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Inhoud



Wat ontzettend leuk dat je de moeite hebt genomen om mijn e-book Plantaardig
eten voor Beginners te downloaden! Maar voordat ik de heerlijke plantaardige
gerechten met je deel wil ik me graag voorstellen.
 
Ik ben Juliette en het gezicht achter Strongbody.nl. Met dit e-book wil ik laten zien
dat plantaardig eten helemaal niet zo eng en moeilijk is! Het kost minder moeite dan
je denkt om meer groente te eten en vlees en vis te laten staan. Je wilt graag
beginnen met plantaardig koken maar je wilt geen ingewikkelde recepten om mee te
starten. Dan ben je hier op de juiste plek! 
 

Ik ben moeder van drie jonge volwassen meiden en Pilates trainer. Ik heb mijn Pilates
mat training genoten in Engeland waar ik ook een aantal jaren een Pilates studio heb
gehad. Sinds mijn terugkomst naar Nederland geef ik les op diverse sportscholen en
als personal trainer. Ik ben al ruim 20 jaar bezig met body, health & mind en besloot
om mijn inzichten met iedereen te delen mede omdat ik merkte dat daar behoefte
aan was. Ik ben altijd gefascineerd geweest door het samenspel van lichaam en
geest en het leven vanuit je kern.

Mijn verhaal en 
waarom dit e-book 

je kan helpen.
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Mijn (Javaans Surinaamse) familie en vriendinnen moesten ook wennen. "Huh, kunnen
we niet meer naar dat steakhouse?' ' Wat?! Nasi of bami zonder kip?" Het was voor mijn
omgeving echt een verandering. Buiten het uitleggen van mijn beweegredenen (onder
andere optimaal voelen, milieu, etc.) moest ik ook gaan ontdekken hoe ik anders moest
gaan koken. Ik wilde echt graag plantaardig blijven eten, maar wel met de voorwaarde
dat het mij geen stress mocht opleveren. Stressvrij leven is mijn levensmotto en dat
geldt ook voor deze nieuwe levensstijl. Organische ontwikkeling is heel belangrijk voor
mij en niets mag geforceerd gaan. Het stoppen met het eten van vlees vond ik sowieso
een enorme overwinning!
 
Voor de duidelijkheid: Ondanks dat ik thuis plantaardig kook, ben ik geen veganist. Ik
leef volgens de 80-20 regel waarbij ik buiten de deur weleens gerechten eet waar
dierlijke ingrediënten zoals zuivel en soms zelfs vis in zit. Daar voel ik mij het gelukkigst
bij want dit was iets wat ik lang wil volhouden zonder dat het mij stress oplevert.
 
 

Nu bijna 3 jaar later eet ik nog steeds geen vlees en heb ik mijn balans gevonden in
hetgeen wat bij mij past. Als een die hard carnivoor en vreetzak moest ik een mentaal
proces door. Ik vond het niet makkelijk om vlees 1-2-3 te vervangen. Het speelde
voorheen een grote rol in mijn kookwereld! Ook mijn twee jongste dochters waren
geshockeerd toen ik terug kwam uit Ibiza met de mededeling dat ik geen vlees meer
zou eten. Het werd soms een (innerlijke) strijd. In hun leven was niets veranderd maar in
de mijne heel veel. Daar moest ik ook mijn balans in vinden. Ik maakte vaak twee
verschillende maaltijden met en zonder vlees klaar. Ik worstelde ook met mijzelf. 'Ik wil
geen vlees kopen maar mijn kinderen vragen erom'.
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Drie jaar geleden ben ik gestopt met
het eten van vlees na een bijzondere
retraite op Ibiza. Dat heeft zo'n impact
op mij gehad dat ik daar besloot te
stoppen met het eten van vlees.
Ik kwam in aanraking met raw vegan
food en kwam als herboren weer
terug naar Nederland. Door het
veganistisch dieet werd ik heel helder
in mijn hoofd, kreeg mijn huid zijn
natuurlijke glans terug en voelde ik
enorm veel energie. Kortom: ik voelde
mij fantastisch! Permanent raw vegan
food eten is voor mij te extreem maar
mijn winst zat hem in het feit dat ik
geen behoefte meer had aan vlees!
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Andere mindset
 
Plantaardig eten en koken begint begint bij je mindset. Bye bye vlees en dierlijke
producten and welcome veggies! In eerste instantie lijkt het net alsof je met
veeeeel minder ingrediënten aan de slag kan. Je raakt in paniek omdat jouw lijst
met alternatieven nog kort is en je nog niet bekend bent met andere
keuzemogelijkheden. Bij plantaardig koken draait het allemaal om voorbereiding en
interesse in de producten.
 
Je zoektocht naar alternatieven voor dierlijke ingrediënten is spannend. Groente is
nu je hoofdingrediënt en je leert ze op talloze manieren klaar te maken. Je kan meer
met sperzieboontjes dan alleen blancheren. Gooi ze bijvoorbeeld in de wok of in
een curry. Je ontdekt gekke groenten waar je nog nooit eerder van hebt gehoord!
Wees geduldig en nieuwsgierig. Google erop los! Want er is online veel informatie
te vinden over groente. Leer nieuwe combinaties te maken en vergroot je
kookwereld!

www.strongbody.nl



Dit e-book is voor jou interessant wanneer je een start wilt maken om
plantaardig te koken maar daarmee worstelt (net zoals ik toentertijd).
Ik heb recepten gekozen die iedere beginner kan maken en waarbij je niet al
te veel en ingewikkelde ingrediënten nodig hebt. Dit geeft een goede start
om aan deze levensstijl te wennen. En vergroot de kans dat je dit lang en
misschien voor altijd volhoudt!
 
Dit boek is onderverdeeld in Ontbijt, Lunch, Hoofdgerecht en Snack.
Deze recepten komen allemaal van mijn blog uit de column Plantbased
Tuesday. Elke dinsdag deel ik online een nieuw eenvoudig plantaardig
gerecht met je. Ik ben geen geschoolde kok maar vind koken gewoon erg
leuk! En als ik het kan kan jij het dus ook!
 
Ik geloof dat iedereen plantaardig kan koken of minder vlees kan eten. Het is
niet alleen beter voor je lichaam maar je wordt je er ook bewust van wat
voor impact de bio-industrie op het milieu heeft. Het is goed om
documentaires zoals What's the Health, Cowspiracy en The Game Changers
te kijken en jouw bewustzijn daarin te ontwikkelen. Kortom wanneer je iets
wilt veranderen in je leven en een impact wilt maken op je eigen lichaam en
de wereld....dan is dit ebook perfect voor jou!
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Voor wie is 
dit e-book?

www.strongbody.nl

http://strongbody.nl/recepten/


Hoe gebruik je dit ebook?
 
Mix and match de gerechten om er een heerlijk weekmenu van te
maken. Eet twee dagen achter elkaar dezelfde snack zoals bijvoorbeeld
de havermout repen. Die zijn trouwens ideaal als post workout snack of
als ontbijtreep! Ik doe zelf twee dagen over een pot saoto soep en ik
moet eerlijk zeggen: de tweede dag is de soep nog lekkerder!
 
Ik adviseer wel om een planning te maken en jezelf (mentaal) voor te
bereiden. De neiging is namelijk groot dat je terugvalt op je oude
gedachtepatroon. Voordat je het weet heb je weer een drumstick op je
bord!
 
Vleesvervangers
 
Er is geen betere tijd dan nu om plantaardig te eten. Het aanbod
(veganistische) vleesvervangers is mega groot. Elke supermarkt biedt ze
nu aan en ze zijn perfect wanneer je iets 'stevigs' wilt eten. Zelf gebruik ik
vleesvervangers maximaal twee keer per week. Ik probeer weinig
bewerkte voeding te eten en kook alles het liefst zelf. Maar eerlijk is
eerlijk: het kost tijd! Doe wat bij je past en af en toe vleesvervangers uit de
schappen kunnen echt geen kwaad. Ben je er klaar voor?? Let's do this!
 
Liefs,
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Wat heb je 
nodig om 

plantaardig 
te koken?

De recepten die in dit e-book staan zijn
heel makkelijk te maken. De
meeste ingrediënten vind je in de
supermarkt maar er zijn enkele waar je
iets meer moeite voor moet doen. 
 
De edelgistvlokken die je
nodig hebt voor de vegan ceasar salad
dressing en mac & cheese zijn
verkrijgbaar bij reformwinkels zoals
Holland & Barret. Voor de heerlijk
saoto soep maak je een tripje naar de
toko om de laos, salem bladeren en
saoto mix te kopen.

www.strongbody.nl



Ontbijt
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200 gr havermout
100 ml amandelmelk
2 el maple syrup
1 rijpe banaan
1 tl bakpoeder
snufje zout

maple syrup
frambozen
blauwe bessen
(andere suggesties: jam, aardbeien,
banaan)

INGREDIENTEN:
 

 
Toppings:
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Meng alle ingrediënten in een
blender tot een egale mix.
Verhit olijf of kokosolie in een
koekenpan en bak de pannenkoek
aan beide kant bruin.
De pannenkoeken zijn door de
banaan al zoet, maar maak het extra
lekker met zomerfruit en maple syrup

BEREIDING:
 

1.

2.

3.

HAVERMOUT BANANEN PANNENKOEKEN

www.strongbody.nl



handjevol boerenkool
bevroren mango
1 banaan
1 glas kokoswater
eventueel aangevuld met water

INGREDIENTEN:
 

 
 

Doe alle ingrediënten in een blender
en pureer tot glad geheel.
Schenk in een glas en enjoy!

BEREIDING:
 

1.

2.

BOERENKOOL SMOOTHIE MET KOKOSWATER
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 150 gr grove havermout vlokken
80 gr amandelen
80 gr walnoten
30 gr pompoenpitten
30 gr zonnebloempitten
2 el tahini
4 el maple syrup
½ tl kaneelpoeder
snufje zout

INGREDIENTEN:
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Verwarm de oven voor op 180°C
Doe de walnoten en amandelen in
een keukenmachine en hak in grove
stukken.
Mix de noten met de
havermoutvlokken, pompoenpitten
en zonnebloempitten.
Meng de tahini en maple syrup in een
kom samen. 
Roer samen tot een glad geheel.
Voeg de noten mixeraan toe en
meng goed samen.
Strooi de kaneel en zeezout er door
heen.
Verspreid de granola over bakpapier
en doe 20-25 minuten in de oven.
Draai af en toe om zodat het niet
verbrand.
Laat afkoelen en bewaar in een
luchtdichte pot.

BEREIDING:
 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

GRANOLA

www.strongbody.nl



Doe halve banaan, mangostukjes en
melk in de blender. 
Mix en giet in een lang glas.
Doe de andere halve banaan, blauwe
bessen en melk in de blender.
Giet bovenop de mango smoothie.
Maak af met zaden en eventueel
verse blauwe bessen.

BEREIDING:
 

1.

2.
3.

4.
5.

MANGO BLAUWE BESSEN SMOOTHIE

handvol bevroren mangostukjes
1 banaan
2 el bevroren blauwe bessen
plantaardige melk
pitten en zaden

INGREDIENTEN:
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Lunch
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1 krop Romaine sla
½ rode ui (schijfjes of gesnipperd)
1 komkommer (in plakjes gesneden)
verse munt (fijn gesneden)
verse peterselie (fijn gesneden)

3 sneetjes brood (in kleine vierkantjes
gesneden)
2 el olijfolie
snufje knoflookpoeder
zout en peper naar smaak

75 gr pijnboompitten (cashewnoten is
ook een optie)
1 el Dijon mosterd
2 tl kappertjes
2 teentjes knoflook 
2-3 el edelgistvlokken
½ citroen sap
½  tl maple syrup
100 ml water
½ tl gedroogde peterselie
zout en peper

INGREDIENTEN:
 

 
Croutons:
:

 
Dressing:
 

Verwarm de oven voor op 160°C.
Je mengt de ingrediënten voor de
croutons behalve het brood samen in
een kom. Roer goed samen en voeg
dan het brood er aan toe. Zorg er wel
voor dat de broodstukjes volledig
gedekt zijn met de oliemengsel.
Bekleed een bakplaat met bakpapier
en leg de stukjes brood er boven op.
Verspreid ze goed.
Bak ze ongeveer 20-25 minuten. Let
wel op dat je halverwege de stukjes
omdraait zodat ze aan alle zijden
bruin worden. Als de croutons zijn
gebakken, leg je ze apart om af te
koelen.
Doe alle ingrediënten voor de
dressing in een
blender/keukenmachine en pureer
tot een glad geheel.
Laat koelen in de koelkast (20-30 min)
Doe de Romaine sla, rode ui,
komkommer, munt en peterselie in
een salade kom en meng samen met
de dressing (de hoeveelheid bepaal je
zelf).
Leg de verse croutons er boven op en
voeg er eventueel zout en peper toe.

BEREIDING:
 

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

VEGAN CAESAR SALADE
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Kook water voor de rijstnoedels en
kook de rijstnoedels volgens instructie.
Was de sla en scheur in grote stukken.
Snij de verse ingrediënten (wortel,
radijs, komkommer, avocado)
Vul een diepe bak waar de rijstvellen in
passen met water om ze zacht te
weken.
Dompel 1 rijstvel in het water en laat
weken totdat het zacht wordt. Leg op
een bord of snijplank.
Leg een stukje sla op de rijstvel en leg
een plukje noedels of glasvermicelli er
boven op. Doe stukjes wortel en
komkommer op de noedels en voeg
de koriander en munt toe. (Voor een
betere smaak laat ik de koriander -en
muntblaadjes heel )
Leg dan 3 schijfjes radijs naast elkaar
op de vel (hoger dan de sla). Leg één
reep avocado iets hoger dan de radijs
op de vel.
Begin met vouwen aan de onderkant.
Rol de onderkant om de sla heen en
vouw de zijkanten naar binnen. Rol
verder tot het helemaal is opgerold.
Serveer met zelfgemaakte
pindasaus en bosuitjes.

BEREIDING:
 

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

13

10 rijstvellen
rijstnoedels/glasvermicelli
½ wortel (in dunne reepjes)
3 radijs (in dunne schijven)
1 komkommer (dunne reepjes)
1 avocado (in reepjes)
sla
koriander
munt

INGREDIENTEN:
 

SPRING ROLLS MET AVOCADO

Zie hier de YouTube video met
instructies

www.strongbody.nl

https://www.youtube.com/watch?v=DBasKU2Hm6o
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3 el pindakaas
1-2 cm verse gember (geraspt)
1 teentje knoflook (geperst)
1 el maple syrup
2 el soya saus
sriracha saus of tabasco
warm water

INGREDIENTEN:
 

Doe de pindakaas in een diepe kom
en meng met warm water om de
pindakaas wateriger te maken.
Voeg de gember en knoflook toe en
roer samen. Voeg weer warm water
toe en blijf roeren.
Voeg daarna de andere ingrediënten
toe en meng weer goed samen met
water tot een vloeibare saus.
Maak het zo pittig als je wilt met
tabasco of sriracha saus!

BEREIDING:
 

1.

2.

3.

4.

ZELFGEMAAKTE PINDASAUS

Zie hier de YouTube video met
instructies

www.strongbody.nl

https://www.youtube.com/watch?v=VGq5bTDSQXs


1 ½ el olijfolie
1 rode paprika (in kleine stukjes
gesneden)
1 ui (gesnipperd)
2 teentjes knoflook (geperst)
1 el verse gember (geraspt)
200 gr linzen
2 el soya saus
1 ½ el rijstazijn
3 el hoisin saus
1 el sesam olie
2 el ongezouten cashewnoten

½ wortel (gesneden in hele dunne
lucifer reepjes)
verse koriander
gesneden lente uitjes
dun gesneden verse chili peper

INGREDIENTEN:
 

 
Toppings:
 

 

Kook de linzen zoals aangegeven in
de instructies (ongeveer 15 minuten in
een pan met ruim water). Lek het
daarna uit in een vergiet en zet apart.
Wanneer de linzen bijna gaar zijn, kan
je een begin maken met de vulling.
Verwarm de olie in een pan op
middelhoog vuur. Bak de paprika en ui
samen tot zacht. (5-6 min).
Voeg de knoflook en gember eraan
toe en roer het samen. Bak samen
voor 1-2 min.
Voeg dan de gekookte linzen, soya
saus, rijstazijn, hoisin saus, sesamolie
en de cashewnoten er aan toe.
Roer alles goed door elkaar en kook
alles samen voor enkele minuten.
Wanneer de vulling klaar is, laat je het
5 minuten afkoelen.
Beleg de sla blaadjes met de vulling
en maak af met de wortel, verse
koriander, lente uitjes en eventueel
met chili peper als je zoals ik van pittig
houdt!

BEREIDING:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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AZIATISCHE LINZEN SLA WRAP
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1 mok gekookte quinoa
1 blik kikkererwten (gezeefd en
gewassen)
1 blik mais (gezeefd en gewassen)
1 komkommer (in kleine stukjes
gesneden)
1 rode ui (gesnipperd)
5-6 radijsjes (in schijven gesneden)
½ verse rode biet (in reepjes
gesneden)
verse peterselie (fijn gesneden)
verse munt (fijn gesneden)

3 el extra vierge olijfolie
3 el verse citroensap
1 teentje knoflook (geperst)
½ tl zeezout
snufje zwarte peper

INGREDIENTEN:
 
Salade:
 

 
Dressing:
 

 

Je gebruikt één deel quinoa op twee
delen water. Voor mij is het
makkelijkst om de quinoa in een mok
te doen en het dan te koken met
twee mokken water. Voor het koken
spoel ik de quinoa in een zeef goed
met water af om alle vuil te
verwijderen. Je doet de quinoa en
water in een pan en laat het water
koken. Roer af en toe. Als het water
kookt, zet je het vuur lager en doe je
het deksel erop. Laat koken totdat de
quinoa het water volledig heeft
opgenomen en doe het vuur uit. Laat
afkoelen.
Maak de dressing door alle
ingrediënten met elkaar te mengen. Ik
gebruik hiervoor een klein glazen jam
potje met deksel om alles goed door
elkaar te schudden.
Doe de salade ingrediënten in een
salade kom en meng het samen met
de dressing.
Serveer tijdens een BBQ of als lunch
op het werk.

BEREIDING:
 

1.

2.

3.

4.
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KIKKERERWTEN SALADE MET QUINOA 

www.strongbody.nl
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2 grote stukken zoete aardappels
1 ui (gesnipperd)
2 teentjes knoflook (geperst)
1 wortel (in kleine stukjes gesneden)
½ el komijn
½ tl gedroogde oregano
½ tl chilipoeder
snufje Cayenne poeder
blik kidneybonen (gezeefd maar niet
gewassen)
3 tomaten (in kleine stukjes
gesneden)
kleine blik mais korrels (gezeefd maar
niet gewassen)
50 ml water
snufje zout en peper

verse koriander
 (verse) Jalapeno
verse limoensap

INGREDIENTEN:
 

 
Toppings:
 

Verwarm de oven voor op 200°C.
Boen de aardappels goed schoon en
prik gaatjes (6-8 stuks) met een vork
of mes in de aardappels. Doe
bakpapier op een bakplaat en plaats
de aardappels erop.
Bak ze in 45 min gaar. Maak in de
tussentijd de vulling klaar.
Doe scheutje heet water of 2 el
olijfolie in een pan. Voeg de uitjes toe
en bak ze lichtbruin. Als je met water
bakt, voeg elke keer heet water toe
wanneer de bodem droog wordt.
Voeg de knoflook, wortel en kruiden
toe en bak samen mee. (Doe water bij
als het begint te plakken)
Doe de kidneybonen, tomaten, mais
en 50 ml water in de pan en roer
samen.
Breng alles tot kook en kook daarna
op laag vuur totdat de wortels zacht
zijn. Roer af en toe om te voorkomen
dat het aan gaat branden en gooi zo
nodig beetje water bij.
Snij de aardappels in de lengte door
midden en bekleed met de chili
vulling.
Maak af met jalapeno. verse koriander
en versgeperste limoensap.
Breng eventueel op smaak met zout
en peper.

  BEREIDING:
 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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GEPOFTE ZOETE AARDAPPEL MET CHILI

www.strongbody.nl



Hoofd
gerecht
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100 gr rauwe cashew noten
200 gr macaroni
1 ½ el extra vierge olijfolie
1 kleine aardappel (in kleine stukjes
gesneden)
1 kleine ui (gesnipperd)
2 knoflook teentjes (in kleine stukjes
gesneden)
½ tl knoflookpoeder
4-5 el edelgistvlokken
snufje cayennepoeder
snufje paprika poeder
snufje kukurma
1 tl zout (of naar smaak)
200 ml water (waarin de aardappelen
zijn gekookt, dus niet weggooien!)
1 el verse citroensap
80 ml kokosmelk

INGREDIENTEN:
 

Kook de cashewnoten in 20 minuten
zacht. Spoel daarna af en zet apart.
Kook de pasta volgens instructies, giet
af en zet apart.
Kook de aardappel en ui in water tot
zacht (zal ongeveer 10 minuten duren).
Wanneer de aardappel zacht genoeg
is, haal het met een spatel eruit en
plaats in de blender/keukenmachine.
Bewaar het water!
Voeg 200 ml van het gekookte
aardappel water, de gekookte cashew
noten en de overige ingrediënten
eraan toe.
Pureer tot een zacht geheel. Doe er
eventueel extra edelgistvlokken bij als
je wat meer kaassmaak wilt. Voeg zout
en peper naar smaak eraan toe. 
Schenk de "kaas" saus over de
macaroni. Roer samen en eet
smakelijk!

BEREIDING:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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VEGAN MAC AND CHEESE
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2 handjevol verse basilicum blaadjes

40 gr pijnboompitten

1 teentje knoflook

4 el extra vierge olijfolie

250 gr pasta

2 el zongedroogde tomaten

rucola (naar smaak)

INGREDIENTEN:

 
Pesto:
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PESTO PASTA MET ZONGEDROOGDE TOMATEN

Doe ruim water (genoeg voor de pasta)
in een pan en laat koken. Wanneer het
kookpunt is bereikt, kook je de pasta
volgens instructies.
Rooster tijdens het koken van het
water de pijnboompitten lichtjes bruin
in een droge koekenpan. Haal ze
daarna uit de pan en laat afkoelen. Zet
⅓ daarvan apart.
Doe de basilicum in een
keukenmachine of gebruik een
staafmixer. (Als een staafmixer gebruikt
pureer dan de ingrediënten in een
hoge beker om morsen te voorkomen).
Voeg de ⅔ pijnboompitten, knoflook
en olie toe aan de basilicum. Mix tot
het vermalen is tot een egale massa.
Voeg er zout en peper naar smaak
eraan toe.
Doe eventueel meer olie bij als je
dunner pesto saus wilt hebben.
Doe de zongedroogde in een pan en
bak 1-2 minuten . Voeg de pesto eraan
toe en roer de pasta in de pan. Meng
alles goed samen.
Voeg vlak voor het opscheppen de
rucola en de restant van de
pijnboompitten aan het gerecht toe en
roer goed samen voor 1 minuut. Schep
op een bord en maak af met verse
rucola en eventueel zout en peper.

BEREIDING:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

www.strongbody.nl



gekookte rijst
saoto mix
verse selderij (fijn gesneden)
gebakken ui
tauge
sambal ketjap

Doe het water in een soeppan op
middelhoog vuur. Voeg alle
ingrediënten voor de soep eraan toe
om de saoto bouillon te maken.
Roer alles samen en laat koken. Zet
dan op laag vuur en laat sudderen
voor 20-30 minuten om het in te laten
trekken.
Wanneer de bouillon klaar is serveer
je de saoto soep in een kom.Schep
eerst de rijst op de bodem, dan de
saoto mix, een klein handjevol taugé
en maak af met selderij en gebakken
uien.
Hou je van pittig? Eet het dan samen
met sambal ketjap! Hieronder vind je
een eenvoudig maar ooh zo lekker
recept.

Toppings:
 

 
BEREIDING:
 

1.

2.

3.

4.

3 ltr water
12x maggiblokjes (ze zijn per twee
verpakt- dus 6 pakjes)
50 gr verse laos (in schijven
gesneden)
6 blaadjes gedroogde salem blad
10 piment korrels
1 groentebouillon
3 el gebakken uien (kant en klare)
½  tl witte peper
1 ui (geschild en in kwartjes
gesneden)
8 takken selderij (heel laten)
4 teentjes knoflook (geschild maar
heel laten)
snufje zout

INGREDIENTEN:
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JAVAANSE SAOTO SOEP
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Je hebt één Surinaamse peper nodig (ook wel ajuma
genoemd). Doe dat in een vijzel en stamp fijn. 
Voeg een geschilde knoflookteentje toe en pers samen.
Voeg snufje zout en ketjap manis toe. Hoe minder ketjap
je toevoegt hoe pittiger het is. 
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SAMBAL KETJAP
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1 aubergine (in stukjes gesneden)
1 rode paprika (in reepjes gesneden)
1 gele paprika (in reepjes gesneden)
2 el olijfolie

2 teentjes knoflook (geperst)
1 cm verse gember (geraspt)
1 tl sesamolie
100 ml soyasaus
100 ml water
50 gr bruine suiker

lenteuitjes
sesamzaad

1 el seamolie
1 uit (gesnipperd)
2 teentjes knoflook (geperst)

INGREDIENTEN:

 
Teriyake saus:
 

 
Toppings:
 

 
Wok Noedels:
 

Doe de ingrediënten van de teriyake
saus in een grote kom en mix alles
samen.
Voeg de aubergine en paprika aan de
marinade toe.Bedek de kom met een
theedoek en laat marineren voor 20
minuten.
Ondertussen is het water gekookt en
kook de wok noedels volgens de
instructies. Giet af en zet apart. Wil je
het met rijst eten? Kook het wanneer
de groente in de marinade ligt.
Doe de olijfolie in een grill pan en haal
met een spatel de groente uit de kom
zodat de marinade over blijft. Bak de
groente bruin. Voeg eventueel wat
olie eraan toe als het droog wordt.
Zet apart.
Wok noedels: Doe de sesamolie in
een warme wok en bak de ui
lichtbruin. Voeg de knoflook eraan
toe en bak samen.
Schenk de helft van de marinade in
de wokpan en kook samen voor 2-3
minuten.Voeg de noedels eraan toe
en meng samen.
Serveer de noedels met de groenten
en garneer met gesneden lente uitjes
en sesamzaad.Niet pittig genoeg voor
je? Doe er wat sriracha saus over
heen!

BEREIDING:
 
Je kan dit gerecht met noedels of witte
rijst eten. Wil je het met noedels eten,
kook dan een pan met water voor de
noedels.
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TERIYAKE AUBERGINE EN PAPRIKA

24www.strongbody.nl



Kook de aardappelen in water gaar. In
de tussentijd maak de champignons
en de rode uien klaar.Verhit de olie in
de pan en bak de rode uienschijven
lichtjes.
Voeg de knoflook toe en bak mee
voor 1-2 minuten.
Voeg de champignons toe en bak
mee op laag vuur.
Schenk de balsamico azijn en soya
saus in de pan en voeg de suiker
eraan toe.
Schep alles door elkaar en laat het
samen koken tot de champignons
zacht zijn.
Wanneer de aardappelen gaar zijn,
stamp dat samen met de
nootmuskaat, boter en scheutje melk
tot puree. Schenk er eventueel meer
melk bij om het smeuïger te maken
Voeg de zongedroogde tomaten en
de rucola eraan toe en stamp samen.
Ik vind het zelf fijner om de rucola in
stukjes te snijden maar je kan ze
natuurlijk ook heel laten. Breng op
smaak met zout en peper.
Schep de aardappelpuree op een
bord en leg de champignons en uien
erop.

BEREIDING:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

1 kg kruimige aardappelen (geschild
en in grote stukken gesneden)
125 gr rucola (gesneden)
100 gr zongedroogde tomaten op olie
(klein gesneden)
1 tl paprikapoeder
1 scheutje plantaardige melk
40 gr plantaardige boter
beetje nootmuskaat
zout en peper

1 el olijfolie
3 el balsamico azijn
½ el bruine suiker
1 el soyasaus
1 teentje knoflook (geperst)
250 gr champignons
2 rode uien (in schijven gesneden)

INGREDIENTEN:
 
Aardappelpuree:

 
Balsamico champignons en rode uien:
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RUCOLA AARDAPPELPUREE MET
BALSAMICO CHAMPIGNONS
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Snack

26www.strongbody.nl



27

KIKKERERWTEN AARDAPPELKOEKJES

3 middelgrote aardappelen (in stukjes
gesneden, gekookt en afgekoeld). Of
een restje van gekookte aardappelen
van de dag ervoor.
1 blik kikkererwten (gewassen en
gezeefd)1 rode ui (gesnipperd)
1 prei (stengel van 15 cm en fijn
gesneden)
2 wortels (geraspt of in de hakmolen
fijn gesneden)
3 takken krulpeterselie of 5 takken
platte peterselie
½ tl gemalen komijn
1 tl knoflookpoeder
sriracha saus (paar druppels of hoe
pittig je het wilt hebben)
zout en peper naar smaak

INGREDIENTEN:
 

Doe alle ingrediënten in een grote
kom en pureer alles fijn samen. Doe
in de koelkast als het nog zachtjes
aanvoelt. 
Maak er ronde vormen van. (Ik heb
zelf een hamburgervormpje gebruikt.)
Verwarm olijfolie of (plantaardige)
boter in een pan.
Bak de aardappelkoeken totdat de
onderkant goudbruin en knapperig is.
Draai ze voorzichtig om of gebruik
een bord om de andere kant te
bakken: Leg een groot bord op de
pan en draait de pan om. Laat het
ongebakken deel in de pan glijden en
bak die dan knapperig bruin.

BEREIDING:
 

1.

2.

3.

4.

5.
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700 gr tomaten (in stukjes gesneden)
1 komkommer (geschild en in stukjes
gesneden)
½ rode uit (gesnipperd)
3 lente-uitjes (in stukjes gesneden)
3 knoflook
2 rode paprika (in stukjes gesneden)
handvol basilicum
1 el verse citroensap
2 el witte wijn azijnzout naar smaak

gesnipperde rode ui
komkommer in kleine stukjes
basilicum blaadje

INGREDIENTEN:
 

 
Toppings:
 

 

Doe de tomaten eerst in de blender en
voeg dan de ingrediënten op volgorde
toe.
Pureer alles samen en het hangt af
hoe glad je het wilt hebben. Ik hou er
wel van wanneer er grove stukjes
tussen zitten maar je kan zelf bepalen
hoe glad je het wilt hebben.
Laat het extra koud worden in de
koelkast voor een uur (dat vind ik
persoonlijk het lekkerst).
Serveer met bovengenoemde
toppings. Maar je kan het ook goed
variëren met croutons, paprika,
courgette of eet er een geroosterd
broodje bij!

BEREIDING:
 

1.

2.

3.

4.
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TOMATEN EN RODE PAPRIKA GAZPACHO
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Verwarm de oven voor op 180°C. Als
de ciabatta nog niet is gesneden, snij
het dan in 1,5 cm dikke sneetjes. 
Bestrijk met een beetje olie en rooster
het dan in de oven.
In de tussentijd snij je de tomaten in
kleine stukjes en meng het samen met
de basilicum en balsamico azijn.
Breng op smaak met zout en peper.
Haal de geroosterde sneetjes ciabatta
uit de oven.
Nu het nog warm is, wrijf je het brood
in met een halve knoflook (snijvlak)
zodat de knoflooksmaak in het brood
kan trekken.
Beleg de sneetjes met de tomaten
mix.
Garneer het eventueel met een
blaadje basilicum.

BEREIDING:
 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

sneetjes ciabatta
extra vierge olijfolie
4 roma tomaten (in kleine stukjes
gesneden)
3 takken verse basilicum (gescheurd
of in reepjes gesneden)
½ el balsamico azijn
1 teentje knoflook (door de helft
gesneden)
zout en peper

INGREDIENTEN:
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BRUSCHETTA MET TOMATEN
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Vet de vierkant bakvorm in. Verwarm
de oven voor op 180°C.
Meng havermout, lijnzaad, bakpoeder,
zeezout en kaneelpoeder samen in
een kommetje. Zet apart.
Prak de bananen samen met de
pindakaas.
Voeg de vanille extract, maple syrup
en ei of ei vervanger toe. Mix samen.
Voeg de amandel melk toe en roer tot
een glad geheel.
Voeg de havermout mix eraan toe.
Doe het beslag in de bakvorm en bak
voor 25 minuten.
Laat afkoelen en snij in repen of
vierkanten.
Bewaar de rest in de koelkast.

BEREIDING:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
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BANAAN PINDAKAAS HAVERMOUT REPEN

180 gr havermout
1 el lijnzaad
1 tl bakpoeder
1½tl zeezout
1 tl kaneelpoeder
2 rijpe bananen
2 el pindakaas
1 el vanille extract
4 el maple syrup
1 losgeklopte ei of ei vervanger (1 el
chia zaad mixen met 2 ½ el heet water)
180 ml amandel melk

INGREDIENTEN:
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Ik wil je nogmaals bedanken voor het downloaden van mijn
ebook en ik hoop dat je een mooi begin richting plantaardig
koken hebt gemaakt! Je hebt kunnen ervaren dat het een
kwestie van mindset is en dat het makkelijker te doen is dan
je denkt. 
Wat waren je favoriete gerechten? Misschien de saoto soep
of de havermout bananen pannenkoeken? Heb je de spring
rolls met avocado al geprobeerd? 
 
Dit ebook is om jou als beginner te helpen en ik verwacht
niet dat je meteen volledig plantaardig kookt. Dat moet je
ook niet van jezelf verwachten. Een transitie mag smooth,
natuurlijk en organisch aanvoelen. Zoals ik al eerder zei eet
ik buiten de deur ook weleens gerechten waar dierlijke
producten zoals zuivel en soms zelfs vis in zit.  
Ik eet zo veel mogelijk onbewerkt voedsel maar prikkel mijn
smaak papillen af en toe met snacks zoals chocola en chips.
Het draait allemaal om balans! Voor mij is 80-20 een ideale
ratio. Ik leef gedisciplineerd maar gun mezelf die 20%
vrijheid. 
 
Niet alleen goede voeding is belangrijk voor je lijf. Het is ook
belangrijk dat je het goed gebruikt.. Als Pilates trainer heb ik
jaren geleden mijn bewegingsvorm gevonden waarin je
lichaamsbewustzijn ontwikkelt en je diepe stabiliserende
spieren traint. Op mijn YouTube kanaal vind je verschillende
workouts zodat je op diverse manieren aan je innerlijke en
fysieke kracht werkt. 
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Wil je meer weten over Pilates download dan gratis mijn
ebook met 18 basis Pilates oefeningen Power in Je Lijf.
 
Naast voeding en lichaamsbeweging is je mindset ook een
belangrijk gegeven. Door mijn interesse in persoonlijke
ontwikkeling heb ik inmiddels geleerd om de juiste mindset
te verkrijgen. Als Life Coach geef ik dat graag door aan
anderen.
 
Ik hoor natuurlijk graag hoe jij het plantaardig koken hebt
ervaren dus email me gerust je verhalen! Je bent ook altijd
welkom om vragen te stellen! Ik ben te bereiken op
info@strongbody.nl 
 
Liefs,

www.strongbody.nl

http://www.youtube.com/strongbodynl
http://strongbody.nl/wp-content/uploads/2020/01/Power-in-je-lijf-3.pdf
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De kleine letters
 
Het is illegaal om dit e-book te kopiëren, verkopen of verdelen! Dit e-book hoor je te
krijgen van www.strongbody.nl anders heb je een illegale kopie. Er is veel tijd, energie
en passie gestopt in het maken van dit e-book. Mocht je een illegale kopie
ontvangen, stuur dan een email naar info@strongbody.nl
 
Tekst en vormgeving: Juliette Amadsoedjoek
Foto's:  Juliette Amadsoedjoek
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"Take care of
your body. It's
the only place
you have to
live."  ~Jim Rohn
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