee-

Deze smoothie is heerlijk in de zomer, of als extra aanvulling op
een speciaal ontbijt. Combineer ’m met een stuk notenbrood
(zie pagina 92) of een gekookt eitje.

neemt in de auto. Belangrijk bij het samenstellen van een smoothie is dat je hem niet
te zoet maakt en zorgt voor voldoende eiwitten, vezels en vetten zodat je goed en lang
verzadigd bent. Persoonlijk meng ik daarom altijd nog een flinke hand zonnebloem-

Je hebt nodig
200 ml kokoswater (let op:
zonder smaakje)
2 plakken verse ananas in

Doe alle ingrediënten bij elkaar in de blender en laat draaien totdat
alles goed gemengd is.

grove stukken
een flinke hand basilicum
1 el kokosolie

pitten of havermout door mijn smoothie.

3 handen verse spinazie

Yoghurtsmoothie met havermout en framboos
Je hebt nodig

tip voeg voor een extra ‘bite’ een handje geroosterde zonnebloempitten toe
aan de smoothie.

Doe de yoghurt samen met de frambozen in de blender. Blender tot

200 ml volle yoghurt (3,5% vet)

alles goed gemengd is en voeg dan de havervlokken toe. Roer goed door

100 g (bevroren) frambozen

elkaar en laat ongeveer 15 min. staan zodat de haver lekker zacht wordt.

4 el havervlokken

Avocado-sinaasappelsmoothie
Roer het chiazaad door een half glas lauwwarm water en laat ongeveer

tip

deze smoothie kun
je prima een avond van
tevoren maken. De
havermout zal dan flink
vocht opnemen
waardoor het geheel
meer consistentie
krijgt.
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15 min. staan totdat het een papje vormt. Pers de sinaasappels uit en
doe het sap samen met de avocado’s en rucola in de blender. Laat
draaien totdat alles goed gemengd is. Voeg tot slot het opgeloste
chiazaad toe.

Je hebt nodig
sap van 4 sinaasappels
2 rijpe avocado’s, geschild
en ontpit
2 handen rucola (of spinazie)
1 el chiazaad

tip voor een tropisch tintje kun je er nog wat geraspte kokos
aan toevoegen!
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Omelet met groente

Oma’s groentesoep van Henny

Regelmatig ontvang ik nog paniekreacties van mensen die bang zijn dat hun
cholesterolgehalte te hoog wordt door het eten van eieren. Dit is niet het
geval. Wetenschappelijk is zelfs aangetoond dat het cholesterol uit eieren geen
relatie heeft met de cholesterol in ons lichaam, maar juist heel gezond is voor
ons lichaam. Het teveel aan cholesterol dat in het lichaam wordt gevormd, wordt

Mijn vriendin Henny is gespecialiseerd in de Chinese geneeskunde en is
daarom een groot voorstander van soep als ontbijt. Ik moet eerlijk zeggen
dat ik dat altijd maar een raar iets vond. Totdat ze mij een keertje op een
soepontbijt trakteerde. Sindsdien eet ik zeker in de winter graag af en toe
een kopje stevige rundvleessoep volgens haar recept!

hoofdzakelijk veroorzaakt door het eten van snelle koolhydraten en suikers…
dus neem gerust een eitje bij je ontbijt! Bij ons thuis is een omeletje of gebakken ei
een favoriet begin van de dag. Vaak gebruik ik dit ontbijt om restjes groente in te
verwerken, maar soms doen we het ook zonder.
Je hebt nodig
2 eieren per persoon

Henny: ‘Net als bij onze grootmoeders is het in de Chinese geneeskunde van belang de juiste ingrediënten in het juiste jaargetijde te
gebruiken. ’s Winters wordt gekozen voor verwarmende voeding en

naar smaak extra rundvlees

bitter. Het voorjaar is de overgang van het vette van de winter naar het

1 of 2 biologische groente-

Klop met een vork tot een schuimige massa en voeg zout en peper

magere van de zomer en staat de smaak zuur centraal, en in de herfst

bouillonblokjes naar smaak

is het juist andersom en speelt de smaak pittig de hoofdrol. Het

handje fijngesneden verse

op een matig vuur de olijfolie. Voeg de fijngesneden soepgroente toe

element aarde verbindt in het Chinese voedselproces na ieder seizoen

groente (of andere groenterestjes

en laat heel even bakken. Voeg vervolgens het eiermengsel toe en
draai het vuur zachter zodat de omelet langzaam gaart. Doe eventueel
een deksel op de pan.

die je fijn snippert)
scheutje olijfolie of kokosolie

preiringetjes en fijngesneden champignons, dragon en/of verse
peterselie.

Omelet met gerookte zalm: doe zalmsnippers in de
pan en voeg direct het ei erbij; ook lekker met bieslook,
mierikswortel (al door het ei mengen), peper en zout.

overheersen)

de elementen aan elkaar met haar zoete smaak. Het klinkt misschien

3-4 kruidnagels
2 laurierblaadjes

een goed begin van de dag. Deze soep is bijzonder verwarmend,

Omelet is ook ideaal om mee te nemen als lunch samen met wat

Kies ook eens voor
Omelet met prei en champignons: met dunne

(echt niet meer, anders gaan ze

gek, maar ontbijten met een stevige verwarmende soep in de winter is
bouwt sappen op en beschermt tegen extreme koude.’

plakjes komkommer of kleine snoeptomaatjes.

tip
lekker met
zelfgemaakte
mayonaise of
Ton’s-Belze
Mayo!

1 mergpijp

de smaak zout, in de zomer gaat het juist om verkoelend en de smaak

naar smaak toe. Roer tot slot de peterselie erdoor. Verwarm intussen

peterselie

1 grote runderschenkel en/of

Breek de eieren in een schaal en voeg de koffieroom of het water toe.

scheutje koffieroom of water

1 zakje fijngesneden soep-

Je hebt nodig

verse gember naar smaak
oregano naar smaak
1 zak (of voor een grote pan

Vul een pan met water en zet deze op met de schenkel en/of mergpijp,

2 zakken) boerensoepgroente

het vlees en de bouillonblokjes. Schep, als het kookt, het schuim eraf

(snijd je de groente zelf, neem

(hiermee verminder je eventuele winderigheid). Voeg vervolgens de
kruidnagels, de laurierblaadjes, wat stukjes verse gember en wat
oregano toe.
Laat op een heel laag vuur het vlees minimaal 3 uur trekken. Als het

dan lekkere winterwortelen, allerlei koolsoorten en/of bonen
en erwten)
beetje tamarisaus

langer kan is het beter. Vaak zet ik de soep ’s avonds laat op en laat
deze de hele nacht op het vuur staan. Doe daarna de groente erbij en

Roerei met bieslook: doe de geklutste eieren in de pan,

laat dat nog minimaal 1 uur meetrekken. Proef en maak de soep af

blijf hierin roeren zodat er kleine stukjes ei ontstaan. Voeg op het

met wat tamarisaus en/of zout.

laatst de fijngesneden bieslook toe.
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Italiaanse kipsalade met pesto
Je hebt nodig
1-2 kipfilets, in bouillon gekookt
1 basilicumplantje
olijfolie
1 teentje knoflook, gepeld en in
kleine stukjes gesneden
1 el pijnboompitten

Maak in de keukenmachine een pesto van de basilicum, een flinke

Dressings
Een goede dressing brengt de ingrediënten in een salade bij
elkaar. Helaas bevatten de meeste kant-en-klare saladedressings

scheut olijfolie, het teentje knoflook en de pijnboompitten.

veel suiker en andere chemische toevoegingen waardoor ze

Trek ondertussen de gekookte kipfilet uit elkaar met twee vorken.

eigenlijk de salade ruïneren. Bovendien smaken ze daardoor

Meng de kip met de pesto en de bleekselderij. Breng op smaak met
peper en zout. Meng dit vervolgens door de rucolasalade en garneer

allemaal hetzelfde. Gelukkig is het heel eenvoudig
om zelf een dressing te maken voor je salade.

met enkele zwarte olijven. Lekker met groenekruidendressing of
knoflookdressing (zie pagina 111).

2 stengels bleekselderij,
in kleine stukjes
1 zakje rucola
zwarte olijven

Basisrecept voor dressing
Meng al deze ingrediënten door elkaar en bewaar je basisdressing in
een afgesloten jampotje maximaal twee weken in de koelkast.

Zalmcarpaccio
Je hebt nodig

Maak op een bord een frisse gemengde groene salade met rucola,
veldsla en verse spinazie, gesneden bosui, stukjes venkel en zwarte

verse spinazie
1 bosuitje, in ringetjes
gesneden
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12 el olijfolie
12 el zonnebloemolie

gemengde groene slasoorten
zoals rucola, veldsla of

Je hebt nodig

olijven. Leg hieroverheen de plakken gerookte zalm als een soort
carpaccio. Garneer met uienringen, kappertjes en verse dille.
Breng op smaak met peper, zout en een scheutje olijfolie. Lekker met
groenekruidendressing of mosterddressing (zie pagina 111).

Aan de basisdressing kun je vervolgens van
alles toevoegen
Groenekruidendressing:

6 el balsamicoazijn
een beetje limoensap
peper en zout naar smaak

met verschillende soorten fijngesneden groene kruiden en knoflook.

Zoete mosterddressing:
met 1 eetlepel mosterd en wat sinaasappelsap.

Frambozendressing:

1 el venkelblokjes

pureer 1 hand verse frambozen en meng dit door de basisdressing.

zwarte olijven

Oosterse sesamdressing:

100 g gerookte zalmfilet

met 1 eetlepel sesamolie en 1 eetlepel tahin.

1 kleine ui, in ringen

Knoflookdressing:

kappertjes

pof 3 knoflookteentjes 10 min. met schil in de pan, knijp uit en voeg

verse dille

toe aan de basisdressing.
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Stamppot van knolselderij met prei, appel en
gebakken kipfilet
Je hebt nodig

Schil de knolselderij en snijd deze in blokjes. Kook de blokjes in onge-

Marokkaanse stoofschotel met lamsvlees,
pruimen en amandelen
Bak het vlees aan met de ui en knoflook, peper en zout. Voeg

Je hebt nodig

1 knolselderij, in blokjes

veer 20 min. gaar in water met een beetje zout. Snijd ondertussen

vervolgens de wortel en bleekselderij toe en laat goed doorbakken.

800 g lamsvlees, in grote

100 g kipfilet per persoon

de kipfilet in stukken en bak deze in een beetje olie bruin. Zodra de

Voeg de overige ingrediënten toe en vul aan met een scheut water en

dobbelstenen gesneden

klontje roomboter

knolselderij gaar is, laat je deze goed uitlekken in een zeef. Voeg de

het weekvocht van de pruimen zodanig dat het vlees net onder water

1 ui, gesnipperd

2 preien, in ringen

roomboter toe en stamp het geheel tot een puree. Snijd de prei in fijne

staat. Laat 2 uur op zacht vuur sudderen. Roer af en toe om.

2 tenen knoflook, in plakjes

2 appels, geraspt

ringetjes en fruit even aan in de pan. Meng de prei door de knolselde-

Voeg indien nodig nog wat vocht toe. Lekker met een flinke

1 winterwortel, in stukjes

1 hand verse peterselie,

rijpuree. Rasp de appel en meng dit erdoor samen met de kipstukjes.

snee roggebrood!

fijngesneden

Breng het geheel op smaak met zout, peper en verse peterselie.

4 stengels bleekselderij, in
grove stukken
1 tl verse gehakte gember
1 bos peterselie, fijngesneden

Stamppot met kikkererwten,
broccoli en noten

300 g gedroogde pruimen
(deze even wellen in lauwwarm
water)
1 tl kaneel
100 g witte amandelen

Je hebt nodig
naar keuze 2 blikken
kikkererwten of 3 mokken
gedroogde kikkererwten (denk er
bij gedroogde kikkererwten aan

Kook de kikkererwten gaar in ruim water en voeg tijdens het koken
2 tenen knoflook toe in de schil. (Voor de gedroogde erwten geldt
1 uur kooktijd; de erwten uit blik hoef je alleen maar warm te maken.)
Blancheer de broccoliroosjes kort in kokend water en rooster de
cashewnoten in de koekenpan. Hak de noten grof. Giet de kikker-

dat je deze een dag van tevoren in

erwten af en bewaar de knoflook. Stamp de kikkererwten en spatel de

de week zet)

broccoliroosjes plus de noten erdoorheen. Knijp de knoflook uit het vel

2 tenen knoflook, in de schil
1 stronk broccoli, in kleine

en roer deze door de stamppot. Op smaak maken met peper, zout en
eventueel kruiden.

roosjes
1 hand cashewnoten
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Lekker wokken!
Roerbakken of wokken is een ideale manier om snel een heerlijke en
gezonde maaltijd op tafel te zetten.

Groentecurry met vis
Deze groentecurry kun je maken van verschillende groenten zoals
broccoli, bloemkool, wortel, courgette, paksoi, groene paprika, ui

De wokregels

en champignons. De basis voor deze curry is de kerrieboemboe

Snijd vooraf alle groenten.
Blancheer eventueel heel kort de wat hardere groenten (denk hierbij aan wortel,
broccoli, bloemkool, knolselderij en dergelijke).
Zorg ervoor dat het vet waarin je bakt goed heet is voordat je de groenten erin doet.

(zie pagina 134). Deze doe je in de pan en vervolgens voeg je naar
smaak de verschillende groenten toe (denk eraan de hardere
groentesoorten eerst kort te blancheren). Kies je favoriete vis uit,
snijd deze in grove stukken en laat dit kort meegaren.

Het beste kun je daarom kiezen voor kokosvet; dit kan goed verhit worden zonder
dat het verandert in een giftige massa.

tip
ook lekker
met
garnalen!

Voeg vervolgens de smaakmakers toe, zoals een boemboe, tamari, knoflook of
andere kruiden.
Doe daarna de groenten in de pan, van hard naar zacht… Zo voorkom je dat de
harde groenten nog niet gaar zijn en de zachtere groenten ‘tot snot’ gekookt worden.

Italiaanse roerbak met kip en pesto
Snijd de kipfilet in grove stukken en bak deze kort aan in een lekkere
knoflookolie, gemaakt van olijfolie met de knoflook en ui. Voeg daar
de groenten aan toe. Breng het geheel op smaak met verse pesto
(zie pagina 133) of verschillende Italiaanse kruiden zoals tijm, oregano
en basilicum.

Je hebt nodig
100 g kipfilet per persoon,
in grove stukken
2 teentjes knoflook, in plakjes
1 uitje, gesnipperd
mediterrane groenten zoals

Spinazie met ui, knoflook, feta en noten
Je hebt nodig
2 handen geroosterde
cashewnoten
1 uitje, fijngesneden
1 teentje knoflook, fijngesneden
1 grote zak verse spinazie

paprika, courgette, tomaat en
uien, grof gesneden
verse Italiaanse kruiden zoals

Rooster de cashewnoten kort in een droge koekenpan tot ze lichtbruin

tijm, oregano en basilicum

zijn. Fruit de ui en knoflook heel kort in wat olie. Voeg de spinazie toe.

2 el verse pesto

Laat heel even bakken totdat de spinazie begint te slinken, niet langer.
Breng op smaak met peper en zout. Doe dit roerbaksel in porties op
een bord en kruimel er de feta en de noten overheen.

tip wil je aubergine gebruiken, bak deze dan even apart zodat je zeker weet dat ie goed
gebakken is. Roer deze op het laatst door het groentemengsel heen.

1 plak schapenfeta, in blokjes
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