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Voorwoord
Het is ons weer gelukt, we zijn trots op dit nieuwe boek LEKKER! De titel spreekt voor 
zich, want bij ons draait het nu eenmaal om lekker. Ons vorige boek – LEKKER LANG 
JONG | een voedselzandloperkookboek – heeft veel losgemaakt. Via Facebook en de 
website kwamen veel praktische vragen en leuke reacties. Het blijkt een boek waar 
met plezier uit gekookt wordt. Tijdens het maken van de recepten voor dat boek 
waren wij zelf ook elke keer weer blij verrast dat gezond zo lekker kan zijn. Dat leven 
volgens ‘De voedselzandloper’ geen keurslijf is, maar juist genieten van lekker en 
puur eten. Nu genieten wij nog steeds van lekker veel groenten en fruit, regelmatig 
een stukje vette vis en ’s morgens havermoutpap of crackers. En natuurlijk af en toe 
van een uitspatting die niet helemaal in het plaatje past. Het enige dat soms moeite 
kost, is het omschakelen van brood, pasta en aardappelen naar andere granen en 
peulvruchten. Dat merken we ook in jullie reacties. Het is soms moeilijk om de 
emotie die brood en pasta oproepen in producten als havermout en boekweit terug 
te vinden. Maar dat komt vanzelf als je gaat koken met dit nieuwe boek. 

Je kunt LEKKER Havermout! Quinoa! en meer… zien als een verslag van onze eigen ont-
dekkingstocht. Wij zijn van nature nieuwsgierig en ontdekken graag al doende wat je 
allemaal met havermout, quinoa, boekweit en al die andere spannende tarwevervan-
gers kunt maken. En spannend was het! Het is zo leuk om in onbekende producten 
te duiken, te leren waar ze vandaan komen, wat ze er in het land van herkomst mee 
doen en hoe je de producten hier in ons eetpatroon kunt inbouwen. Elke dag stond 
er het afgelopen jaar wel weer een ander pannetje op het vuur. Toegegeven, lang niet 
alles was altijd even lekker, maar ons experiment is geslaagd! Onze samenwerking 
houdt ons – juist omdat we heel verschillend zijn – scherp, waardoor we van één plus 
één drie kunnen maken. Met als resultaat weer een boek vol heerlijke gerechten.

Ons uitgangspunt is en blijft gezond genieten van lekker en puur eten. Daarbij is 
De voedselzandloper een leidraad, vrijwel alle recepten in dit boek zijn ‘voedselzand-
loperproof’! Maar we hebben dit keer ook gekeken hoe we de gerechten glutenvrij 
en lactosevrij konden maken. Gek genoeg is dat helemaal niet zo moeilijk. Veel van 
de ‘nieuwe generatie’ granen zijn glutenvrij. Als je verder ook uitgaat van verse 
producten en uit de buurt blijft van kant-en-klare pakjes en zakjes, kom je al een 
heel eind. De icoontjes bij de recepten geven aan of het gerecht voedselzandloper-
proof, glutenvrij en/of lactosevrij is. En als een gerecht dat niet helemaal is, vind je 
er vaak een suggestie bij hoe je dit wel voor elkaar krijgt. Want net als LEKKER LANG 
JONG is ook dit weer een boek om snel mee aan de slag te gaan. 

Wij wensen je veel kook- en eetplezier tijdens je eigen ontdekkingstocht! 

Nelleke en Clara 

7







Jodiumtekort
Als je geen brood eet kan een tekort aan jodium – dat onmis-
baar is voor je schildklier – ontstaan. Om te zorgen dat mensen 
voldoende jodium binnenkrijgen, wordt brood dat je koopt bij de 
bakker of supermarkt verplicht gebakken met zout waaraan jodi-
um is toegevoegd. Alleen biologisch brood wordt niet altijd bereid 
met gejodeerd zout. Eet – als het brood wegvalt – regelmatig an-
dere ingrediënten die jodium bevatten, zoals zeevis, zeegroenten, 
zeewier en schaal- en schelpdieren. Of gebruik een voedingssup-
plement dat jodium bevat. 

Aleksej Polakov / Shutterstock.com
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Dit wordt een raar hoofdstuk. Het wordt steeds 
duidelijker dat we beter af zijn met minder 
koolhydraten, en toch gaat dit hoofdstuk  
– ons hele boek trouwens – over koolhydraat- 
rijke producten als granen en peulvruchten. 
Geen tegenstelling in zichzelf, want ‘minder 
koolhydraten’ betekent niet ‘geen koolhydra-
ten’. Bovendien is er duidelijk verschil tussen 
snelle en langzame koolhydraten en tussen 
koolhydraatrijke producten die niet of juist wel 
ook iets extra’s geven. De granen en peulvruch-
ten die wij voorstaan, bevatten naast de betere 
langzame koolhydraten ook veel andere goede 
voedingsstoffen waar je van kunt profiteren.

Het tarweprobleem
Tarwe houdt de gemoederen bezig. Je hebt 
voorstanders en tegenstanders, beiden even 
fel. De één eet zonder problemen zeven tot acht 
boterhammen op een dag, de ander wordt al 
ziek van een kruimeltje tarwe. En heel veel men-
sen – voor ons gevoel steeds meer – voelen zich 
niet zo happy als ze veel brood, pasta en andere 
tarweproducten eten. Wij voelen ons echt fitter 
zonder tarwe. Over waarom tarwe zo’n impact 
heeft op ons functioneren tasten de geleerden 
nog in het duister of ze zijn het niet met elkaar 
eens. Misschien zijn het de gluten – er wordt 
tegenwoordig zelfs extra gluten aan brooddeeg 
toegevoegd om het brood nog luchtiger te ma-
ken – , misschien is tarwe te ver doorveredeld 
en vraagt de hoge opbrengst een te hoge prijs 
van ons lichaam. Of misschien eten we gewoon 
te veel tarweproducten. De consumptie hiervan 
is de laatste decennia enorm gestegen. We eten 
niet alleen brood bij de lunch, maar tussendoor 
ook koeken en andere snacks waar tarwe in ver-
werkt zit. En ’s avonds staat er pasta, noedels of 
pizza op tafel. Misschien is het allemaal gewoon 
too much en moeten we een stapje terug. Er 
zijn in ieder geval alternatieven genoeg, zeker in 
de hoek van de ‘vergeten’ en ‘pseudo’ granen.

Vergeten granen
Het gaat bij granen precies hetzelfde als bij 
groenten. Opeens waren daar de vergeten 
groenten. Eerst heel voorzichtig pastinaak  
en daarna al snel rauwe bieten, gele en paarse 
wortelen, schorseneren en aardperen. Bij de 
granen begon het – waarschijnlijk door toedoen 
van De voedselzandloper – met havermout.  
Opeens werd zo’n ouderwets bord warme  
havermout als ontbijt weer populair. En al  
gauw stonden ook weer andere vergeten graan-
producten als haverkorrels, havervlokken,  
gerst en gierst in de schappen en ook het  
pseudograan boekweit. Ooit weggehaald, om-
dat niemand ze meer wilde eten. Misschien vind 
je ze nog niet allemaal in de supermarkt, maar 
de weg naar de natuurwinkel is tegenwoordig 
ook makkelijker dan vroeger. Daar vind je een 
keur aan ‘nieuwe generatie granen’ waar be- 
halve deze vergeten granen en pseudogranen, 
ook producten uit andere werelddelen als  
quinoa, amarant en teff bij horen. Al deze 
‘granen’ bevatten geen of maar weinig gluten, 
waardoor ze breed inzetbaar zijn voor mensen 
die daar niet zo goed tegen kunnen. Nadeel  
is natuurlijk dat het moeilijker is er een mooi  
luchtig brood van te bakken. Voor ons een uit-
daging om er origineel mee aan de slag te gaan.

Peulvruchten
Gedroogde peulvruchten zijn al wat langer terug 
van weggeweest. Jarenlang werden ze bestem-
peld als saai, maar nu we culinair gezien geen 
grenzen meer kennen, ontdekken we dat er in 
andere werelddelen de verrukkelijkste gerech- 
ten met peulvruchten worden gemaakt. Dat ze 
behalve in stoofpotten ook verwerkt kunnen 
worden tot spreads, dips en hartige en zoete 
koekjes. Dat biedt perspectief, vooral omdat ze 
ook nog eens supergezond zijn. Ze zijn zo rijk 
aan eiwit, ijzer en vitamine B dat je ze als vlees-
vervanger kunt inzetten en tegelijkertijd doen 
ze het dan ook prima als vezelrijke vervanger 
van aardappelen en pasta. 

Granen! en meer… 
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Suikerpieken en -dalen
Koolhydraten staan in een slecht daglicht, maar 
we hebben ze wel nodig. Koolhydraten zijn de 
belangrijke energiebron voor onze hersenen, 
zenuwen en spieren. En ze zorgen – als je ge-
zond eet – dat het glucosegehalte in ons bloed 
op peil blijft. Suikers en geraffineerde koolhy-
draten uit bloem, wit en bruin brood laten de 
bloedsuikerspiegel sneller stijgen dan ongeraf-
fineerde koolhydraten uit volkoren granen en 
peulvruchten. Gewoon omdat het verteren van 
ongeraffineerde koolhydraten en het omzet-
ten in glucose langer duurt. Hierdoor wordt de 

glucose langzamer aan het bloed afgegeven en 
blijft het glucosegehalte beter op peil. Als je 
alleen maar geraffineerde snelle koolhydraten 
eet, heb je meer last van suikerpieken en -dalen 
in het bloed. Hierdoor raakt op den duur de 
insuline-afgifte in de war en wordt de kans op 
diabetes groter. 

De glykemische index (GI) is de maat voor de 
snelheid waarmee koolhydraten de bloedsui-
kerspiegel laten stijgen. Hoe sneller dat gaat, 
hoe hoger de GI en dus ook hoe langzamer, 
hoe lager de GI. Maar niet alleen de GI van een 
product is bepalend voor de snelheid waarmee 
de bloedsuikerspiegel stijgt, ook de samenstel-
ling en bereiding van de hele maaltijd zijn van 
invloed. Deze combinatie van gegevens heet 
de glykemische lading. Je kunt de glykemische 
lading van een maaltijd laag houden door:
● altijd uit te gaan van volkorengranen 
● de hoeveelheid koolhydraten te beperken
● de koolhydraten te combineren met eiwitten 
(uit kip, vis, ei of plantaardige melkproducten), 
vezels (uit groenten, kokos of peulvruchten) en 
vet (uit olie, noten of zaden)

Granen goed verdelen
Granen en pseudogranen spelen in dit boek de 
hoofdrol, ze zijn in bijna elk recept verwerkt. 
Vooral om aan te tonen dat er goede alterna-
tieven zijn voor brood, pasta en aardappelen. 
Maar dat betekent niet dat je met deze gerech-
ten onbeperkt aan de slag kunt, want het blijft 
ook met deze ‘gezonde granen’ goed om de 
hoeveelheid koolhydraten te beperken. Totaal 
is zo’n 100-150 gram volkorengranen per dag 
voldoende. Verdeel deze hoeveelheid goed over 
de verschillende maaltijden en las ook maal-
tijden met alleen groenten en wat vis of kip 
in. Een stevig granenontbijt is een goed begin, 
maar zorg dan dat je de rest van de dag kleinere 
porties eet. We hebben de hoeveelheid granen 
in de recepten expres kleiner gemaakt dan 
gewoonlijk. 

Pseudogranen
Je hebt granen en granen. Tarwe, rogge, 
haver, rijst en gierst zijn echte granen. Ze 
horen tot de grassenfamilie, waarbij de 
korrels in halmen of aren groeien. Gewas-
sen als boekweit, quinoa, amarant en teff 
worden op dezelfde manier verwerkt en ge-
bruikt, maar groeien op een andere manier. 
Zo hoort boekweit net als rabarber tot de 
duizendknoopfamilie en is quinoa familie 
van spinazie en snijbiet. Vandaar dat je ook 
wel de naam ‘pseudogranen’ voor deze 
gewassen tegenkomt. 

Variatie, variatie, variatie
Variatie is het toverwoord als het om 
gezond eten gaat. En niet alleen bij groen-
ten. Het is ook goed om vlees en vis af te 
wisselen met plantaardige vervangers en 
aardappelen en pasta meer te vervangen 
door andere granen. Niet elke dag quinoa, 
maar ook eens haverkorrels, boekweit-
korrels of peulvruchten. Zo krijg je een 
gevarieerd pakket aan eiwitten, vetten, 
koolhydraten, vitamines en mineralen 
binnen. Elke dag weer net een beetje 
anders, zodat er niet snel tekorten zullen 
ontstaan. Dit is beter dan je te storten op 
maar een paar ‘superfoods’. 

Glykemische index &  
glykemische lading
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Overgevoelig voor gluten
Gluten is een hot item. Na de Verenigde Staten 
en Australië ontkomen ook wij niet aan een 
‘gluten free’ rage. Het lijkt allemaal wat over-
trokken, maar toch zit er een kern van waarheid 
in. Gluten is een eiwit dat in granen voorkomt. 
Vooral tarwe is rijk aan gluten, maar ook rogge, 
gerst, kamut en spelt bevatten gluten. Gluten 
hebben tot groot voordeel dat ze door kneden 
elastisch worden en uitrekken tijdens rijzen 
en bakken, waardoor brood en gebak lekker 
luchtig wordt. Gluten zorgen er ook voor dat je 
pastadeeg heel dun kunt uitrollen en dat het 
deeg ook na het koken toch stevig blijft. 
Maar gluten hebben ook een keerzijde. Ze 
kunnen het immuunsysteem in onze darmen 
zodanig overprikkelen dat je er ziek van wordt. 
Als je na het eten van bijvoorbeeld brood, pasta 
of andere glutenrijke producten een opgeblazen 
gevoel in je buik krijgt en je moe en lusteloos 
voelt, heb je misschien last van glutenintole-
rantie. De hoeveelheid gluten beperken – weg-
schrappen is meestal niet eens nodig – lucht 
vaak enorm op. Door alleen al over te stappen 
op andere granen blijven de klachten weg. Er 
blijken veel meer mensen een glutenintolerantie 
te hebben dan voorheen werd aangenomen. 
Mensen bij wie een glutenintolerantie medisch 

is aangetoond hebben coeliakie, een auto-
immuunziekte die zich uit in de dunne darm. 
Zij worden echt al doodziek van een klein 
spoortje gluten in hun eten. 

Als je gluten moet of wilt mijden, kun je wel 
gierst, amarant, teff, rijst en wilde rijst eten. 
Ook haver, boekweit en quinoa zijn van zichzelf 
glutenvrij. Deze laatste ‘granen’ kunnen echter, 
omdat ze momenteel in grote hoeveelheden 
verwerkt worden, tijdens teelt, oogst, trans-
port, opslag en bij de verwerking in aanraking 
komen met tarwe, gerst en rogge en daardoor 
toch besmet zijn met gluten. Overigens hoeft 

Graankorrel in een notendop
Hoe de graansoorten ook van elkaar verschillen, de 
korrels zijn wel min of meer hetzelfde opgebouwd. 
Ze bestaan uit drie delen: het meellichaam, de 
zemel en de kiem. Het meellichaam bevat voorna-
melijk zetmeel en wordt verwerkt tot bloem (voor 
witbrood, koekjes, taart en ook pasta en pizza). 
De zemel bestaat vooral uit vezels en de kiem is 
rijk aan vitamines en mineralen die de korrel tot 
ontkiemen moeten aanzetten. In volkorenproduc-
ten wordt altijd de hele korrel verwerkt, dus ook de 
zemel en de kiem. De vezelrijke zemels en kiemen 
zorgen ervoor dat de koolhydraten uit het meel-
lichaam langzaam verteerd worden en je geen last 
krijgt van te grote suikerpieken en -dalen. 

zemel

meel-
lichaam

kiem

Een dipje
Iedereen heeft weleens last van een dipje. 
Je kunt je niet concentreren en je bent te 
moe om ook maar iets te doen. Tien tegen 
één dat dan ook de bloedsuikerspiegel in 
een dip zit. Even iets eten helpt. Een koekje 
of een candybar. Maar op de lange termijn 
helpt een snack met langzame ongeraffi-
neerde koolhydraten beter.

Glutenvrije granen en  
pseudogranen
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dit geen probleem te zijn als je gevoelig bent 
voor gluten, dan krijg je alleen last als je te veel 
gluten binnenkrijgt. Wil je het zekere voor het 
onzekere nemen, koop dan alleen gecertificeerd 
glutenvrije haver, boekweit of quinoa bij de na-
tuurwinkel. Herkenbaar aan het glutenvrij logo. 

Lactose-intolerantie
Voor ons in Europa is het de gewoonste zaak 
van de wereld dat ook volwassenen melk drin-
ken. Dat komt omdat – door een DNA-mutatie 
– bij ons ook na de zoogperiode het enzym 
lactase blijft bestaan. Dit enzym breekt in ons 
lichaam de melksuiker lactose af. In de rest van 
de wereld – met name in Azië en Afrika – is dit 
echter niet zo vanzelfsprekend. Daar verdwijnt 
dit enzym in de loop der jaren en kunnen 
kinderen na het zogen en volwassenen melk 
niet meer verdragen. Dit geldt ook voor mensen 
van gemengde afkomst, zij krijgen vaak erge 
buikpijn als zij melk en zuivelproducten gebrui-
ken. Roomboter en harde kazen bevatten geen 
of maar kleine sporen lactose. Deze producten 
worden vaak wel verdragen. 

quinoaveld in PeruYu Lan  / Shutterstock.com
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In principe kun je quinoa, boekweit, kasha en 
haverkorrels op dezelfde manier bij de warme 
maaltijd eten als pasta of rijst. Maar vaker 
dagen juist deze ‘granen’ uit om er iets span-
nends mee te doen. Ook dan is het nodig om de 
‘granen’ eerst gewoon even te koken of op een 
andere manier gaar te maken. Vroeger was dat 
een tijdrovend karwei waar een hooikist aan te 
pas kwam, tegenwoordig zijn net als bij rijst de 
kooktijden veel korter. In dit hoofdstuk vind je 
de tips & tricks. 

Koken
Lees zeker als je geen ervaring met granen hebt 
altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking. 
Daar staat vaak hoeveel water je moet gebrui-
ken en wat de kooktijd is. Neem die met een 
korreltje zout, want de korrels hoeven lang niet 
altijd meer tot pap gekookt te worden. Met 
name in salades en bij de warme maaltijd zijn 
hele korrels die nog beet hebben lekkerder. Dus 
houd de kooktijden in het schema als richtlijn 
aan. Proef dan even; je kunt de granen altijd nog 
langer koken. Net als bij peulvruchten hangt 
de kooktijd ook af van hoe oud de korrels zijn. 
Tijdens het bewaren drogen de korrels nog in, 
dus als ze al wat langer staan kan de kooktijd 
toenemen. 
Vroeger was het echt nodig granen voor het 
koken af te spoelen, tegenwoordig is dat vaak al 
gedaan en kun je de granen zo gebruiken. Als de 
verpakking het vermeldt, is het verstandig om 
het wel te doen. Spoel het graan dan in een zeef 
onder koud stromend water af en laat de korrels 
even uitlekken. 
Graankorrels worden gaar en zacht doordat 
ze tijdens het koken vocht opnemen. De ene 
soort neemt meer vocht op dan de andere. 
Kook granen voor hartige gerechten in water 
of groentebouillon, granen voor pap kun je ook 
in (plantaardige) melk koken. Koken in melk of 
vruchtensap kan de kooktijd verlengen. 
Breng de aangegeven hoeveelheid vocht met 
een snufje zout in een pan met een dikke bo-
dem aan de kook en voeg als het vocht kookt al 

roerende de graankorrels of -vlokken toe. Breng 
de korrels in het vocht opnieuw aan de kook 
terwijl je regelmatig even roert. Draai dan het 
vuur lager en kook het graan afgedekt met een 
deksel gaar. Kijk tegen het eind van de kooktijd 
of er niet te veel vocht verdampt is, voeg zo 
nodig nog wat extra vocht toe. Laat de granen 
van het vuur af nog 5 minuten staan. 

Nootachtige smaak
Je kunt de nootachtige smaak van granen 
accentueren door ze voor het koken eerst even 
te bakken in wat olijfolie. Verwarm dan twee tot 
drie eetlepels olijfolie in een pan met een dikke 
bodem en roer de graankorrels erdoor. Bak de 
korrels op matig hoog vuur tot ze iets kleuren 
en het lekker gaat ruiken. Schenk dan in één 
keer het vocht erbij. Dit mag warme vloeistof 
zijn, maar liever niet te heet. Als je kokende 
vloeistof bij de hete korrels schenkt, gaat het 
opeens heel hard koken en stomen en kun je je 
branden aan de stoom. Breng de korrels en het 
vocht al roerend aan de kook en ga verder te 
werk als bij koken. 

Graanvlokken voor pap
Voor het koken van pap neem je al dan niet ge-
broken graanvlokken. De kooktijd van gebroken 
en gewalste vlokken – zoals havermout – is kor-
ter dan van hele alleen gewalste vlokken. Breng 
eerst in een pan met een dikke bodem het vocht 
– acht tot tien keer de hoeveelheid aan graan – 
aan de kook. Meestal wordt melk of plantaar-
dige melk als sojamelk, havermelk of aman-
delmelk gebruikt, maar je kunt ook uitstekend 
havermoutpap met water koken. Dat is minder 
romig, maar de smaak van het graan komt wel 
beter uit. Blijf er tijdens het koken voortdurend 
bij. Zeker als je de pap met melk kookt, want 
melk kan gaan overkoken. Roer regelmatig om 
aanbranden te voorkomen, zeker tegen het eind 
van de kooktijd als de vlokken het meeste vocht 
al hebben opgenomen. Tip: was na het koken de 
pan direct af!

Granen koken! en meer…
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Fytinezuur
Rauwe granen bevatten fytinezuur. Deze stof bindt in 
het spijsverteringskanaal belangrijke mineralen als zink, 
ijzer, calcium en magnesium, waardoor opname van deze 
mineralen in het lichaam verhinderd wordt. Hierdoor kan 
ons lichaam deze stoffen niet meer inzetten voor onze 
gezondheid. Daarom is het belangrijk de granen te koken of 
als je er muesli van maakt ze in ieder geval een tijd lang te 
weken. Een paar uur, maar liever een nacht. Hierdoor breekt 
het fytinezuur af en heb je meer profijt van de mineralen. 
Weken maakt de graanvlokken ook lichter verteerbaar.

Zelf meel maken
Van alle ‘graansoorten’ kun je 
meel kopen. Je kunt ook zelf 
meel maken door de beno-
digde hoeveelheid in vlokken 
of korrels af te wegen en dan 
in de keukenmachine fijn te 
malen. Meel gebruik je bij 
bakken, maar ook voor het 
binden van sauzen of het licht 
‘bebloemen’ van vis. 

Voorraadje
Zeker als je vaker granen in je menu inpast 
is het handig meteen een heel pak tegelijk 
te koken. Dan eet je het restant de volgende 
dag bijvoorbeeld in een salade of soep. Of je 
maakt er lekkere burgers of balletjes van. Laat 
het restant goed afkoelen en bewaar het dan 

in een afgesloten koelkast- of diepvriesdoos. 
Granen zijn in de koelkast 3-4 dagen te bewa-
ren, in de diepvriezer 3-4 maanden.
Ongekookte granen kun je in de verpakking of 
liever in goed afgesloten voorraadpotten nog 
ongeveer een jaar bewaren. 

Richtlijnen voor hoeveelheden & kooktijden

naam
hoeveel rauw 
per persoon 

(gram)

hoeveel vocht 
per persoon (ml)

kooktijd 
(minuten)

hoeveelheid  
na koken

per persoon 
(gram)

haverkorrels 50 125-150 20-40 175-200

havervlokken 
(voor pap) 25 200-250 14-16 225-250

havermout 
(voor pap) 25 200-250 10-12 225-250

boekweitkorrels 50 125 15-20 175

kasha 50 125 18-20 175

boekweitvlokken 25 200-250 10-12 225-250

quinoa wit 50 100 10-12 150

quinoa rood  
of zwart 50 100 10-14 150

gierst 50 100-125 15-20 150-175

gerst 50 150 30-40 200
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Energiek beginnen
 ontbijt & brunch

Dit is bijna het belangrijkste hoofdstuk van dit boek. 
Start de dag goed. Een gezond ontbijt is de beste 
manier om de motor van je lichaam op gang te 
brengen. Het geeft je de energie om er volop tegen-
aan te gaan. Met gezonde granen uit dit boek gaat 
dat energieke begin zeker lukken. 

In dit hoofdstuk ontdek je dat er volop mogelijkhe-
den zijn om lekker te ontbijten. Ook voor degenen 
die niet elke ochtend tijd en zin hebben om in een 
pannetje havermout te roeren. Zorg dat je wat ge-
kookte havermout in voorraad hebt. Even opwarmen 
en aankleden met vers fruit en je kunt op pad. Voor 
boekweitpannenkoeken geldt hetzelfde, bak er een 
paar extra en bewaar ze in de koelkast. Dat helpt 
zeker om ’s morgens sneller energiek de deur uit te 
gaan.
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ONTBIJTEN MET 
HAVERMOUT IS GEZOND.  

Je kunt de dag op veel 
manieren met havermout 

beginnen en ook eindeloos 
variëren. Blijf zoeken naar 

nieuwe mogelijkheden!
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