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Voorwoord
Ik had nooit gedacht dat Irene
een kookboek zou schrijven met
voornamelijk lekkere, gezonde
recepten. Als klein meisje at ze
namelijk bijna geen groenten. En
vooral niet als ze groen waren.
Hoeveel ‘vliegtuigen’ er niet rond
de lamp boven de tafel zijn gevlogen, om haar toch nog wat te
laten eten….

Daarnaast zorgde ik voor rust,
reinheid en regelmaat. In mijn
ogen zijn dat de belangrijkste ingrediënten om kinderen goed te
leren eten. Dus, tijd nemen voor
ontbijt, lunch en avondeten. En
dan gezellig met elkaar om de
tafel gaan zitten, zodat iedereen
ook zijn of haar verhaal kwijt kan.

Ik heb altijd geprobeerd om zo
gezond mogelijk te koken. Als je
in een dorp woont, is het niet zo
moeilijk om aan verse producten
te komen – je haalt het om de
hoek, bij de boer of bij de echte
groenteman. Ik nam de kinderen
dan ook regelmatig mee als ik
boodschappen ging doen. Om
ze te laten zien waar hun eten
vandaan kwam.

Ik kook bijna dagelijks van recepten uit de enorme hoeveelheid
kookboeken die ik inmiddels heb
verzameld. Telkens weer raak ik
daardoor geïnspireerd. Geweldig,
dat er nu eentje van mijn eigen
dochter uit komt!

Toch moet ze haar liefde voor koken ergens vandaan hebben! Als
moeder ben ik dan ook heel trots
op haar dat ze het lef heeft gehad
om grote stappen te zetten in
haar leven. En dat ze er met volle
energie tegenaan gaat om haar
doel te verwezenlijken. En dat er
daarom nu een kookboek komt!

Voor mij is het allerbelangrijkste
van ‘gezond’ eten, zoveel mogelijk
verse producten gebruiken, verse
groenten, vlees van de slager die
nog zelf slacht, brood van de ambachtelijke bakker. En daarnaast,
dat je met mate eet. Niet teveel,
gevarieerd en regelmatig. En dan
kun je best eens zondigen door
friet of pannenkoeken te eten.

Anneke van Gent

www.strakinjevel.nl
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“Zoveel mogelijk biologische
seizoensproducten”

Eten is een belangrijk onderdeel van
mijn leven. Ik vind het heerlijk om te
koken en anderen te verrassen met
smaken die ze niet vaak tegenkomen.
Hoewel ik afgestudeerd ben als communicatieadviseur wil ik nu niets liever dan koken en mensen interesseren
anders te gaan eten. Ik werk zoveel
mogelijk met verse en biologische producten, het liefst uit de omgeving waar
ik woon en uit het seizoen.

Zoals mijn moeder al schreef, hield ik
vroeger niet van groenten. Toch hebben mijn ouders me laten inzien dat
gezond eten en goed voor je lichaam
zorgen, de belangrijkste elementen
zijn in een gezond en fit leven. Zij zijn
daar nog steeds een blakend voorbeeld van.

Vanaf het moment dat ik met yoga begon heb ik mijn eetpatroon veranderd.
Door aan yoga te doen, kreeg ik steeds
meer het besef dat ik mijn lichaam van
binnen niet goed verzorgde. Ik wilde
anders gaan eten om me schoon en fris
te voelen en geen last meer te hebben
van een onrustige maag en darmen.
De eerste stap die ik zette was een
tijd lang geen suikers, kaas en chocola
meer eten. Wat al snel tot gevolg had
dat ik een periode alleen maar groenten, fruit, zuivel en eieren at. Daardoor
voelde ik me schoon, fit en slank (want
ik verloor zomaar 5 kilo) en mijn darmen waren rustig. Daardoor had ik
enorm veel energie, want kramp in
je darmen kost zoveel energie, omdat
het centrum van je lichaam, de basis
van slag is.
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Kleine gerechten
In Nederland zijn we niet zo gewend een voorgerecht te eten en eten we alle
onderdelen uit de schijf van vijf op een bord. In zuidelijke landen is het vaak zo
dat de verschillende onderdelen uit de schijf van vijf verdeeld worden over meerdere gerechten. In Italië zullen mensen niet vaak een pasta eten met vlees en
groenten. Vaak worden vlees en groenten geserveerd als één gerecht en de pasta
met saus ook.
Deze kleine gerechten kun je goed maken als voorgerecht, borrelhap of tussendoortje. Ik maak ze ook regelmatig tijdens buffetten of borrels.
Ze zijn snel klaar en bijna alle gerechten kun je ook koud eten.
Recepten
Erwtenpuree
Wortelkoekjes
Gevulde avocado met Hollandse garnalen
Gevulde avocado met groene linzen
Gestoofde prei
Zalm met avocado mascarponemousse
Gevulde courgetterolletjes
Bietencarpaccio met feta
Salade van gegrilde paprika
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Wortelkoekjes
Maak de wortel schoon onder de
kraan, of verwijder de schil met een
dunschiller of kaasschaaf.
Rasp de wortel of maak de wortel klein
in de blender of keukenmachine. Snijd
de ui en verse munt klein.

Doe wortel, munt en ui in een kom en
voeg hier meel, eieren, zout en peper
aan toe. Meng dit tot je een beslag hebt.
Maak dan de komkommerdressing:
Snijd de komkommer in stukjes en
doe in de blender. Voeg verse muntblaadjes, olijfolie, zout, peper en water
toe. Mix goed tot het een stevige saus
is. Zet de saus even weg.

Koekjes:
3 middelgrote wortels
125 gram meel
2 eieren
verse munt
kleine rode ui
zout, peper
Komkommerdressing:
1/2 geschilde komkommer
handje verse muntblaadjes
1 eetlepel olijfolie
4 eetlepels water
zout, peper
olie om in te bakken

Doe olie in een koekenpan en verwarm dit. Hierin bak je de koekjes. Dit
doe je door per koekje steeds een eetlepel beslag in de pan te doen. In een
grote koekenpan kun je 4 a 5 koekjes
tegelijk bakken.

Wacht tot de onderkant redelijk stevig
is (dit duurt een paar minuten), zodat
je de koekjes in zijn geheel kunt omkeren. Doe je dit te vroeg, dan is het
beslag aan de bovenkant nog niet vast
genoeg geworden en heb je kans dat
het door je hele pan ligt.
Serveer de koekjes warm met de saus.
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Gevulde avocado
met Hollandse garnalen
Snijd de avocado in tweeën en verwijder de pit. Haal het vruchtvlees uit de
avocado (zorg dat de schil heel blijft,
want die gebruik je om de salade in te
serveren).
Snijd de kerstomaatjes in vieren.
Pureer het vruchtvlees van de avocado met de staafmixer. Voeg de kerstomaatjes, olijfolie en de Hollandse
garnalen toe en breng op smaak met
zout en peper. Meng alles door elkaar.
Vul de schillen van de avocado’s met
het mengsel en leg ze op een bord.
Bestrooi met zout en peper uit de
molen.
2 avocado’s
250 gram kerstomaatjes
100 gram Hollandse garnalen
2 eetlepels olijfolie
zout, peper

Gevulde avocado
met groene linzen

1 ui
1 teen knoflook
150 gram groene linzen
1 liter groentebouillon
2 avocado’s
olijfolie
zout, peper

Snipper de ui en fruit deze samen met
de geperste knoflook in olijfolie, tot ze
glazig zijn. Voeg de groene linzen toe
en bak licht aan. Voeg al roerend de
bouillon toe tot de linzen gaar zijn (de
hardheid kun je zelf bepalen door af
en toe even te proeven). Dit duurt 30
a 40 minuten.
Als de linzen bijna gaar zijn, snijd je de
avocado’s in tweeën. Haal vervolgens
het vruchtvlees eruit (laat de schil heel
en bewaar deze) en doe in een schaal
of mengbeker. Haal de linzen van het
vuur.

Pureer het vruchtvlees van de avocado’s tot het mooi zacht is en meng
de linzen er door. Breng op smaak met
zout en peper. Doe daarna het mengsel terug in de avocadoschillen. En leg
de avocado’s op een bord. Serveer met
geroosterd brood.
23
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Heerlijk, al die weerstand en gezondheid!
Mijn reis naar gezond & natuurlijk
eten ging stap voor stap. Ik begon met
het uitbannen van geraffineerde suikers, waardoor eigenlijk al het kanten-klare eten in de supermarkt opeens afvalt. Mijn kookkunsten gingen
daardoor met sprongen vooruit: zelf
sauzen maken, zelf kruiden toevoegen
en alleen maar verse ingrediënten.
Niet alleen mijn kookkunsten gingen
vooruit, ook mijn gezondheid. Daardoor groeide mijn interesse voor gezonde voeding, wat zich ontwikkelde
tot een passie voor natuurlijke voeding, onbewerkt, zonder toevoegingen.

Ik weet nog goed dat ik mijn eerste
biologische appel at van de boerenmarkt. Deze had zo veel smaak! Direct
was ik fan van biologische appels, later
gevolgd door alle andere biologische
groente en fruit (en biologisch vlees).
Ik deed wel eens blinde tests met mijn
man, het proeven van een supermarkt
en een boerenmarkttomaat.
Daar hoefde geen expert aan te pas te
komen om te weten wat beter smaakt!

Nu komt de niet-biologische tomaat
ons huis niet meer binnen. En dat nietbiologische half-om-half watergehakt
ook niet. We eten biologisch, van de
boerenmarkt en in het seizoen. Het is
verwonderlijk hoe perfect de groenten
en fruit van het seizoen aansluiten op
de behoeften van je lichaam. Ze bevatten precies die vitaminen en mineralen die je dat seizoen nodig hebt.
Zo ontdekte ik dat de groenten en fruit
die we voornamelijk eten (paprika’s,
tomaten en komkommers), eigenlijk
zomergroenten zijn, we eten ze zelfs
in de winter! Ik ben er van overtuigd
dat vele winterdippen kunnen worden
voorkomen als mensen weer wintergroenten eten in de winter en zomergroenten alleen in de zomer.
Er hangen zoveel gezondheidsvoordelen aan puur eten. Het heeft invloed
op je hele lichaam. Bij de overstap
naar puur eten zul je afscheid nemen
van oude kwaaltjes en verkoudheden,
griepjes en dat soort onnodige dingen.
Sharon Numan
Eigenaar Voedzo!
www.voedzo.nl
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Voor mij geen sugarsnaps uit Zimbabwe!
Gezond eten... voor mij absoluut
noodzakelijk na al 2x door een fikse
alvleesklierontsteking te zijn geveld.
Puur eten, niet te grote porties, op de
hoeveelheid vet letten en een alcoholverbod kreeg ik als advies mee toen ik
het ziekenhuis verliet.
In het dagelijks leven lukt het meestal
wel om gezonde maaltijden te eten,
maar zo af en toe is er een dag bij dat
ik alle adviezen aan mijn laars lap! In
de meeste gevallen, word ik daar dan
ook voor “gestraft”. Mijn maag vindt
dit niet fijn, dus speelt mijn alvleesklier op. Ook teveel snoepen is uit den
boze!

Gezond en puur eten betekent voor
mij en mijn man meestal “gewone
Hollandse pot”; gekookte aardappelen, 1 of 2 soorten groenten en vlees/
vis/kip/vega erbij. Maar een volkoren
pasta met zalm en roerbakgroenten
of een ovenschotel vinden we ook erg
lekker. Groenten haal ik meestal in de
supermarkt of op de markt.

Bepaalde producten koop ik biologisch (bijv. vlees) maar ik doe niet
te moeilijk als het niet lukt om een
bepaald product als biologische variant te krijgen. Als er rijst of pasta op
tafel staat, kies ik wel altijd voor de
volkoren varianten. Voor mijn brood
kies ik de zuurdesemvariant.
Daarnaast vind ik het belangrijk om
lokale producten te kiezen, daarom
geen sugarsnaps uit Zimbabwe voor
mij!

Mijn interesse in gezonde voeding is
er al jaren. In het jaar 2000 haalde ik
mijn gewichtsconsulenten-diploma.
De eerste jaren schreef ik mijn cliënten
braaf de dagmenu’s van het Voedingscentrum voor en liet ik ze calorieën
tellen. Tegenwoordig adviseer ik ze zo
puur en onbewerkt mogelijk te eten en
is calorieën tellen niet meer nodig. De
resultaten op de weegschaal zijn stuk
voor stuk prachtig!
Christel Hoeflaken
Gewichtsconsulente

www.gewichtsconsulentechristel.nl

31

MissNatural_Binnenwerk_Tielen.indd 31

29-11-11 10:54

Venkelsalade
met sinaasappel
Maak de venkelbollen schoon schoon
(onderkant eraf en eventueel de
buitenste beschadigde ‘bladeren’). Bewaar het venkelgroen, dat heb je nodig
voor de dressing. Snijd de venkel in
kleine stukjes, spoel af onder de kraan
en leg op een bord/schaal.

Maak de sinaasappels schoon, verwijder het vel zover dat alleen het
vruchtvlees overblijft (vang het
vruchtensap op, dit heb je nodig voor
de dressing). Snijd de sinaasappels in
dunne schijfjes/partjes. Leg de sinaasappelschijven op de venkel.

2 venkelbollen
3 sinaasappels
1 bosui
2 eetlepels olijfolie
zout, peper

Snijd de bosui in kleine stukjes en
strooi over de sinaasappel. Maak nu
een dressing van venkelgroen, sinaasappelsap, olijfolie, zout en peper en
verdeel dit over de salade.
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Venkelsalade met peer
Verwarm de grill voor op 200 graden.

Maak de venkel schoon schoon (onderkant eraf en eventueel de buitenste beschadigde ‘bladeren’) en snijd klein. Schil de peer en snijd in partjes. Schil of maak de
aardappelen schoon en snijd in partjes.
Meng de peren met een beetje suiker en zet weg.

Doe de venkel op de bakplaat en meng met peper en olijfolie. Zet dit ongeveer
20 minuten onder de grill en laat afkoelen. Doe hetzelfde met de aardappelen.
Snijd de Floortje Fenegriek in kleine blokjes.

Bak de peren in roomboter gaar. Meng de peren en de venkel met de pijnboompitten en rozijnen. Leg dit op een bord en leg daar bovenop de aardappeltjes en
kaas.
3 kleine venkelbollen
1 grote handpeer
4 kleine aardappelen
50 - 100 gram Floortje Fenegriek
(of andere semi-harde geitenkaas)
1 volle hand rozijnen
1 volle hand pijnboompitten
50 gram suiker
50 gram roomboter
flinke scheut olijfolie
peper
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Bedankt!
Eva, voor je steun en vertrouwen en
de berg werk die je hebt verzet met de
vormgeving.
Marie-Anne, voor je kritische blik bij de
eerste ronde redigeren.
Karin, voor het uitproberen van de recepten en de puntjes op de i in de tekst.
Jeroen, omdat je het mogelijk hebt gemaakt dat ik de eerste druk kon uitbrengen.
Mijn familie, voor hun geduld en vertrouwen.
Ingrid, Karin, Sharon, Inge, Eva, Arjan,
Anna en Christel voor hun verhaal over
hun redenen om natuurlijk te eten.

En het cliché is absoluut waar, de
mensen die het dichtst bij staan hebben het zwaar, zeker in de laatste dagen van het proces.

Dit boek kwam snel tot stand en beleefde uiteindelijk een eindsprint.
Het heeft het resultaat niet in de weg
gestaan, maar ik ben vooral Arjan
dankbaar voor zijn geduld en incasseringsvermogen.
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Natuurlijk! Eten!

Natuurlijk! Eten!, het kookboek dat je laat zien dat gezond eten
voor iedereen haalbaar is. Dit boek bevat 50 Simpele, Snelle,
Smaakvolle recepten met groenten en fruit, die je klaarmaakt
met producten uit het Seizoen en de Streek waar je woont.

De recepten in dit boek hebben als basis natuurlijke producten,
zonder chemische toevoegingen. Groenten en fruit hebben
voldoende smaak als je ze koopt en eet in het seizoen waarin ze
geoogst worden. Per gerecht heb je dan ook slechts een aantal
ingrediënten nodig, die je vindt op de markt, biologische winkel,
of de supermarkt.
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Irene van Gent

Irene van Gent is schrijver en kok en gek op gezond en lekker eten. Ze woont en
werkt sinds een aantal jaren in het buitenland (Oostenrijk, Frankrijk, Griekenland, Italië). Ze kookt alleen met natuurlijke en verse producten en eet het liefst
uit de regio en van het seizoen. Voor Irene is eten een lifestyle, ontstaan uit de
gedachte dat eten de basis is van een sterk en gezond leven.
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