
Tomatenketchup van Miranda En Henk Udo 

Wat je nodig hebt: 

175 ml tomatenpuree 
2 eetlepels startvocht (zuurkoolvocht, waterkefir of wei) 
1 eetlepel ahornsiroop of honing 
1 teen knoflook, fijngewreven 
1/4 theelepel zout 
1/8 theelepel kaneel 
mespunt gemalen kruidnagel 
mespunt cayennepeper 
2 eetlepels ciderazijn 
1 weckpot van 500 ml 
Stap voor stap 

Meng tomatenpuree, startvocht, ahornsiroop of honing, knoflook, zout, kaneel, kruidnagel en cayennepeper grondig in de 
steriele pot. 
Giet de ciderazijn op de ketchup. Dat gaat de groei van schimmels op het oppervlak tegen. 
Draai het deksel goed dicht, bescherm de pot tegen zonlicht en laat hem 2-3 dagen op kamertemperatuur staan. 
Wacht tot je tevreden bent met de fermentatie, en roer de azijn door de ketchup. Verdun de ketchup zo nodig met azijn, 
water of meer startvocht. De ketchup is in de koelkast 1-2 weken houdbaar. 

 

En nog een ander veelbelovend receptje van hen: 

 

Sofieke Wieringa Rijst-kokosmelk 

50gr zilvervliesrijst 

schaaltje water met drup citroensap voor het weken 

1,5l water 

snuf vanillepoeder 

50ml kokosmelk (de dikke variant uit blik) of meer 

Laat de rijst een aantal uur weken in het schaaltje water met citroensap en spoel daarna af met lauw water. 

Kook de rijst met de 1,5l water 30-45 minuten, zodat de rijst goed zacht is. Laat afkoelen. 

Doe vervolgens eerst de rijst en het vanillepoeder in de blender en voeg het kookwater beetje bij beetje toe en blend tot 

een gladde melk. De dikte van de melk bepaal je zelf. Voeg als laatste nog een flinke scheut kokosmelk bij de rijstmelk. Ik 

vries het vervolgens in porties in. 

https://www.facebook.com/henk.udo?fref=nf
https://www.facebook.com/sofieke.wieringa?fref=ufi


Evy Verreck had haar bakmodus aan en deelde de volgende lekkere receptjes: 

 
Bananenbrood met blauwe bessen, zaden- en notenbrood, rode vruchtenconfituur. 

  

Bananenbrood met blauwe bessen (van Eatpurelove.nl) 
4 rijpe bananen 
4 eieren 
200 gr amandelmeel* 
50 gr dadels 
200 gr blauwe bessen 
1 tl bakpoeder 
snuf zout 
*Uiteraard kun je ook variëren met (glutenvrije) meelsoorten. Gebruik eens 100 gram havermeel en 100 gram 
amandelmeel of boekweitmeel. 
keukenmachine of blender 
Zo ga je te werk 
Verwarm de oven voor op 175 graden. 
Maal de dadels samen met de bananen in je keukenmachine (of blender) tot een glad beslag. 
Klop in een mengkom de eieren samen met het zout luchtig. 
Voeg hieraan het bananenmengsel toe en roer dit goed door elkaar. 
Nu voeg je hier het amandelmeel en de bakpoeder aan toe (en eventueel eiwitpoeder). Meng weer even goed. 
Tot slot roer je voorzichtig de blauwe bessen door het beslag. 
Bekleed een cakeblik met bakpapier en giet hier het beslag in. 
Zet je bananenbrood voor ongeveer 45-50 minuten in de oven. 
Kijk na een half uurtje of de bovenkant niet te donker wordt. Eventueel kun je het bananenbrood het laatste kwartiertje 
afdekken met bakpapier. 
Haal het bananenbrood uit de oven en laat goed afkoelen op een rooster voordat je aanvalt. 
 
Rode vruchtenconfituur met chiazaad 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/evy.verreck
http://www.bodyenfitshop.nl/superfood/amandelmeel/body-en-fit-superfoods/pure-amandelmeel/


Zaden- en notenbrood (handgeschreven versie staat op de foto) 

 
 

 De amandelmuffins:  
-2 grote appel, geschild 
- 1 el kokosolie 
-140g amandelmeel 
-3 eieren 
-1tl glutenvrij bakpoeder 
-1/2tl kaneel 
-1 el acaciahoning 
-snufje zout 
 
Bereiding : 
-verwarm de oven op 180graden 
-stoof 1,5 appel in kokosolie tot appelmoes(scheutje water)  
-mix alles, behalve 0,5 appelstukjes 
-voeg de rauwe appel bij het beslag  
- giet in muffinvormpjes 
- bak 25min. in voorverwarmde oven.  
(Je kan soort fruit toevoegen dat je wil: ik heb ipv stukjes appel, zwarte bessen gebruikt)  



José Laumen Vandaag een kliekjesquiche gemaakt.  
Bodem van volkoren speltmeel en verder ui, prei, paprika, bloemkool, champignons en doperwtjes erin. En toch maar een 
salade van spinazie erbij. De suiker in de bodem laat je natuurlijk gewoon weg :-) 

 

  

 

https://www.facebook.com/jose.laumen?fref=nf


 

José Laumen Weet niet of ie lekker is maar misschien het proberen waard, hij lijkt nogal dik. 

Ketchup (van Dr. Axe’s Real Food Diet Cookbook) 

Ingredients: 
•1/2 cup sun-dried tomatoes, soaked 2 hrs. 
•1/4 cup raisins 
•1/4 cup apple cider vinegar 
•1/4 cup onion powder 
•1 tbsp sea salt 
 
Directions: 
1.Puree all ingredients in a blender or food processor.  
2.Refrigerate. 
3.Serve and Enjoy! 
 
Try this ketchup with these healthy sweet potato fries: draxe.com/sweet-potato-fries-ep-5/ 
 
Health Benefits: 
•Sun-Dried Tomatoes: loaded with antioxidant lycopene, which promotes skin and prostate health and promotes anti-aging 
•Raisins: loaded with resveratrol, a potent antioxidant 
•Apple Cider Vinegar: loaded with good bacteria: probiotics and enzymes 
•Onions: contain allicin, a natural antibacterial/antiviral/antifungal; boosts immunity 
•Sea Salt: great source of trace minerals and electrolytes  

 

Mathilde Pelder Zondagmorgen ontbijtje: groene smoothie van: havermelk, appel, banaan, spinazie en kaneel. 

 
 

Nelianne Wagenaar 

Met dit koudere weer krijg ik altijd zo'n zin in warme chocolademelk! Hier een snelle verantwoorde variant: amandelmelk, 
cacaopoeder en een scheutje ahornsiroop. 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/jose.laumen?fref=nf
https://www.facebook.com/mathilde.pelder?fref=nf
https://www.facebook.com/nelianne.wagenaar?fref=nf


José Laumen deelde een supermakkelijk zelf te maken proteïnerecept: 
 
Author: Rose | The Clean Dish 
INGREDIENTS 
1 part hemp seeds 
1 part raw pumpkin seeds 
1 part raw sunflower seeds 
½ part flax meal 
¼ part chia seeds 
DIRECTIONS 
Grind all ingredients separately in a coffee grinder or spice grinder. You want a fine powder so a food processor or blender 
may not work (depending on your model) - be sure not to over-process, either. 
Combine all ingredients in a jar with lid and store in the refrigerator or better yet, freezer. 
Add 2-3 tablespoon of this protein powder to smoothies, porridge or anything else you would normally add protein powder 
to. Enjoy! 
 

 
PREP TIME: 5 mins 

TOTAL TIME: 5 mins   

(http://www.thecleandish.com/homemade-vegan-protein-powder-grain-free-gluten-free-nut-free/) voor het volledige 
artikel. 

 

Bananenbrood van Maike van den Tol-möhlmann 

Hoi allen! Ik heb vandaag mn 2e bananenbrood gebakken. Ik ben een ontzettende beginneling, maar dat brood blijft zo 
droog...?! Geeft iemand een tip om m wat sompiger te krijgen?  
Ik heb gebruikt: 
4 bananen, 3 mejool dadels, 3 eieren, 150 gr boekweit meel, iets bakpoeder, kaneel, vanille en citroen rasp + beetje sap. 
Smaak is oké, maar zo droog als een vloerkleed 

Antwoordtip van José Laumen Ik denk dat het door het boekweitmeel komt. Misschien eens vervangen door 
amandelmeel of speltmeel (of een combinatie daarvan)? 

  

https://www.facebook.com/jose.laumen?fref=nf
http://www.thecleandish.com/homemade-vegan-protein-powder-grain-free-gluten-free-nut-free/
https://www.facebook.com/maike.vandentolmohlmann?fref=nf
https://www.facebook.com/jose.laumen?fref=ufi


Miranda En Henk Udo 

Een heerlijk maar bewerkt recept uit de delicious. 
Maar zeker de moeit waard. Voor de vegetariër kan je de bonen extra pittig kruiden en uiteraard de worst weg laten. 

 

  
 

 
 

Annelie Brinkhof 

Kastanjemeel! Pof de kastanje in de oven, ongeveer 15 min op 200 graden. Laat de kastanjes een dag staan zodat het vel 
niet makkelijk loslaat. Dan doorsnijden (over de lengte) en de helften leegschrapen. Snel en makkelijk! 

  

https://www.facebook.com/henk.udo?fref=nf
https://www.facebook.com/annelie.brinkhof?fref=nf


Anne Cantrijn  spaghettipompoen, gevuld met kip en tomaat. 

Ik kwam dit leuke idee tegen. Van de week eens proberen! Ziet er lekker uit toch? Uiteraard zonder magnetron (een paar 
minuten in kokend water moet ook kunnen toch?) en zelfgemaakte tomatensaus. 

https://www.buzzfeed.com/robertbroadfoot/chicken-and-tomato-spaghetti-squash 

 

 
 

Oathies van Evy Verreck 

 

 
 

– 2 eetlepels Psylliumvezels (vaak te verkrijgen in biologische winkels) 
– 175 ml water 
– Een mix van 100 gram noten (kies zelf tussen bv amandelen, hazelnoten of walnoten) 
– 50 gram lijnzaad 
– 10/20 gram andere zaden (bijv. sesam-, pompoen- en zonnebloemzaden) 
– 1 kop havermout 
– 1 theelepel kaneel 
– snuf zout 
– 3 eetlepels gesmolten kokosolie 
Bereiding van deze oathie variant 
 
Mix de Psylliumvezels met water en laat het 5 minuten staan totdat het gelei wordt. Doe de noten en zaden in een 
keukenmachine en maal tot ze grof gehakt zijn. Doe de noten- & zadenmix in een kom en voeg de kokosolie en wat zout 
toe. Roer goed door en meng daarna de Psyllium gelei er doorheen. Laat het geheel een uurtje rusten, zodat de 
Psylliumvezels goed in de notenmix trekken. Verwarm de oven voor op 175 graden en verdeel het beslag over ongeveer 6 
tot 8 muffinvormen. Bak de oathies 45 minuten in de oven en laat ze even afkoelen voordat je ze uit de vormjes haalt 

  

https://www.facebook.com/AnneCantrijn
https://www.buzzfeed.com/robertbroadfoot/chicken-and-tomato-spaghetti-squash
https://www.facebook.com/evy.verreck


Miranda En Henk Udo  Tamme kastanjesoep 

Een fluwelige, aardse soep van kastanjes. Een feestelijk voorgerecht, als je het ons vraagt. Serveer met wat brood en dip, 
dan maak je het helemaal af. 

voor 8 personen: 
 
• klontje boter 
• 2 uien, gesnipperd 
• 1 teen knoflook, in plakjes 
• 2 stengels bleekselderij, in stukjes 
• 1 grote aardappel, in blokjes 
• 400 g vacuümverpakte kastanjes 
• 1–½ l groentebouillon 
• 1 laurierblaadje 
• 150–200 ml kookroom 
 
1 Smelt de boter in een steelpan en fruit ui, knoflook en bleekselderij tot ze zacht maar niet verkleurd zijn. 
 
2 Voeg de blokjes aardappel toe, de kastanjes op 4 na, de bouillon, het laurierblaadje, zout en peper naar smaak. Laat 30 
minuten zachtjes koken. Als de aardappelblokjes zacht zijn, haal het laurierblaadje eruit en pureer de soep met een 
staafmixer. Roer de room erdoor en zo nodig zout en peper. 
 
3 Verkruimel de bewaarde kastanjes over de soep en geef er croutons of stokbrood bij. 
 
Per portie: 650 kcal, 21,8 g vet (10,2 g verzadigd), 14,8 g eiwit, 92,9 g koolhydraten, 22,2 g 
 
Miranda En Henk Udo Oma's Spruitjes met kastanjes 
Anders, Bijgerecht, 4 personen, Voorbereidingstijd 45 minuten, Bereidingstijd 12 minuten, Hollands 
 
Ingrediënten 
500 gram spruitjes 
250 gram tamme kastanjes 
1 stukje (room)boter 
zout en nootmuskaat naar smaak 
Materialen 
pannen 
Bereiden 
Kruis de kastanjes door op de top met een scherp mesjes ze de schil kruisvormig in te snijden. Doe ze in een pannetje met 
water en kook de kastanjes drie kwartier. 
Maak de spruitjes schoon en doe die in een andere pan. 
Als de kastanjes gaar zijn, neem ze van het vuur spoel ze af met koud water en pel ze. Dit is een lastig en tijdrovend 
karweitje. Helaas. 
Als de kastanjes klaar zijn zet je de spruitjes op en laat ze maximaal 10 minuten koken. Giet ze af en doe er een klontje 
boter bij en de schoongemaakte kastanjes. Laat het geheel nog even stoven op een laag vuurtje. Als je wil kan je nog 
nootmuskaat toevoegen. 
 

Vonne Avenhuis 

Gisteren heb ik zo iets lekker gemaakt, een soort stew, hotpot van van alles wat ik in huis had. Begonnen met 4 uien, drie 
tenen knoflook aanfruiten in ghee, anderhalf pond kalkoendijen erbij met twee laurierbladen, paar kruidnagels, snuf zout, 
thijm, basilicum en salie en even braden. Na circa tien minuten driekwart liter kokend water toegevoegd, wat gedroogd 
zeewier en een kippenbouillonblokje. Terwijl dat stond te stoven heb ik kleine spruiten schoongemaakt en erbij gedaan. 
Pastinaak, zoete aardappel en vier preien in blokjes/plakjes toegevoegd en dat geheel nog een poosje laten stoven tot de 
groenten gaar waren. Toen heb ik er cannelinibonen en black eyed pies bij gedaan omdat we zo gek zijn op bonen, en het 
resultaat geproefd. Een heerlijke herfstmaaltijd!! Smullen. En natuurlijk voldoende voor een paar dagen. 
Vonne Avenhuis Nog even een kleine correctie: geen basilicun maar oregano gebruikt... 
  

https://www.facebook.com/henk.udo?fref=ufi
https://www.facebook.com/henk.udo?fref=ufi
https://www.facebook.com/vonne.avenhuis?fref=nf
https://www.facebook.com/vonne.avenhuis?fref=ufi


Evy Verreck 

Goeiemorgen allemaal! I'm back on track � Én. ... het is eeeeeindelijk gelukt! Ik heb heerlijke havermoutbroodje 

gemaakt (havermout gemalen tot merk is de oplossing ☝ ) smakelijk � 
 

 
 
 
-1 medium dadel (even laten weken en ontpitten) 
-110g havermeel  
-35g amandelmeel 
-2 eieren 
-10ml rijstmelk 
- 1tl glutenvrij bakpoeder 
-snufje zout 
- grote eetl rozijnen 
-2eetl chiazaad 
-zaden naar keuze: ik heb er telkens een grote hand pompoenpitten, zonnebloempitten, lijnzaad, sesamzaadjes bijgedaan.  
 
-verwarm oven op 180graden 
- mix de eieren, het meel (2), de dadel , rijstmelk, zout en bakpoeder in blender. 
-voeg de rozijntjes en zaden toe (hou een beetje over voor de garnering).  
-laat alles een 10min staan.  
-maak je handen vochtig en rol ballen van het deeg, leg op een bakplaat met bakpapier en maak de balletjes wat platter 
(zodat ze de vorm van een klein pistoletje krijgen).  
-werk af met zaadjes en pitten.  
-bak 15min in een voorverwarmde oven.  
 
Kyra Noorman 

 

Grappig, ik realiseer mij nu pas dat ik al heel lang muesli maak in mijn ontbijt van gevulde appel. Ik mix in een bakje van 

alles door elkaar, appel ruim uithollen, vullen, stevig aandrukken, klontje roomboter er op en in de oven. Lekker met een 

bakje yoghurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/evy.verreck?fref=nf
https://www.facebook.com/kyra.noorman?fref=ufi


Marian Roelofs 

Gisteren spaghettipompoen gemaakt met kipfilet in tomatensaus � was lekker. Spaghettipompoen is niet makkelijk 
verkrijgbaar maar bij mijn groenteboer waren ze bereid om ze te bestellen, wel prijzig hoor. €4,95 per stuk, maar ik vond 
het wel erg lekker. Pompoen uiteinden afsnijden, zaden verwijderen, binnenkant insmeren met wat olijfolie en bestrooien 
met wat peper en zout, met de binnenkant naar beneden op een met bakpapier beklede bakplaat 40 minuten in de oven op 
200 graden en je kunt de slierten er zo uithalen met een vork. Dan een saus naar keuze.  
 

 
 
 
José Laumen had een goede tip na paneerwerk: 

Het restje van het paneermengsel heb ik trouwens niet weggegooid, maar net zoals mijn moeder vroeger deed als ze 
schnitzels gepaneerd had, gebakken in een beetje roomboter en dat lekker opgepeuzeld toen de rest in de oven stond. 
 
 
Manja Burggraaf   
 

   

https://www.facebook.com/mroelofsgoossens?fref=nf
https://www.facebook.com/jose.laumen?fref=nf
https://www.facebook.com/manja.burggraaf


Angela van den Broek 

Een beetje gekreukt, maar een super lekker pompoenrecept. Ik maak het altijd met een gewone pompoen en laat de schil 
er gewoon aan zitten. 

 
  

https://www.facebook.com/angela.vandenbroek.75?fref=nf


Evy Verreck 

17 uur · Kortenberg, Vlaams Gewest, België 

Deze crackers maak ik nu al 2jaar lang elke zondag. Mijn dochter is wat verloren zonder deze crackers.  
Recept: 
Over voorverwarmen op 150graden.  
-60g chiazaad al laten weken in 240ml water 
-60g havermout 
-60g boekweitmeel 
-60g zonnebloempitten  
-60g pompoenpitten 
-60g lijnzaad. 
-snuf Himalaya zout  
-scheutje olijfolie 
-oregano of andere ... naar smaak 
Optioneel: 
-schepje sesamzaadjes 
-schepje hennepzaad 
-theelepel spirulinapoeder 

Alles mengen en op een bakpapier met nog een bakpapier er bovenop om het uitrollen.  
Vervolgens met pizzasnijder in stukken snijden en voor 50min. oven in. 

Als ze echt helemaal krokant zijn mag je ze uit de oven halen. 

Smakelijk! 

 

Mathilde Pelder 

Zo, mijn weekendsoep staat op. Ik kocht bij Goody Foodys een bonen/linzen mix. Laten weken. Nu water en bouillon en 
gezeefde tomaten erbij. Straks lekker op smaak maken. Ben benieuwd..... Experiment 
Heb nu toegevoegd: 1 laurierblaadje, 2 zoete aardappels, 1 uitje, een teentje knoflook, pikante paprika poeder. Maar ik mis 
wat diepgang in de smaak. Nog tips? 
José Laumen Komijn, kaneel en koriander? Of wat garam masala? Ligt er aan wat je lekker vindt natuurlijk. Italiaanse 
kruiden erin of tijm, oregano en basilicum is ook lekker  
Mathilde Pelder Ik denk dat ik een uitje en prei ga fruiten en dan nog toevoegen, en nog meer kruiden. Garam masala 
spreekt me wel aan 
Miranda En Henk Udo En? Lekker?  
Mathilde Pelder Ja prei erbij en een half pepertje en iets meer bouillon 
Maike van den Tol-möhlmann Klinkt heerlijk! Harissa in huis? Geeft t nog wat meer "oempf" smakelijk 
Kyra Noorman Madam jeanette laten meetrekken in de soep. Als je de peper heel laat geeft hij alleen aroma af. Met een 
dag laten staan geeft hij iets meer pit. Met 2 dagen dan wordt het pittig(er). Gerookte paprikapoeder of gerookte chipotlle 
pepervlokken geeft ook diepgang in gerechten. 
Maike van den Tol-möhlmann Oh ik heb vd week mn pompoen gekruid met kerrie, citroensap + zest en gerookte paprika. 
Daarna de oven in en aansluitend soep van gemaakt. Zooo lekker! Vooral die gerookte paprika was nieuw voor mij, heerlijk 

 

https://www.facebook.com/evy.verreck?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/onlinecoachprogramma/permalink/1695068190810087/
https://www.facebook.com/pages/Kortenberg/106109806086285
https://www.facebook.com/mathilde.pelder?fref=nf
https://www.facebook.com/jose.laumen?fref=ufi
https://www.facebook.com/mathilde.pelder?fref=ufi
https://www.facebook.com/henk.udo?fref=ufi
https://www.facebook.com/mathilde.pelder?fref=ufi
https://www.facebook.com/maike.vandentolmohlmann?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyra.noorman?fref=ufi
https://www.facebook.com/maike.vandentolmohlmann?fref=ufi


Anita van Bloemendal 

Vandaag Ribollita gegeten. Een Italiaans gerecht, boordevol groenten en zó lekker! Ipv kaas op brood, heb ik voor de rest 
van het gezin een beetje olijfolie op spelt-desembrood gesprenkeld, een doormidden gesneden knoflookteen erover 
gewreven en wat himalyazout. 10 minuten in de oven op 150 graden. 
 

 
 
 

Vonne Avenhuis 

Vanochtend voor op een crackertje vanmiddag een snelle linzenpastij gemaakt. Blikje linzen, theelepel knoflookpasta, - 
gemberpasta (beide op oliebasis), -sambal, drupje oregano olie, drupje citroenolie, peper, gedroogde korianderblaadjes. In 
de blender, wat kappertjes erbij. Smaakt lekker, zo klaar! 
  

https://www.facebook.com/anitavbloemendal.rogeribrahim?fref=nf
https://www.facebook.com/vonne.avenhuis?fref=nf


Britt De Groot 

Lunch: pizza van kruidige krokante boekweitbodem met cashew-ricotta, tomaat, rucola en basilicum! 
Voor de bodem gebruik ik (voor 1 persoon) 20gr boekweitmeel en 40ml water. Dit mengen met Italiaanse kruiden in de 
blender tot een mooi beslag. Dan een dunne bodem (dan zijn ze krokanter) even bakken in kokosolie en erna kwartier 
ongeveer in de voorverwarmde oven op 200°, maar afhankelijk van je oven...  
De cashew-ricotta is gewoon de noten laten weken in water 2-3u. Erna in de blender, samen met knoflook, uienpoeder (je 
kan ook andere kruiden proberen) en appelazijn of wat vers citroensap... (Ik heb gewoon wat noten gegrabbeld op het 
gevoel en kruiding is proeven...)  zout en peper heb ik er ook bij gedaan... blijven mixen tot je een mooie romige structuur 
bekomt... smakelijk!  

 
 
Annelie Brinkhof IJs (uit de slowjuicer)! Zodra bessen, aardbeien en mango's in de aanbieding zijn sla dan groot in. Maak 
het schoon en doe het in de diepvries. Aardbeien halveren en mango's in kleine reepjes. Bij de super juicer zit een dichte 
zeef (althans, dat was in de vorige aanbieding, nu ook Amber?) Ga juicen zoals je gewend bent en er komt aan de 'afval' 
kant dik fruit soft ijs naar buiten. Super lekker! 

https://www.facebook.com/britt.degroot.52?fref=nf
https://www.facebook.com/annelie.brinkhof?fref=ufi

