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ontbijt:              

tussendoor:        

lunch:                                                                                  

tussendoor:

avondeten:       

tussendoor:      

1 stuk Cheesecake (glutenvrij)

1 appel of peer met wat notenpasta of tahin erop

Zoete Aardappel/Courgette pancakes met Groene Salade

Een glas boullion met een paar olijfjes 

Bloemkool Broccoli Curry (+ recept voor je eigen bouillon)

Stukje pure chocola met minimaal 74% cacao.
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INGREDIËNTEN

CHEESECAKE
BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de oven op 180 graden.
Mix alle ingrediënten voor de bodem met
elkaar tot een samenhangend geheel met
je handen. Vul een ringvorm met de
vulling en maak een klein randje van een
cm om straks de vulling te dragen (bedek
de vorm met bakpapier of roomboter).
Prik er met je vork een paar keer in en
bak het in de oven 15 minuten. Laat
afkoelen en maak ondertussen de vulling:
leg de gelatineblaadjes in een bakje met
koud water. Mix de roomkaas en de
yoghurt en honing tot een samenhangend
geheel. Doe dan een kleine hoeveelheid
van de vulling op een zacht vuurtje in een
pan. Knijp de gelatineblaadjes uit en voeg
toe in de pan. Roer heel goed totdat de
gelatine helemaal is opgelost. Voeg
daarna de vulling in zijn geheel bij elkaar
en roer even goed. 
Vul de afgekoelde taartbodem met de
vulling en laat het zeker 2 uur in de
koelkast opstijven. 

ONTBIJT

voor de bodem:
200 gram notenmeel
(amandelmeel,
kastanjemeel,
hazelnootmeel)
75 gram ahornsiroop
1 theelepel
wijnsteenbakpoeder
0,5 theelepel zout
1 theelepel koekkruiden
1 theelepel
vanillepoeder
voor de vulling:
125 gram bio (geiten)
roomkaas
100 gram (biologische
of biodynamische)
yoghurt
2 gelatineblaadjes
20 gram honing
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INGREDIËNTEN
grote zoete aardappel
1 courgette
4 eetlepels boekweitmeel
peper, zout
Kokosolie / ghee om in te
bakken

1 krop botersla
1 avocado
een halve komkommer
1 halve ui
2 eetlepels dille, peterselie
en basilicum (vers is nog
lekkerder)
1 eetlepel kappertjes
1 theelepel mosterd
2 eetlepels azijn
4 eetlepels olijfolie

Voor de groene salade

      zout/peper

 ZOETE AARDAPPEL &
COURGETTE PANCAKES

MET EEN GROENE SALADE

BEREIDINGSWIJZE
Schil de zoete aardappel en rasp het
fijn. Rasp ook de courgette fijn. Meng de
rasp met het boekweitmeel en breng op
smaak met peper en zout. Zorg ervoor
dat het deegachtig is, eventueel nog iets
meel toevoegen. Vorm er dan kleine
balletjes van en druk ze plat. 
Verhit een eetlepel ghee of kokosolie in
een koekenpan en bak de platgedrukte
bollen aan beide kanten goudbruin.
Laat ze eventueel wat uitlekken op wat
keukenpapier.  

Was de krop sla, snijd de komkommer,
avocado en ui klein. Voeg alles toe aan
de sla en bestrooi met de kruiden.
Doe de kappertjes, mosterd, zout en
peper, olijfolie en azijn bij elkaar
(bijvoorbeeld in een jampot met deksel)
en schud/roer tot een mooie dressing. 
Giet het over de salade en roer door
elkaar.
Serveer met de pancakes. 

LUNCH
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Was en snijd de bloemkool en broccoli in
stukjes. Snijd ook de gember en knoflook
fijn. 

Verhit wat ghee of kokosolie in een pan
en fruit eerst de gember en knoflook.
Voeg kerriepoeder en kurkuma toe en
bak deze kort mee. Voeg dan de
kokosmelk en bouillon toe. Vervolgens de  
bloemkool en broccoli.

Spoel de kikkererwten af en laat deze
uitlekken, voeg ook deze toe aan de pan.
Breng het op smaak met zout en peper.
Laat het geheel circa 10-15 minuten
garen. Verdeel de curry in twee kommen
en strooi er kokosrasp over. 

Roer tot slot de kikkererwten en het
citroensap erdoor en warm alles nog even
door (niet meer laten koken). Bestrooi
eventueel met wat gehakte koriander.

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
400 gram bloemkool
400 gram broccoli
200 gram kikkererwten
(uitlekgewicht)
Stukje verse gember
2 teentjes knoflook
1 theelepel kurkuma
1 theelepel kerrie
1 blikje kokosmelk
(200ml)
1 halve citroen
1 bouillonblokje of 1
eetlepel zelfgemaakte
bouillonconcentraat. 
 (recept zie hieronder)
1 el kokosrasp
ghee of kokosolie
zout en peper

BLOEMKOOL
BROCCOLI BOWL

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN 
(2 PERSONEN)
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INGREDIËNTEN

200 gram wortels
100 g koolrabi
100 g prei
100 g knolselderij
100 g peterseliewortel
100 g bleekselderij
2-3 takjes platte peterselie
1-2 takjes selderijgroen
1-2 takjes lavas
100 g zeezout

In totaal 700 gram groente:

Glazen potten met een goede
afsluiting om te bewaren. Zorg
ervoor dat de potten eerst met
heet water goed zijn
schoongemaakt. 

BOUILLON
CONCENTRAAT

BEREIDINGSWIJZE
RECEPT VOOR JE EIGEN 

BOUILLON 

CONCENTRAAT
(1 JAAR HOUDBAAR)

Een verse concentraat van groente en
kruiden als alternatief voor een
standaard bouillonblokje. Het voordeel
is dat er geen toegevoegde geur-, kleur-
of smaakstoffen bijzitten én kun je zelf
bepalen hoeveel zout je toevoegt. In
principe zijn bijna alle groenten en
kruiden geschikt maar hierbij een
standaard voorbeeld. 

Was de groenten, maak ze schoon en
snijd ze in hele kleine blokjes. Zorg
ervoor dat je in totaal precies 700 gram
groenten hebt. Was en hak de kruiden.
Doe alles ingrediënten nu in blender en
pureer het grof en vul de potten. Sluit de
potten goed af en bewaar ze op een
koele plaats. 

Het blijft door de zout ongeveer 1 jaar
houdbaar in de koelkast.
Gebruik ongeveer 1 eetlepel als
vervanging van een bouillonblokje. 
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Veel plezier met koken en smakelijk
eten ;-). 

Heb je wat gebakken? Ik hoor graag
of het gelukt is of zie graag een

foto ervan.

Lieve groet,
Ingrid


