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De kracht van 
gezonde voeding
Kris Verburgh

Gezonde voeding als medicijn. Wanneer mensen gezonder eten, 

kan 80% van hun medicatie geschrapt worden. Dit zijn dan vaak bloeddrukverlagers, maag-

zuurremmers, ontstekingsremmers, bloedsuikerregelaars enzovoort.  Zelfs operaties kunnen 

uitgesteld worden. Onderzoekers van de universiteit van Harvard verzamelden patiënten die op 

een wachtlijst stonden voor een hartoperatie. In plaats van een operatie werden de patiënten 

op dieet gezet. Na enkele maanden kon bijna 80% van deze personen van de wachtlijst worden 

gehaald. Ze hadden dus geen operatie meer nodig dankzij gezondere voeding. Een gelijkaardig 

onderzoek toonde aan dat patiënten die begeleid werden om gezonder te eten, tien keer minder 

kans op een hartaanval hadden in vergelijking met personen die de standaardbehandeling 

volgden. 

Of neem diabetes, een ‘chronische’ ziekte die 40% van de Europeanen ooit zal oplopen. Een stu-

die van de universiteit van Newcastle, Engeland, toonde aan dat diabetes een omkeerbare ziekte 

kan zijn. Type 2-diabetespatiënten werden op een speciaal dieet gezet (geen brood, aardappelen, 

pasta of rijst maar vooral groenten). De resultaten waren verbijsterend: op acht weken tijd was 

hun diabetes volledig verdwenen. 

Deze, en veel andere studies, tonen de kracht van gezonde voeding aan. Belangrijk is wel dat de 

veranderingen in het voedingspatroon drastisch genoeg zijn. Ze dienen verder te gaan dan de 

standaardaanbevelingen van de overheid of van veel ziekenhuizen. We zien in de wetenschap-

pelijke literatuur dat de gezondste diëten ‘lage glycemische index’-diëten zijn. Deze bestaan uit 

voeding die geen hoge suikerpieken veroorzaakt. Suikerpieken versnellen het verouderings-

proces en verhogen het risico op verouderingsziektes zoals hartziektes, diabetes of dementie. 

Zo dienen we veel minder brood, aardappelen, pasta en rijst te eten. Deze voedingsmiddelen 

bestaan uit zetmeel en dat  is een verborgen suiker. Deze wetenschappelijke inzichten omzetten 

in de praktijk vergt een andere manier van eten. Gelukkig kan dit kookboek de lezer hier goed bij 

helpen. Dit prachtige kookboek bevat talloze gerechten die niet enkel gezond zijn, maar ook zon-

neklaar maken dat gezond eten ook heel lekker kan zijn. Smakelijk! 

KRIS VERBURGH, arts en auteur van de bestseller ‘De voedselzandloper – over afvallen en langer 

jong blijven’
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Haar boeken 
weerspiegelen haar 
persoonlijkheid
Paul Jambers

‘Doe het niet!’ smeekte ik haar. ‘Begin geen restaurant!’

Tegenover mij stond Pascale te zwaaien met haar pas behaalde brevet van restauranthouder. 

Ik vreesde dat de volgende stap het restaurant ‘Chez Pascale’ zou worden. Want ik weet dat wan-

neer Pascale iets wil bereiken, ze moeilijk te stoppen is. Maar een restaurant? Neen, dat nooit.

Een tijdje hoorde ik niets meer van haar plannen. Ik stelde wel vast dat ze zich steeds verder be-

kwaamde in de kunst van het koken. Ik zag ook dat ze avonden lang zat te studeren. Wetenschap-

pelijke boeken over voeding. Dikke stapels verslond ze, bijna letterlijk. Ze maakte aantekeningen, 

ze stond in contact met diverse professoren en voedseldeskundigen. Ze ging ook allerlei cursussen 

volgen. Gezonde leefgewoonten, shiatsu en tai chi. Tegelijkertijd volgde ze stages en workshops bij 

gerenommeerde koks. Ik liet haar begaan, maar hoopte stiekem dat ze haar restaurantideeën had 

opgeborgen. ‘Chez Pascale’ kwam er niet. Wel Mijn Pure Keuken 1 & 2 en Puur Genieten. Ze behoren 

intussen tot de best verkochte kookboeken.

De boeken van Pascale zijn geen eendagsvliegen, ook geen celebrity-kookboeken waarbij een heel 

team specialisten en assistenten de recepten uitdenken en de gerechten klaarmaken terwijl de rol 

van het bekende gezicht zich beperkt tot het poseren in de keuken. Pascale heeft ook geen kookpro-

gramma op de televisie waar veel kookboeken een nevenproduct van zijn. Niets van dat alles. Het 

geheim van het succes is eenvoudig: de boeken van Pascale weerspiegelen haar persoonlijkheid. 

Alles doet ze zelf. Ze denkt de recepten uit, voor de fotosessies gaat ze zelf naar de markt, bij de op-

namen bereidt ze ieder gerecht zelf, ze regisseert de fotograaf, ze doet de styling, uiteraard schrijft 

ze zelf alle teksten, en ze stelt het boek helemaal samen, pagina per pagina. Maar wat nog belang-

rijker is… de echte reden van het succes van haar boeken is nog veel simpeler: Pascale houdt van 

haar lezers, ze wil de wereld mooier maken en de mensen gelukkiger.

PAUL JAMBERS, tv-producent en echtgenoot van Pascale Naessens
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Eten dat je gelukkig 
maakt

Puur genieten gaat over veel meer dan alleen maar koken, het gaat over 

romantiek, over communiceren, over creëren, over gezondheid en vooral over 

genieten.

Het is misschien niet zozeer het koken zelf dat zo aantrekkelijk is, maar wel wat 

je ermee kunt bereiken: de mooiste, de meest onvergetelijke momenten zijn 

vaak die aan tafel en daarvoor doe ik het allemaal. Ik wil zoveel mogelijk van 

die supermomenten meemaken. Meer nog, ik kan me helemaal uitleven in het 

creëren van de juiste sfeer die deze uitzonderlijke momenten mogelijk maakt.

Het is mijn manier om me terug te trekken in een wereld met mijn geliefden: 

mijn man, mijn vrienden, mijn familie. In een wereld die ik doelbewust mooier 

maak, waarin ik graag vertoef. Ik schep een kader waarbij alle zintuigen worden 

geprikkeld. De schoonheid van het tafelen, de romantiek van het samenzijn, 

het genot van lekker eten, de vrijheid van een gezond leven… dat noem ik puur 

genieten!

Het geeft een bijzonder fijn gevoel om je eigen wereld te scheppen en het is zo 

eenvoudig. Je moet het gewoon doen.

- eenvoudig
- lekker
- gezond
- mooi
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10  voorwoord Pascale

Voor velen is het een 
bevrijding
Nooit had ik gedacht dat mijn boeken zoveel teweeg zouden bren-

gen. De dankbare reacties die ik krijg van zoveel lezers, vind ik bijzonder waarde-

vol en zijn mijn belangrijkste motivatie om door te gaan. Het gaat over mensen 

die na jaren zoeken eindelijk een manier van eten hebben gevonden die hen 

voldoening geeft. Eindelijk mogen ze eten en genieten. Ze schrijven me dat ze 

meer energie hebben, ook vaak dat ze lekkerder eten dan voordien en vooral dat 

ze gezonder zijn en geen strijd meer moeten voeren tegen de kilo’s. Voor velen is 

het een bevrijding. Ik kan alleen maar zeggen dat het een eenvoudige, natuurlijke 

manier van eten is en zeker geen dieet. Je kunt er meteen aan beginnen.

Ik heb niet alleen geprobeerd mijn manier van eten zo duidelijk mogelijk uit te 

leggen, maar ook volledig wetenschappelijk te onderbouwen. Want alleen daar 

haal ik de mosterd… in de wetenschappelijke literatuur. Je kunt natuurlijk ook 

gewoon aan het kokkerellen gaan en de theorie overslaan. Want ieder recept in 

dit boek voldoet eraan. Je zult vrij snel de weldaden van een gezonde voeding 

ervaren: je zult je fitter voelen en misschien zelfs vermageren – en dat terwijl je 

gewoon lekker eet.

Ik heb met veel liefde gewerkt aan dit boek. Het is een afspiegeling van hoe ik eet 

en leef. De recepten heb ik zelf bedacht en zijn met veel plezier geproefd door 

mijn man en mijn vrienden. Een boek maken zoals ik het doe, is heel intens, 

maar ik zou het niet anders kunnen. Ja, het is mijn passie en ik hoop dat je die 

passie voelt en proeft in de recepten. Geniet ervan!

Warme groeten, Pascale Naessens
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Het is niet alleen belangrijk wat je eet, maar ook in welke combinatie met 

andere voeding je het eet. Het idee dat overgewicht enkel en alleen een gevolg 

is van te veel eten en te weinig verbranden, gaat niet meer op, het is een ach-

terhaalde theorie. Belangrijker is hoe je lichaam reageert op eten en hoe het 

eten verteert. 

In mijn boek vind je het woord dieet niet terug, ik haat diëten, dat is het begin 

van alle ellende. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ik wil geen calorieën meer 

tellen, geen honger meer lijden. Mijn invalshoek is ‘gezondheid’, het lichaam 

optimaal laten functioneren; het gevolg is dat wie te zwaar is, afvalt.

Ik noem het een ‘manier van eten’ die je houvast biedt in een wereld van 

overvloed. Dat is allemaal gebaseerd op wetenschappelijke inzichten zoals 

de evolutieleer van de mens, eigen ervaring en gezond verstand. Eigenlijk is 

het gewoon terugkeren naar een natuurlijke manier van eten die dicht bij de 

mens staat, daarom voelt het ook zo goed aan. Het is absoluut niet ingewik-

keld of moeilijk, iedereen kan het toepassen in zijn dagelijkse eetgewoonten.

Ik nodig je uit om te genieten van mijn recepten en te ervaren hoe krachtig 

voeding kan zijn. Je zult je beter voelen, meer energie hebben en wie te zwaar 

is zal afvallen. Na één dag al voel je het verschil, dit zal je aansporen om 

verder te gaan en voor je het beseft zijn er al een paar kilo’s af. Maar het be-

langrijkste is dat je volop zult kunnen genieten van gezellig en heerlijk tafelen 

of anders gezegd: puur genieten.

Pascale 
Recept, zie pagina 90.

Voor velen is het een 
bevrijding

Het is een eenvoudige, 
natuurlijke manier van 
eten en zeker geen dieet.



12  snelle en eenvoudige lunches

Carpaccio van vijgen 
met feta
WERK: 10 MINUTEN - GAART IJD: 7 MINUTEN (PIJNBOOMPIT TEN ROOSTEREN) - VOOR 2 PERSONEN

6 tot 8 vijgen 
120 g feta 
1 handvol verse kruiden, 
bv. basilicum
pijnboompitten

Verwarm de oven voor op 180 °C. Bruin de pijnboompitten een 7-tal 
minuten in de oven.
Snijd de vijgen in dunne plakjes en schik ze op een bord. Verkruimel 
de feta met je handen over de vijgen en strooi er de geroosterde  pijn-
boompitten over. Kruid enkel met zwarte peper en wat verse kruiden 
zoals basilicum (zeker geen zout). Giet er flink wat olijfolie over.

Tip: vijgen
Er zijn verschillende soorten vijgen van gele en groene tot donker-

blauwe, diep paarse. Die laatste zijn het zoetst en het lekkerst en zijn 

vooral in het najaar te verkrijgen van augustus tot november. Vijgen 

moeten wel rijp en bloedrood zijn vanbinnen. Onrijpe vijgen hebben geen 

smaak, bovendien bevatten onrijpe vijgen een melksap dat huiduitslag en 

irritatie kan veroorzaken. Rijpe vijgen zijn niet lang houdbaar dus meteen 

opeten en genieten is de boodschap. 

Vijgen zijn rijk aan polyfenolen, mineralen en vezels. Ze zijn goed voor 

hart en bloedvaten, en werken tegen ontstekingen, constipatie en  

bronchitis. 

Vijgen maken gelukkig, ze 
zijn een waar genot, een 
goddelijke vrucht. 
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14  snelle en eenvoudige lunches

Rode biet met geiten-
kaas en gemengde sla
WERK: 5 MINUTEN - GAART IJD: 15 MINUTEN - VOOR 2 PERSONEN

2 rode bieten
gemengde sla
250 g geitenkaas
balsamicoazijn 

Was de rode bieten goed, je hoeft ze niet te schillen.
Snijd ze in dunne plakjes met behulp van een mandoline of dunschil-
ler. Doe ze in een pannetje en giet er water bij tot ze 0,5 centimeter 
onder staan. Giet er een flinke scheut olijfolie bij, een flinke scheut 
balsamicoazijn en zwarte peper (zie tip). Kook ongeveer 15 minuten 
tot de rode biet gaar is. Giet het kookvocht weg.
Meng de sla met wat olijfolie, balsamicoazijn, fleur de sel en zwarte 
peper.
Schik de rode biet onderaan op het bord, leg daarop de gemengde 
sla en verdeel er de geitenkaas over (pluk met je vingers stukjes van 
de kaas).

Tip: fetakaas en walnoten
Met deze salade kun je makkelijk variëren: gebruik feta i.p.v. geitenkaas, 

voeg noten toe of gegrilde pijnboompitten…

Tip: balsamicoazijn
Door in het kookvocht balsamicoazijn toe te voegen, komt het zoete van 

de rode biet naar boven. De olijfolie en zwarte peper in het kookvocht 

geven extra smaak.

Een bijzonder verrassend slaatje.
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16  snelle en eenvoudige lunches

Gestoomde makreel 
met courgetteslierten 
en tomaatjes
WERK: 10 MINUTEN - GAART IJD: GEEN - VOOR 2 PERSONEN

2 gestoomde of gerookte 
makreelfilets
2 courgettes
15 kleine tomaatjes
1 citroen

Was de courgettes goed en snijd er slierten van met een speciale 
dunschiller (zie tip).
Je zult merken dat als je op de zaadlijsten komt het niet meer lukt om 
er slierten af te snijden. De zaadlijsten gooi je weg of kun je gebrui-
ken voor in een groentesoep. 
Was de citroen goed en snijd dunne plakjes van de schil. Probeer 
enkel het geel af te snijden, zonder het wit, want dat is bitter. Snijd 
de gele schil in dunne sliertjes. Pers de citroen uit.
Giet een flinke scheut olijfolie en het sap van de citroen bij de cour-
gettes en kruid met een beetje zout en flink wat zwarte peper. Voeg 
er ook de gehalveerde tomaatjes aan toe. 
Snijd de makreel in plakjes en serveer op de groenten, werk af met 
de sliertjes citroenschil. 

Tip: makreel
Makreel is één van de meest gezonde vissen om te eten. Hij bevat veel 

omega 3 en vitamine D. Bovendien is het geen gekweekte vis. Puur natuur!  

Tip: courgetteslierten
Gebruik een speciale dunschiller met tandjes. Zo eenvoudig en snel. 

Bijzonder gezond, snel en heel lekker! 
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18  snelle en eenvoudige lunches

Salade met broccoli en 
avocado
WERK: 12 MINUTEN - GAART IJD:  7 MINUTEN - VOOR 2 PERSONEN

200 g geitenkaas
2 avocado’s
1 broccoli
handvol sla (gemengd of 
kropsla) 
xeresazijn

Breng water met een beetje zout, flink wat zwarte peper en een 
flinke scheut olijfolie aan de kook (zie tip).
Snijd de broccoli in roosjes en de stam in fijne blokjes (verwijder wel 
de harde schil van de stam) en kook ze 5 minuten in het water.
Snijd intussen het avocadovruchtvlees in kleine blokjes.
Giet het water af van de broccoli en zet even terug op het vuur, zodat 
het resterende water verdampt. Giet er een beetje olijfolie bij en 
kruid nog even met wat zout en peper (let op, niet te veel, want het  
is al wat gekruid: proef dus eerst!).
Neem van het vuur. Voeg er de avocadoblokjes bij, doe er de 
xeresazijn bij en drie vierde van de geitenkaas (pluk met je handen 
brokjes van de geitenkaas). Meng kort en voorzichtig.
Leg onderaan op de borden de sla, daarop het broccoli-avocado-
mengsel en werk af met de rest van de geitenkaas.

Tip: groenten koken
In het water waarin ik groenten kook, voeg ik vaak een scheut olijfolie, 

zout en flink wat zwarte peper toe. Je zult zien dat de groenten daardoor 

veel meer smaak krijgen. Dit kun je gerust bij alle groenten doen die je 

kookt.

Tip: lunch om mee te nemen. 
Als ik dit klaarmaak als lunchpakket, leg ik de sla apart met (eventueel) 

nog wat extra noten die ik nadien over de lunch strooi om wat meer ‘bite’ 

te hebben.

Eén van mijn 
lievelings- 
lunches: 
bijzonder 
smaakvol. 
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20  snelle en eenvoudige lunches

Salade met ricotta 
en feta
WERK: 10 MINUTEN - VOOR 2 PERSONEN

groenten

4 tomaten
1 rode ui
1 rode paprika

sla of kruiden

bladpeterselie
2 lente-uitjes

2 eetlepels ricotta
1 pakje feta
sap van 1 citroen

Neem een grote kom.
Snijd de tomaten en de paprika in grote stukken. Snijd de ui in fijne, 
halve ringen. Hak de peterselie en de lente-uitjes fijn. Doe alles in de 
kom.
Brokkel er de feta over en voeg de ricotta toe. Kruid stevig met 
zwarte peper en een beetje zout. Giet er een scheut olijfolie bij en 
het citroensap.
Roer alle ingrediënten goed om, zodat de smaken zich goed mengen, 
want dat is juist wat het zo lekker maakt.

Tip: lunch om mee te nemen. 
De smaken en de structuur van de groenten worden er beter op naar 

mate het langer staat, dus ideaal om mee te nemen. Je kunt er naar wens 

ook andere verse kruiden onder mengen, zoals basilicum.

Lekker 
smeuïg en vol 
van smaak. 
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22  snelle en eenvoudige lunches

Kikkererwten met 
gestoofde paprika’s
WERK: 3 MINUTEN - GAART IJD: 7 MINUTEN -  VOOR 2 PERSONEN

1 rode paprika
1 gele paprika
1 groene paprika
1 rode ui

1 blik gekookte kikker-
erwten
1 theelepel komijnzaad

Strooi de komijnzaadjes in een droge pan en zet 2 tot 3 minuten op 
een warm vuur zodat het aroma vrijkomt. Verwijder intussen de 
zaadjes van de paprika’s en snijd de paprika in reepjes en de rode ui 
in ringetjes. Giet een flinke scheut olijfolie in de pan en stoof hierin 
de groenten tot ze gaar zijn. Kruid met peper en zout. Voeg, als de 
groenten gaar zijn, de uitgelekte kikkererwten toe. Laat ze mee-
stoven zodat ze op temperatuur komen.
Serveer warm of koud.

Tip: bladpeterselie
Het is bijzonder lekker om hier gehakte bladpeterselie door te mengen, 

zeker als je het maakt als salade om mee te nemen.

Zowel warm als 
koud bijzonder 
smaakvol en 
heerlijk vullend. 
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24  snelle en eenvoudige lunches

Gelakte kip met 
boontjes
WERK: 5 MINUTEN - GAART IJD: 10 MINUTEN -  VOOR 2 PERSONEN

2 kipfilets
300 g boontjes
4 knoflookteentjes

3 eetlepels balsamicoazijn 
3 eetlepels sojasaus 
(milde) 

Kook de boontjes samen met de knoflookteentjes (in hun geheel) in 
water met een beetje zout, peper en een scheut olijfolie tot ze gaar 
zijn. 
Snijd intussen de kip in reepjes. Giet de sojasaus, de balsamicoazijn 
en een eetlepel olijfolie in een pan. Bak de kippenreepjes hierin tot 
al het vocht is opgenomen, blijf constant roeren, zeker op het laatste 
moment. Serveer de kip met de boontjes.
Dit gerecht is zowel koud als warm heel lekker. 

Tip: knoflook
Gekookte knoflook is lang niet zo sterk en kun je zo in zijn geheel opeten. 

Het is bijzonder lekker, het smelt als zachte boter in de mond en is heel 

gezond. 

Die kip is zooo lekker! 
En de knoflook smelt 
als zachte boter in 
de mond. 
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26  snelle en eenvoudige lunches

Fruitsalade met 
kokosmelk en 
gemengde zaden 
WERK: 15 MINUTEN -  VOOR 2 PERSONEN

gemengd seizoenfruit
kokosmelk
gemengde zaden ( lijn-, 
chia-, hennepzaad, pom-
poenpitten…) 

Snijd het fruit in stukken. Neem een vierde van het fruit en mix het kort 
tot een coulis. Lepel de kokosmelk, de coulis en de gemengde zaden over 
de rest van het fruit.  

Tip: kokosmelk
Kokosmelk is de rasp van kokos, gemengd met water en uitgeknepen. Kokos-

melk is dus vrij lopend. Hoe meer kokosrasp, hoe dikker en dan spreken we 

van kokoscrème. Let op voor industriële verdikkingsmiddelen, die horen niet 

in kokosmelk te zitten. 

Tip: fruitontbijt in de winter? 
Voeg opgewarmde, geweekte pruimen, gegaarde appeltjes of peren,  

kaneel- en/of gemberpoeder toe. Je zult het snel warm krijgen van dit fruitont-

bijt. Wat gezondheid betreft gaat er niets boven een fruitontbijt. Geen enkel 

ander ontbijt heeft zoveel te bieden wat vitaminen, mineralen en waardevolle 

nutriënten betreft.  

Tip: zaden
Ga naar de (bio)winkel, koop allerlei verschillende zaden en stop ze samen 

in een pot. ’s Morgens haal je die pot boven en in een handomdraai heb je je 

gemengde zaden. Ze zijn een boost aan essentiële omega 3-vetzuren (lijnzaad, 

hennepzaad en chiazaad) en rijk aan mineralen. 

In mijn boek ‘Mijn Pure Keuken. Volop genieten en toch gezond en slank’ staat 

een volledig hoofdstuk gewijd aan gezonde ontbijten: vooral fruit maar ook 

andere ontbijten.  

Ik kan echt 
niet meer 
zonder mijn 
fruitontbijt.  
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Dit neem ik ieder ochtend als ontbijt. Ook heerlijk 
als tussendoortje in kleinere porties. Een gigantische 
bom aan essentiële vetzuren, vitaminen, mineralen en 
waardevolle nutriënten.  



28  heerlijke groenteschotels

Groentecurry met 
pompoen, aubergine, 
linzen en kikkererwten
WERK: 15 MINUTEN - GAART IJD: 37 MINUTEN - VOOR 2 TOT 4 PERSONEN

200 g pompoen
2 tomaten
1 ui

1 aubergine
200 g droge groene linzen 
(zie tip)
1 blik gekookte kikker-
erwten
4 eetlepels rode curry-
pasta
1 bosje koriander

Spoel de linzen. Snijd de pompoen (de schil mag eraan blijven), de auber-
gine, de tomaten en de ui in grote stukken. Giet een flinke scheut olijfolie 
in een grote pan. Bak hierin de aubergine en de ui ongeveer 7 minuten. 
Voeg dan de tomaten, de pompoen en de linzen toe. Giet er water bij zodat 
alles goed onderstaat. Voeg ook de rode currypasta toe. Kruid met peper 
en zout. Laat 30 minuten zacht koken. Voeg de kikkererwten 5 minuten 
voor het einde van de kooktijd toe. Serveer in een mooie schotel en werk 
af met de koriander.

Tip: rode currypasta
Ik haal de currypasta in een gewone supermarkt; deze westerse curry is veel 

zachter dan de curry die je in een Aziatische winkel kunt kopen. Vier eetlepels 

van een Aziatische curry zou te veel zijn. Dus de boodschap is: altijd eerst 

proeven! 

Tip: linzen
Er zijn veel verschillende soorten linzen. De kooktijd is afhankelijk van welke 

soort linzen je gebruikt. Je hebt rode linzen, die maar ongeveer 15 minuten 

moeten koken, maar die barsten open en zijn meer geschikt voor soep. De 

meeste groene linzen vergen 30 minuten kooktijd, en blijven stevig. Die heb 

ik dus gebruikt voor dit gerecht. Linzen die 1 uur moeten koken, kook je best 

apart. Sommige linzen moet je eerst weken, lees dus eerst goed de bereidings-

wijze op de verpakking.

Tip: aantal personen
Het is makkelijker om dit gerecht klaar te maken in grotere hoeveelheden. 

Maar geen probleem als je dan te veel hebt, want zoals bij de meeste stoofpot-

jes smaakt het de volgende dag nog beter.
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Een heerlijk 
verwarmende schotel 
voor op die koude 
avonden.
Zo lekker dat het 
bijna verslavend is.
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Quinoa met gegrilde 
groenten
WERK: 15 MINUTEN - GAART IJD: 30 TOT 40 MINUTEN - VOOR 2 PERSONEN

100 g quinoa
1 rode biet
1/4 knolselder
400 g pompoen
2 rode uien
2 knoflookteentjes
2 laurierblaadjes
balsamicoazijn

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Snijd de knolselder en de rode biet in kleine stukjes, de uien in acht 
stukken en de pompoen in iets grotere stukken. Leg alle groenten in 
een ovenschotel. Giet er een flinke scheut olijfolie bij en een scheut 
balsamicoazijn. Kruid met peper en zout. Meng alles goed. Zet 30 tot 
40 minuten met een deksel in de oven. 
Spoel de quinoa. Kook 1 deel quinoa met 2 delen water. Voeg er de 
geplette knoflookteentjes aan toe, de laurierblaadjes, een scheut 
olijfolie en kruid met peper en zout. Laat ongeveer 13 minuten koken 
met een deksel op de pot. Zet de pot van het vuur en laat nog even 
nawellen. 
Meng de quinoa onder de groenten. 

Tip: beetgaar
De pompoen is na 30 minuten in de oven zacht, maar de knolselder en de 

rode biet blijven beetgaar. Als je echt wilt dat alle groenten ‘zacht’ zijn, 

dan kun je best de knolselderblokjes en de rodebietblokjes even apart 

voorkoken. Maar dan krijg je ook een iets andere smaak. Persoonlijk heb 

ik liever een ‘beet’, zeker als je het als hoofdgerecht serveert. Ook de 

smaak zit beter en er is minder werk aan. Aan jou de keuze. 

Tip: quinoa
Zie p. 58.
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Het doet eens deugd om geen vis of vlees te 
eten, maar een heerlijke groenteschotel met 
gezonde koolhydraten. 
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Quinoa met shiitakes 
en een eitje
WERK: 5 MINUTEN - GAART IJD: 20 MINUTEN - VOOR 2 PERSONEN

1 glas quinoa (150 g)
6 shiitakes 
1 handvol geroosterde 
hazelnoten
1 bosje bladpeterselie
2 eierdooiers
2 knoflookteentjes

2 sjalotjes

1 glas witte wijn
1 glas water

Spoel de quinoa (zie tip).
Snijd de sjalotjes fijn en de shiitakes in dunne plakjes. Plet de ont-
velde knoflookteentjes onder het lemmet van een mes.
Stoof de sjalotjes, de shiitakes en de knoflook ongeveer 3 minuten 
in een beetje olijfolie. Voeg de ongekookte quinoa toe, de witte wijn 
en het water. Roer er de noten door en kruid met peper en zout. Laat 
ongeveer 13 minuten zacht koken onder een deksel. Let op: check af 
en toe dat het zeker niet droog kookt. Voeg indien nodig extra water 
toe. Zet de pot van het vuur en laat nog even nawellen.
Haal het deksel van de pot en meng er de fijn gesneden peterselie 
onder.
Verdeel de quinoa over de borden, maak een kuiltje bovenaan en leg 
er de eierdooier in.

Tip: quinoa
Quinoa is een oerplant, afkomstig uit Zuid-Amerika. Het is geen graan 

en het bevat geen gluten, maar het is rijk aan eiwitten die alle essentiële 

aminozuren bevatten. Ideaal dus voor vegetariërs. Spoel quinoa altijd 

eerst in een zeef onder de kraan, er zit namelijk een laagje op dat bitter 

smaakt en anders neem je dit mee in je gerecht.

Quinoa neemt drie keer in volume toe na het koken. Gebruik twee delen 

water op één deel droge quinoa. De kooktijd bedraagt ongeveer 12 minu-

ten. Zet dan het vuur af en laat nog even staan. Je zult zien dat de quinoa 

nog zwelt.

Dit is absoluut 
een van mijn 
lievelings-
gerechten. 
Lekker smeuïg 
en vol van smaak.
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Omelet met boleten
WERK: 10 MINUTEN - GAART IJD: 15 MINUTEN - VOOR 2 PERSONEN

4 eieren
1 sjalot
30 schoongemaakte bole-
ten (of andere padden-
stoelen)
1 handvol krulpeterselie

Neem een pan met een deksel.
Kluts de eieren en kruid met peper en zout. Hak de sjalot en de peter-
selie fijn en voeg bij de eieren.
Snijd de boleten in plakjes van 0,5 centimeter en bak ze in olijfolie 
op een matig vuur aan beide kanten goudbruin. Draai ze voorzichtig 
om. Kruid met peper en zout. Laat de boleten uit de pan glijden op 
een bord.
Zet de pan weer op het vuur, giet de eierstruif erin en leg de boleten 
er bovenop. Zet het deksel op de pan.
Laat de eieren langzaam stollen en roer vooral niet. Verdeel eventu-
eel nog wat peterselie over de omelet. De omelet is gaar wanneer de 
bovenkant nog net vochtig is.

Tip: boleten
Gelukkig kunnen we niet alles naar onze hand zetten. Ik houd van wilde 

paddenstoelen, net omdat ze wild zijn. Boleten of eekhoorntjesbrood zijn 

zowat de ‘koningen’ onder de wilde paddenstoelen; schaars en moeilijk 

te vinden. Daarom zijn ze ook duur. Het seizoen is vooral in de herfst. 

Je kunt in plaats van wilde paddenstoelen ook gewone paddenstoelen 

gebruiken.

Tip: paddenstoelen schoonmaken
Paddenstoelen worden best niet met water schoongemaakt omdat ze an-

ders te veel water opslorpen. Ga te werk met een borsteltje en een mesje. 

Snijd het onderste harde deel aan de steel weg en borstel het zand eraf.

Een klassie-
ker die niet 
te overtreffen 
valt.
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Bloemkool en knolselder 
met linzen, hazelnoten 
en hazelnootolie
WERK: 15 MINUTEN - GAART IJD: 30 MINUTEN - VOOR 2 PERSONEN

200 g bloemkool
200 g knolselder
250 g groene linzen
1 handvol hazelnoten
1 bosje bladpeterselie

4 laurierblaadjes (optio-
neel)
1 theelepel komijnpoeder
hazelnootolie

Schil de knolselder en snijd in grote stukken. Breek de bloemkool in roos-
jes. Kook beide groenten 4 minuten in water met wat zout. Giet af.
Verwarm de oven voor op 170 °C.
Schik de groenten in een ovenvaste schotel, kruid met het komijnpoeder 
en zwarte peper. Giet er wat olijfolie over en roer goed. Zet 15-20 minu-
ten in de oven.
Spoel en kook intussen de linzen met de laurierblaadjes 20 tot 30 minu-
ten of volgens de aanwijzingen op de verpakking. Hak de peterselie fijn.
Meng tot slot alles door elkaar: bloemkool, knolselder, linzen, hazelnoten 
en bladpeterselie. Werk af met flink wat hazelnootolie.

Tip: ideale schotel om klaar te maken voor meerdere personen
Deze schotel maak ik graag klaar als ik vriendinnen voor de lunch krijg. Bij-

zonder lekker, zowel warm als koud, en makkelijk in grote hoeveelheden klaar 

te maken.

Tip: noten
Ik heb de helft gegrilde en de helft gewone hazelnoten genomen. Je kunt ze 

ook vervangen door walnoten en walnotenolie gebruiken.

Tip: linzen
Zie p. 54.

Een groente-
schotel waar 
ik van houd… 
onwaarschijn-
lijk lekker!
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38  verrassend met kaas

Portobello opgevuld met 
tomaat en mozzarella
WERK: 7 MINUTEN - GAART IJD: 20 MINUTEN - VOOR 2 PERSONEN

2 grote portobello’s (zie 
tip)
2 tomaten

1 bosje vers basilicum
1 bolletje mozzarella
zoet paprikapoeder 
(optioneel)

Verwarm de oven (grill) voor op 180 °C.
Snijd de tomaten in kwarten, de schil mag eraan blijven. Verwijder 
het vocht en de pitjes en snijd het vruchtvlees in blokjes. Meng de to-
matenblokjes met drie eetlepels olijfolie en kruid met peper en zout. 
Hak het basilicum fijn en meng met de tomatenblokjes.
Smeer de binnen- en buitenkant van de portobello’s in met olijfolie. 
De olie trekt er meteen in. Kruid met peper en een beetje zout.
Snijd de mozzarella in blokjes.
Vul de portobello’s eerst met het tomatenmengsel, helemaal tot 
bovenaan. Leg daarop in het midden de mozzarella en bestrooi met 
wat paprikapoeder.
Zet ongeveer 20 minuten onder de grill van de oven.

Tip: portobello
Portobello is familie van de bruine champignon, maar deze laat men 

doorgroeien waardoor hij groter, steviger en voller van smaak is. De hoed 

kan wel een diameter hebben tot 12 centimeter, ideaal dus om op te vul-

len. De portobello is makkelijk verkrijgbaar.

De portobello, net zoals de meeste champignons, vult goed. Reken een 

portobello per persoon als bijgerecht of twee per persoon als hoofdge-

recht. Als hoofdgerecht serveer ik er dan gemengde sla bij, met onder 

andere verse kruiden zoals bladpeterselie.

Ik houd ervan als 
verrassend, lekker, mooi 
en eenvoud samenvallen.
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40  verrassend met kaas

Gebakken peer met 
geitenkaas
WERK: 5 MINUTEN - GAART IJD: 10 MINUTEN - VOOR 2 PERSONEN

2 grote plakken geiten-
kaas
3 peren

krulsla
2 takjes verse rozema-
rijn

1 handvol walnoten

voor het sausje:
3 eetlepels honing
3 eetlepels olijfolie
1 eetlepel balsamicoazijn
sap van 1/2 limoen

Snijd de peren in kwarten en verwijder het klokhuis, maar schil ze 
niet. Bak ze ongeveer 10 minuten op een zacht vuur in olijfolie tot ze 
gaar zijn. Rist de blaadjes van de rozemarijntakjes en bak ze mee.
Meng voor de dressing de honing met de olijfolie, de balsamicoazijn 
en het limoensap. Kruid met zwarte peper.
Was de sla. Leg onderaan op een bord de krulsla, leg de gebakken 
peren in een ster en in het midden de geitenkaas met daarover de 
dressing. Werk af met de noten, wat zwarte peper en eventueel wat 
extra olijfolie.

Tip: geitenkaas
Als je droge geitenkaas gebruikt, kun je die heel kort aan beide kanten 

bakken, zo krijg je een heerlijk korstje. Dit werkt niet bij verse geitenkaas, 

want die kun je niet bakken.

De combinatie van 
geitenkaas met 
gebakken peren is 
zalig!



  PUUR GENIETEN  41



42  verrassend met kaas

Groenten opgevuld met 
ricotta
WERK: 15 MINUTEN - GAART IJD: 30 MINUTEN - VOOR 6 OPGEVULDE GROENTEN

2 courgettes
2 tomaten
2 zoete paprika’s (ronde 
of langwerpige)
500 g ricotta
4 sjalotjes
2 eetlepels parmezaan
2 eetlepels verse tijm-
blaadjes

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Versnipper de sjalotjes en meng met de ricotta, de tijm, de parmezaan 
en vier eetlepels olijfolie. Kruid stevig met peper en een beetje zout.
Snijd de hoedjes van de tomaten en hol ze uit. Snijd de courgettes in 
tweeën en schraap met een lepel de zaadlijst weg. Halveer de paprika’s 
en verwijder de zaadjes. Vul alle groenten met het ricottamengsel en leg 
ze in een vuurvaste schotel. Zet ongeveer 30 minuten in de oven.
Werk af met nog wat verse tijm en olijfolie.

Tip: ricotta
Ricotta is een heerlijke, smeuïge, sneeuwwitte kaas met een korrelige 

structuur. Eigenlijk is het geen echte kaas, maar een bijproduct van kaas. 

De wei die overblijft bij het maken van andere kazen, wordt nog een keer 

ingekookt, en wat overblijft is ricotta. Wat zoveel wil zeggen als ‘twee keer 

gekookt’. De Italianen hebben het eerder toevallig ontdekt. Doorgaans 

wordt ricotta gemaakt van schapenmelk, maar ook wel van koe-, geiten- of 

buffelmelk. Elk hebben ze hun specifieke smaak. Ricotta is zeker geen vette 

kaas, integendeel.

De smaak moet perfect zijn, 
maar als het ook nog eens 
een mooi gerecht is, dan is 
het dubbel genieten.
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