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Woord vooraf

Ik hou niet van koken. Dat klinkt misschien gek voor een voedingskundige, 
maar ik heb 'voedsel' altijd al saai gevonden. Wat het in je lichaam doet is veel 
interessanter. Daarentegen houd ik ontzettend van eten. Vooral als het lekker is 
(met vies eten heb ik niet zoveel). Dus wat doe je dan, als je wel van eten en van 

gezondheid houdt, maar niet uren in de keuken wilt staan? En als je al helemaal niks 
hebt met perfect gestylde en uitgebalanceerde recepten die tot op de letter gevolgd 
moeten worden? Dan kook je met het betere gooi- en smijtwerk. Men neme en pleure. 
Een plukje van dit en een lepeltje van dat, net zolang tot het lekker wordt. 
 

De recepten in dit boek zijn dan ook niet alleen gezond, maar ook rommelig uit de 
losse pols geschreven. Zo kook ik namelijk echt. Zonder ingewikkelde recepten en 
zéker zonder weegschaal. Het resultaat is meestal iets eetbaars. Het wordt misschien 
niet altijd de perfecte luchtige boerencake die je oma altijd maakte, maar het wordt wél 
lekker. En daar ging het tenslotte om. 

 
Dit kookboek leert je dus koken. Niet zoals in een restaurant, maar gewoon voor 

in je eigen keuken. Snel en lekker genoeg voor iedere dag, gezond genoeg voor een 
blije darmflora. En daarmee weer een rustige buik, meer energie en dat soort prettige 
zaken. Eet smakelijk! 

Nienke Tode-Gottenbos
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Soep
Soep is de beste uitvinding sinds het heet water. En waarschijnlijk ook de 

eerste. Stel je voor: een kampvuur buiten een grot, Grok heeft net een konijn 
gevangen en Ayla heeft wat wortels opgegraven. Alles bij elkaar in een potje, 
water erbij en boven het vuur… in no time een voedzame maaltijd. Of het echt 

zo ging weet ik niet, maar ik geloof dat er geen volk of tijdperk is waarin soep niet 
gewaardeerd werd. Ook in de 21e eeuw is soep nog steeds één van de makkelijkste en 
gezondste comfort foods. En wist je dat je een handgemaakte soep sneller op tafel zet 
dan wanneer je naar de supermarkt moet, iets moet uitkiezen en dat moet opwarmen? 
 

Bovendien kun je soep perfect aanpassen aan je behoefte: wil je een lichte lunch of 
een stevige maaltijd? Thuis in de tuin of mee naar je werk? Ook kinderen zijn vaak 
dol op soep (die van mij staat te juichen als hij tomatensoep mee naar school mag). 
Je maakt soep net zo makkelijk in grote hoeveelheden, die je kunt invriezen en snel 
ontdooien voor onverwachte gasten (of eigen hongermomenten). 

Handig om in huis te hebben voor soep: 
• een staafmixer
• plastic gripzakken (om te bewaren)
• een thermos-lunchbox (om mee te nemen)

Kip uit de oven & 
Ouderwetsche soep
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Koreaanse sla-wraps 
(Ssam Bap)
met kimchi 

20 minuten + 20 minuten en 2 weken

Verandering van spijs doet eten. En wat je van ver haalt is lekker. Die clichés bestaan 
niet voor niets: we vinden het heerlijk om dingen te eten die niet doorsnee zijn. En 
terecht, want wist je dat je immuunsysteem bij alles wat je eet steeds meer getraind raakt? 
Zo kan je, al variërend, jezelf naar een gezonde afweer en een optimale darmflora eten. 
Voor wat betreft de saus: er zijn natuurlijk 1001 variaties mogelijk, waarvan de eerste 
1000 niet traditioneel Koreaans zijn (maar wel lekker). Ik wil niemand beledigen, maar 
ik vind lekker (en gezond) persoonlijk belangrijker dan traditioneel. Dus helemaal 
traditioneel zal het niet zijn, maar ondanks dat denk ik dat ‘ie best lekker is.

Boodschappenlijstje
• kimchi (zie recept op pag. 153) 
• 1 krop sla. Romano werkt goed, maar eigenlijk alle andere soorten ook (behalve 

veldsla want daar valt alle vulling tussen vandaan). Het kan ook nog heel anders, 
met gestoomde bladeren van spits- of witte kool, of met dunne glutenvrije 
pannenkoekjes. Wrappen dus. Waarin maakt niet echt uit

• vlees, vis of noten naar smaak (kip- of biefreepjes werken prima, maar ook kleine 
gekruide gehaktballetjes of cashewnoten kunnen)

• sesamzaadjes
• lente-ui
• komkommer en/of paprika en/of champignons en/of nog iets anders wat je lekker 

lijkt
• kokosbloesemsuiker, of beter nog gula kelapa (kokosbloesemsuiker-siroop)
• sojasaus; gefermenteerd en suikervrij (shoyu of tamari) als je het goed wilt doen, of 

ketjap als je net even niks anders in huis hebt. Oestersaus werkt ook prima
• verse gember 
• koriander
• munt

Heb je vast nog wel in huis
• een kopje rijst (optioneel)
• bindmiddel (arrowroot bijvoorbeeld)
• knoflook
• grijs zeezout
• peper
• keukenazijn (appel- of wijnazijn is het lekkerst)
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Pudla 
(glutenvrij platbrood) 

(1 nacht) 20 minuten 

Platte, ongerezen broden waren de eerste graanproducten die we als mensen aten, 
maar ze zijn ook een handig alternatief voor als je juist van de graanproducten af wilt. 
Maar omdat niet-graan-broden geen gluten bevatten, is het soms lastig om er een echt, 
knapperig, luchtig brood van te bakken zoals de bakker dat voor je doet.

Daarom: platbrood, of flatbread (dat is hetzelfde maar het klinkt beter). Brood 
dat je in een koekenpan bakt - of op een platte steen in het kampvuur, mocht je een 
avontuurlijke bui hebben. Geen gedoe met niet-aan-elkaar plakken, handig om een 
stapeltje van in de vriezer te hebben en lekker met zo'n beetje alles wat je ook op 
'normaal' brood peutert. I-de-aal!

Boodschappenlijstje
• besan (kekererwtenmeel)
• bindmiddel (tapioca of ketan) 
• kruiden
• Voor zoetig brood:
  - kaneel
  - kardemom
  - kruidnagel
  - piment
  - kokosbloesemsuiker
• Voor hartig brood (traditioneel):
  - komijn
  - zwarte peper
  - asafoetida
  - korianderzaad

Heb je vast nog wel in huis  Uit je keukenkastje
• grijs zeezout     •   beslagkom
• kokosolie of ghee    •   koekenpan
• water      •   pollepel / garde

4

(8 grote of 12 kleintjes)
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Spruitjestaart20 minuten + 30-45 minuten in de oven

Nééé, niet overslaan! Hoewel spruitjes de nationale ‘lussiknie-groente’ zijn, zijn er 
echt manieren om ze lekker klaar te maken. Dit is er één van (de andere is Spruitjes uit 
de oven met olijfolie, citroen en knoflook). 

Het lievelingseten van mijn jongste is spruitjes. Ik kan je vertellen: daar word je 
moederhart trots van. I must have done something right. En met dit recept kun jij je 
kinderen ook heus spruitjes laten eten!

Boodschappenlijstje
• spruitjes. 250 gram of zo. Meer mag ook, maar dan heb je kans dat je kinderen gaan 

klagen. Niet helemaal genoeg om aan je dagelijkse portie groenten per persoon te 
komen, maar dan eet je er gewoon een salade bij en dan is dat probleem ook weer 
opgelost.

• crème fraîche, kefir of slagroom (of haverroom)
• 1 pakje biologische ham of spekplakjes (naar keus)
• kaas (of: cashewnotenpasta met zout en knoflookpoeder)
• 1 pakje roomboterbladerdeeg (of maak zelf een glutenvrije variant van cassavedeeg, 
• cashewnoten of amandelen (naar keus)

Heb je vast nog wel in huis
• 2 tenen knoflook
• 4 grote (of 5 kleine) eieren
• grijs zeezout
• peper
• tijm, rozemarijn of Provençaalse kruiden
• bakvet (roomboter, kokosolie, biologisch rundervet)

Uit je keukenkastje
• grote ovenschaal / bakvorm
• wok of grote koekenpan met deksel

4
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Gelatinecheesecake
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 Bewegen
voor je darmen

Eten - en dan bedoel ik een beetje lekker én gezond - is een belangrijke pijler van je 
gezondheid. En van de gezondheid van je bacteriën. Maar dat is niet het enige dat je 
kunt doen voor een optimale spijsvertering en gezonde darmflora.  

 
Ook beweging is een belangrijk onderdeel. Je kunt je darmen immers niet los zien 

van je buik. En je buik weer niet van je longen, je rug, je beenspieren, je nek. Zoals 
alles in je lichaam heeft het allemaal met elkaar te maken: slappe buikspieren geven je 
darmen teveel ruimte waardoor ze hun peristaltische bewegingen niet goed kunnen 
maken. Pijn of ongemak in je darmen kan er weer voor zorgen dat je oppervlakkiger 
gaat ademhalen of verkrampt gaat zitten, waardoor je pijn in je nek krijgt (ik noem 
maar wat).  

 
Dus ja, ook al vind je bewegen niet zo heel erg leuk (of misschien wel, dat kan ook 

natuurlijk), het is toch een goed idee om niet alleen je voeding aan te passen maar 
ook je houding en spiergebruik. Maar maak je geen zorgen, je hoeft niet gelijk hard te 
zweten in de sportschool. Als je je oefeningen trouw doet, in een minuut of tien per 
dag, kan dat enorme resultaten hebben voor je (darm)gezondheid.  

 
In dit hoofdstuk vind je oefeningen die je helpen ontspannen (om te zorgen dat 

je darmen de ruimte krijgen die ze nodig hebben) en oefeningen om je spieren te 
versterken (zodat ze niet meer ruimte krijgen dan ze nodig hebben).  

 
Oh ja, pro-tip: investeer in een dikke yogamat. Dat is fijner voor je knieën en 

ellebogen en geloof me, dan hou je dit hele verhaal een stuk langer vol. 

Spierversterkende oefeningen 
 
Als je een jaar geleden tegen me gezegd had dat ik nu (bijna) iedere dag een 

minuut lang met mijn neus bij een cupcake de grond alle mogelijke krachttermen zou 
gebruiken die ik kon verzinnen, had ik je waarschijnlijk uitgelachen. Ik heb nooit veel 
opgehad met spieren, trainen en de pijn die daarbij komt kijken. 

 Toch ben ik ermee begonnen. Niks al te fancy, geen dure personal trainer en al 
helemaal geen sportschoolgebeuren waarbij iedereen kan zien hoe rood en zweterig 
mijn hoofd wordt terwijl ik nutteloos kilometers wegtik (op een loopband die nergens 
heen leidt). Nee, gewoon thuis. 

En net als jij heb ik geen zin en ik heb het bovendien druk, dus het moet allemaal 
niet te ingewikkeld worden. Dus ja, dit is ook mijn persoonlijke routine - niet voor een 
killer body maar voor de gezondheid van mijn lijf. En geloof me: als ik het kan, kan jij 
het ook. Met of zonder krachttermen.  

 

"Dit ben ik zelf, ja. 
We hebben nu eenmaal 
niet allemaal een 
sixpack - maar dat 
is geen excuus om 
je oefeningen over te 
slaan"  



Je darmflora is belangrijk - maar hoe zorg je 
voor een fijne omgeving voor je darmbewoners? 
In De Poepdokter Bakt ze bruin  leer je hoe je 
kunt koken, eten en leven om de bacteriën in 
je darmen gezond te houden. Dat is helemaal 
niet zo ingewikkeld. Met een paar simpele tips 
en trucs zet je in no time een maaltijd op tafel 
waarvan niet alleen jij en je tafelgenoten, maar 
ook je bacteriebeesten kunnen smullen. 

In dit boek vind je:
• meer dan 45 snelle & makkelijke recepten 

voor een gezonde darmflora 
• geen gedoe met milliliters en grammen
• oefeningen voor een rustige (en ja, platte!) 

buik
• kennis over een gezonde spijsvertering
• leuke tips en weetjes over je darmen en 

darmflora

Hét boek voor iedereen die na het lezen 
van  De Poepdokter – Gezond van mond tot 
kont  stappen wil zetten voor een gezonde 
spijsvertering en dito darmflora. Op weg naar 
een rustige buik, meer energie en een tevreden 
‘onderbuikgevoel’! 

Met het handige Voedingsdagboek leer je 
bovendien op welke voedingsmiddelen jij goed 
(of juist minder goed) reageert, zodat je je 
eigen persoonlijke optimale voedingspatroon 
kunt samenstellen.
 
Waarschuwing: hou je van recepten waarin alles 
tot op de seconde, graad en gram nauwkeurig 
wordt beschreven? Die vind je hier niet! Je 
leert hier Geen Gedoe-Koken: makkelijke en 
goed te volgen recepten. Het betere ‘men neme 
en smijte’ kookwerk, ook voor als je (nog) geen 
kookwonder bent. Dit boek vraagt van je dat je 
zelf nadenkt en echt leert koken. Let’s eat! 
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