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ontbijt:              

tussendoor:        

lunch:                                                                                  

tussendoor:

avondeten:      

tussendoor:      

Chiapudding met aardbeien

1 plak Rode Bietencake

Mexicaanse Maaltijdsalade

1 glas groentesap of tomatensap met een paar stukjes

rauwkost

Eierwraps met gehakt en avocado

klein bakje volle biodynamische yoghurt of kokosyoghurt

met een klein beetje kaneel en honing
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INGREDIËNTEN

CHIAPUDDING 
OVERNIGHT MET WARME APPEL

BEREIDINGSWIJZE
Meng in een kom de amandelmelk
met de lijnzaad, cacao, chiazaad en
havermout.
Zet het een nacht of een uurtje weg in
de koelkast. Snijd de appel in stukjes
en voeg de appel en mix met de
kaneel. Doe een beetje ghee in de
koekenpan en bak de appel eventjes
warm in de pan. 
Je kunt ook de chiapudding even
warm maken in de pan, maar het kan
ook heel goed koud gegeten worden.
Voeg nog wat extra amandelmelk toe
als je het te dik vindt.
Voeg de warme appelstukjes toe aan
je chiapudding. Eventueel een handje
rozijnen of gojibessen erop en
smullen maar!

ONTBIJT

20 gram chiazaad
20 gram lijnzaad
30 gram havermout
200 ml amandelmelk (of
een andere plantaardige
melk)
1 appel 
1 theelepel cacao
1 theelepel kaneel 
ghee of kokosolie
handje rozijnen of
gojibessen
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INGREDIËNTEN

1 PLAK
BIETENCAKE
BEREIDINGSWIJZE

SNACK

Verwarm de oven op 180 graden.
Doe ondertussen de cacao samen
met de ahornsiroop, de kokosolie
en de gepureerde bieten in een
kom en mix goed tot er een
gladde massa ontstaat. 
Doe vervolgens in een andere
kom de amandelmeel met de
bakpoeder en kokosbloesem-
suiker. Kluts de eieren in een
apart bakje door elkaar. 
Voeg nu alles bij elkaar in een
grote kom en vul een cakevorm
met het mengsel. 
Bak de cake in 30 tot 40 minuten
gaar in de oven. Even af laten
koelen en smullen maar!

Deze bietencake is heerlijk smeuïg.
Bieten zijn super gezond om
regelmatig te eten. Ze helpen je lever
en galblaas om toxines af te
voeren.

Bereiding:250 gram
amandelmeel
8 eetlepels
(gesmolten) kokosolie
125 ml ahornsiroop
80 gram cacao
3 eieren
1 flinke biet geschild
en 
heel fijn geraspt of
door de foodprocessor
óf 2 kant en klaren
bietjes pureren
3 eetlepels
kokosbloesemsuiker
3 theelepels
wijnsteenbakpoeder



INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

BESTMETHODEACADEMY - STRALEND IN BALANS

INGREDIËNTEN
150 gr maïs 
200 gr kidneybonen (blik)
een halve krop sla
2 tomaten
1 avocado
1 rode paprika
sap van 1 limoen
1 eetlepel crème fraîche of
haver fraîche
2 eetlepels olijfolie
1 bosuitje
2 eetlepels peterselie of
koriander
naar smaak peper en
(himalaya of Keltisch)
zeezout
eventueel een handje
tortilla maïs chips

MEXICAANSE
SALADE

BEREIDINGSWIJZE
Giet en spoel de maïs en kidneybonen
schoon, doe in een klein pannetje met een
klein laagje water en breng tegen de kook
aan. Giet gelijk af en laat een beetje
afkoelen. 
Was de tomaten en paprika en snijd ze in
stukjes. Halveer de avocado, verwijder de
pit en snijd het vruchtvlees in blokjes. Snijd
ook het bosuitje in ringetjes. Doe alles in
een grote kom.
Voeg het sap van de limoen, de peterselie,
olijfolie en crème fraîche toe. 
Voeg de kidneybonen en mais toe. Breng
op smaak met peper en zout. 
Laat de salade een half uur bij
kamertemperatuur staan. 
Was de sla. gebruik de helft van een krop
en verdeel over een schaal als bodem.
Schep de bonensalade in het midden en
verdeel de tortillachips erover. 

LUNCH
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Breek de eieren en doe ze in een kom.
Kluts ze heel goed door elkaar. Bak er
nu hele dunne omeletjes van in een
koekenpan met wat boter of ghee.
Probeer er 4 te maken. Leg de
omeletjes even apart. Bak nu in een
lege koekenpan met wat roomboter de
gehakt rul. Voeg er de tomatensaus en
Italiaanse kruiden aan toe. 
Was en snijd de tomaat in kleine
blokjes. Halveer de avocado, verwijder
de pit en doe het vruchtvlees in blokjes
in een kom met de tomatenblokjes en
mix door elkaar. Voeg ook de
knoflook(poeder) en een theelepel
Italiaanse kruiden er aan toe en hutsel
goed door elkaar. 
Vul de omeletjes met wat sla, het
gehaktmengsel, de avocado
/tomatensalsa. Eventueel nog wat
geraspte kaas erover en rol het op als
een wrap. Eventueel kun je wat
tacochips erbij serveren. 

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
4 eieren
150 gram (bio)
rundergehakt
1 avocado
1 teentje knoflook of
wat knoflookpoeder
1 tomaat
geraspte geiten- of
schapenkaas of wat
edelgistvlokken
1,5 eetlepel Italiaanse
kruiden
2 eetlepels
tomatensaus (uit blik)
of tomatenketchup
peper en (Himalaya of
Keltisch) zeezout
eventueel een handje
naturel tacochips
roomboter of ghee

EIERWRAPS
MET GEHAKT EN AVOCADO

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN 
(2 PERSONEN)
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KOKOSYOGHURT
MET KANEEL EN HONING

Makkelijk als tussendoortje. Pak een
klein bakje met volle biodynamische
yoghurt of kokosyoghurt.
Biodynamische yoghurt vind je in de
biowinkel van het merk Demeter.

Tegenwoordig heb je steeds meer
plantaardige alternatieven, zoals
kokosyoghurt en haveryoghurt. Liever
niet de verpakkingen met soja, dat kan
je hormoonhuishouding erg verstoren. 

Doe de kaneel en honing er doorheen
en versier eventueel met wat kleine
vruchten dat je in huis hebt. 

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
100 gram
biodynamische volle
yoghurt of
kokosyoghurt 
1 theelepel kaneel
1 theelepel honing
eventueel paar
aardbeien, bramen,
frambozen of
blauwe bessen 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK
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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


