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M i c h  B a r o n

Ik draag dit boek op aan mijn vriendinnen.
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I N T R O

I K  D O O P T E  M I J N  K E U K E N 
O M  T O T  D E  H E A LT H Y  I S 

F U N K Y- K I T C H E N

Ik was net 40 geworden en werkte – meer dan – voltijds als commu-
nicatiemanager. Toegegeven, ik had een leuke baan, maar de werkdruk 
was torenhoog en de stress navenant. Tel daar de dagelijkse file op de 
Brusselse ring bij – filerijden leek wel mijn hobby – en je krijgt een 
beeld van hoe mijn leven er in het pre-Healthy is Funky-tijdperk uitzag. 

In het weekend voelde ik me dan ook een uitgewrongen 
vod. Vaak lag ik een volledige zondag als een zombie op 
de bank. Met een sigaret. En een glaasje, of twee. Maar 
liefst tien kilo kwam ik in die periode bij. Ik zag er ook 
belabberd uit. Mijn huid was een slagveld, vol onder-
huidse rode en droge vlekken. Onder mijn ogen huis-
vestten steeds dikke, donkere wallen. En mijn haar was 
niet veel meer dan een doffe bos futloze, stugge krullen. 
Soms voelde die tijd op de bank aan als verloren tijd, 
maar ik had gewoon geen energie om er iets aan te doen. 
Natuurlijk hielpen die sigaretten en die glaasjes niet! 
Maar op de bank hangen gaf troost. Ik verdiende die, ik 
werkte toch hard?! 

Uiteraard ging ik op zoek naar quick fixes. Ik kocht een 
kilo producten, zo van die dure in minuscule potjes. Veel 
meer dan enkele minuten shoppingplezier leverden ze 
echter niet op. Want een strak vel, sterke nagels en een 
glanzende haardos koop je niet in dure potjes.
In een overmoedige bui vond ik het toen tijd voor actie: 
laat ik wat gaan sporten, een beetje gezonder eten en 
een te kleine broek kopen als motivatie om af te vallen. 

Niet dus… ik voelde me wel een beetje fitter, maar ik 
verloor nauwelijks gewicht en beter zag ik er ook al  
niet uit. De verhalen van mijn vriendinnen en collega’s  
over hun crashdiëten en jojo-effecten, gaven me ook al 
weinig hoop. Ik voelde me machteloos. Niets leek écht  
te helpen. 

Ten einde raad ging ik zelf op zoek. Wat is gezonde voe-
ding? Kan je je beter voelen door gezonder te eten? Hoe 
kook ik gezond? Helpt bewegen echt? Hoe ontstress ik? 
En kan dat allemaal met een gewonemensenbudget? Ik 
vroeg me ook af of je gewicht kan verliezen zonder te dië-
ten. En of je er beter kan uitzien door gezonder te eten. 
Ik wou ook niks extreems doen, geen enkele (!) voedsel-
groep uitsluiten en vooral: iets verzinnen dat makkelijk 
vol te houden is.
Oh boy! Mijn zoektocht was een avontuur. Ik heb één jaar 
lang boeken over voeding en kookboeken verslonden, 
elke dag gezond gekookt en elke week drie nieuwe voe-
dingsmiddelen uitgeprobeerd. Ik doopte mijn keuken om 
tot de Healthy is Funky-kitchen.  
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HELLO,     
    THIS   
IS  ME
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Honderden recepten heb ik getest en aangepast. Veel 
trials en nog meer errors. En ondertussen pende ik alles 
neer wat ik leerde (belangrijk, want anders was dit boek 
er nooit gekomen). Gelukkig stond ik er niet alleen voor. 
Ik heb partners in crime gezocht en gevonden, onder wie 
Evelyne Mertens, die diëtiste is en onderzoeker aan een 
grote Belgische universiteit. Daarenboven is zij verbon-
den aan de organisaties EVA en Dagen Zonder Vlees. Zij 
speelde advocaat van de duivel. Geen enkele letter is aan 
haar alziend oog ontsnapt. 

Ondertussen sportte ik ook nog rigoureus drie keer per 
week, ik ging elke dag een halfuurtje wandelen in de 
frisse lucht en ja… ik schreef me in voor een yogacursus. 
I went all the way, en dat allemaal voor jullie, lieve lezer.
Al na een paar weken kwam ik erachter dat gezonde 
voeding, meer bewegen en meer frisse lucht een posi-
tieve invloed hebben op je gezondheid en op je fysieke en 
mentale welzijn. Ik verloor gewicht, mijn huid lichtte op 
en ik kreeg meer energie. Kortom, ik ondervond zoveel 
positiefs dat ik dacht: laat ik een praktische gids maken 
voor mijn vriendinnen en vrienden (en mezelf). En later 
dacht ik: waarom niet voor iedereen die gezonder wil 
gaan eten en leven zonder zijn leven helemaal overhoop 
te moeten gooien?

Don’t worry, ik ga me niet gedragen als de zoveelste 
goeroe of stroper-wordt-boswachter die het licht gezien 
heeft. Dit boek is gewoon mijn eerlijke weergave van 

mijn zoektocht, zonder loze beloftes, zonder ellenlange 
theoretische omschrijvingen en marketingprietpraat. 
Plezierig om te lezen, maar nog meer om te doen. Met 
meer dan 100 recepten kan je meteen aan de slag. Is dat 
niet funky?

Mijn regels zet ik je hierna allemaal uiteen. Maar de 
belangrijkste geef ik je nu al mee. Healthy eten is 
volgens mij meer plantaardige voeding eten. Nu moet 
ik toegeven dat ik ‘plantaardig voedsel’ echt wel onsexy 
en onfunky vind klinken. Maar na een jaar plantaardig 
eten kan ik je zeggen: plantaardig is lekker, sexy, funky 
en vooral healthy. Los daarvan is dit boek echt geen 
dieetboek en ik wil niemand omscholen tot vegetariër of 
veganist. Thuis eet ik bijvoorbeeld geen vlees & co, maar 
als ik op restaurant ga of op bezoek ben bij vrienden en 
er wordt vlees of vis geserveerd, eet ik gewoon een hapje 
mee. Geen gedoe. Perfectie is sáái en saai is niet Healthy 
is Funky.

Dit boek is er niet op uit om dingen te verbieden. Ik wil 
mijn ervaring delen en gezonde alternatieven aanbieden. 
Haal uit dit boek wat goed en toepasbaar is voor jou. 
Iedereen kan Healthy en Funky* worden.

Dus nu is het aan jullie, veel succes!
       MICH

*Funky komt van funkmuziek. Muziek die je meesleept, 
die je raakt, die je blij maakt en doet dansen. Ik zou niet 
kunnen leven zonder muziek, en die heeft me dan ook 
vergezeld bij het schrijven van dit boek. Bij elk recept heb 
ik een funky song gezet. Be happy & dance.

P E R F E C T I E  I S  S Á Á I  
E N  S A A I  I S  N I E T 

H E A LT H Y  I S  F U N K Y

   HAPPY
FEEL GOOD
  MUSIC
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35 g quinoa ∤ 1 kleine banaan ∤ enkele aardbeien ∤ 1 eetlepel hennepzaadjes  
150 ml amandeldrink (met vanillesmaak) ∤ zout

HOE MAAK JE HET?
•   Spoel de quinoa af onder koud stromend water. 
•   Doe de quinoa in een pannetje en zet hem net onder water. Doe geen deksel op   
 het pannetje en breng aan de kook.
•   Zet het vuur zachter zodra het water kookt, doe een snuifje zout bij de quinoa   
 en zet het deksel op het pannetje. De quinoa is gaar zodra al het vocht opgeno-  
 men is. Dit duurt ongeveer 15 minuten.
•   Laat de quinoa een paar minuten rusten met het deksel op het pannetje.
•   Snijd de banaan in schijfjes. Was de aardbeien.  
•   Doe de quinoa in een kommetje en voeg er de hennepzaadjes en de amandeldrink bij.  
 Roer even om. Werk af met de banaanschijfjes en de aardbeien.

VARIANTEN
•   Kook de quinoa in een plantaardig alternatief voor melk (zie bladzijde 52) in plaats  
 van water. Persoonlijk is het niet echt mijn ding, maar de quinoa wordt er wel  
 romiger door.
•   Vervang de toppings door de ingrediënten in de lijst op bladzijde 52.

20 min

1

Q U I N O A  M E T  B A N A A N ,  
A A R D B E I  &  H E N N E P Z A A D J E S
Quinoa kan je perfect als ontbijt eten. Als je quinoa kookt voor je lunch of avondmaal (zie bladzijde 120), 
kan je wat meer koken voor je ontbijt van de volgende dag. Gekookte quinoa kan je zonder probleem drie 
dagen in een luchtdicht potje in de koelkast bewaren. Je kan gekookte quinoa ook in porties invriezen. 
Door de kleine graantjes is je portie in no time ontdooid.

In plaats van quinoa kan je ook quinoavlokken gebruiken, Ze zijn vlugger klaar dan 
quinoa. In de biowinkel vind je ook gepofte quinoa, die je zelfs niet hoeft te koken. 
Voor een snel ontbijt meng je 200 g soja-alternatief voor yoghurt (met vanillesmaak), 
50 g gepofte quinoa, 100 g blauwe bessen en ½ in stukjes gesneden banaan. 

selah sue fade away 

FU

NKY TIPS
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selah sue fade away 
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5 rode paprika’s ∤ 1 teentje knoflook (of meer als je van knoflook houdt) ∤ 1 prei
1 theelepel olijfolie ∤ 4 tomaten ∤ 750 ml water ∤ 1 glutenvrij groentebouillonblokje of 
2 eetlepels glutenvrij groentebouillonpoeder ∤ 1 theelepel paprikapoeder
100 ml soja-alternatief voor room ∤ zwarte peper & fleur de sel 

Voor de slanke croutons
2 sneetjes glutenvrij brood ∤ 1 teentje knoflook

HOE MAAK JE HET?
•  Rooster de paprika’s. Verwarm de oven voor op de grillstand op 240 °C. Was de   
 paprika’s en verwijder de zaadlijsten. Snijd de paprika’s in dikke repen  
 (van 3 cm) en leg ze met de velkant naar boven op een ovenrooster. Zet het rooster  
 10 minuten onder de ovengrill (of tot het vel van de paprika zwart wordt).
•  Laat de paprika’s afkoelen en verwijder het zwartgeblakerde vel. 
•  Pel de knoflook en snipper hem fijn. Maak de prei schoon en snijd hem in grote   
 ringen (2 cm).
•  Verhit de olijfolie in een kookpot en stoof de prei en de knoflook 5 minuten.
•  Snijd de tomaten in stukjes.
•  Voeg de paprika’s, de tomaten, het water, de groentebouillon en het paprikapoeder  
 toe.
•  Breng het water aan de kook en laat de soep 15 minuten zachtjes koken. 
•  Maak de croutons. Rooster de sneetjes brood. Pel de knoflook en wrijf de  
 geroosterde sneetjes brood er onmiddellijk mee in. Laat de sneetjes afkoelen  
 en breek ze in stukjes.
•  Neem de soep van het vuur en mix ze met een staafmixer. 
•  Zet de soep nog 2 minuten op het vuur. Breng op smaak met peper en fleur de sel.
•  Verdeel de soep over soepkommen en werk af met het soja-alternatief voor room  
 en de croutons.

G E R O O S T E R D E P A P R I K A S O E P 
M E T  S L A N K E  C R O U T O N S
Ik ben een superfan van paprika’s! Door ze te roosteren krijgen ze nog meer smaak. 

jackson 5 abc

Als je stevige vlees- 
tomaten koopt, hoef je  
ze niet te ontpitten. Als 
ze waterig zijn, ontpit 
ik ze wel. Ontvellen doe 
ik nooit, want dan heb 
ik minder tijd om funky 
dingen te doen.

25 min

4

FUN
KY TIP
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1 zoete aardappel ∤ 1 of 2 eetlepels olijfolie ∤ ½ theelepel chilipoeder
¼ theelepel fleur de sel 

HOE MAAK JE HET?
•  Verwarm de oven voor op 180 °C.
•  Boen de zoete aardappel schoon. Snijd de beide uiteinden op ongeveer 1 cm af.
•  Maak flinterdunne schijfjes van de zoete aardappel. Gebruik een mandoline op de  
 fijnste stand.
•  Doe de schijfjes zoete aardappel in koud water en laat ze 30 minuten rusten.  
 Haal ze uit het water en dep ze goed droog.
•  Doe de schijfjes zoete aardappel in een kom en besprenkel ze met olijfolie. 
 Zorg ervoor dat alle schijfjes bedekt zijn.
•  Leg een vel bakpapier op een ovenrooster of neem een platte ovenschaal.
•  Verspreid de schijfjes zoete aardappel er zo over dat ze netjes naast en niet op   
 mekaar liggen.
•  Zet de schijfjes 15 minuten in de oven.
•  Draai de schijfjes om en zet ze nog eens 15 minuten in de oven. De schijfjes zijn klaar 
 als ze krokant zijn.
•  Doe de zoete-aardappelchips onmiddellijk in een kom en strooi er het chilipoeder  
 en de fleur de sel over.
•  Schud goed met de kom, zodat de kruiden goed verdeeld worden over de chips. 
•  Laat de chips 5 minuten afkoelen en dien ze op.

VARIANT
Vervang de zoete aardappel door rode biet of pastinaak.

P I T T I G E  Z O E T E - 
A A R D A P P E L C H I P S
Ik heb zo vaak zin in CHIPSSS!! In plaats van naar de winkel te lopen, maak je ze toch lekker zelf. 
Zo mogelijk nog lekkerder, want zeker veelzijdiger dan gewone chips! Laat je gaan en vervang het 
chilipoeder door welke kruiden je maar wilt. Funky!

al green let’s stay together 

Je kan de chips ook  
klaarmaken in de micro-
golfoven. Verspreid de 
schijfjes zoete aardappel 
over een groot bord en 
zet ze 5 minuten in de 
microgolfoven op  
1000 watt. De kracht 
van elke microgolfoven 
is anders. Probeer dus 
eerst even uit. 

40 min

4

FUN
KY TIP
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al green let’s stay together 
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200 g sojabonen ∤ 1 groene paprika ∤ ½ krop eikenbladsla (of een andere slasoort)
1 handvol rucola

Voor de komkommerdressing 
¼ komkommer ∤ 4 eetlepels soja-alternatief voor yoghurt ∤ 1 eetlepel citroensap
½ theelepel gedroogde koriander ∤ ½ teentje knoflook ∤ zwarte peper & fleur de sel 

HOE MAAK JE HET?
•  Maak eerst de dressing, zodat hij even kan rusten.  
 Snijd de komkommer in zeer fijne blokjes. Je mag hem schillen, maar dat hoeft niet.  
 Doe het soja-alternatief voor yoghurt, het citroensap, de koriander, peper en fleur de  
 sel in een kommetje en meng met een vork. Pel de knoflook en pers hem uit boven  
 het kommetje. Meng goed.
•  Stoom of kook de sojabonen gaar. Dit duurt maar enkele minuten. Spoel ze af onder  
 koud water. Laat ze goed uitlekken. Snijd de groene paprika in kleine blokjes.  
 Was de sla en de rucola.
•  Doe alle groenten in een slakom en meng.
•  Verdeel de salade over de borden en werk af met de dressing.

VARIANT
•  Vervang de sojabonen door flageolets (uit blik of glas).

B O N E N S A L A D E  M E T  G R O E N E 
P A P R I K A  &  K O M K O M M E R -
D R E S S I N G
Sojabonen zijn de bonen naar mijn hart: stevig van smaak & textuur, wonderschoon van kleur en ze 
zijn net eiwitbommetjes die je honger snel stillen.

james brown i got you (i feel good)

10 min

2
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220 g groene linzen (du Puy) (of 1 groot blik linzen) ∤ 1 rode ui ∤ 30 g bloem
½ theelepel mosterd ∤ 2 eetlepels water ∤ ½ theelepel tijm ∤ 1 theelepel olijfolie  
of kokosolie ∤ zwarte peper & fleur de sel 

HOE MAAK JE HET?
•  Kook de linzen (zoals aangegeven op de verpakking) als je droge linzen hebt.
•  Giet de linzen af in een vergiet en spoel ze af onder koud stromend water en laat  
 ze goed uitlekken.
•  Pel de rode ui en snijd hem in grove stukken.
•  Doe de helft van de linzen in een blender of foodprocessor en blend even.
•  Doe de andere helft van de linzen in een grote kom.
•  Doe de bloem, de mosterd, het water, de tijm, peper en fleur de sel in de blender  
 en blend (tel tot 10).
•  Doe het mengsel uit de blender in de kom bij de rest van de linzen en meng goed. 
•  Dek de kom af en zet ze 30 minuten in de koelkast, zodat het mengsel kan   
 opstijven.
•  Maak 4 burgers van het mengsel.
•  Verhit de olie in een pan. 
•  Zet het vuur op een hoge stand en bak de burgers 4 minuten.
•  Draai de burgers om, zet het vuur lager en bak ze nog 4 minuten aan de andere kant. 

L I N Z E N B U R G E R S  M E T 
M O S T E R D  &  T I J M
Dien de burgers op met een slaatje of op een volkorenbroodje met sla, tomaatjes en veganaise naar keuze  
(zie bladzijde 98).

soul II soul get a life

1 uur

4

Gebruik geen mosterd.
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1 theelepel olijfolie ∤ 1 teentje knoflook (eventueel) ∤ 500 g tofu ∤ 320 g glutenvrije  
spaghetti, linguine of tagliatelle ∤ zwarte peper & fleur de sel 

Voor de tomatensaus
1 handvol zongedroogde tomaatjes (eventueel) ∤ 1 ui ∤ 2 teentjes knoflook ∤ 2 theelepels 
olijfolie ∤ ½ theelepel tijm (of rozemarijn) ∤ ½ theelepel oregano ∤ ½ theelepel chilipoeder 
(eventueel) ∤ 1 laurierblaadje ∤ 1 blik tomaten (van ongeveer 240 g) ∤ 1 blik kerstomaten 
(van ongeveer 240 g) ∤ 1 handvol basilicumblaadjes ∤ zwarte peper & fleur de sel

HOE MAAK JE HET?
•  Maak eerst de tomatensaus.
•  Week de zongedroogde tomaten in een kommetje warm water. Pel de ui en de knof- 
 look en snipper ze fijn. Verhit de olijfolie in een pan. Stoof de ui en de knoflook  
 1 minuut aan. Voeg de tijm, de oregano en eventueel het chilipoeder toe en stoof  
 1 minuut aan, terwijl je roert. Voeg het laurierblaadje, de tomaten en de kerstomaten  
 toe en breng aan de kook.
•  Zet het vuur zachter en laat 25 minuten zachtjes sudderen.
•  Giet de zongedroogde tomaten af en snijd ze in kleine stukken. Snipper de  
 basilicumblaadjes fijn. Voeg de zongedroogde tomaten en de basilicumblaadjes toe  
 en laat nog 5 minuten zachtjes sudderen. Verwijder het laurierblaadje en breng op  
 smaak met peper, fleur de sel en nog 1 theelepel olijfolie. 
•  Breng water aan de kook voor de spaghetti.
•  Verhit de olijfolie in een pan.
•  Pel de knoflook en pers hem uit boven de pan. Stoof 1 minuut aan.
•  Verkruimel de tofu in de pan en roerbak even op een hoog vuur. Zet het vuur laag en  
 roerbak nog 10 minuten. Breng op smaak met peper en fleur de sel.
•  Voeg de tomatensaus toe en laat de saus nog 10 minuten zachtjes sudderen.
•  Kook de spaghetti beetgaar zoals op de verpakking vermeld staat.
•  Dien de spaghetti op met de saus.

H E A L T H Y  I S  F U N K Y  
B O L O G N E S E
Voor de basistomatensaus gebruik ik een combinatie van tomaten, kerstomaten en zongedroogde  
tomaten (met dank aan mijn vriend Wim voor de tip), wat de saus een unieke, intense smaak geeft.  
De verse basilicum geeft deze saus nog meer oempf. Ik maak altijd een gigantische pot en vries de saus 
dan in porties in, want ze komt ook van pas bij pizza en lasagne.

daft punk ft. pharrell williams get lucky

45 min

4

Probeer eens seitan- 
gehakt. Of probeer eens 
een soort seitangehakt of  
tofu die al gekruid is.  
Om de smaak van 
Parmezaanse kaas  
te vervangen, kan je  
edelgistvlokken gebrui-
ken, maar er zijn ook 
plantaardige alternatie-
ven voor Parmezaanse 
kaas.

FU

NKY TIPS
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110 g glutenvrije bloem ∤ 1 theelepel glutenvrij bakpoeder (4 g) ∤ 20 g rauw cacaopoeder
1 snuifje zout ∤ ¼ theelepel natriumbicarbonaat ∤ 75 g lichte rietsuiker ∤ 1 kleine 
gekookte rode biet ∤ 100 ml water (of soja- of amandeldrink) op kamertemperatuur
50 ml olie ∤ 1 theelepel citroensap of appelciderazijn ∤ 1 theelepel vanille-extract 

HOE MAAK JE HET?
•  Verwarm de oven voor op 200 °C.
•  Zeef de bloem, het bakpoeder en het cacaopoeder boven een grote kom.
•  Voeg het zout, het natriumbicarbonaat en de suiker toe. Meng goed. 
•  Doe de rode biet in een blender en blend tot je een gladde puree hebt.
•  Doe de rode biet in een andere kom en voeg er het water of de soja- of amandeldrink,  
 de olie, het citroensap of de azijn en het vanille-extract aan toe. Meng goed.
•  Giet het rodebietenmengsel langzaam bij het bloemmengsel terwijl je roert met een  
 klopper. Zorg ervoor dat je een glad beslag hebt.
•  Bekleed een bakvorm van ongeveer 23,5 x 13,5 cm met een stuk bakpapier.
•  Giet het beslag in de bakvorm en zet hem meteen in de oven.
•  Laat de cake 35 minuten bakken. Prik met een stokje in de cake. Als er geen  
 korreltjes meer aan het stokje kleven is de cake klaar. Laat hem nog even staan  
 als hij niet klaar is.
•  Neem de cake uit de oven en laat hem 10 minuten afkoelen in de bakvorm. 
•  Haal dan de cake uit de bakvorm en laat hem verder afkoelen op een taartrooster.

S M E U Ï G E  C H O C O L A D E C A K E 
M E T  R O D E  B I E T
Rode biet is zoet en daarom verrassend genoeg heel geschikt om in cakes te verwerken. No worries, je 
proeft de rode biet niet, maar hij maakt je cake wel lekker smeuïg. 

average white band cut the cake

45 min

4

Wil je minder suiker gebruiken, dan kan je met tagatose werken. Vervang wel niet alle  
suiker. Voor deze cake gebruik ik 35 g lichte rietsuiker en 20 g tagatose. Tagatose heeft 
een groter bruiningseffect dan suiker, dus zet de oven na 20 minuten 20 °C lager en 
haal de cake 5 tot 10 minuten vroeger uit de oven. Hoe ongeduldig je ook bent, laat de 
deur van je oven de eerste 20 minuten dicht! Als je de deur wel opent, onderbreek je het 
rijsproces en kan je cake inzakken. Bummer!
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