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PRAKTISCHE INFORMATIE

DE VOORRAADKAST

MElK & CO

amandelmelk

hazelnootmelk

kokosmelk

kokoswater

sojamelk

NOTEN EN zADEN/PITTEN

amandelen***

cashewnoten***

chiazaad

hazelnoten

hennepzaad

karwijzaad

lijnzaad***

maanzaad

macadamianoten

mosterdzaad

nigellazaad

pijnboompitten

pinda’s

pistachenoten

pompoenpitten***

sesamzaad***

venkelzaad***

zonnebloempitten

zwart sesamzaad

SPECERIJEN

cayennepeper

espelettepeper

gember***

kaneel

komijn***

nootmuskaat

sichuanpeper

zwarte peper

zOETSTOFFEN

agavesiroop

ahornsiroop

basterdsuiker

ongepasteuriseerde honing

Rapadura® ongeraffineerde rietsuiker

rietsuiker

zUIDVRUCHTEN

dadels***

rozijnen

vijgen

Eén ding is zeker: ik zal je niet vragen om naar je 
favoriete natuurvoedingswinkel te gaan om je voorraadkast 
met alle onderstaande ingrediënten te vullen.
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OlIE & AzIJN

balsamicocrème

ciderazijn

druivenpitolie

hazelnootolie

koolzaadolie

koudgeperste olijfolie, extra vergine***

pompoenpitolie***

rijstazijn

sesamolie

umeboshi-azijn

wijnazijn

zonnebloemolie

PASTA’S & PUREE

amandelpuree***

cashewnootpuree

hazelnootpuree***

kokosnootboter

sesampasta (tahin)***

SMAAKMAKERS

biologische sojasaus***

fleur de sel

gomasio

Himalayazout

nuoc mam 

tamari

witte miso

zeezout***

DIVERSEN

carob- of cacaopoeder 

gedroogde bonitovlokken

gedroogde tomaten

gekonfijte citroen

kappertjes

oesterblad

shisoblad

sojalecithine

Tabasco

vanillestokje

wasabi

zeewier: dulse, nori of wakame

Deze lijst is opgesteld om je een idee te geven van de 
basisproducten die bij rauwe ingrediënten kunnen worden 
gebruikt.Ik heb *** toegevoegd bij de meest ‘onmisbare’ 
producten die vaak in mijn recepten voorkomen.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

gROENTE: WAAR, WANNEER  
EN HOE?

gOED EN BIOlOgISCH

Als je één ding in het oog moet houden, 
dan is het de kwaliteit: je hoeft niet 
veel rauwe groente te eten, als wat je 
eet maar van goede kwaliteit is! Onder 
kwaliteitsgroente versta ik biologische 
of milieubewust gekweekte groente. De 
biologische landbouw mag omstreden zijn, 
maar biologisch gekweekte groente bevat 
hoe dan ook minder chemische producten dan 
niet-biologische groente. Maak je eigen 
keuze, zoek een eerlijke groenteboer en 
een biologische supermarkt die aan jouw 
verwachtingen voldoet.

Belangrijke tip: als je geen biologische 
groente wilt of kunt kopen, dan raad ik je 
aan om je groente goed te wassen, schoon 
te boenen of te schillen. Bij biologische 
groente is dat niet nodig en kun je 
profiteren van de vele voedingsstoffen die 
de schil bevat.

AllES RAUW, AllES VERS

Koop alleen heel verse groente: groente 
kan er raar uitzien, een gekke vorm 
hebben, onder een laagje aarde zitten, 
maar mag nooit ‘verlept’ ogen, beschadigd 
zijn of vlekjes hebben.

Koop altijd groente van het seizoen en 
zo mogelijk groente uit de streek. Dat 
lijkt logisch, maar toch is het goed dat 
hier nog eens te herhalen. zulke groente 
is beter voor jezelf, en het is jouw 
bijdrage aan het behoud van onze planeet.

Koop groente niet in grote hoeveelheden 
in, want groente verlept snel. De 
groentela van je koelkast is de beste 
bewaarplek of gebruik een andere koele, 
donkere plek. 

Bereid groente bij voorkeur op het laatste 
moment. Eet wat je hebt klaargemaakt 
onmiddellijk op en drink groentesappen 
meteen na het persen. En vergeet 
vooral niet om heel goed te kauwen!  

 

Rauwe groente zit bomvol vitaminen, mineralen en anti-oxidanten. 
Maar pas op! Wanneer groente tot boven 43 °C wordt verhit, worden 
de meeste voedingsstoffen vernietigd. Als we optimaal van al het 
goede van groente willen profiteren, moeten we groente bij voorkeur 
in de vorm van sap, soep of een smoothie eten. Daarom is het 
belangrijk om je keukenapparaten zorgvuldig te kiezen (zie blz. 
10). Als ze niet adequaat werken wordt de groente te warm en gaan 
de belangrijke voedingsstoffen verloren. Onderstaand rijtje tips 
is bedoeld om je meer rauwe groente te laten eten en je nog betere 
bereidingstechnieken aan te leren. 
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PROFESSIONElE APPARATUUR

Alleen als je over goede keukenapparatuur 
(zie blz. 10) beschikt, kun je van groente 
maken wat je wilt, variërend van tartaar 
en carpaccio tot salade. 

Snijd voor een groentetartaar de groente 
in blokjes van 5 x 5 mm. Maak het 
jezelf makkelijk en gebruik praktische 
hulpmiddelen als een multisnijder.

Ook raspen zijn heel handig als je 
flinterdunne carpaccio’s wilt maken.

In alle gevallen geldt: hoe verser 
en steviger de groente, hoe mooier het 
snijresultaat. Dus ga je gang! 

TIP

Als ik een salade maak, laat ik me leiden 
door mijn inspiratie van het moment en 
combineer ik naar hartenlust vormen en 
kleuren. zo garneer ik een gerecht met een 
vrij zachte structuur met een couscous 
van geraspte bloemkoolroosjes om het een 
krokante bite te geven.
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Soep
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 - 2 komkommers
 - 2 courgettes
 - het vruchtvlees 
  van 2 avocado’s
 - 3 dl water
 - het sap van 2 limoenen
 - 5 cm gemberwortel, geraspt

OM TE gARNEREN
 - olijfolie
 - fleur de sel en peper 
  uit de molen
 - 2 theelepels pompoenpitten
 - 2 theelepels lijnzaad
 - 2 theelepels bruin 
  mosterdzaad

gROENE SOEP MET 
zADEN

Schil de komkommers en was de courgettes. Pureer alle groenten 
met het water, het limoensap en de gemberwortel tot een homogeen 
mengsel. Voeg zo nodig een beetje water toe. zet de soep koel 
weg.

Serveer de soep in kommen. Voeg op het laatste moment een scheutje 
olijfolie, fleur de sel en peper toe. Garneer de soep met de in de 
vijzel licht gemalen zaden.

TIP
Pompoenpitten, lijnzaad en bruin mosterdzaad zijn verkrijgbaar in 
natuurvoedingswinkels, Turkse winkels of toko’s.

VOOR 4 PERSONEN – BEREIDINgSTIJD: 10 MINUTEN

Rauw
100%

SOEP22 -
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115 recepten vol energie

R
auw

Rauw

115 recepten vol energie

115 recepten vol energie
Rauw, het boek met recepten 
die passen bij een gezond 
leven. Maak met verse en 
energierijke ingrediënten 
de heerlijkste gerechten: 
van een heerlijke taboulé 
van gekiemde zaden, groene 
smoothies en sashimi van 
tonijn tot een zoete 
chocolade-kokostaart of 
een sorbet van ananas.

Voor lekkerbekken zijn 
er recepten met verre van 
rauwe extra’s als kaas 
en room, en vleeseters 
vinden in Rauw meer 
dan genoeg recepten om 
voldoende eiwitten binnen 
te krijgen! En voor wie 
rawfood eten een iets te 
grote stap vindt, zijn er 
recepten voor kort gebakken 
gerechten en bouillons die 
warm kunnen worden gegeten.
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