
VIP Health & Nutrition
Inspiratie van onze studenten

Recepten 2015
www.viphealthandnutrition.nl



Copyright © 2015 VIP Health & Nutrition

Table of Contents
Table of Contents
Preface
Chapter 1
Inleiding
Chapter 2
Algemeen vegetarisch

Mexicaans vegetarisch
Lupine meets asia
Alkmaarse gort in aspic met creme van witte bonen
gin rabarbercocktail

Chapter 3
Ayurvedisch

Menu ‘Pitta Plaatje’
Pompoensoep met kaneelgalette

Chapter 4
Japanse Levenskunst

Mochi met zeewiermayonaise
daikonsteak

Chapter 5
Rawvegan

Quiche Carne Vale
Power Pie with Goji Berries
Vegan Tower

Chapter 6
Over ons

Hartig hoorntje rabarber maanzaad vegan
Asperges met henneptofu op een bedje van knolselderij puree
Zoete aardappel tapioca burgertjes met cashew chutney

Index

file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#toc-h-1
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#preface-h-1
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Inleiding
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Algemeen%20vegetarisch
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Mexicaans_vegetarisch-29-102-27
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Lupine_meets_asia-36-102-27
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Alkmaarse_gort_in_aspic_met_crem-34-102-27
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#gin_rabarbercocktail-35-102-27
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Ayurvedisch
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Menu__Pitta_Plaatje_-28-102-43
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Pompoensoep_met_kaneelgalette-30-102-43
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Japanse%20Levenskunst
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Mochi_met_zeewiermayonaise-23-102-47
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#daikonsteak-37-102-47
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Rawvegan
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Quiche_Carne_Vale-32-102-50
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Power_Pie_with_Goji_Berries-31-102-50
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Vegan_Tower-33-102-50
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Over%20ons
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Hartig_hoorntje_rabarber_maanzaa-18-102-56
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Asperges_met_henneptofu_op_een_b-22-102-56
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#Zoete_aardappel_tapioca_burgertj-19-102-56
file:///Users/femkevandenheuvel/Library/Caches/com.marinersoftware.MacGourmet/PDF_1/Cookbook-Template.html.out#index-h-1


Preface
Dit receptenboekje wordt U aangeboden door VIP Health & Nutrition en haar studenten ter
inspiratie!
Graag willen we laten zien hoe onze studenten te werk gaan en geïnspireerd worden en wat
de rijkdom en variatie van verse ingrediënten uit de natuur ons te bieden heeft. 
De receptuur is niet volledig uitgeschreven en zal mogelijk ingrediënten bevatten die u
moeilijk kan vinden. Zoals wij onze studenten ook leren, U bent de kok en kan ten alle tijden
de receptuur aanpassen naar eigen smaak en mogelijkheden.
Ik hoop dat U ervan geniet.
Voor meer informatie over de opleiding kunt u terecht op www.viphealthandnutrition.nl

VIP Health & Nutrition



 

Inleiding
Good food, we delen het graag met je. Eten dat goed voor je is, voor je lijf, je hart én je hoofd. Eten dat klopt.
Smaken, ingrediënten, samenstellingen. Zodat je écht goed hebt gegeten en dat het ook nog eens
waanzinnig lekker was. Eerlijk, echt en smakelijk eten, het kan samengaan.  Sterker nog, van ons móet het
samengaan. Maak je van pure, biologische ingrediënten met heel veel liefde - en oké,  ook zo’n 20 jaar kennis
en ervaring - een plaatje van een gerecht, dan doet dat wat met je. Het maakt je bewust. Je geniet. We laten
het je graag zien, proeven en beleven. De opleiding is opgebouwd uit zes modules die je stap voor stap
vertrouwd maken met de diverse voedingsprincipes en richtlijnen om dit te leren. In dit magazine laten we je
kennis maken met de voedingstheorieën die in de opleiding aan de orde komen en dat doen we vooral met
heerlijke recepten. En wie kunnen beter laten zien waar de opleiding over gaat? Juist onze studenten. Dus
hier volgt ene kleine selectie van de examengerechten. Welke stromingen worden in de opleiding
behandeld ? 1.Algemene vegetarische opbouw. In de eerste module leer je alle basis kooktechnieken, het
opmaken van je mise en place, de hygiënecode voor de horeca en snijtechnieken die bij een professionele
koksopleiding horen. Daarnaast leer je hoe je een goede uitgebalanceerde vegetarische maaltijd
samenstelt. We besteden aandacht aan de voedingswaarde van producten en trainen je in het opbouwen
van een volwaardig vegetarisch menu. 2.Ayurvedische voedingsleer In deze module laten we je
kennismaken met de Ayurvedische voedingsleer. We koken met zuivere ingrediënten waarvan we de afkomst
kennen en weten dat ze met respect voor de natuur en de omgeving verbouwd of geproduceerd zijn. Hierbij
draait het om lekker en goed eten om je lichaam te verzorgen, te onderhouden en te helen als dat nodig is.
We gaan ook in op de rol van je spijsvertering en de drie types die de Ayurvedische leer kent.
3.Macrobiotisch In de derde module maak je kennis met de Japanse levenskust: de macrobiotiek. Deze
levensstijl is toegespitst op je persoonlijke behoefte en conditie waarbij je steeds weer op zoek gaat naar
evenwicht tussen yin en yang. Bovendien kies je voor goede voeding die je lichaam voldoende bouwstoffen
geeft en voor afvoer van afvalstoffen zorgt. Je leert hoe je een makrobiotische maaltijd samenstelt met volle
granen, groenten, peulvruchten en plantaardige eiwitproducten als tofu (tahoe), tempeh, seitan, soep en
zeegroenten. Ook leer je meer over fermenteren en pickelen. 4.Raw en vegan Raw food is levend voedsel,
vol met enzymen, dat tot maximaal 47 °C wordt verhit. Denk aan vruchten, algen, noten, zee- en
landgroenten, gekiemde granen en zaden, grassen, zelfgeperste sappen, notenboter, koudgeperste
hoogwaardige oliën, kruiden, specerijen en superfoods. De meeste raw foodies eten geen dierlijk voedsel
en kiezen daarmee voor een veganistische eet- en levensstijl. Je leert veganistische kooktechnieken
waarmee je kunt koken zonder dierlijke producten en hoe je melk, eieren, yoghurt, boter en kaas kunt
vervangen of namaken (veganiseren). 5.Patisserie/choco/ijs In deze module duiken we de patisserie in, in de
breedste zin van het woord. Naast de klassieke pattiserie technieken zoals het maken van verschillende
soorten deeg leer je ook bakken in de veganistische variant. Daarnaast gaan we ook zuurdesembrood
bakken, en leren we alles over het proeven van chocola en het werken met chocola. 6.Glutenvrij/suikervrij/no
waste/conserveren In deze laatste module leer je meer over hoe je als kok om kunt gaan met allergieën
(glutenvrij) en leer je meer over suikervervangers. Daarnaast gaan we koken volgens het ‘no waste’ principe
en leer je meer over het conserveren van voedsel zoals inmaken en wecken. Zoals de inhoud van de
modules al aangeeft is onze opleiding een inspirerende koksopleiding voor lijf, hart en hoofd. We wensen je
veel inspiratie en kookplezier!







Algemeen vegetarisch
We hebben in deze tijd een romantisch plaatje van koken. Helaas komt er in een professionele keuken heel
wat meer bij kijken dan leuk in een pannetje roeren en gerechten bedenken.
Want koken bestaat uit scheikundige processen. Wat gebeurd er nou precies in mijn pannetje en hoe kan ik
dat beïnvloeden, zodat ik mijn eigen gerechten kan ontwikkelen. Wat is smaak nou precies en wat proef ik
dan?
Maar natuurlijk ook aan welke regels moet ik voldoen en hoe bereken ik de verkoopprijs van mijn gerecht.

In de eerste module leer je alle basis kooktechnieken, het opmaken van je mise en place, de hygiënecode
voor de horeca en snijtechnieken die bij een professionele koksopleiding horen. Daarnaast leer je hoe je een
goede uitgebalanceerde vegetarische maaltijd samenstelt. We besteden aandacht aan de voedingswaarde
van producten en trainen je in het opbouwen van een volwaardig vegetarisch menu.





Mexicaans vegetarisch

Servings: --
Source: Marjolein Trieschijn Peter Leus

Ingredients

 Tequilla mayonaise:
 - 1 eierdooier
 - 1 eetlepel citroen/limoen - 1 theelepel mosterd
 - zout en peper
 - 250 ml. olie
 - 1 eetlepel tequilla
 - honing naar smaak
 Groene Mexicaanse salsa:
 - 300 gr tomatillo’s [eventueel uit blik] - 1 kleine ui
 - 1 jalapenopeper
 - 3 teentjes knoflook
 - 2 el. verse koriander - 1-2 tl. limoensap
 Gevulde chilipeper:
 - 1/2 tl komijnzaad
 - 6 jalapenopepers [mild!]
 - 1 el olijfolie
 - 1 teentje knoflook
 - 1/2 rode ui
 - 60 gr roomkaas
 - 15 gr. geraspte belegen kaas
 - 1 eetl. zongedroogde tomaten - 1/2 el koriander
 - 1 tl limoenschil
 - snuf paprika poeder
 - 25 gr. paneermeel
 - 2 t. limoensap
 Vegetarische Paella:
 - 200 gr. haricots verts - 1/4 saffraandraden
 - 2 el olijfolie
 - 1 ui, gesnipperd



 - 1 rode paprika, in reepjes van 4 cm - 5 teentjes knoflook, geperst
 - 280 gr. paella- of arboriorijst
 - 1 el paprikapoeder
 - 1/2 tl gemengde specerijen - 7,5 dl groentebouillon
 - 150 gr. sojabonen
 - 100 gr. snijbiet of spinazie - 4 tomaten, in partjes
 - 4 eetlepels korianderblaadjes

Method

1. Tequila mayonaise: Eierdooier mixen met citroen, mosterd en zout en peper.
Dan in dunne straal de olie erbij gieten net zoalang totdat je een goede consistentie hebt.
Dan tequilla erbij en eventueel nog wat honing.

2. Groene Mexicaanse salsa:: Doe de tomatillo’s, ui, peper, knoflook en 1 el koriander in de
keukenmachine en maal alles tot een gladde massa.
Roer er de limoensap naar smaak door.
Voeg de rest van de koriander toe en schep die goed door de dip.

3. Gevulde chilipeper: Verwarm de oven voor op 200 graden. Bekleed een bakplaat met
bakpapier. Rooster de komijnzaadjes 1-2 min. in een droge koekenpan tot ze gaan geuren.
Laat afkoelen en maal fijn.
Snijd de pepers in de lengte doormidden. Verwijder de zaadjes.
Breng een pan water aan de kook, voeg de pepers toe en laat 1 min. koken.
Giet af en spel af met koud water. Breng vers water aan de kook en kook de pepers weer 1
minuut. Giet af, spoel ze af en laat uitlekken.
Verhit de olie in de pan en bak knoflook en ui tot ze zacht zijn.
Prak in een kom de roomkaas en voeg geraspte kaas, zongedroogde tomaten, koriander,
limoenrasp, paprikapoeder, komijnpoeder en de helft van de paneermeel toe.
Meng alles goed, roer de ui en de knoflook erdoor en breng op smaak met zout en peper.
Vul elke halve peper met 1 eetlepel van het mengsel.
Leg de pepers op de bakplaat en bestrooi ze met de rest van het paneermeel.
Bak de pepers ongeveer 20 minuten.
Knijp er wat limoensap over en garneer met koriander.

4. Vegetarische Paella: Leg de saffraandraden 1 min. in de koekenpan op matig vuur en laat
ze donker van kleur worden. Verkruimel de afgekoelde draden en doe in een kom.
Schenk er 1,2 dl. warm water op en laat het mengsel trekken.
Verhit de olie in een grote pan en bak de ui en de paprika 4-5 min. zacht.
Roer de knoflook erdoor en bak nog 1 minuut.
Draai vuur laag en voeg de haricot vers, rijst , paprikapoeder, gemengde specerijen en 1/2 tl
zout toe. Roer alles goed door.
Voeg nu saffraanwater, bouillon, tomaten toe en breng aan de kook.



Dek de pan af en laat 20 min. sudderen
Roer daarna de sojabonen en de snijbiet erdoor en kook nog 8 minuten totdat alle vocht is
opgenomen en de rijst zacht is.
Roer de koriander er vlak voor serveren door.







Lupine meets asia

Servings: --
Source: Sander Lageweg, Jantien van der Meer, Russell Buijsse

Ingredients

 Bananenrelish
 Plantaardige olie voor bakken 1 kleine ui
1 teen knoflook
1,5 cm gemberwortel komijnzaadjes
1 rode chilipeper
1 sinaasappel (schil)
30 gr rozijnen
 witte wijnazijn
 rietsuiker (100 gr)
 Iets onrijpe bananen (225 gr) zout
 Geraspte kokos (3 el)
 Krupuk
 tapiocameel (50 gr) lupinemeel 2 tenen knoflook
75 ml kokosmelk
1 kleine ui
 eivervanger
 xantaamgum
 Zout
 olie om in te frituren
 Sate met saus
 Lupinebonen
 Zoete aardappel (1 cup)
 Gluten poeder (1 1⁄2 cup)
 Tapioca poeder (1 op 1 met gluten poeder) 2 el edelgist
2 el sojasaus
3 kleine ui
4 tenen knoflook 1 el komijnzaad 1 cup koud water
 Rijstballetjes
 Bulgur spelt (100 gr)



 Pandan rijst (100 gr)
 Kruiden (nemen we zelf mee)
 Atjar
1 wortel
50 gr witte kool
100 gr haricots verts / longbean 250 ml natuurazijn blank
 water
 rietsuiker 46 el
 Citroenblad
 Curry
1 el geraspte kurkumawortel
1 el gerapste gemberwortel
1 el geraspte galangal
1 birdeye chili pepper of halve rode peper 1 tl koriander korrels
1 tl zwarte peper korrels 3 knoflook tenen
2 sjalotjes
3 kemirie noten
 zout
400 ml kokosmelk
2 sjalotjes
2 teentjes knoflook
150 gr haricots verts / longbean Lupinebonen (nemen wij mee) 100 gr bladspinazie
 citroenblad
1 el tamarindepaste
 rietsuiker
 zout
 Gepelde witte amandelen (1 cup) amandelmelk (1 cupl)
3 sjalotten
2 tenen knoflook
1 el garam massala citroensap

Method

1. atjar: Ingrediënten verzamelen
(Wortel + witte kool boontjes + natuurazijn + water
+ suiker + citroenblad + kurkumapoeder)
● wortel + kool + boontjes juliënne snijden
● groenten koken in water/azijn/suiker oplossing
● Groenten + kookvocht in vacuum zak doen
● Atjar laten marineren
Opdienen
Atjar laten uitlekken en droog deppen



2. curry: Curry
Mise en place
● Ingrediënten verzamelen
Kruiden + specerijen + groenten + kokosmelk
+ suiker + vijzel
● Koriander korrels vijzelen
● ui en sjalot hakken en vijzelen
● gember + galangal + kurkumawortel + peper
wassen en snijden
● Tamarinde voorbereiden, indien nodig
● Pan heet laten worden en kokosmelk koken
● Curry bakken in melk
● Tamarinde meebakken
● Melk en boontjes en suiker en
citroenblad toevoegen en koken
● Spinazie wassen, apart blanceren en vocht eruit halen
en koel zetten (toevoegen aan curry tijdens opdienfase)
● Curry koel zetten (citroenblad eruit halen)
Opdienen
● Curry verwarmen samen met lupinebonen en spinazie

3. Bananenrelish: Bananenrelisch
Mise en place
● 1 kleine ui fijnsnijden
● 1 teen knoflook persen
● 1 cm gember raspen
● 1 verse rode chilipeper fijnhakken
● komijnzaadjes kneuzen en droog roosteren
● schil van 1 sinaasappel met zesteur fijnmaken
● bananen in grovere plakjes snijden (is kenmerk van relish)
● klaarzetten: rozijnen, witte wijnazijn, rietsuiker, geraspte kokos, zout
Belangrijk: verhouding wijnazijn: suiker = 1:1 (proeven, evt meer suiker toevoegen)

Bereiden
● olie in pan verhitten, ui smoren tot glazig en zacht.
● Knoflook en gember toevoegen
● komijnzaad & chilipeper toevoegen en bakken tot geuren
● sinaasappelschil, geraspte kokos, rozijnen, azijn, suiker toevoegen
● aan de kook brengen
● bananen in plakjes toevoegen, pruttelen tot dik
Opdienen
● Bananenrelisch in krupukbakje scheppen
● aftoppenmet een blaadje koriander!



4. Krupuk: Krupuk Lupine, knoflook, rode peper
Mise en place
● 1 kleine ui, fijngehakt
● 4 teentjes knoflook, geperst
● 1 rode peper gehakt
● 150gr lupinemeel afwegen
710 minuten
15 minuten max.

● 50gr tapiocameel afwegen
● 75ml kokosmelk afmeten
● egg replacer voor 2 ei (2 theelepel)
● 1 theelepel zout
● xanthaam gom
Bereidingswijze:
● Ui, peper, knoflook, zout fijnmalen in keukenmachine. Meng dit in een kom met het
tapiocameel, lupinemeel, noegg, xanthaam gom en het zout. Voeg samen met de kokosmelk
toe aan het mengsel. Kneed dit tot een glad deeg en maak hier een lange dunne rol van.
Snijd hierna het deeg in dunne plakjes. Rol het met een deegroller plat tussen 2 lagen
bakpapier. Weg leggen in koeling.
Opdienen
● Verhit de olie in frituurpan (min 160max 170 graden)
● 2 Plakjes in 2 ‘frituurmandjes’ stoppen, frituur de plakjes goudbruin.
● Krupuk laten uitlekken op keukenpapier

5. Rijstballetjes: Rijstballetjes
Mise en place
● Zowel de rijst als de speltbulgur kunnen tegelijk
10 minuten max
1215 minuten
en met elkaar gekookt worden gedurende 1215 min.
Het is wel van belang dat dit lang kan afkoelen, zodat het kleveriger wordt. Dit moet dus aan
het begin al opgezet worden zodat de koel periode maximaal is. Wordt gekookt met een
beetje zout. Kwestie van opzetten en af en toe roeren.
Opdienen
● De balletjes dienen voordat ze opgewarmd worden
eerst tot balletjes gedraaid te worden zodat ze de kleverige structuur houden.

6. sate: Saté
Mise en place
● Als eerst de aardappels opzetten, zodat die gekookt
en klaar zijn voordat alles gemengd moet worden.



● uitjes en knoflook fruiten, tegelijk met de uitjes
en knoflook voor de saus
● Vervolgens alles afmeten en bij elkaar doen
Goed mixen in de keukenmachine en af en toe even
kijken of er nog iets meer bij moet van een ingredient.
● Het deeg in kleine balletjes rollen en wikkelen in zilverfolie
en goed afsluiten.
● De balletjes stomen
Daarna de stukjes seitan bakken
● Saté stokjes kort laten wellen
Opdienen
● Regenereren en aan een stokje rijgen
Satesaus verwarmen en over de saté
Satésaus
Mise en place
● Amandelen roosteren
● Sjalot en knoflook fruiten (zie bereiding saté)
● Alle ingrediënten in de keukenmachine mengen totdat het glad is

7. Borden opmaken en presenteren
20 minuten
● 4 borden neerzetten
● Koolblad in midden voor curry (tijdens examen kijken of een koolblad geschikt is)
● rijst balletjes onder de curry (tijdens examen 4 balletjes per bord)
● Atjar stukjes op een hoek
● Sate + saus neerleggen
● Krupuk schaaltje plaatsen en vullen met relish





Alkmaarse gort in aspic met creme van witte
bonen

Servings: --
Source: Samamtha Dinsbach

Ingredients

200 gram gr gort
0,5 l - sojaboullion
100 gram - 100 gram witte bonen
16 - 16 kleine trostomaatjes
3 gram - agar agar
 - rozemarijn
 - zoete aardappel
 - korenaar asperges
 sojaroom
2 liter water
3 dl lichte soja saus
 Verse gember
 Knoflook
 Korianderzaad
1 sereh
 Wortelen
 Prei
 shitake
 beetje honing of andere zoetstof

Method

1. Alkmaarse gort in sojabouiilon: Week de bonen een nacht. Kook ze daarna gaar. Daarna
glad draaien met de sojaroom en wat citroensap en zout en peper. (eventueel door de zeef
om de creme echt glad te krijgen)

Kook de gort gaar en laat afkoelen. Kook de sojaboullion (halve liter) met 2 gram agar 2
minuten op. Laat afkoelen. Als de boullion een beetje gaat hangen kan de gort er doorheen.
Laat flink opstijven in de koelkast.



Maak van de zoete aardappel dunne schijfjes en frituur ze in koolzaad olie. In twee keer als
ware het friet.

Rooster de trostomaatjes in lichte olijfolie met een beetje fijn gesneden rozemarijn en een
beetje zout.
Maak op zoals op de foto.

2. Soja bouillon: 2 liter water
3 dl lichte soja saus
Verse gember
Knoflook 
Korianderzaad
1 sereh
Wortelen
Prei
Shii-takr
Beetje honing

En dan een uurtje of acht heel zacht laten pruttelen





gin rabarbercocktail

Servings: --
Source: Samamntha Dinsbach

Ingredients

1 avocado
 - kokosroom
 - mirin
 - rabarber
 - gin
 - vlierbloesemsiroop
 - kardomompeul
 - steranijs
 - duizendblad
 - bloemetjes
 - cress of andere kleine sla blaadjes

Method

cocktail: 
Maak een gladde mousse van avocado, kokosroom en wat mirin en zout. Giet over in een
spuitzak.

Kook de rabarber in een siroop van vlierbloesem. Doe er een kardamompeul en steranijs bij.
Laat afkoelen en zeef daarna de vloeistof en bewaar in de koelkast.

Als je gaat serveren; spuit een flinke dot avocadomousse in een mooi glas. Maak op met
cress, duizendblad en bloemetjes. Doe er een paar gare rabarberstukjes bij. Giet de
rabarbersiroop met een flinke scheut gin erbij.





Ayurvedisch
Genieten Van ... ayurVediscHe kookkunsten! Natuurlijk, dat voeding energie kan geven en je blij kan maken,
dat weet je wel. Maar volgens de ayurveda is het één van de allerbelangrijkste fundamenten van onze
gezondheid! optimale balans creëren Ayurveda - ‘kennis van het leven’ - beoogt lichamelijke, geestelijke en
spirituele gezondheid te bevorderen en te behouden.  En doet dat met...voeding. Alles in de wereld van
materie is samengesteld uit een unieke mix van de natuurelementen aarde, water, vuur, lucht en ether. Zo
ook ons lichaam en onze voeding. We creëren balans en dus gezondheid door deze twee op elkaar af te
stemmen. Alleen dan kun je mooie gevoelens van vreugde, vrijheid, welbevinden oprecht en volledig
ervaren. En bij disbalans zetten we voeding in om te herstellen. Kan het mooier? Lekker en goed eten om je
lichaam te verzorgen, te onderhouden en te helen als dat nodig is. Wij worden er blij van. Vata – pitta – kapha
Misschien heb je er wel eens van gehoord, het zijn de ayurvedische benamingen voor de verschillende
‘dosha’s’ ofwel constituties. Simpel gezegd: de verschillende menstypen. Weet jij waartoe je behoort, dan kun
je met ayurveda, gericht op jouw dosha, goed voor je lijf, je hart en je hoofd zorgen. Doe de elemententest*
en ontdek jouw dosha. Zuivere voeding met liefde bereid In ons restaurant willen we je laten proeven van de
ayurvedische keuken. We koken met zuivere ingrediënten, waarvan we de afkomst kennen en weten dat ze
met respect voor de natuur en de omgeving verbouwd of geproduceerd zijn. In onze gerechten verwerken
we alle vijf de smaken zodat ze voor alle dosha’s geschikt zijn. De liefde en aandacht waarmee we voor je
koken en de pure ingrediënten die we gebruiken, kleuren de energie van jouw gerecht. En dat proef je!
Beleef de ayurvedische keuken en ontdek wat voeding voor jou kan doen





Menu ‘Pitta Plaatje’

Servings: --
Source: Marga van Slooten, Mirjam Jansen, Peter Leus en Liesbeth
Rutten

Ingredients

 Soep
3 el olijfolie
3 lente-uien
1 tl asafoetida
1 tl gemalen komijn
 stukje gember, ca. 3 cm
300 g spinazie
300 g doperwten
 bosje bladpeterselie (ca. 40 g)
 bosje munt (ca. 40 g)
1,5 lt groentebouillon
 Garnering:
 fijngesneden bladpeterselie
 druppels pompoenpitolie
 Bataatbiscuit:
• 450 gr bataat
• 300 gr volkoren tarwemeel
• 2 el bakpoeder
• ½ tl baking soda
• 2 citroenen
• 100 gr koude boter
 Basmatirisotto:
• Rode ui, gesnipperd
• 1 el geraspte gember
• 1 tl korianderzaad
• 1 tl komijnzaad
• 1 tl mosterdzaad
• 1 tl geraspte geelwortel
• Snufje saffraan
• Handje rozijnen
• 150 gr basmatirijst, gewassen



• 200 gr champignons, in plakjes
• handvol groene asperges
• 500 ml groentebouillon (kan kookvocht van bataat zijn met bouillonpoeder).
• 1 ½ el kikkererwtenmeel
• Sojayoghurt, kopje
 Paprikahummus:
• 1 rode paprika in repen
• 200 gram geweekte kikkererwten (of een blik gekookte kikkererwten van 240 gram)
• 2 tenen knoflook
• 3 tl tahin
• 2 el citroensap
• 1 tl paprikapoeder
• scheut olijfolie
• zout en peper
• eventueel 2 el (soja)yoghurt
 Venkelsalade met sinaasappel, pompoenpitten en venkelzaad
• 1 grote of 2 kleine venkels in zeer dunne schijfjes gesneden of geraspt
• 2 sinaasappels en sap van ½ sinaasappel
• 2 theelepels venkelzaad
• handje pompoenpitten
• 2 el citroensap
• scheut olijfolie
• zout en peper
• pompoenpitolie
• voor de garnering 1-2 zwarte olijfjes per persoon

Method

1. Pitta's voorjaarssoep: Snij lente-uien in stukjes en verhit olie in een (grote)soeppan. Bak de
lente-ui zachtjes met de asafoetida, gemalen komijn en de in kleine stukjes gesneden
gember. Ca. 5 minuten.
Voeg spinazie, munt, bladpeterselie en 200 g doperwten toe en bak zachtjes voor ca. 5
minuten. Schenk de bouillon erbij en laat zachtjes 10 minuten koken.
Pureer de soep met de staafmixer. Breng terug aan de kook en voeg de rest van de
doperwten toe. 
Schep in kommen en ganeer met fijngesneden peterselie en een paar druppels
pompoenpitolie.

2. Bataatbiscuit: Kook de hele, ongeschilde bataat gaar (ongeveer 25 minuten). 
Kookvocht bewaren. Schil en pureer.

Oven voorverwarmen op 240 °C.



Meng het volkorentarwemeel met het zout, de bakpoeder en de baking soda.
Roer er de boter koud doorheen tot korrelig.

Meng de batatenpuree door het volkorenmengsel met het sap van 2 citroenen. 
Voeg eventueel extra meel toe als het deeg te nat is, en sojamelk of kookvocht als het te
droog is. 15 minuten koel wegzetten.

Deeg uitrollen op bakpapier tot ongeveer 0,75 cm dikte.
Voor recht torentje 28 rondjes uitsteken van 7 cm doorsnee.
Voor toelopend torentje 14 rondjes van 7,5 cm en 14 van 6 cm.

Het kan zijn dat dit niet in één keer lukt. Dan rol je het overgebleven deeg steeds opnieuw uit
om opnieuw uit te steken.
Als er nog deeg over is, dan kun je eventueel nog 14 kleine rondjes uitsteken voor een
‘dekseltje’.
De biscuits bakken tot ze lichtbruin zijn (12 tot 15 minuten).

3. Basmatirisotto: Fruit de ui met de gember. Vijzel korianderzaad, komijnzaad en
mosterdzaad fijn en voeg bij de ui en de gember. Voeg geelwortel en saffraan toe. Bak
champignons in plakjes mee.
Dan basmatirijst licht meebakken. Handje rozijnen erbij.
Asperges in stukjes toevoegen, samen met de groentebouillon (kan kookvocht van bataat zijn
met bouillonpoeder).
Laten stoven tot vocht is opgenomen en rijst en asperges bijna gaar zijn. Kopje sojayoghurt
aangemaakt met kikkererwtenmeel toevoegen om een plakkerige substantie te krijgen. Even
door laten garen.
Eventueel iets aanzoeten met scheutje gembersiroop. En een beetje limoensap voor een
frisse toon.

4. Paprikahummus: De paprika in de oven grillen tot gaar en ietwat geblakerd. Beetje apart
houden voor garnering.
Doe alle ingrediënten in de blender en laat draaien tot de gewenste dikte.

5. Opbouw torentje: Biscuit – laagje hummus – laagje rijst – biscuit – hummus – rijst – hummus
– garnering. 
Bij toelopende toren eventueel een dekseltje op de laatste rijst en daarop hummus en
garnering.

6. Venkelsalade: Snij de venkel in zeer dunne reepjes of schijfjes, hou de groene blaadjes
apart om later mee te garneren. Meng de venkel met een mengsel van citroensap,



sinaasappelsap en een scheut olijfolie om in te marineren. Rasp een deel van de schil van de
sinaasappel om later door de salade te doen. Schil de sinaasappels dik zodat al het wit
verwijderd is. Snij de 2 sinaasappels in partjes of stukjes. Rooster de venkelzaadjes en maal ze
fijn met de vijzel. Rooster de pompoenpitten.
Meng venkel, sinaasappel, een beetje sinaasappelrasp en venkelzaad door elkaar. Voeg naar
smaak zout en peper toe. Maak de salade op met de pompoenpitten, olijf ,een paar druppels
pompoenpitolie en het groen.



Pompoensoep met kaneelgalette

Servings: --
Source: Hanny Tibboel-Snaathorst

Ingredients

 soep:
1 kleine Hokkaido pompoen, gewassen en in plakken gesneden
500 gr. pastinaak, geschild en in plakken gesneden
 Sesamolie
 Zeezout
1 stengel citroengras
1 cm gemberwortel
1 tl asafoetida
3 steranijs
2 el. ghee
150 ml crème fraiche
1 l. groentefond
 kaneelgalette:
75 gr. roomboter of ghee
½ tl. kaneelpoeder
½ tl. pimentpoeder
1 tl. Venkelzaad
15 ml gembersiroop
15 ml limoensap
75 gr eiwit
½ tl zwart zout of zeezout
75 gr bloem gezeefd
 Pompoenpitten om mee te bestrooien'

Method

1. Bereiding soep: Verwarm de oven op180 gr.
Bestrijk de pompoen en pastinaak met sesamolie en bestrooi 
met zeezout, rooster 30 min. in de oven.



Snij citroengras fijn.
Rasp de gemberwortel.
Verwarm 1 el ghee in koekenpan, fruit hierin asafoetida, citroengras en gemberwortel.
Verwarm 1 el ghee in andere pan en doe hierin de steranijs en laat trekken ( dit kan evt. een
dag van te voren.
Pureer de pompoen met asafoetida mengsel en 500 ml.
op smaak met zeezout.
Pureer de pastinaak met gearomatiseerde olie (steranijs verwijderen), 500 ml groentefond en
150 ml crème fraiche.
Breng op smaak met zeezout.

2. Bereiding kaneelgalette: Verwarm de oven voor op 180 gr.
Smelt de roomboter en voeg kaneel, venkelzaad en piment toe.
Neem van het vuur en laat 2 min. afkoelen.
Voeg gembersiroop, limoensap, eiwit en zout toe, goed kloppen.
Spatel de gezeefde bloem erdoorheen.
Maak dunne koekjes met een lepel (kattetongen) op bakpapier of bakmat bestrooi met
pompoenpitten en bak ongeveer 12 minuten.





Japanse Levenskunst
doe als de jaPanners en erVaar de kunst Van Het leVen Wil je ook levenskunstenaar worden en je lichaam en
geest in balans brengen? Harmonie creëren tussen yin en yang en je gelukkig en gezond voelen? Maak dan
kennis met de Japanse levenskust: de macrobiotiek. yin en yang De sobere filosofie kan veel voor je doen.
De levensstijl is toegespitst op je persoonlijke behoefte en conditie waarbij je steeds weer op zoek gaat naar
evenwicht tussen yin en yang. De kracht van deze levenskunst is dat je niet meer tot je neemt dan je
daadwerkelijk nodig hebt. Bovendien kies je voor goede voeding, die je lichaam voldoende bouwstoffen
geeft en voor afvoer van afvalstoffen zorgt. be happy! Japanse levenskunst gaat om zoveel meer dan alleen
eten. Een goede adem- haling, beweging, optimisme, humor, liefde, kunnen omgaan met stress en plezier in
je werk zijn minstens zo belangrijk. Volle granen Als volleerd Japans levenskunstenaar eet je vooral volle
granen, aangevuld met groenten, peulvruchten en plantaardige eiwitproducten als tofu (tahoe), tempeh,
seitan, soep en zeegroenten. Granen en groenten worden veelal gefermenteerd om de voedingswaarde te
verhogen en de spijsvertering te bevorderen (denk aan miso en pickles). Mensen en dieren zijn beweeglijker
(‘yanger’) dan planten die zich niet verplaatsen. We hebben daarom baat bij ‘yinnere’ voeding (plantaardig!).
japanse kookkunst In ons restaurant willen we je laten proeven van de Japanse levenskunst. Met respect voor
de uitgangspunten van deze filosofie bereiden we met veel liefde pure, gebalanceerde gerechten voor je die
qua smaak allesbehalve sober zijn! Ervaar de Japanse kunst van het leven en ontdek waar jouw lichaam blij
van





Mochi met zeewiermayonaise

Servings: --
Source: femke van den Heuvel

Ingredients

 mochi
0,5 dl zeewierolie
0,5 dl sojamelk
 zout naar smaak
 citroensap
 cichorei olie
 citroensap
 zout
 cresjes
 zeeslapoeder

Method

1. Maak een mayonaise van de sojamelk en de zeewier/thee olie. Gebruik hiervoor de
staafmixer en voeg de olie heel langzaam aan de soja toe. Breng op smaak met peper en
zout en citroensap (het mag aan de frisse kant zijn).

2. Bak de gekiemde en weer gedroogde boekweit en overige peulvruchtkiemen in de
cichorei olie en maak daarna op smaak met zout en citroensap.

3. Bak wafels van de mochi in een wafelijzer. Knip in kleine stukken (ter grote van één
vierkantje van de wafel). Spuit er een toefje zeewiermayonaise op en versier met crunch van
de gebakken kiemen en eventueel zeeslapoeder (proef eerst of het dan niet te zeewierachtig
wordt.





daikonsteak

Servings: --
Source: femke van den Heuvel

Ingredients

2 rettich 14 dikke plakken, geschild
10 shitake gedroogd
4 stuks verse kombu of wakame
3 tl zout
3 tl peper
5 el olijfolie
3 el salsa zie recept hieronder
6 zwarte emmer of ander graan
1 rode ui gesnipperd
1 tomaat of 4 verschillende kleuren kerstomaatjes gesnipperd zonder zaad
⅓ komkommer geschil zonder zaad in blokjes
 zout en peper
2 el olijfolie
1 el versjus of appledikspa
 moscatel naar smaak

Method

1. dashi trekken: Spoel de kombu of wakame kort af. Doe de zeewier met de shii-take in 2
liter water en laat goed doortrekken totdat de ingrediënten hun smaak afgeven. Maak op
smaak met zout.
Vis de shii-take eruit en gebruik die voor de topping.

2. Doe de daikon met de dashi in een pan en kook op zacht vuur tot heel zacht. Voeg de
moscatel zout en peper toe en breng weer aan de kook. Zet het vuur uit en laat de daikon in
de pan afkoelen tot kamertemperatuur.
Vlak voor serveren: bak de daikon steaks in olijfolie aan beiden kanten bruin. Verdeel de shii-
take puree over de steak en serveer de leg de salsa en de rettich spaghetti erbij. Schenk de
dashi bouillon rond de steak .



3. Spoel de emmer af. Kook de emmer, met wat van de shii-take bouillon totdat alle water is
opgenomen. Laat met deksel erop nog even rusten.
Combineer de emmer met tomaat komkommer en ui en maak op smaak met de olie verjus of
appleciderazijn en zout en peper.

4. rettich spaghetti: neem de restanten van de daikon/rettich en maak daar slierten van in de
spaghettimolen.
Maak op smaak met wat zeesla poeder zout en verjus. Serveer als condiment.

5. shitakepuree: Neem de shii-take uit de bouillon en pureer met wat bouillon wat extra
moscatel en zout tot mooie gladde substantie. Spuit die op de daikonsteaks.
Heb je cured tofu rasp die er dan over









Rawvegan
rawwww: leVensenerGie! Je licht, fit en bewust voelen, dat wil je toch? Het is ook voor jou weggelegd, als je
teruggaat naar de basis. Terug naar toen we nog geen vuur hadden om te koken en...rauwe voeding aten!
Raw food is levend voedsel, vol met enzymen, dat tot maximaal 47 °C wordt verhit. Denk aan vruchten, algen,
noten, zee- en landgroenten, gekiemde granen en zaden, grassen, honing, zelfgeperste sappen, noten-
boter, koud-geperste hoogwaardige oliën, kruiden, specerijen en superfoods. De meeste raw foodies eten
geen dierlijk voedsel en kiezen daarmee voor een (deels) veganistische eet- en leefstijl. Raw food, trend of
blijvertje? De keuze is aan jou. Feit is dat er bijzonder goede ontwikkelingen uit deze filosofie zijn
voortgekomen: activeren, kiemen, drogen, noem het maar op. Mooie bereidingstechnieken die het beste
wat de natuur ons biedt weten te behouden en ervoor zorgen dat ons lichaam waardevolle voedingsstoffen
beter opneemt, vasthoudt en benut. Waardoor jij je goed voelt en je je lijf, hart en hoofd kunt geven wat ze
nodig hebben. rauw genot In ons restaurant willen we je laten proeven van de rauwe keuken. We
koken...uhh...bereiden gerechten met pure ingrediënten. Die we activeren, kiemen en drogen dat het een
lieve lust is. We halen uit voeding wat erin zit - het maximale! - en we presenteren jou mooie, lekkere en
voedzame gerechten. Beleef de raw keuken en ontdek je fittere, lichtere en bewustere zelf.

Quiche Carne Vale

Servings: --
Source: Iwan Westdijk

Ingredients

 Bodem
 - 150 gram pijnboompitten
 - 75 gram pompoenzaden
 - 75 gram zonnebloempitten
 - 75 gram pistachenoten, gesneden in stukjes
 - 1 kleine winterwortel, fijn geraspt
 - 1 bietje, fijn geraspt
 - 1 sjalotje, fijngesneden
 Vulling
 - 300 gram cashewnoten
 - sap van 1 citroen
 - 250 ml olijfolie
 - 2 sjalotjes
 - 2 teentjes knoflook



 - 1 tl zout
 - 200 gram zongedroogde tomaten
 - 75 gram boerenkool
 - 250 gram cherrytomaten (liefst helft geel, helft rood of aan trosjes)
 Confetti/serpentine-salade
 - 1 mango, in kleine stukjes
 - groene paprika, in kleine stukjes
 - rode paprika, in kleine stukjes
 - 2 bosuitjes, in ringetjes
 - olijfolie
 - azijn
 - zout
 - 1 tl hennepzaad
 Serpentines
 - 1 courgette, in dunne plakjes, in lengte door 2 gesneden;
 - 1 bosje munt;
 - 100 ml olijfolie
 - 1 teentje knoflook;
 - 2 eetlepels gistvlokken;
 - 1 tl zout.

Method

1. Bodem: 1.Voeg pijnboompitten, pompoenzaden, zonnebloempitten en pistachenoten in
de blender en pulse de noten tot een smeuïge massa.
2.Voeg de wortel, biet en sjalotje toe en pulse nog een paar keer tot deze ingrediënten mooi
verdeeld zijn.
3.Verdeel de massa over de twee kleine taartbodems en zorg voor een opstaande rand van
zo’n 1,5 – 2 cm.
4.Droog de taart ca. 6 uur op ca. 50 graden Celsius.

2. Vulling: 1.Wel de cashewnoten minimaal 6 uur in koud water, laat ze goed uitlekken en
vermaal ze korte tijd in de keukenmachine.
2.Voeg de citroensap, olijfolie, knoflook, zout en sjalotjes toe en vermaal tot de saus goed
glad is.
3.Voeg de zongedroogde tomaten, boerenkool en zout toe en maal net zo lang tot je nog
kleine rode en groene stukjes blijft zien.

3. Confetti/serpentine-salade: 1.Voeg de groenten samen.
2.Maak van de overige ingrediënten een dressing en laat in de groenen treken.

4. Serpentines: 1.Maak van de munt, olijfolie, knoflook, gistvlokken en zout een pesto.



2.Laat de pesto tenminste een uur in de courgette trekken.
3.Pak de courgette aan twee kanten vast, draai beide kanten de andere kant op zodat er
slingertjes ontstaan.

5. Bord opmaken: 1.Verdeel wat confetti-salade over het bord. 
2.Vul de taartbodem met de quichevulling. Snijd beide taarten in zes stukken. Leg een stuk
op het bord, iets links van het midden. Snijd de cherrytomaten in halfjes en leg op elke punt
enkele stukjes.
3.Leg rechts ervan enkele courtgette-serpentines.







Power Pie with Goji Berries

Servings: --
Source: Jolien Collet

Ingredients

 Taartbodem:
 - 150 gram hazelnoten
 - 150 gram gedroogde abrikozen
 - 50 gram dadels
 - 30 gram goji bessen (een uur van tevoren geweekt)
 - optioneel (handjevol kokosrasp)
 Vulling:
 - 200 gram zijden tofu
 - 6 eetlepels aardbeienjam
 - 30 gram rode vruchten (uit diepvries of vers)
 Slagroom:
 - 1 blik kokosmelk
 - 3 eetlepels kokosbloesemsuiker
 - 1 vanille stokje
 Garnering:
 - 200 gram rode vruchten (liefst vers is mooier ter garnering, maar diepvries kan ook)
 - handvol goji bessen
 - muntblaadjes
 - kokosrasp

Method

1. Taartbodem: Stop alle ingrediënten voor de taartbodem in een mixer. Mix ze fijn en goed
door elkaar. Maak hier 4 kommetjes van in een ingevette siliconen cupcakevorm. Laat deze
kommetjes een uur opstijven in een chiller of diepvries.

2. Vulling: Mix alle ingrediënten voor de vulling door elkaar. Zet deze een uur in de chiller of
koelkast om op te stijven.

3. Topping: Maak het blik kokosmelk voorzichtig open en laat het heldere sap eruit lekken.
Haal met een lepel het harde kokosvet eruit en doe deze in een beslagkom. Voeg de
kokosbloesemsuiker en vanille toe. Mix met een elektrische garde tot het een romige, gladde
massa heeft.

4. Samenstellen: Als de kommetjes goed opgestijfd zijn, kun je ze voorzichtig uit de
siliconenvormpjes halen. Schep de vulling erin tot aan de rand. Versier met rode vruchten en
goji bessen. Doe de kokosslagroom in een grove spuitzak en spuit een toefje in het midden,



zodat je aan de rand nog wat van de vruchten ziet. Garneer de slagroom met een
muntblaadje en een vruchtje. Ook kan er nog kokosrasp overheen gestrooid worden.





Vegan Tower

Servings: --
Source: Liesbeth Rutten

Ingredients

 Tofu
300 g geperste tofu in 4 dunne plakken van ca. 1⁄2 cm
3 el olijfolie extra vierge
2 el citroensap
1 el agavesiroop
1 el geraspte ui
1 el gehakte platte peterselie 1 teentje knoflook geperst
1⁄4 rode peper fijngehakt
 zout
 Bietjes
1 rode biet
1 gele biet
2 el agavesiroop zout
 Peterselieolie
15 g platte peterselie
75 ml olijfolie extra vierge
 Courgette
1⁄2 courgette 3 el olijfolie 1 th tijm Zout, peper
 Tomatensalsa
12 zoete cherrytomaatjes in kleine stukjes gesneden 1 bosuitje in dunne reepjes
1 el citroensap
1 el fijngehakte oregano
 zout, peper
 Rijst
50 g mengsel van zilvervliesrijst, rode en zwarte rijst zout, peper
 Garnering
4 blaadjes en bloemen van oost-indische kers 1 Choggia biet
 Handvol rucola
 Handvol bietenblaadjes



 Kleine knolvenkel

Method

1. Tofu: Maak de marinade en marineer de plakken tofu minimaal 1 uur; liefst langer. Steek
m.b.v. een uitsteekring met een diameter van 6 cm ronde plakjes uit de tofuplakjes.
Bak de plakken tofu aan beide zijden bruin (in ca. 5 minuten).

2. Bietjes: Verpak de ongeschilde bietjes apart in alufolie en pof ze gaar in een oven van 190
graden Celsius. Duur afhankelijk van de grootte van de bietjes; ca. 45 min tot 90 min.
Laat een beetje afkoelen en pel de bietjes. Snijd de bietjes elk in 4 dunne plakjes. Als ze te
groot zijn, gebruik de uitsteekring. Bestrijk de plakjes biet met agavesiroop en bestrooi met
een beetje zout.

3. Peterselieolie: Kook de peterselieblaadjes tot ze slap zijn. Dep ze droog met keukenpapier
en pureer met een staafmixer de blaadjes met de olie. Zeef de olie.

4. Courgette: 
Snijd 8 plakken courgette van ca. 1⁄2 cm. Grill de plakjes op de grillplaat. Meng intussen de
olijfolie, tijm, zout en peper. Bestrijk de plakjes met de olie.

5. Tomatensalsa: Meng alle ingrediënten voor de salsa en laat staan.

6. Rijst: Kook de rijst gaar volgens gebruiksaanwijzing.

7. Garnering: 
4 blaadjes en bloemen van oost-indische kers
1 Choggia biet met mandoline in minimaal 12 dunne plakjes snijden Handvol rucola wassen
Handvol bietenblaadjes wassen
Kleine knolvenkel met mandoline schaven

8. Opmaak: 
Leg op een blad van de oost-indische kers een ring met een doorsnede van 6 cm en leg er
een plakje rode biet in. Daarop een dun laagje rijst, dan een plakje tofu, 2 plakjes courgette,
de tomatensalsa en als laatste een plakje gele biet. Haal de ring voorzichtig weg en garneer
met de bloem van de oost- indische kers. Versier het bord met de mooie dunne plakjes
choggia biet, een paar rucola- en bietenblaadjes, fijngesneden venkel en de peterselieolie





Over ons
OVER ONS

Biologisch betaalbaar maken voor een grote groep mensen. Het was ons doel in 2006, toen we met de
eetwinkel in een zeer kleine markt stapten. Biologisch en vegetarisch stond nog wankel in de alternatieve
kinderschoenen: we hadden een uitdaging. Maar het is gelukt, ons doel is bereikt. De mensen weten ons te
vinden en genieten van ons eten. Mooi!

Bewustwording over de leefomgeving en hoe je het kunt helpen beschermen in je dagelijkse handelingen,
al dan niet in de keuken. Bewustwording over voeding als motor voor je lichaam - gezondheid dus. Mensen
maken bewust de keuze om goed voor hun lijf, hart en hoofd te zorgen.

Ons doel? Gezond genieten gemakkelijk maken.
En doen dat met culinaire, praktische én theoretische begeleiding. Tijdens onze workshops en bij catering
laten we het zien, proeven en beleven. Bij de koksopleiding gaat het om lezen, veel oefenen en delen.

Juni 2014
Juni 2014 Tweede prijs internationale vegetarische wedstrijd in Milaan Wij zijn verkozen tot een-na-beste
vegan chef tijdens een internationale kookwedstrijd : The Vegeterian Chance. De initiatiefnemer van deze
wedstrijd is Pietro Leemann, eigenaar van het enige vegetarische sterrenrestaurant van Europa: Joia in
Milaan. De jury beoordeelden niet alleen op smaak en presentatie, maar ook op duurzaamheid en
voedingswaarde en er werd uitsluitend gewerkt met louter Hollandse ingrediënten.De marinades waarin een
deel van de groente van haar gerecht bereid waren, onder andere op basis van duindoorn en kombucha,
vond de jury sensationeel. Femke werd geprezen om de beheersing van haar technieken en het creatieve
gebruik daarvan!

2013 – De VIP Health and Nutrition Koksopleiding
Deze inspirerende koksopleiding voor lijf, hart en hoofd kon wat ons betreft niet uitblijven. Alles waar we
voor staan, wat we leuk en belangrijk vinden en wat we graag willen overbrengen zit in deze opleiding. Een
opleiding voor wie gezonder, volgens de seizoenen, lokaal, vegetarisch of veganistisch, maar vooral ook
lekker wil eten. En dit ook nog eens goed doordacht en professioneel wil doen. 
Uniek aan deze opleiding is de cross-over van de verschillende voedingstheorieën, waaronder de Ayurveda,
Japanse levenskunst, seizoenskoken en raw foodism. Inmiddels is de koksopleiding ontwikkeld en is de
zesde groep van start gegaan. 

Kijk voor verdere informatie op onze website:
www.viphealthandnutrition.nl





Hartig hoorntje rabarber maanzaad vegan

Servings: --
Source: femke van den Heuvel

Ingredients

35 gram rijstestroop
2 cups amandelen
2 capsules probiotica
1 dl rabarbersap
30 ml appeldiksap
4 rabarberstengel
½ biet
2 tablespoons appeldiksap
1 el agave
1 el kuzu
50 grams maanzaad gemalen
2 tablespoons applesap
1 teaspoon vlierbloesemsiroop
1 teaspoon kokosolie gesmolten
45 gram pistachenoten
 bloemetjes
 cress
200 grams bloem, 1
40 gram glycerine, 1
5 grams zeezout, 1
110 gram margarine, 1
16,7 gram gram eivervanger, 1
2 dl water, 1
82 gram water voor eivervanger
2 mespunten gistvlokken
 snuf peper

Method



1.wafels: Roer de bloem, glycerine, en zeezout door elkaar. Klop er 2 dl water door voor een
glad beslag. Smelt de margarine en meng door het beslag totdat ie smeuïg is. Meng de
eiervervanger erdoor, dek af en laat 1 uur rusten op koele plek.
Doe 1 el in de wafelijzer op middelste stand en en doe de deksel dicht en druk niet aan.. Bak
totdat het wafelijzer piept (ongeveer 3 minuten) en open het wafelijzer dan zeer voorzichtig.
Draai de wafel meteen warm om de vorm heen tot hoorntje. Laat afkoelen.

2.Gefermenteerde amandelkaas: 2 cups amandelen weken.
Amandelen afspoelen en met met 1 cup water blenderen in high speed blender. Doe er 2
capsules probiotica door en laat 24 uur fermenteren in yoghurtmachine. Na 2 uur gewicht
erop!
2 el gistvlokken, 2 tl zout, 2 knepen citroensap erdoor mengen.

3. Maanzaadlaagje: breng de appelsap, de vlierbloesemsiroop en de kokosolie aan de kook.
Voeg het maanzaad toe en week het.

4. Rabarberbiet: Sap de rabarber om rabarbersap te krijgen sap een halve biet mee.
Voeg aan de sap wat appeldiksap toe.
Snij de rabarber in stukken die mooi in het hoorntje passen.
Snij de andere helft van de biet op de mandoline in dunne plakken. Vacumeer de rabarber
en de biet in aparte zakken in de rabarber bietsap. Kook sous vide op 65 graden 30 minuten.
Haal 16 plakjes van de biet uit de sap en droog in de droogoven gedurende 12 uur op 55
graden. Hou een aantal stukjes rabarber apart voor de topping. 
Pureer de overige rabarber en biet, zonder het sap en voeg wat agave toe als het te zuur is.
Het moet een spuitbare substantie zijn. Als het te dun is: bindt met kuzu

5. Topping: Rooster de pistachenootje.
voeg wat notenolie toe en karameliseer met wat rijstestroop.

6. Opbouwen:
Doe onderin het hoorntje een hazelnoot om de eventuele opening aan de onderkant af te
dekken en begin dan met een klein beetje van de gekarameliseerde pistache. Maak daarna
laagjes in je hoorntje met de notenkaas, bietencreme dan maanzaad, amandelkaas, pistache
en eindig met de bietencreme en versier met de rabarber, bietenchips en de cress en
bloemetjes. Serveer meteen!





Asperges met henneptofu op een bedje van
knolselderij puree

Servings: --
Source: femke van den Heuvel

Ingredients

10 asperges
1 knolselderij geschild
50 ml appelsap
400 grams hennep
800 ml water
1 zakje nigari
 citroensap
 peper
 zout
 cacao vliesjes
 witlof rode sla
 cresjes
1 tablespoon cichorei olie

Method

1. Deel de knolselderij in tweeën. Maak van de ene helft sap in de slowjuicer en zeef het
meteen zodat het . Kook de andere helft gaar. Draai er een puree van en voeg het appelsap
en de knolselderijsap geleidelijk toe en blijf proeven het moet fris worden maar niet te zoet.
je hebt misschien minder nodig. (zorg dat de puree niet te dun wordt en heel smeuig). Werk
snel zodat het niet bruin wordt. De puree moet dik en romig zijn. Breng op smaak met peper
en zout en eventueel citroensap. Doe over in een spuitzak

2. Week de hennepzaden in 800 ml water en blender in de high speed blender. Voeg nog
200 ml water toe. Giet in een kaasdoek en laat uitlekken boven een pan. Verhit de
hennepmelk en zodra deze gaat stremmen voeg je de nigari toe. Schep het stremsel met een
schuimspaan uit de pan en breng op smaak met zout en citroensap. Doe in een tofuvorm en
laat rusten. 

Als de tofu klaar is, snijdt hem in blokjes wentel door een mengsel van cacaovliesjes met zout
en bak in een koekenpan goudbruin.



3. Smeer de asperges in met chicorei olie, gebruik kwastje.Gril de asperges in een grilpan tot
ze gaar en bruin zijn maar nog wel stevig. Snijdt de asperges in de lengte in tweeën en
verdeel in ongeveer 4 stukjes.

4. witlof: de witlof blaadjes met beetje appeldiksap insmeren en bestrooien met wat zout.
Grill heel kort mee met de asperges.

5. Spuit wat knolselderij puree op een bordje in een rechte lijn . Snij de hennep tofu in
driehoekje doormidden zet de stukjes henneptofu en stukjes asperge er tegen aan en versier
met witlof en cresjes.





Zoete aardappel tapioca burgertjes met cashew
chutney

Zorg dat het niet te zuur is: eventueel minder citroensap.

Servings: --

Ingredients

50 gram cashewnoten
33 gram tapioca parels
350 gram zoete aardappel
 gekookt, en gestampt
25 gram verse koriander
½ groen pepertje fijngehakt
8 ml citroensap
 zout naar smaak
70 gram gram cashews
½ tl citroensap
 zout naar smaak
½ groene peper fijngehakt
40 ml water
2 el gehakte koriander
 cresjes

Method

1. Spoel de tapioca af. Doe over in een kommetje bedek met water en laat 30 minuten weken
(niet langer). Voeg de tapioca met de gehakte cashews en de overige ingrediënten toe aan
de zoete aardappel. Meng en maak er kleine burgertjes van. Frituur tot ze knapperig zijn
maar niet te bruin zijn geworden. 

2. Mix alles voor de cashew chutney behalve het water en de koriander. Voeg geleidelijk al
draaiende het water toe. Je hebt misschien niet alles nodig. Het moet dikke mayonaise
worden. Combineer met fijngehakte koriander. Proef en breng op smaak.

3. Prik de burgertjes op vorkjes en zet deze rechtop in een vaas met kiezelsteentjes. Spuit er



een toefje cashew crème op en versier met een cresje.







 


