
It's dinnertime
E A S Y  P E A S Y  K O K E N

L E K K E R  E N  G E Z O N D



VOOR WE DE KEUKEN IN GAAN EERST DEZE MYTHE DE DEUR UIT: 
NIET BANG ZIJN VOOR KOOLHYDRATEN!! 
Er is een grote angst ontstaan voor producten als brood, rijst, aardappelen en 
pasta. Terwijl ze toch ook gezond zijn. 
 
Ik ben het er over eens dat geraffineerde koolhydraten niet goed voor je zijn. 
Dan worden natuurlijke producten zoals knollen (de suikerbiet) of graan 
gestript van alle voedingsstoffen, zodat er puur witmeel of pure suiker 
overblijft. Natuurlijk is dat niet gezond. Natuurlijk waarschuw ik daar ook 
tegen: mijd alle rommel die uit fabrieken komt. De voedingsindustrie heeft 
jouw gezondheid niet op het oog! 
 
Maar wie verzint het nou om op basis daarvan koolhydraten verdacht te 
maken? 
 
Zonder suiker geen leven.. 
Als er één ding is wat je zou moeten onthouden dan is het dit: 
KOOLHYDRATEN ZIJN PLANTEN! Iets beter geformuleerd: planten maken 
koolhydraten. Vlees, vis en eieren bevatten geen koolhydraten. Koolhydraten 
zitten in groente, fruit, knollen, peulvruchten en granen. Hoor je daar iets 
ongezonds bij zitten? Wie dus bang is voor koolhydraten is bang voor planten 
– klinkt best absurd. 
 
Een ander woord voor koolhydraten is ‘suiker’. Planten kunnen uit zonlicht 
suikers maken. Daarmee wordt zonne-energie omgezet in energie die 
geschikt en opneembaar is voor planten en dieren. Dat proces heet 
fotosynthese en dat proces noemen wetenschappers de basis van het leven 
op aarde. Hoor je dat: het vermogen van de plant om suikers/koolhydraten te 
maken is de basis van het leven! Dat is toch een heel ander geluid… 
 
 
 



EET KOOLHYDRATEN 
Geloof de bangmakerij voor koolhydraten niet. Aardappelen zijn gezond, 
goed desembrood of speltbrood (zonder gist) is gezond, zilvervliesrijst is 
gezond, peulvruchten zijn gezond en af en toe een volkoren pasta. Maar 
zoals het met alles is, zorg dat je dagelijks menu niet eenzijdig is. Varieer! 
 
En eet het met enige mate. Dus niet in de ochtend, middag én avond. Ik 
maak graag een paar keer per week gebruik van quinoa, bruine ronde rijst 
(een zilvervlies rijst), volkoren spaghetti of een pasta gemaakt van bruine 
rijst. Een stamppot of aardappelpuree kun je maken met een lekker 
biologisch aardappeltje, maar ook bijvoorbeeld met knolselderij (of beide). 
 
We eten af en toe desembrood (zonder bakkersgist), rijstewafels, 
roggebrood (zonder gist), boekweit wraps, havervlokken of speltvlokken 
(geweekt), teff, etc. 
 
Geniet ervan!… met mate en niet in overvloed. 
 

Maak rijst van broccoli of bloemkool (bloemkoolroosjes even in je 
keukenmachine mixen) 
Eet pasta's altijd volkoren. Nog beter is een glutenvrije pasta van 
bijvoorbeeld linzen of erwten of boekweit. Veel supermarkten en 
natuurvoedingswinkels verkopen deze varianten. Probeer ze eens!
Maak spaghetti van rauwe courgette (of wortel) met een spirelli  
Eet een keer bonen of peulvruchten  
Eet zoete aardappel, pompoen of knolselderij(puree) ipv 
aardappelen(puree) 
Eet een gevulde boekweitwrap in de avond (vullen met een 
roerbakrecept) 
Gebruik zilvervliesrijst of bruine ronde rijst
Kook of rooster (in de oven) biologische aardappeltjes in de schil

 
Zijn bovengenoemde tips nog niet smakelijk genoeg voor je (of voor de 
kinderen). Meng het dan nog in het begin met je oude vertrouwde 
producten en ga dit langzaam opbouwen. Dus bijvoorbeeld witte spaghetti 
met een handje volkoren spaghetti. Of volkoren spaghetti met een deel 
courgette spaghetti mengen. Of witte rijst met bruine rijst.  
 

TIPS



Eet voldoende tot je verzadigd bent! Eet ik te weinig dan is de kans groot 
dat ik in de avond voor de tv een zak chips leeg ga eten. 
 
Algemene* richtlijn die ik aanhoud: 
Ik eet altijd heel veel groenten (roerbakken, uit de oven of gestoomd). Liefste 
meerder soorten, dus 2 of 3 verschillende groenten per avond. 
 
Bij de groenten eet ik rundvlees/vis/wild/kip/gevogelte of ei of kaas (geit, buffel 
of schaap). Geen varkensvlees. 
 
Of ik kies een koolhydraatbron: zilvervliesrijst, zoete bataat/ aardappel, 
pompoen, krieltje of gewone aardappel, quinoa of peulvruchten (bonen, 
linzen). 
 
*Let er wel op dat de hoeveelheden die je eet zijn afgestemd op je levensstijl. 
Als je bijvoorbeeld veel zit en weinig beweegt dan heb je minder koolhydraten 
nodig dan iemand met een actieve levensstijl. Sport je veel en intensief heb je 
weer meer nodig. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheden. Ieder lichaam is 
anders en de één heeft meer eten nodig dan de ander. Voel zelf goed aan of 
de hoeveelheid voldoende voor je is. Het is namelijk niet de bedoeling dat je 
voor de volgende maaltijd al honger hebt en daardoor eerder geneigd bent te 
gaan ‘snaaien’. 
 
*Het makkelijkst verteerbaar voor je maag en darmen is als je groenten eet 
met aardappelen of vlees. Dus niet beide. Je zal merken dat je minder last 
hebt van een opgeblazen buik en dat je maaltijd veel lichter valt maar wel 
voldoende verzadigd (mits je genoeg eet, je hoeft je niet in te houden!). 
En wanneer je eten makkelijk verteerbaar is, kost het je lijf minder energie, 
waardoor je na je maaltijd geen dip ervaart en beter slaapt (en dus uitgeruster 
wakker wordt).  
 
* Eet vaker vegetarisch, dat is fijn voor je darmen, de dieren en de aarde. 
Wat ik erg lekker vind is groenten roerbakken of uit de oven. Op een bedje van 
koolhydraten of bladgroenten (spinazie, andijvie of sla). En dan een lekkere 
dressing erover, bijvoorbeeld: hummus aanlengen met een beetje water en wat 
gedroogde indische of italiaanse kruiden erdoor. Of een beetje balsamico 
stroop. Of wat yoghurt met limoensap en knoflook.  
 
 
 
 



GOOI DE MAGNETRON DE DEUR UIT
Sinds de magnetron in de jaren zeventig haar intrede deed is dit 
tijdsbesparende 'keukenwonder' helaas niet meer weg te denken uit de 
meeste Nederlandse keukens. Veel mensen gebruiken de magnetron voor 
het opwarmen van kliekjes en het ontdooien van vlees, groenten of fruit. 
Maar ook om hun maaltijden te bereiden, puur uit gemak en uit tijdgebrek. 
Helaas heeft dit kookgemak grote nadelige effecten voor onze gezondheid! 
 
Door magnetronverhitting worden de cellen in voeding uit elkaar gereten en 
de celstructuur zwaar beschadigd. Behalve de zeer gewelddadige effecten 
van de wrijvingswarmte, ook wel de thermische effecten genoemd, vinden er 
tijdens magnetronverhitting ook athermische effecten plaats. Deze worden 
echter nog niet zo goed begrepen, omdat ze niet zo makkelijk kunnen 
worden gemeten. Men vermoedt dat deze athermische effecten 
verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de vervorming en degradatie 
van cellen en moleculen. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar dit 
aspect van magnetrongebruik, maar alle  uitgevoerde onderzoeken tot nu 
toe zijn het voor het grootste deel met elkaar eens dat door de magnetron de 
voedingswaarde ernstig wordt aangetast. Als je eten op welke manier dan 
ook verwarmt verliest het altijd wel wat van zijn voedingswaarde, maar als je 
een magnetron gebruikt blijft er bijna niets meer van over! 
 
Sinds de introductie van de magnetron zijn er talloze onderzoeken 
uitgevoerd die wijzen op de vele gevaren die kleven aan het gebruik van de 
magnetron. Een  overzicht van een aantal onderzoeksresultaten: 
 
• Plastic bakjes die gebruikt worden om eten op te warmen in de magnetron 
geven kankerverwekkende stoffen af die vervolgens in je eten terecht 
komen.  
 
• De hoeveelheid straling die vrijkomt als de magnetron aan staat is vele 
malen hoger dan een gsm-mast die dicht in jouw buurt staat kan produceren. 
Men raadt dan ook aan om tijdens het gebruik van de magnetron niet bij het 
deurtje te blijven staan of door het raampje te kijken.  



• In Rusland heeft onderzoek aangetoond dat er gedurende verhitting in de 
magnetron in bijna alle soorten voeding die werden getest kankerverwekkende 
stoffen werden gevormd. Zo werden bij het verhitten van melk en granen 
bepaalde aminozuren omgevormd in kankerverwekkende stoffen, werd in 
vlees een kankerverwekkende stof gevonden genaamd d- 
Nitrosodienthanolamines en werden bij het ontdooien van bevroren fruit in de 
magnetron delen van de glucosides en galactosides omgevormd tot 
kankerverwekkende stoffen. 
 
• Dr. Hans Hertel was de eerste wetenschapper die de effecten van 
magnetronvoeding op het bloed en de fysiologie van het menselijk lichaam 
bestudeerde. Hertel concludeerde dat magnetrongebruik de voedingswaarde 
van eten verandert, en dat er daardoor veranderingen in het bloed kunnen 
plaatsvinden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Magnetrongebruik 
kan volgens Hertel daardoor leiden tot een verhoogd cholesterol, een 
vermindering van het aantal leukocyten (witte bloedcellen) welke wijzen op een 
vergiftiging, vermindering van de rode bloedcellen. Ondanks dat de 
onderzoeksmethode van Hertel kritisch werd beoordeeld is men zich toch 
ernstige zorgen gaan maken over wat deze vorm van straling doet met je eten. 
Intussen krijgt het onderzoek van dr. Hertel meer gewicht, aangezien recente 
studies eveneens aantonen dat het gebruik van een magnetron schadelijk is 
voor de gezondheid. En zelfs kan leiden tot de ontwikkeling van kanker. 
 
 



HIERBIJ EEN PAAR BASIS RECEPTEN DIE JE ZELF NAAR HARTELUST 
KUNT MAKEN. Je kan ze nog uitbreiden, maar dat hoeft niet! Want ze zijn op 
deze eenvoudige manier al heel smaakvol en bovendien heel voedzaam. 
 
 
Spaghettisaus rode saus: 
In een hapjespan bak je rundergehakt of stukjes kip gaar. Doe daar groenten 
bij. Roerbakken. Doe daar biologische tomatensaus bij en een blikje 
tomatenpuree. Roer lekker door. Laat nog even sudderen (maakt het zoeter!). 
Peper en zout en (verse) Italiaanse kruiden er nog bij. 
 
 
Spaghetti witte saus: 
Kook in een pan je bruine spaghetti (volkoren of van spelt of van bruine rijst). 
Kook verse doperwten of stoom in een pan broccoli. Bak biologische 
spekreepjes of zalmsnippers uit in een hapjespan. (Liever zalm) Vet even 
afgieten. Doe er dan een pakje Go Tan kokosmelk bij. Vers gemalen peper. 
Doe alles bij elkaar in de hapjespan met de roomsaus. Doorroeren en klaar. 
 

Rijstgerechten (kan ook met quinoa!) 
Bruine ronde rijst of zilvervliesrijst, dessertlepel bouillonpoeder (zonder gist), 1 
pakje Go-Tan kokosmelk.  
Kruiden:  
+ Vadouvan van Jonnie Boer (bij AH) (of kies je eigen favoriet van Jonnie) 
+ of koop een meukvrije currypasta in de reformwinkel 
+ of strooi een flinke snuf gemberpoeder, kurkurmapoeder, zwarte peper,     
 knoflookpoeder en kerriepoeder 
+Kruidenmixen van www.rienekedijkinga.nl 
 



Daarbij kies je bijvoorbeeld uit de volgende groenten (die je eerst in stukjes 
snijdt/ hakt): Courgette, aubergine, champions, paprika, ui en ga zo maar door. 
Kies je eigen favorieten. 
 
Kook de bruine rijst volgens de verpakking. (of je hebt deze al in je koelkast 
staan, prepping…) In een wokpan/ hapjespan breng je een water aan de kook 
met de bouillonpoeder. Daarbij doe je een pakje kokosroom en de kruiden van 
Jonnie. Goed doorroeren. 
Kies je voor vis, vlees of kip bij je recept, dan snijdt je die in stukjes en bak je 
die eerst in de curry (tot het gaar is) en daarna doe je de groenten erbij. 
Roerbakken. Schep de rijst erdoor. Klaar! 
 
 
 
 
 
Stamppotten 
Aardappels (in de schil) koken (gewone bio aardappel en zoete aardappel). 
Groenten zoals bijvoorbeeld boerenkool of andijvie (gestoomde spruitjes kan 
ook, of een pak diepvries bio rodekool met appeltjes) erbij en stampen. Om het 
smeuïg te maken gebruik weer de Go Tan Kokosmelk, of roomboter of een 
schep mayonaise (zonder suiker). Of van alle drie een beetje. Peper en zout. 
Maar ook een schepje mosterd (zonder suiker) is er lekker doorheen. 
Daarbij doe je runder- of kippeworst die je bij een natuurwinkel hebt gekocht. 
 
Chili con of sin carne 
Je kunt in een handomdraai een hele lekkere chili maken. Gebruik veel 
groenten zoals, courgette, prei, paprika, champignons, etc. Voor de saus 
gebruik je weer de biologische tomatensaus en een blikje tomatenpuree (of 2). 
Kies voor je favoriete bonen (koop ze suikervrij!). En doe daar wel of geen 
biologisch rundergehakt bij. 
Eerst gehakt rullen, daarna saus erbij doen en puree en de gesneden 
groenten. Voeg kruiden bij zoals kaneel, gemalen komijn, koriander, 
chilipoeder, knoflook, zout en peper. Lekker laten sudderen en op laag vuur 
(minimaal 30 min – max 1,5 uur). Dan 5 minuten voor het einde een blik of 
potje bonen bijvoegen. 
 
 
 
 



TIP: struin eens op Pinterest bij PUUR POWER naar lekkere recepten. 
Ga naar het bord: It's dinnertime: 
https://www.pinterest.com/puurpower/its-dinnertime/ 
 
 
Vervang eventueel 'foute' ingredienten voor 'goede' ingredienten. Kom je er 
niet uit dan kan ik je misschien helpen (Stel je vraag in de Facebookgroep). 
 
Smakelijk eten! 
Liefs Aniek 
 

NOTE Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur 
Power worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het 
reproduceren door middel van druk, offset, (foto)kopie of microfilm of in enige digitale, 
elektronische, optische of andere vorm.


