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In dit boek staan de recepten op logische 
volgorde weergegeven. Eerst worden 
er variaties voor ontbijt, lunch, diner en 
toetjes voorgeschoteld. Vervolgens komt 
er gezond fastfood aan bod. Daarna pas-
seren de verjaardagen, feestdagen, snacks 
en lekkers de revue. Als afsluiting worden 
de kruidenmengsels, sauzen, dips en dran-
ken opgediend. 
Het laatste groene deel, de ‘Minigids voe-
ding’, bevat veel achtergrondinformatie 
over voeding.
 
Symbolen seizoen 
In dit boek staan de volgende symbolen 
bij de gerechten: 

 Lente 

 Zomer

 Herfst

 Winter

Bovenstaande symbolen geven duidelijk 
aan wanneer de ingrediënten uit het re-
cept volgens de seizoenen (lokaal) verkrijg-
baar zijn. 

Alle recepten zijn voor 2 personen, tenzij 
anders vermeld.

Combineer en speel 

Het bereiden van voeding is een dyna-
misch proces. Dit boek zal het aanleren 
van nieuwe eetgewoonten erg makkelijk 
maken. Waar je in het begin strikt volgens 
de recepten zult werken, zul je later steeds 
vertrouwder raken met het variëren van 
onderdelen van recepten en het creatief 
toepassen van je eigen inzichten. Het doel 
is om uiteindelijk je eigen ‘werkbord’ te 
ontwerpen. Hieronder alvast enkele voor-
beelden.

♦ De gerechten van het ontbijt kun je ook 
als (deel van de) lunch of bij de warme 
maaltijd gebruiken.

♦ Lunchgerechten kunnen, net als de soe-
pen, in kleinere portie als voorgerecht bij 
een gezellig etentje worden geserveerd.

♦ Voorgerechten kun je in een dubbele 
portie als lunch gebruiken. Vul dit even-
tueel aan met een salade, noten of fruit.

♦ Soepen zijn ook heel goed als hoofd-

Hoe gebruik ik dit boek?
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Zoet notenbrood

Voorbereiding: 10 min.
Bereiding: 80-90 min.

Je hebt nodig:
•	 600	gram	noten	(fijngemalen	hazelno-

ten,	walnoten	en/of	amandelnoten)
• 6 eieren
•	 flinke	klont	kokosolie
•	 wat	zout
•	 2-4	el	geraspte	kokos,	naar	smaak	

meer
•	 als	vulling:	tutti	frutti,	vijgen,	abrikozen,	

dadels	of	andere	gedroogde	vruchten.

Bereiding:
- Verwarm de oven voor op 170 oC.
- Klop de eieren met de kokosolie goed 

los en schuimig.
- Voeg de kokos en de vulling van noten 

en/of vruchten toe.
- Doe alles in een cakeblik en dek het af 

met aluminiumfolie.
- Zet het notenbrood in het midden van 

de oven.
- Verwijder het aluminiumfolie na de eer-

ste 40 min. en bak vervolgens zonder 
aluminiumfolie, dus totaal 80 min.

Je kunt dit OER-
brood in plakjes 
gesneden in de 
vriezer bewaren.

Tip:
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Vervanging van aardappelen

Er zijn verschillende groenten die je kunt 
gebruiken als vervanging van de aardap-
pel. Dit zijn de zoete aardappel (bataat), 
knolselderij, pompoen en koolraap.

De smaak
- zoete aardappel of bataat: neutraal 

van smaak, kan zoet en hartig worden 
bereid.

- pompoen: neutraal van smaak
- knolselderij: iets zoetig, vraagt om 

meer zout en peper of andere krui-
den en specerijen in bijvoorbeeld een 
stamppot.

- koolraap: kruidig van smaak, zout en 
peper toevoegen is voldoende. 

 koolraap is iets vezeliger dan aardap-
pel. Voor de stamppot hoef je minder 
koolraap per 2 personen te gebruiken.
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• Beginnen met koken:
 - Zet eerst al je ingrediënten klaar.
 - Weeg of pas de hoeveelheden af.
 - Maak ze schoon, snijd, rasp, plet of kneus de 

ingrediënten zoals vermeld.

• Fruit en groenten die snel verkleuren kun je even 
insmeren met citroensap zodat de kleur behouden 
blijft. Denk aan appel, banaan en peer. Snijd ze 
zonodig op het laatste moment.

• Maak gebruik van keukenhulpmiddelen die de 
groenten snel kunnen snijden: een keukenmachine, 
mandoline of andere hulpmiddelen om de groenten 
snel te schaven, in reepjes te snijden of te snippe-
ren. 

 Of snijd de groenten zelf om tot rust te komen en 
de dag te overdenken. Mindfulness in de keuken.

 
• Gebruik de waterkoker of de fluitketel om snel 

warm water te hebben. Dat scheelt behoorlijk veel 
tijd

• Zet je pannen al op het vuur op de laagste stand, 
zo kan je (koeken)pan warm worden. Bij het toevoe-
gen van de roomboter of kokosolie is deze sneller 
warm om te starten. 

• Snijd de ingrediënten met een langere bereidings-
tijd kleiner waardoor de bereidingstijd afneemt.

• Gebruik een minimale hoeveelheid water om 
groenten te koken, zo blijven de vitaminen en 
mineralen in je groenten in plaats van in het kook-
vocht.

• Bewaar het kookvocht dat je afgiet. Misschien kun 
je het nog gebruiken om meer smaak aan je ge-
recht te geven of om het wat smeuïger te maken. 
Een andere optie is om het kookvocht in een soep 
her te gebruiken.

• Maak gebruik van een stoompan. Onderin kook je 
de groenten voor de puree en erboven stoom je 
de hardere groentesoorten zoals broccoli, bloem-
kool, wortel of pastinaak.

• Bij het maken van een puree is de hoeveelheid 
vocht van belang. Zorg dat je droog begint en 
langzaam aan het vocht toevoegt. Per voedings-
middel en eetmoment kan de hoeveelheid vocht 
dat nodig is verschillen. Op gevoel toevoegen en 
experimenteren geeft het beste resultaat.

• Blijf tijdens het hele proces van eten bereiden 
kijken, proeven en voelen wat er gebeurt. Hoe is 
de smaak? Wat is er nog nodig? Bakt of kookt het? 
Of gaat het juist te hard? Proef altijd hoe de smaak 
is als het gerecht gereed is. Je kunt het dan nog 
aanpassen. Liever op het eind nog iets extra toe-
voegen, dan tot het besef komen dat je teveel zout 
hebt gebruikt of een specerij overheerst.

Tips & trucs voor snel en makkelijk koken
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Wokgroenten met garnalen  

Voorbereiding: 10 min.
Bereiding: 10 min.

Je hebt nodig:
• ½ -1 el kerrie naar smaak
• 1 ui, in ½ ringen gesneden
•	 2	teentjes	knoflook,	fijngesneden
•	 1	cm	verse	gember,	geschild	en	geraspt
•	 1-2	wortelen,	in	schijfjes	gesneden
•	 2	stengels	bleekselderij,	in	boogjes	gesneden
•	 1	handvol	bloemkool	en/of	broccoli
• 8-10 garnalen,	gepeld	en	rauw	
•	 bosuitje,	in	ringetjes	gesneden
• kokosolie
•	 zout	en	peper

Bereiding:
- Verwarm de pan en voeg de kokosolie toe als deze heet is.
- Doe eerst de kerrie bij de olie en laat dit even meebakken. Hier-

door komen de smaken en geuren vrij. 
- Doe de ui en knoflook ongeveer 2 min. in de pan op niet te hoog 

vuur om aan te fruiten.
- Voeg de gember toe.
- Bak de wortel, bleekselderij, bloemkool of broccoli 3 min. mee.
- Voeg de garnalen toe en breng alles met zout en peper op 

smaak.
- Bak alles nog ongeveer 3 min. of totdat de garnalen mooi roze en 

gaar zijn.
- Serveer de groenten en garnalen op een bord en strooi er de 

ringetjes bosui over.

Variatie:
- Neem alleen geelwortel in plaats van kerrie.
- Voeg gekneusde karwij toe en vervang de garnalen door stukjes 

kip die je voor de ui al meebakt.
- Maak zelf een combinatie met andere groenten aangepast aan 

het seizoen.

LUNCH
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Voorbereiding: 15 min.
Bereiding: 35 min.

Je hebt nodig:
• 2 el kokosolie of ghee
•	 1	ui,	fijngesneden
•	 1	teen	knoflook,	fijngesneden
•	 450	g	rauwe	rode biet, schoonge-

boend,	geschild	en	in	blokjes	gesneden
•	 1	tl	karwijzaad,	gekneusd
• 1½ l groentenbouillon
•	 2	el	appelazijn
•	 1	el	walnootolie
• 300 g witte	kool,	geschaafd
• bieslook, ter garnering

Bereiding:
- Verhit de olie in de pan. Doe de karwij-

zaad erbij en rooster dit.
- Voeg als de karwij geurt de ui en knof-

look toe. Smoor deze 5 min.
- Voeg de bietjes toe en smoor 2 min. op 

halfhoog vuur.
- Overgiet alles met de bouillon en laat 

de bieten op laag vuur in ongeveer  
15-20 minuten gaar worden.

- Roer de azijn erdoor.
- Pureer de soep in een blender of met 

de staafmixer glad.
- Strooi de witte kool erover.
- Sluit de pan met een deksel en laat de 

soep nog 5 min. zachtjes koken tot de 
kool gaar en nog wel knapperig is.

- Besprenkel de bietensoep met wat 
walnootolie.

SO
EPEN

Soep van rode biet en witte kool 

- Serveer de soep met de bieslook als 
garnering.

Variatie:
- Garneer extra met geroosterde zaden 

zoals pijnboom-, zonnebloem- of pom-
poenpitten.

- Garneer met geroosterde en gehakte 
hazelnoten.

- Vervang de karwij door op het laatste 
moment 1 el mierikswortelpuree door 
de soep te mengen.

- Gebruik lijnzaadolie in plaats van de 
walnootolie.

- Gebruik dit gerecht als hoofdmaaltijd 
met notenbrood, een cracker en een 
heerlijke salade of gekookte groente.

Tip: Je kun ook biologische voorgekookte bietjes gebrui-ken. Dit scheelt 15 min. in de bereiding en deze bietjes zijn een groot deel van het jaar verkrijgbaar.
• Vries het restant van de soep in voor later gebruik.• Gebruik het restant als saus bij een volgende warme maal-tijd of neem het als lunch mee.
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Voorbereiding: 15 min.
Bereiding: 5 min.

Je hebt nodig:
• 16 groene asperges,	gestoomd	en	

afgekoeld
• 2 eieren, hardgekookt, afgekoeld en 

fijngehakt
•	 100	g	veldsla,	fijngesneden
•	 walnotenolie	om	te	besprenkelen
•	 versgemalen	peper

Bereiding:
- Schik de asperges op 2 borden.
- Bestrooi de punten met het ei.
- Verdeel de veldsla over de borden.
- Besprenkel de walnootolie over de 

asperges en de veldsla.
- Maal er royaal peper over.

Variatie:
- Vervang veldsla door winterpostelein, 

waterkers, spinazie of rucola gedurende 
het jaar.

Voorgerechten

Asperges met eieren en veldsla 



Snelle spinazie wok  

Voorbereiding: 15 min.
Bereiding: 10 min.

Je hebt nodig:
• 1 kg spinazie,	gewassen
• 1 ui, gesneden in ½ ringen
•	 4-8	tenen	knoflook
• 100 g rozijnen
• 2 el kokosolie
•	 zout	en	peper

Bereiding:
- Verwarm een hapjespan op het vuur.
- Doe de kokosolie, ui en de knoflook 

erbij.
- Fruit dit aan totdat de ui glazig is.
- Voeg de helft van de rozijnen toe.
- Voeg steeds een handvol spinazie toe. 

Laat deze slinken en het vocht verdam-
pen.

- Voeg als alle spinazie is toegevoegd de 
rest van de rozijnen toe.

Variatie:
- Doe bij de ui en knoflook een flinke 

hoeveelheid champignons of andere 
paddenstoelen en bak deze aan.

86

Tip: Serveer dit gerecht met gebakken of ge-kookte zoete aardappel, knolselderij, koolraap, pompoen of een puree.
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Voorbereiding: 10 min.
Wachttijd: 4-8 uur om te marineren
Bereiding: 25 min.

Je hebt nodig:
•	 ongeveer	400	g	kleine	lamsschouder, 

uitgebeend	en	ontdaan	van	het	meeste	
vet.

 Vraag de slager om uit te benen en het 
vlees	in	blokjes	van	4	x	4	cm	te	snijden

•	 2-3	(rode)	uien,	in	vieren	gesneden
• 1 courgette,	in	plakken	van	1	cm
• 3 el kokosolie, gesmolten
•	 sap	van	1	citroen
•	 2	teentjes	knoflook,	gesnipperd	en	op	

de	plank	fijngewreven
• 2 tl gedroogde oregano
•	 1	tl	gedroogde	tijm	of	enkele	takjes	

verse	tijm
•	 zout	en	versgemalen	peper

Bereiding:
- Schenk de citroensap in een grote kom.
- Voeg knoflook, kruiden en naar smaak 

zout en peper toe.
- Roer het lamsvlees door het mengsel.
- Bedek de kom met cellofaan en zet het 

in de koelkast. Marineer het vlees 4-8 
uur en roer het een paar keer om. Het 
is ook mogelijk om korter te marineren. 
Dit geeft alleen minder smaak.

- Scheid de stukken ui in partjes van 2 tot 
3 laagjes.

- Haal de blokjes vlees uit de kom en 
bewaar de marinade.

Lamsspiezen, BBQ en grill 

- Rijg de blokjes vlees afgewisseld met ui 
en courgette aan metalen spiesen.

- Leg deze op een rooster of bakplaat.
- Voeg wat gesmolten kokosolie bij de 

marinade en bestrijk de spiezen er 
mee.

- Zet de grill aan of steek de BBQ aan 
(op kooltjes minimaal 1 uur van tevo-
ren).

- Rooster de spiezen 10 min. onder de 
matig tot hete grill of op de BBQ.

- De spiezen mogen niet te dicht bij de 
hittebron liggen.

-  Wacht tot het vlees begint te schroei-
en.

- Draai de spiezen om en bestrijk ze 
opnieuw met de marinade.

- Rooster ze nog 10-15 min.
- Serveer direct.

Tip: De marinade-
tijd geeft uiteindelijk 
de smaak aan de 
lamsspiezen. Reken 
minimaal één uur als je 
ze korter wil marineren.

HOOFDGERECHTEN



Chocoladetaart  
8-12 stukjes

Voorbereiding: 10 min.
Bereiding: 30-40 min
 
Je hebt nodig:
•	 100	g	roomboter,	in	blokjes	gesneden
•	 100	g	pure	chocolade	(72%	cacao	of	

hoger),	in	stukjes
•	 2	eieren,	gesplitst	in	eidooier	en	eiwit	

(zie	pagina	14)
•	 4	verse	dadels,	fijngemalen	
•	 100	g	amandelen	(geroosterd),	fijnge-

hakt of amandelmeel
•	 cacaopoeder
•	 lage	taartvorm	van	ca.	Ø	20	cm,	inge-

vet	met	roomboter	en	bakpapier	op	de	
bodem

Bereiding:
- Verwarm de oven voor op 150 °C.
- Vet de taartvorm met boter in.
- Verwarm de boter en chocolade au 

bain-marie.*
- Laat het afkoelen als de chocolade is 

gesmolten.
- Klop de eidooiers met de helft van de 

dadels tot een bleek schuimig geheel.
- Check of het chocolademengsel vol-

doende is afgekoeld (handwarm).
- Klop de eiwitten stijf en voeg er steeds 

een beetje van de rest van de dadel-
puree doorheen.

- Roer het gesmolten chocolademengsel 
door de amandelen of het amandel-
meel.120

- Schep het eidooiermengsel door het 
chocolademengsel en spatel er daarna 
voorzichtig de stijfgeklopte eiwitten 
door.

- Schep het beslag in de taartvorm.
- Bak de taart in 25-30 min.
- De bovenkant is dan net hard en de 

binnenkant nog zacht.
- Neem de taart uit de oven en laat hem 

helemaal afkoelen.

Garneren:
- Zeef wat cacao over de taart.
- Gebruik voor feestelijke gelegenheden 

een sjabloon om een figuur te maken.
- Of smelt nog wat chocolade met een 

beetje boter en garneer hier de taart 
mee. Maak bijvoorbeeld strepen, een 
kruispatroon of andere leuke figuurtjes.

- Blaadjes munt of citroenmelisse.
- Bosvruchten of ander fruit.
- Bestrooi met geraspte kokos.

* Au bain-marie betekent: in een kom of pan 

de chocolade smelten, die hangt boven een 

andere pan met heet water, waarin het water 

bijna kookt. Hierdoor zal de chocolade niet te 

heet worden in vergelijking met het rechtstreeks 

op vuur te verwarmen. 
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Frietjes  

Voorbereiding: 10 min.
Bereiding: 10 min.

Je hebt nodig:
•	 700	g	pastinaak
• kokosolie (1–2 l)
•	 zout	en	peper	

Bereiding:
- Was de pastinaak grondig, schillen is 

niet nodig.
- Snijd deze in de lengte in vieren door.
- Snijd de bovenkanten nogmaals door 

als de pastinaken vrij dik zijn. 
- Dep de pastinaak goed droog.
- Doe de kokosolie in de friteuse en zet 

de temperatuur op 180 oC.
- Doe een portie pastinaak in de friteuse 

als de olie heet is. Let op: laat het er 
voorzichtig inzakken.

- Bak de friet van pastinaak goudbruin.
- Haal ze er uit en laat het even op keu-

kenpapier uitlekken.
- Doe ze in een kom en bestrooi ze met 

zout. Schud de frietjes om.

Lekker met mayonaise (zie recept pagina 
158), salade en een runderhamburger of 
een tartaartje.

Variatie:
- Vervang de pastinaak door repen van 

knolselderij, koolraap of koolrabi.
- Gebruik zoete aardappel (bataat),  

aardpeer of de peterseliewortel.
- Bestrooi de frietjes met kerrie.

Fastfood met een twist

Tip:
Bereiding in de oven.• Verwarm de oven voor 190 - 200 oC. 

• Schud de frieten om met ge-smolten kokosolie plus wat zout en leg ze op een bakplaat. • Bak ze 30 tot 45 min. Ze zullen wel minder krokant wor-den dan in de friteuse. Schep ze halverwege nog eens om. • In de tussentijd kun je de andere gerechten bereiden.
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Feestdagen 

Pepernoten  

120 stuks, afhankelijk van de grootte

Je hebt nodig:
• 220 g amandelmeel
•	 200	g	meel	van	noten	naar	keuze	 

(of amandelmeel)
• ½ tl Keltisch zeezout
•	 4	el	speculaaskruiden
• 1 el kaneel
• 4 el honing
•	 2	el	water
•	 1	ei	of	2	eiwitten

Bereiding:
- Bedek het rooster van de oven met 

bakpapier.
- Gebruik geen bakplaat, de kans op 

aanbranden van de onderkant van de 
pepernoten is aanwezig.

- Doe het notenmeel, zout, speculaas-
kruiden en de kaneel in een mengkom.

- Prak eventuele klontjes met een vork 
fijn.

- Meng het ei, het water en de honing in 
een schaaltje door elkaar.

- Voeg de inhoud van het schaaltje in 
een kuiltje van de droge bestanddelen 
toe.

- Roer met een vork alles van binnenuit 
goed door elkaar tot je een stevig deeg 
hebt.

- Neem een stuk deeg en rol er een 
dunne worst van, maximaal 2 cm ø.

- Snijd het rolletje in stukjes van maxi-
maal 1 cm.

- Draai de stukjes nog even tussen 2 
handen tot een bolletje.

- Leg dit op het rooster.
- Bak de pepernoten op 180 oC in 15 

min. bruin.
- Zet een kookwekker op 10 min. om het 

resultaat te bekijken.
- Blijf nu alert om te donkere pepernoten 

te voorkomen.
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FEESTDAGEN
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Dit zijn snoepjes op basis van agar-agar en 
fruit (vers/diepsvries).

Je hebt nodig:
•	 1	zakje	agar-agar	van	5	g
•	 250	g	ontdooid	diepvriesfruit,	verse	

frambozen of ander fruit
•	 150	ml	water
• 2 el honing

Bereiding:
- Zet de vormen klaar (bekleed een 

schaal of bakblik met huishoudfolie of 
vet de metalen vormen in).

- Zeef de frambozen door een handzeef. 
Dit is vooral om de pitjes te verwijderen 
en het fruit te pureren.

- Doe ze in een maatbeker en vul dit met 
water aan tot maximaal 400 ml.

- Doe het aangelengde fruit in een steel-
pan.

- Voeg het zakje agar-agar en de 2 eetle-
pels honing toe.

- Zet de pan op een matig vuur en breng 
alles al roerend aan de kook.

- Laat het fruit 2 min. doorkoken en haal 
de pan van het vuur.

- Vul de vormpjes of een bakblik om later 
vormen uit te steken.

- Laat het afkoelen en daarna in de koel-
kast uitharden.

- Haal na minimaal 2 uur de snoepjes 
uit de koelkast. Haal ze uit de vorm of 
steek de vormen alsnog uit.

Variatie:
• Smelt wat chocolade au-bain-marie  

(zie pagina 120)
 Haal de snoepjes met een vork door de 

chocolade tot ze geheel zijn bedekt.
• Het is ook mogelijk om de snoepjes 

gedeeltelijk in de chocolade te dippen. 
Laat de snoepjes op een schaal of bord 
met bakpapier afkoelen.

• Gebruik kokosmelk in plaats van water 
voor een andere smaak.

• Je kunt ook gelatine gebruiken. Nadeel 
is dat dit sneller ontbindt. Voordeel is 
dat het fruit alleen verwarmd hoeft te 
worden. Je kunt de gelatine in koud 
water weken en warm verwerken.

Snoepjes – winegums van fruit  

Zoet

SNACKS 
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Dip

Dippen is een techniek om een saus op
je groenten, fruit of iets anders aan te 
brengen. De volgende dips kun je op 
meer manieren gebruiken. Gebruik het 
als een saus over je gekookte en gewokte 
groenten. Of als een saus in je wrap of 
pannenkoek. Je kunt een deel van de dip 
ook als tapenade of beleg voor je toastje 
gebruiken of in je feesthapjes verwerken.
Je kunt de combinatie van ingrediënten 
ook gebruiken om er een mooie salade 
van te maken. Voel je vrij om te experi-
menteren. Dit geldt voor alle gerechten 
in dit boek. Kijk eens verder naar andere 
mogelijkheden die een recept je kan 
geven.

SAUZEN EN DIPS

Avocado dip

Je hebt nodig:
• 1 avocado	
•	 1	kleine	rode	ui,	gesnipperd
•	 een	scheutje	balsamicoazijn
•	 zout	en	peper	

Bereiding:
- Snijd de avocodo door en verwijder de 

pit.
- Schep de avocadohelften uit en doe ze 

in een kom.
- Doe de balsamicoazijn, ui, zout en pe-

per erbij.
- Prak de dip met een vork fijn.
- Breng het zonodig met extra balsami-

coazijn, zout en/of peper op smaak.

Lekker om groenten in te dippen of op 
een cracker te smeren.

Variatie:
- Maak er kleine hapjes van door het 

op een losgemaakt witlofblaadje of 
slablaadje te scheppen.

- Als voorgerecht: schep het grove 
mengsel in de avocadohelften terug en 
serveer het hierin.

- Eventueel met wat rookvlees voor wat 
pit.
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Welke functie heeft voeding? 
In de oorspronkelijke natuur was voeding bedoeld 
om te voeden. Tegenwoordig is er voeding en vul-
ling. Voeding voedt de gezondheid, vulling rooft 
gezondheid. Voeding bouwt op, vulling breekt af. 
Hoe minder bewerkingsprocessen voeding heeft on-
dergaan, hoe meer voedingswaarde het heeft. Des te 
minder de mens zich met het productieproces heeft 
bemoeid, hoe gezonder de voeding is. De survival 
heeft zich van het bos naar de supermarkt verplaatst. 

Als mens hebben we het vermogen om ons gelei-
delijk, soms door een spontane mutatie in genen, 
aan veranderende omstandigheden aan te passen. 
Dankzij deze flexibiliteit hebben we ons voortbestaan 
kunnen veiligstellen. 
De huidige omgeving is afgelopen eeuwen (te) snel 
veranderd. Er is behoefte aan flexibelere organen om 
optimaal op de huidige omgeving te kunnen aan-

sluiten. Denk aan een aspartaamnier of een fructo-
semilt. Helaas is er een grens aan deze flexibiliteit. 
Als ons lichaam het vermogen zou krijgen om aspar-
taam (E951) of fructose zonder problemen te kun-
nen verwerken is het geen gifstof meer. We missen 
dit vermogen omdat deze stoffen nooit onderdeel 
(aspartaam) of veel minder (fructose) van de evolutie 
hebben uitgemaakt. Onze genen veranderen slechts 
een half procent per miljoen jaar. Het aanpassingsver-
mogen schiet tekort.
De enige optie die overblijft is de omgeving zodanig in 
te richten dat onze genen die begrijpen. Eten, bewe-
gen en ontspannen volgens ons universele ontwerp. 

Oorsprong 
De meeste dieren ruiken eerst aan hun voedsel (is het 
giftig?) en besluiten vervolgens pas om het wel of niet 
te eten. Wij stoppen voedsel meestal onbewust in 
onze mond. Veelal zijn dit ook kunstmatige voedings-
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Smaakcombinaties

Bij wortel, pompoen, knolselderij en cour-
gette zijn veel smaakvariaties mogelijk. 

• Wortel: kerrie, komijn, mosterd of ka-
neel. Combinatie komijn, karwij, kaneel 
en nootmuskaat of verse tuinkruiden 
zoals peterselie, basilicum, tijm, citroen 
en/of knoflook.

• Pompoen: eigenlijk alles wat je lekker 
vindt. Pompoen is neutraal van smaak 
en kan zowel zoet als hartig worden 
gegeten. Zie ook de wortel.

• Knolselderij: mosterd, nootmuskaat.
• Courgette: knoflook, citroen, tijm, 

Italiaanse kruiden, Provençaalse krui-
den, kerrie, Ras el hanout, rozemarijn, 
peterselie en basilicum. 

Zout en zoet: we hebben er geen rem op. 
In onze voeding wordt de smaak voor een 
groot deel door de industrie bepaald. Dit 
proef je in veel bewerkte voedingsmidde-
len terug.

Ga voor jezelf bijvoorbeeld eens een pe-
riode suiker uit je voedingpatroon weren. 
Doe dit voor minimaal 14 dagen, maar het 
liefst 3 weken. Dan zijn je smaakpapillen 
aan de nieuwe smaken aangepast.
Eet hierna iets wat je voorheen lekker vond 
en ervaar wat je nu van de zoetheid vindt.
Het doel is de echte smaken weer te 
proeven, te ruiken en te ervaren zonder de 
overheersing van de (kunstmatige) zoete 
of zoute smaak.

Welke smaak kun je nu ontdekken? Kun je 
de ingrediënten raden door de smaak te 
proeven en te ervaren? Door meer diepte 
in je smaak te ontwikkelen kun je met een 
kleine variatie al een groot effect bereiken.

Vergelijk een gekochte (bewerkte) courget-
tesoep eens met een zelfgemaakte.
In veel recepten geven we verschillende 
variaties aan die mogelijk zijn. Zo heb je 
eenvoudig binnen één recept de mogelijk-
heid van vier tot acht recepten!
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• Zorg voor een grote variëteit aan spe-
cerijen en kruiden in droge vorm. Dit 
zijn de gemalen varianten of de gehele 
zaden die je nog kunt bewerken. Deze 
laatste behouden veel langer hun smaak.

 Zo kun je elke groente steeds verschil-
lende smaken meegeven.

• Zorg voor een voorraad aan groenten, 
fruit, vlees, vis en kip in de diep-
vries. 

• Vries dit rauw in of als gaar gerecht of 
onderdeel van een gerecht. 

• Maak een grote portie gehaktballen, 
stoofvlees en gebraden kippenpoten, 
zodat het verder een kwestie van opwar-
men is. 

• Maak een grote pan soep die je in por-
ties in de vriezer zet:

- voeg nog verse groenten toe of 
- maak er een verse salade bij of wat wok-

groenten.

• Maak gretig gebruik van de volgende 
smaakmakers: (eventueel in combinatie 
met kruiden en specerijen).

o Knoflook
o Ui / prei
o Champignons
o Wortel
o Bleekselderij

• Groenten die al bereid zijn:
o Rode biet (gekookt)
o Zuurkool

• Haal iedere week verschillende soorten 
groenten die je langer kunt bewaren in 
huis. Bladgroenten zijn de eerste die 
verwelken. Je kunt deze daarom beter 
direct gebruiken. 

• Combineer bladgroenten met knol- en 
wortelgroenten. Dit geeft een grotere 
verzadiging en je kauwbehoefte komt 
tevens aan bod. 

 Door een combinatie te maken van 
warme en koude groenten krijg je 
verschillende texturen en temperaturen 
in je gerecht en je smaakbeleving. Een 
lauwwarme salade is aangenamer in de 
winter, terwijl in de zomer een koude 
salade lekkerder is.

o Daarnaast leveren vooral cilindrische 
wortelgroenten vezels die zorgen voor 
een soepele stoelgang. Denk aan de be-
kende wortelen, maar ook aan pastinaak, 
peterseliewortel en rettich. 

• Gebruik gerookte en gestoomde vis 
en/of kip in je lunchgerechten. Of ge-
bruik het restant vlees, vis of kip van de 
warme maaltijd van de vorige dag.

• Eieren zijn ook van belang om als basis 
in huis te hebben. Je kunt er verschil-
lende gerechten mee maken:

o Gekookt ei als tussendoortje en op de 
salade.

o Omelet met groenten, ui en gehakt/vis 
of schaaldieren als lunch of tussendoor.

Tips voor een handige voorraad en snelle maaltijd
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Weekmenu’s

Ontbijt Lunch Diner

Maandag Ontbijtgranen zonder granen
met fruit (p.32)

Carpaccio (p.46)
Hartige sinaasappelsalade (p.68)

Gevulde kipfilet (p.104)
Gekookte broccoli
Kokosdessert met fruit (p.123)

Dinsdag Roerei
met groenten (p.35)

Avocoado-ei-vissalade (p. 69)
Rauwkost met rode bietendip 
(p.168)

Pittige zomerhutspot (p.110)
IJssorbet (p.115)

Woensdag Hartig ontbijt  
(restje stamppot) (p.38)

Broccolisoep (p.54)
OERcrackers (p.18)
2 gekookte eieren

Frietjes (p.127)
Kipnuggets (p.130)
Simpele salade
Amandelshake (p.132)

Donderdag Warm winterontbijt (p.39) Wortel-basilicum pannenkoek  
(p.37)
Komkommer, wortel, witlof met 
guacamole (p.195)

Lasagne* (p.111)
Geraspte wortel en appelsalade

Vrijdag Uitsmijter speciaal (p.44) Zalmpannetje als salade (p.90)
Handje noten
Fruit

Hele gebakken forel (p.91)
Snelle spinaziewok (p.86)
Gekookte wortelen

Zaterdag _ Omelet met groenten en 
garnalen (p.36)

Pizza (p. 128)
Groene groentesalade (p.67)
Banaan met krokante korst 
(p.125)

Zondag Chocoladetaart (p.120) Smoothie als frisse start (p. 34)
Zacht gekookte eieren met 
Afrikaanse kruidensaus  
(p.43 en 180)
Notenbrood (p.16 en 17)

Kip uit de oven (p.99)
Groenten uit de oven (p.88)
Witlofsalade met pit (p.72)
Frambozensoep (p.55)

Menu 1

* Optioneel: Gebruik de overgebleven broccolisoep als saus in de lasagne.
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drs. Richard de Leth 
Richard de Leth studeerde geneeskunde aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. Na het behalen van 
zijn doctoraal geneeskunde in 2007 specialiseerde 
hij zich in de orthomoleculaire geneeskunde en de 
psycho-neuro-immunologie. Tevens verdiepte hij zich 
in voeding, kinesiologie, psychologie, fytotherapie en 
oosterse geneeskunst. 

De combinatie van bovenstaande behandelmetho-
den leidt tot een antwoord op maat voor iedere 
klacht. In zijn praktijk vormt Richard een brug tussen 
verschillende behandelvormen met als doel om 
de gezondheid te herstellen, te verbeteren en te 
behouden. Richard heeft een Praktijk voor Integrale 
Geneeskunde in Heemskerk. 

Richard de Leth is aangesloten bij de Maatschappij 
ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskun-
de (MBOG) en de Europese vereniging voor klinische 
Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI). Behandelingen 
worden meestal gedeeltelijk of geheel door de aan-
vullende zorgverzekering vergoed.
Meer informatie vind je op de website  
www.richarddeleth.nl 

Richard is auteur van de bestsellers OERsterk en 
OERsterk koken! en heeft als expert bijgedragen 
aan het boek ‘Vullen of Voeden’ van Wilfred en Lili 
Genee. 
Hij schrijft daarnaast (gast)blogs en geeft lezingen en 
masterclasses door het land. Bekijk www.oersterk.nu 
voor meer details.

www.facebook.com/oersterk.nu

www.twitter.com/RicharddeLeth 

PRAKTIJK VOOR Integrale Geneeskunde

Jolanda Dorenbos 
Jolanda Dorenbos studeerde Voeding & Diëtiek. In 
haar werkzame jaren als diëtist bij een thuiszorginstel-
ling is ze zich in andere behandel- en geneeswijzen 
gaan verdiepen. Ze heeft zich vooral gespecialiseerd 
in de orthomoleculaire geneeskunde en de psycho-
neuro-immunologie. De psychologie van de mens en 
de wijze waarop de mens in het leven staat hebben 
haar altijd geïnteresseerd. 

Haar kracht is bovenstaande aspecten te combine-
ren, te onderzoeken en de cliënt kennis en begrip te 
geven omtrent zijn klacht. Daar start het antwoord 
waarop met voedings- en leefstijladviezen wordt 
voortgebouwd. Het doel is om de regie weer in eigen 
handen te nemen om de gezondheid en vitaliteit te 
herstellen, te verbeteren en te behouden. Jolanda is 
in 2008 haar zelfstandige praktijk  ‘Eostre, voeding & 
eigen essentie’ in Groningen gestart. 

Jolanda Dorenbos is aangesloten bij de Maatschappij 
ter Bevordering van de Orthomoleculaire Genees-
kunde (MBGO) en de Europese vereniging voor 
klinische Psycho-Neuro-Immunologi (kPNI). Behande-
lingen worden meestal gedeeltelijk of geheel door de 
aanvullende zorgverzekering vergoed.
Bekijk voor meer informatie de website  
www.eostre.nu en/of www.oervitaal.nl

www.facebook.com/jolanda.dorenbos
www.facebook.com/OERvitaal.nl

www.twitter.com/JolandaDorenbos of  
www.twitter.com/OERvitaal
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