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ANNELINA WALLER

Annelina Waller is een expert op het 
gebied van sport, gezondheid en social 
media, en werkzaam als yogadocente en 
fulltime blogger. Onlangs bracht ze haar 
eerste kookboek uit, “Buddha Bowls”. Haar 
theorie dat het mogelijk is om van lekker 
eten te houden zonder schuldgevoel en 
tegelijk goed en bewust te eten, wordt 
bevestigd door de recepten in dit boek. 
Ze is ervan overtuigd dat we allemaal meer 
fruit en groenten zouden moeten eten en 
ze stimuleert onverwachte combinaties 
van ingrediënten. Smaak, plezier en ge
zondheid zijn haar sleutelbegrippen. Ge

bruik onze recepten als inspiratiebron om 
te experimenteren met fruit en groenten, 
“ouderwetse” ingrediënten en nieuwe 
“special foods”. Twintig recepten brengen 
het eetadvies van onze expert in de praktijk 
en zorgen voor een smaakvolle voedings
boost! Ze werden speciaal ontworpen voor 
de verschillende KitchenAid blenders.

Ze is ervan overtuigd dat we allemaal  
meer fruit en groenten zouden moeten eten 
en ze stimuleert onverwachte combinaties 
van ingrediënten…
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BLENDER GIDS
Perfecte blend, perfecte smaak. 

Versterk je vitaliteit. Maak gezonde,  
verrukkelijke creaties met onze stijlvolle  
en optimaal presterende blenders.

DIAMOND 
BLENDER

ARTISAN 
BLENDER
MET GLAZEN
MENGBEKER

BLENDER MET
OPTIMALE 
PRESTATIES

POWER PLUS 
BLENDER

VERMOGEN 0.9 PK 0.9 PK 3.0 PK 3.5 PK

INSTELLINGEN 5 snelheden, ijs 
fijnmalen
en pulse-modus

5 snelheden, ijs 
fijnmalen
en pulse-modus

9 variabele 
snelheden en een 
pulse-functie

11 variabele 
snelheden, 3 
Adapti- Blend 
recept instellingen 
en zelfreinigings-
programma

GARANTIE 2 jaar 3 jaar 10 jaar 10 jaar

MENGBEKER Eendelige 
BPA-vrije 
diamantvormige 
mengbeker van 
1,75 L

Een glazen meng-
beker van1,5 L en 
een BPA-vrije cu-
linaire mengbeker 
van 0,75 L

Een 2,6 L BPA-vrije
mengbeker met
maatverdeling

Een 2,6 L BPA-vrije
mengbeker met
temperatuur-
controle

KLEUREN

IK ZOU GRAAG … Vruchtensmoothies, pesto
en ijsdranken …

… en groene 
smoothies,  
en melk met 
noten …

… en sauzen en 
soepen
... BLENDEN.

DE JUISTE BLENDER VOOR JOU

+ +



MAAK JE  
PERFECTE BLEND
Een gids voor het toevoegen 
van de ingrediënten in laagjes 
voor betere blend resultaten!

Een perfecte blend maken is meer dan  alleen 
het combineren van ingrediënten. De orde 
waarop de ingrediënten in laag jes worden toe
voegd, heeft een grote invloed op het recept
proces, de uiteindelijke textuur en de smaak.

06 Bevroren ingrediënten en ijsblokjes 

05 Groenten en fruit, noten, zaden en granen 

04 Zachte ingrediënten 

03 Bladgroenten 

02 Zoetstoffen, indien nodig 

01 Vloeistoffen
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VOOR EEN GEZONDE EN SMAAK-
VOLLE BLEND
Goed eten, goede smaak, goede gezondheid!
Een lijst met producten die je altijd in je kast, koelkast en vriezer moet 
hebben. In combinatie met verse ingrediënten kan je dan elk recept 
bereiden.

Starterset
Eiwitten kikkererwten, linzen, 
bonen, erwten
Granen en meel gierst, 
quinoa, haver, rijst, maïs, 
boekweit, spelt
Kruiden peterselie, munt, 
basilicum, koriander, tijm, 
rozemarijn, dille
Noten en zaden: cashew
noten, amandelen, pinda’s, 
walnoten, pijnboompitten, 
hazelnoten, sesamzaad, 
pompoenpitten, zonne
bloempitten, vlaszaad
Vloeistoffen water, sap
pen, plantaardige melk, 
sojasaus, azijn, olie, etc.
Zoetstoffen ongeraffineer
de suiker, honing, siropen

Extra gezonde 
 toevoegingen:
Eiwitten edamame, tempé, 
lupine
Granen en meel amarant, 
canihua, kokosmeel, hen
nepmeel, notenmeel
Vetten en vervangers 
noten boter, avocado, 
zijden tofu, appelmoes
Vloeistoffen kokoswater, 
vloeibare aminozuren, 
 tamarisaus
Zoetstoffen gedroogd 
fruit, vers fruit, dadelsuiker, 
kokossuiker
Speciale toevoegingen 
moerbeien, chiazaad, açai
bessenpuree, hennepzaad, 
gedroogde gojibessen, ko
kosolie, cacaonibs, matcha, 
algen, voedingsgist, geac
tiveerde houtskool

Smaakmakers:
Kruiden kurkuma, saffraan, 
kardemom,  kruidnagel, 
 kaneel, vanillestokjes, cacao
poeder, mosterdzaad, 
 komijn, korianderzaad, 
gember, harissa, chilipe
per, bouillonpoeder, peper, 
zout, etc.

“Waar te kopen” tips
Deze snelstartgids zal je inspire
ren om nieuwe recepten te blen
den en uit te proberen; en je zult 
elke keer weer worden beloond 
met heerlijke en gezonde resul
taten. Maar sommige ingrediën
ten zijn lastig te vinden, zelfs in 
grote steden.

Daarom hebben we een lijst met 
“bronnen” samengesteld voor 
die moeilijk te vinden ingrediën
ten. Dus de volgende keer dat 
je een speciaal ingrediënt, dat 
je niet kunt vinden wilt blenden, 
dan kan je hier zien waar je het 
kunt vinden: van biologische, 
gespecialiseerde levensmidde
lenwinkels of etnische kruide
nierswinkels, tot webshops of 
lokale markten.
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DE KLEUREN VAN 
DE REGENBOOG 
ETEN

Kleurrijke groenten en fruit
Hoe meer kleuren we eten, hoe meer 
voedingsstoffen we binnen krijgen. Het 
eten van de kleuren van de regenboog 
is een mooie manier om onszelf eraan 
te herinneren dat we een verschei
denheid aan fruit en groenten in onze 
voeding moeten opnemen met alle 
vitamines en mineralen die we nodig 
hebben. Over het algemeen geldt: hoe 
meer groenten en fruit, hoe beter.

Groenten zijn ons levensbloed van es
sentiële micronutriënten. Ze zijn vaak 
vezelrijk en caloriearm.

Fruit is onze “energiecentrale”, vol 
met essentiële vitamines en mineralen. 
Vezels zijn de verborgen superheld.

VOORDELEN VAN INGREDIËNTEN
Basiskennis over voeding.
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Geel en oranje
Gele en oranje vruchten en groenten vor
men een krachtige voedingsboost. Ze zijn 
rijk aan bètacaroteen, vitamine A en vita
mine C, de krachtige antioxidanten die de 
vrije radicalen in ons lichaam neutraliseren 
en cellen vernietigen.

Blauw en paars
Donkergekleurd voedsel zoals rode kool, 
bramen of aubergines zitten vol met he
lende antioxidanten voor een prachtige, 
vlekkeloze en stralende huid!

Eten op kleur 

Groen
Groene groenten zijn rijk aan fytonutriënten  
die onze gezondheid verbeteren en een ver
bazingwekkende hoeveelheid vezels bevat
ten. Ze hebben een alkaliserend effect op ons 
lichaam en bevorderen een gezonde bloed
druk. Bladgroenten bevatten veel eiwitten, 
ijzer en calcium. Met name kruisbloemige 
groenten hebben zwavelhoudende verbin
dingen die onze lever helpen om schadelijke 
kankerverwekkende stoffen te ontgiften.

Rood
Rood voedsel is een goede bron van foli
umzuur, dat geweldig is voor de gezond
heid van ons hart. Met name rode vruchten, 
zoals aardbeien, bevatten veel antioxidant 
vitamine C. Zo bevatten blauwe druiven 
een magisch antioxidant, bekend als res
veratrol, met ontstekingsremmende eigen
schappen.

Wit
Bloemkool is een kleine uitzondering on
der de witte vruchten en groenten. Deze 
groente bevat veel voedingsstoffen van 
andere kruisbloemige groenten. Andere 
ingrediënten zoals uien en knoflook worden 
beschouwd als superfoods met genees
krachtige eigenschappen. Ze kunnen de 
bloedsuikerspiegel verbeteren en hebben 
fantastische ontstekingsremmende en an
tibacteriële eigenschappen. In uien zitten 
bovendien veel prebiotica; ze voeden de 
“goede bacteriën” in het spijsverterings
stelsel.
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Ga voor granen
Granen zijn de ultieme energiebron, omdat hun magische vitamines en 
mineralen veel werk in ons lichaam verrichten om ons sterk en gezond 
te houden. 

01 Hele granen zijn rijk aan voed
ingsstoffen en hebben een hoog 
gehalte aan zemelen, waardoor ze 
veel vezels bevatten;

02 Ze geven een vol gevoel met 
weinig calorieën en kunnen ook 
helpen het risico op obesitas, hart
ziekten en diabetes te verminderen;

03 Ze zijn vetvrij in hun natuurlijke 
staat;

04 Ze bevatten gematigde hoe
veelheden eiwitten.

Geselecteerde speciale granen zijn: 
boekweit, haver, amarant, quinoa, 
canihua, maïs, etc.

Prachtige peulvruchten
Deze vezelrijke voedingsmiddelen zijn goede bronnen van eiwitten en 
bieden een scala aan vitamines en mineralen. Ook zijn ze van nature 
vet, natrium en cholesterolvrij. Ze geven langer een verzadigd gevoel 
en voorkomen dat je zin in suiker krijgt. Bekende peulvruchten zijn onder 
andere luzerne, klaver, erwten, bonen, kikkererwten, linzen, lupinebonen, 
mesquitebonen, johannesbrood, sojabonen, pinda’s en tamarinde.

Prachtige peulvruchten geven langer 
een verzadigd gevoel en voorkomen 
dat je zin in suiker krijgt.
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01 Als het gaat om smaak en ge
zondheidsfeiten, bieden vetten 
grote voordelen voor ons lichaam.

02 Hele plantaardige voedingsmid
delen en minimaal bewerkte, zorg
vuldig geselecteerde oliën leiden 
tot een betere gezondheid, omdat 
ze de beste en lekkerste bronnen 
van het heerlijke omega 3vetzuur 
zijn!

03 Het verkrijgen van vetten uit 
hele plantaardige voedingsmidde
len in plaats van vaste vetten (boter, 
margarine) of geraffineerde oliën is 
aanzienlijk voedzamer.

04 Vervang bijvoorbeeld noten en 
zaadboter door oliën en profiteer 
van meer voedingsstoffen.

Probeer eens olijven, avocado’s, 
kokosnoten, vlas en chiazaad, 
sesam, etc.

Melk is goed voor elk
Koemelk heeft een indrukwekkend voedingsprofiel. Ze is rijk aan hoog
waardige eiwitten en belangrijke vitamines en mineralen, waaronder calci
um, fosfor en Bvitaminen. Koemelk is echter niet voor iedereen geschikt.
Het goede nieuws is dat er veel zuivelvrije producten bestaan en het 
maken van onze eigen gezonde melk is eigenlijk vrij eenvoudig. Boven
dien bevatten bijna alle plantaardige melksoorten een zeer vergelijkbare 
hoeveelheid eiwitten als in koemelk.

Amandelmelk Amandelen zijn een 
fantastische bron van gezonde vet
ten, vezels, vitamine E en andere 
antioxidanten en bevatten evenveel 
calcium als melk.

Kokosmelk Kokosnoten bevat
ten veel verzadigde vetten en 
zijn meestal rijker dan andere 
 melksoorten. Kokosnoten bevatten 
ook een aanzienlijke hoeveelheid 
vitamine C, vitamine B, ijzer, mag
nesium en kalium.

Rijstmelk Dit is in principe een 
lichte melksoort  voor mensen 
die een zoetekauw zijn  met een 
lager eiwitgehalte en weinig calo
rieën, een hoog koolhydraatgehal
te (natuurlijke suiker) en een zeer 
laag vetgehalte. Bovendien bevat 
rijstmelk veel vitamine A, calcium 
en vitamine D.

Havermelk Dit is een andere lichte 
melksoort met een hoog koolhy
draatgehalte en een laag eiwitge
halte. Haver is ook een bron van 
ijzer en magnesium.

Dadelsuiker bestaat voor 100% uit 
gedroogde vruchten. Zoete dadels 
zijn zeer veelzijdig door hun matig 
zoete smaak.

Dadelsiroop bestaat uit dadels die 
geweekt en gekookt zijn. De zoe
tigheid is hier sterker dan die van 
huishoudsuiker, dus het moet met 
mate worden gebruikt.

Kokosbloesemsuiker is de ster 
onder de zoetstoffen met een lage 
glycemische waarde. Hij wordt ge
wonnen uit het zuivere sap van de 
kokosbloesem. Zijn heerlijke vleugje 
karamel maakt hem bijzonder ge
schikt voor desserts, gebakken pro
ducten, warme dranken en cocktails.

Kokosbloesemsiroop wordt ver
kregen uit de nectar van kokosbloe
men. Ze is snel oplosbaar en kan 
gebruikt worden in verschillende 
desserts of voor extra smaak in 
muesli en yoghurt. Kokosbloesem
siroop is extreem zoetig, dus hoe 
minder hoe beter.

Ahornsiroop komt van de esdoorn 
en wordt gekenmerkt door haar fij
ne zoete karamelnoot. Deze siroop 
is fantastisch in allerlei zoete en har
tige gerechten.

Andere alternatieven zijn ge
droogde vruchten zoals vijgen, 
vers rijp fruit, berkensuiker, rijstsi
roop, etc.

Natuurlijke zoetstoffen
Suikers bezorgen een glimlach op ons gezicht en bevorderen een goed 
humeur. Ze zijn ook een bron van brandstof voor onze hersenen en maken 
ons efficiënt. Maar in plaats van geraffineerde suikers, die een verder 
hunkeren naar kunnen veroorzaken en het risico op obesitas, diabetes 
en hartziekten verhogen, kan je bewuste keuzes maken voor het zoeken 
naar andere zoetstoffen. Hieronder vind je enkele alternatieven die wat 
natuurlijker zijn, extra voedingsstoffen bevatten en toch zoet smaken. 

Kies voor gezonde vetten
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Glutenvrij en meer
Of je nu glutenvrij eet of meer variatie in je voedingspatroon wilt, het 
gebruik van alternatieven voor tarwemeel kan een eiwitrijke, vezelrijke, 
koolstofarme optie zijn. De wereld van glutenvrij bakken is prachtig en 
uitdagend  de resultaten kunnen ongelofelijk lekker zijn, maar het kan 
even duren voordat je de beste glutenvrije meelcombinaties ontdekt en 
weet welke meelsoorten je wanneer moet gebruiken.

Het belangrijkste om te weten wanneer je glutenvrij meel gebruikt, is het 
volgende: om de beste resultaten te bereiken, moet je meerdere soorten 
meel “mengen”. Hieronder vind je enkele van de meest geliefde gluten
vrije meelopties en de beste manier om ze te gebruiken:

Amandelmeel Neem rauwe, ge
blancheerde amandelen, maal 
ze tot een fijne bloem en je hebt 
amandelmeel. Prima te gebruiken 
voor koekjes, taarten, muffins, ste
vige korsten, pannenkoeken en 
crumble toppings.

Bonenmeel Gedroogde bonen 
kunnen net zo gemakkelijk tot 
meel worden vermalen als granen. 
Deze meelsoort is rijk aan eiwitten 
en vezels en kan zowel in zoete als 
hartige gerechten worden gebruikt, 
maar in kleine hoeveelheden, om
dat de smaak overweldigend kan 
zijn.

Boekweitmeel Gemaakt van ge
malen boekweit, heeft een rijke, 
nootachtige smaak en een zeer 
hoge voedingswaarde. Ideaal voor 
muffins, koekjes, pannenkoeken, 
wafels en brood.

Kokosmeel Dit glutenvrije meel 
is gemaakt van gedroogde en ge
malen kokosnoot. Het is zeer com
pact, eiwitrijk en het is de meest 
vezelachtige van alle meelsoorten. 
Ideaal voor recepten die niet veel 
hoeven te rijzen.

Havermeel Dit wordt eenvoudig
weg gemaakt door het malen van 
volkorenhaver in de blender. Het is 
rijk aan oplosbare vezels en ideaal 
om de bloedsuikerspiegel in even
wicht te brengen. Prima te gebrui
ken voor brood, muffins, koekjes, 
taarten, korstjes, granola, fruitchips 
en scones.

Rijstmeel of het nu bruin of wit is, 
elk type kan tot rijstmeel worden 
gemalen. Dit is een goede basis 
voor glutenvrij bakken. Kan ook 
worden gebruikt als verdikkings
middel in soepen, stoofschotels, 
vullingen, etc.

Andere alternatieven Tapioca, 
sorghum, teff, quinoa, gierst, etc.
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Speciale boosters
Voedingsgist Dit is een geweldige 
manier om gerechten een hartige 
en nootachtige smaak te geven. 
Het is een inactieve gist met on
geveer 40 tot 50 gram eiwit per 
100 gram. Naast een hoog eiwit
gehalte heeft voedingsgist een zeer 
laag verzadigd vet, cholesterol en 
natriumgehalte. Het is tevens een 
prima bron van antioxidanten en 
voedingsvezels. Voedingsgist kan 
je zoal gebruiken op (geroosterd) 
brood en in roerbakgerechten en 
soepen.

Geactiveerde houtskool Koken 
met houtskool is de nieuwste 
foodtrend: van brood en hartige 
crackers tot ijshoorntjes en koek
jes, dranken en spreads. De trend 
heeft ook zijn weg gevonden naar 
beautyproducten, dus als je geen 
avontuurlijke eter bent, probeer 
dan eens beautyproducten met 
houtskool. Houtskool wordt aan
geprezen als het nieuwste detox 
ingrediënt; het heeft de moge

lijkheid om ongewenste chemica
liën in het lichaam op te vangen, 
waardoor de absorptie ervan wordt 
voorkomen en het elimineren er
van wordt vergemakkelijkt. Let op: 
zwarte houtskool kan medicijnen 
minder effectief maken, omdat het 
het vermogen van het lichaam om 
deze te absorberen, kan beperken.

Spirulina Dit is een magische kleur
stof en een prachtig ingrediënt als 
het gaat om eiwitten. Per 100 gram 
krijg je 57 gram eiwitten binnen, 
inclusief alle essentiële aminozuren. 
Spirulina bevat ook voedingsstoffen 
zoals calcium en magnesium, zijn 
licht algenachtige smaak is zeker de 
moeite waard om door te slikken!  
Het is perfect voor smoothies, lat
tes, gebakken producten, noedels 
en meer, maar heeft geen visach
tige smaak!

Hennepzaad Als het gaat om ei
witten en gezonde vetten, draait 
het allemaal om hennepzaad. 

Hennepzaadjes zijn uitzonderlijk 
voedzaam en rijk, hebben een in
drukwekkend eiwit en vezelgehalte 
en bevatten gezonde vetten. Een 
dagelijkse portie  wat neerkomt 
op 3 theelepels  voorziet je van 
10 g eiwit, 50% van je dagelijkse 
magnesiumbehoefte, wat helpt 
om de spieren te ontspannen en 
de spijsvertering te verbeteren, en 
nog meer voedingsstoffen om de 
spieropbouw te bevorderen. Hen
nepzaadjes behoren eigenlijk tot 
de vetten die essentieel zijn voor 
een gezond en duurzaam gewichts
verlies. Je kunt ze gemakkelijk toe
voegen aan salades, smoothies en 
yoghurt voor een heerlijke noot
achtige voedingsboost. Zoals bij 
de meeste noten en zaden kun je 
zelfs je eigen zuivelvrije melk van 
de zaden maken. Tot slot kun je ze 
gebruiken in gebakken producten 
voor een extra knapperig resultaat.

Kurkuma Deze voedingsstof be
vordert je algemene gezondheid 
en welzijn. Curcumine, het meest 
actieve bestanddeel van de kur
kumaplant, heeft ontstekingsrem
mende, pijnstillende en kankerrem
mende eigenschappen en helpt 
zware metalen te elimineren. Pure 
DETOX! Aangezien curcumine niet 
oplost in water, is het moeilijk voor 
ons lichaam om het op te nemen. 
Geen zorgen... bij het koken met 
kurkuma kan het oplossen in olie of 
het combineren met zwarte peper 
helpen om de biobeschikbaarheid 
van curcumine te verhogen. Top
tip: als je verse kurkuma gebruikt, 
helpt het vet in de knol al om dit 

superfood op te nemen. Snelle ma
nieren om kurkuma aan je leven toe 
te voegen? In zelfgemaakte krui
denmixen, stevige soepen, stoof
schotels en bouillons, marinades, 
thee, tonics en smoothies, etc.

Aardappelen Zetmeelrijke groen
ten zoals aardappelen zijn wonder
baarlijk en zeer vetarm. Ze horen bij 
een gezond dieet en als je de schil 
laat zitten, zijn ze een goede bron 
van vezels en vitamine C. Maar let 
op: ze bevorderen een verzadigd 
gevoel! Het grootste probleem met 
aardappelen is hoe ongezond ze 
kunnen worden als ze worden ge
bakken, als ze in de vorm van chips 
worden gegeten of als ze worden 
gecombineerd met zware sauzen, 
boter of kaas. Hoe dichter een 
aardappel bij een echte aardappel 
blijft, hoe beter het voor je is. Ge
bakken, geroosterde en gekookte 
aardappelen zijn het beste.

Curcumine heeft 
ontstekings
remmende, 
pijnstillende en 
kankerremmende 
eigenschappen
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Bietenwortel Dit supplement is 
een zuurstofverhogende superster. 
Hij bestrijdt ontstekingen, vermin
dert oxidatieve stress en kan zelfs je 
uithoudingsvermogen verbeteren. 
Om deze redenen zijn bietensap en 
bieten populair onder fitness en 
gezondheidsliefhebbers, en wor
den bieten  alom geprezen als een 
van de beste superfoods. Het wordt 
ook gebruikt als basisingrediënt in 
veel dranken die vóór een workout 
worden genuttigd. Bieten kunnen 
rauw of gekookt worden gegeten. 

Knoflook, uien, sjalotten, bosui- 
tjes en prei zijn een speciaal ge
heim om een smakelijk aroma of 
natuurlijke zoetheid aan hartige 
gerechten te geven. Ze bieden uit
stekende gezondheidsvoordelen: 
deze groenten helpen de ontgifting 
te vergemakkelijken en werken als 
krachtige antioxidanten, stimuleren 
de immuunreacties en verminde
ren ontstekingen. De aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid knoflook 
en ui? De minimale effectieve 
hoeveelheid is over het algemeen 
twee theelepels knoflook per dag 
of twee eetlepels uien of bosuitjes, 
gehakt of geplet. Opmerking: ko
ken vermindert hun beschermende 
werking niet.

Luzernescheuten Ze maken deel 
uit van de peulvruchtenfamilie en 

worden ook beschouwd als een 
kruid. Deze zijn zeer caloriearm, 
maar leveren een aantal vitamines 
en mineralen, waardoor ze een per
fecte aanvulling zijn voor je favorie
te maaltijden.

Granaatappel Het eten van een 
granaatappel vergt geduld, maar 
als de zaden er eenmaal uit zijn, is 
het een feestje! De granaatappel is 
een voedzaam product dat je zeker 
moet toevoegen aan je dieet. Gra
naatappels bevatten antioxidanten 
en zijn bovendien een bron van 
vezels, vitamines en kalium. Voeg 
granaatappelzaadjes toe aan fruit 
of groene salades, strooi ze over 
havermout en yoghurt of meng ze 
in muffin en pannenkoekenbeslag. 
Bestrooi geroosterde groenten met 
granaatappelzaadjes of gebruik ze 
om bruine rijst, quinoa of volkoren 
pilavrecepten te garneren. Voeg 
tot slot vers granaatappelsap toe 
aan vinaigrette saladedressings of 
meng met honing om te gebruiken 
als glazuur.

Andere alternatieven Voor extra 
voedingsstoffen, vitamines, mine
ralen en meer: probeer deze speci
ale voedingsmiddelen te verwerken 
in je favoriete recepten: chiazaad, 
vlaszaad, açaibessenpuree, ge
droogde gojibessen, cacaonibs, 
etc.

Luzernescheuten zijn zeer 
caloriearm, maar leveren een 
aantal vitamines en mineralen
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Er zijn talloze manieren om te blenden, maar het is verstandig om eerst 
de basisrecepten te beheersen en op die belangrijke recepten voort te 
bouwen.  Als je eenmaal een uitstekende basis hebt, is het gemakkelijk om 
andere producten toe te voegen om het recept nog lekkerder te maken.

BASISKENNIS OVER 
BLENDEN
Basisrecepten om uit het 
hoofd te kennen!

 

MAAK JE EIGEN MELK:
Mix pistachenoten, tijgernoten, ha
ver, walnoten, hazelnoten, kokos
noot, quinoa.

Verschil tussen de blenders
Diamond Blender en  
Blender met glazen mengbeker 
Gebruik notenboter voor extra ro
migheid.

Blender met optimale prestaties 
en Power Blenders Series
Je kunt ook verse noten of granen 
gebruiken. Kies het sapprogram
ma voor geweldige resultaten.

Creatieve tip 
Voeg kruiden, vanille, een snufje 
zout, dadels of andere natuurlijke 
zoetstoffen toe.

MAAK JE EIGEN  
NOTENBOTER:
Mix geroosterde pinda’s, amande
len, walnoten, cashewnoten, pis
tachenoten, tijgernoten.

Verschil tussen de blenders
Diamond Blender en  
Blender met glazen mengbeker 
Je hebt meer tijd nodig en een 
beetje extra olie.

Blender met optimale prestaties 
en Power Blenders Series
Werkt met of zonder minimale hoe
veelheid olie.

Creatieve tip
Voeg kaneel, cacaopoeder, vanille, 
chilipeper toe.
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MAAK JOUW EIGEN BLOEM
Mix boekweit, havervlokken, rijst, 
bonen, noten, granen.

Verschil tussen de blenders
Diamond Blender en Blender 
met glazen mengbeker
Je moet vlokken toevoegen om 
een grove substantie te krijgen.
Blender met optimale prestaties 
en Power Blenders Series
Je kan ook volkoren producten zo
als granen, peulvruchten en noten 
gebruiken.

Creatieve tip
Maak je eigen glutenvrije deegmix.
Om een geweldig resultaat te be
reiken, moet je minimaal drie glu
tenvrije meelsoorten combineren.

Combinaties voor de perfecte 
smaak en blend
De eerste meelsoort moet volkoren 
zijn om een stevige basis te vormen, 
zoals bruine rijstmeel, boekweit of 
sorghummeel. De tweede moet 
zetmeel zijn om het deeg lichter te 
maken. Je kan kiezen uit aardappel
zetmeel, tapioca of maïszetmeel. 
De derde meelsoort moet het deeg 
smaak en persoonlijkheid geven. 

Je kan kiezen voor amarant, met 
zijn lichte textuur en rijke smaak die 
doet denken aan hazelnoot; aman
delmeel, dat eiwit bevat en een 
heerlijk aroma geeft; kokosmeel, 
dat extra smaak toevoegt, ook al 
neemt het veel vloeistoffen op; 
gierstmeel, dat voor knapperigheid 
zorgt; quinoameel, dat smaakvol en 
ideaal is in taarten, of teffmeel, dat 
een zeer fijne textuur heeft en neigt 
op te lossen, waardoor het deeg 
wordt gebonden. Als je een nor
maal recept wilt omzetten in een 
glutenvrij alternatief, is het altijd 
aan te raden om een paar milliliter 
extra vloeistof toe te voegen.

Basismix
Geschikt voor alle soorten taarten, 
donuts en desserts op basis van 
gistdeeg.
320 g bruine rijstmeel, 100 g aard
appelzetmeel, 50 g tapiocameel
 
Pizzamix
180 g rijstmeel, 120 g aardappel
zetmeel, 100 g kleefrijstmeel, 60 g 
maïszetmeel, 40 g tapioca
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MAAK JE EIGEN SOEP IN 
SLECHTS 5 MINUTEN
Meng gestoomde of rauwe groen
ten met een beetje bouillon, olie 
of noten.

Verschil tussen de blenders
Diamond Blender en  
Blender met glazen mengbeker 
Verwarm je ingrediënten vóór het 
mengen of maak een koude soep.

Blender met optimale prestaties 
en Power Blenders Series
Gebruik het soepprogramma of de 
hoogste variabele snelheidsinstel
ling (911).

Creatieve tip 
Gebruik rauwe groenten, voeg fruit, 
dadels of kruiden toe.

MAAK JE EIGEN DRESSING EN 
KRUIDENMENGSELS
Mix restjes groenten, noten, krui
den, gedroogde vruchten, noten
boter.

Ideaal voor alle soorten blenders

Creatieve tip
Voeg tofu toe voor een romige 
textuur.

MAAK JE EIGEN IJS
Mix bevroren fruit zoals banaan, 
frambozen en aardbeien.

Verschil tussen de blenders
Diamond Blender en  
Blender met glazen mengbeker 
Je zal wat vloeistof moeten toe
voegen.

Blender met optimale prestaties 
en Power Blenders Series
Werkt met een heel klein beetje of 
zonder vloeistof.

Creatieve tip
Voeg chocolade, vanille, kaneel, 
kardemom, geraspte kokos, moer
beien, rozenwater, houtskool, noten 
of andere favoriete smaken toe.

MAAK JE EIGEN SMOOTHIE
Mix vers of bevroren fruit en groen
ten, noten, zaden, granen.

Verschil tussen de blenders
Diamond Blender en  
Blender met glazen mengbeker 
Voeg een beetje meer water toe.

Blender met optimale prestaties 
en Power Blenders Series
Je kan het ook in een dikke of 
bevroren smoothie kom maken. 
Gebruik het smoothieprogramma 
of de Pulsefunctie voor de beste 
resultaten.
 
Creatieve tip
Voeg wortelloof, wilde kruiden, bloe
men, kurkuma, gember, houtskool 
toe.
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FRISSE START
Zoete aardappelpannenkoeken
Banaanbosbessenbrood
Gezouten karamelpindakaasgranola
Een boost voor het hardlopen 

GEZONDE DRANKEN
Groene zuiverende smoothie
Zwarte detox limonade
Goudkleurige kurkuma latte shake

ZOETE VERWENNERIJ
Stracciatella nicecream 
Chocolademousse
Glutenvrije chocoladeeiwit muffins

KEUKEN ESSENTIALS
Notenboter
Plantaardige melk
Vegan kruidenmengsel en crumble

SPREADS EN DIPS 
VOOR ELKE GELEGENHEID
Doperwtenspread met munt
Gladde bonenhummus
Zoete tomatensalsa
Zijdentofu mayonaisesaus

COMFORTFOOD 
Fruitige kerriesoep
Romige bloemkoolsoep
Bloemkoolrijst

INSPIRERENDE 
RECEPTEN



FRISSE START

Zoete aardappelpannenkoeken

Banaan-bosbessenbrood

Gezouten karamel-pindakaasgranola

Een boost voor het hardlopen
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AANTAL PERSONEN: 4 

Ingrediënten
250 g zoete aardappelen, gekookt

1 banaan

120 ml spuitwater

150 ml havermelk

100 g speltbloem

1 el chiameel of chiazaad

1 snufje zout

1 el ongeraffineerde suiker of kokossuiker

Bereiding
Schil de zoete aardappelen, snijd ze in gro
te blokjes en kook tot ze zacht zijn. Giet 
de aardappelen af en bewaar ze. Pel de 
banaan en meng deze door de havermelk. 
Voeg de resterende ingrediënten toe, draai 
het deksel vast en mix opnieuw tot een 
glad mengsel.

Laat het beslag 20 minuten staan om even
tuele klontjes op te lossen en de chia ef
fectief te maken.

Verhit een beetje olie in een koekenpan 
met antiaanbaklaag op een matig vuur. 

Gebruik 2 eetlepels beslag per pannen
koek en bak de pannenkoek 2 tot 3 minuten 
aan beide kanten. Doe hetzelfde met het 
resterende beslag. Serveer eventueel met 
bessen, yoghurt, vanilleijs en ahornsiroop 
naar wens.

ZOETE AARDAPPEL-
PANNENKOEKEN

WIE HOUDT ER NIET VAN PANNENKOEKEN VOOR HET ONTBIJT? DIKKE EN 

STEVIGE ZOETE AARDAPPELPANNENKOEKEN ZIJN DE PERFECTE MANIER OM 

DE DAG MEE TE BEGINNEN. JE ZULT DOL ZIJN OP HUN VERFIJNDE SMAAK 

EN LUCHTIGE TEXTUUR.

Creatieve tip
Voor een glutenvrije versie kan 
speltbloem worden vervangen 
door boekweit of havermeel. 
Havermelk kan worden vervan
gen door alle andere melk
soorten. Chiameel kan worden 
vervangen door vlaszaad of 
maïszetmeel.

Toptip
Het beslag kan ook worden ge
bruikt om wafels te maken.



36 | KitchenAid Inspirerende recepten | 37 

AANTAL PERSONEN: 4-6

Ingrediënten
3 gevlekte bananen 

100 g speltbloem

100 g havermeel (of anders speltbloem)

120 ml spuitwater

80 g siroop (suikerbiet, ahorn of andere 
naar keuze)

2 tl bakpoeder

80 g bevroren bosbessen

Bereiding
Verwarm de oven voor op 170180°C. Vet 
een broodblik van 24 x 10 cm in. Meng de 
ingrediënten, behalve de bosbessen, in de 
mengbeker. 

Draai het deksel vast en mix totdat de in
grediënten goed vermengd zijn. Meng de 
bosbessen onder het beslag en giet het 
mengsel in het blik. Bak 4045 minuten of 
totdat bij het doorprikken met een spies in 
het midden van het brood, deze er schoon 
uitkomt. Laat het brood 10 minuten afkoe
len, haal het dan uit het blik en laat het 
verder helemaal afkoelen.

DIAMOND BLENDER EN 
BLENDER MET GLAZEN 
MENGBEKER

AANTAL PERSONEN: 4-6

Ingrediënten
3 gevlekte bananen

100 g speltbloem

100 g havervlokken

120 ml spuitwater

80 g siroop (suikerbiet, ahorn of andere 
naar keuze)

2 tl bakpoeder

80 g bevroren bosbessen

Bereiding
Verwarm de oven voor op 170180°C. Vet 
een broodblik van 24 x 10 cm in. Meng de 
ingrediënten, behalve de bosbessen, in de 
mengbeker. 

Draai het deksel vast en mix totdat de in
grediënten goed vermengd zijn. Meng de 
bosbessen onder het beslag en giet het 
mengsel in het blik. Bak 4045 minuten of 
totdat bij het doorprikken met een spies in 
het midden van het brood, deze er schoon 
uitkomt. Laat het brood 10 minuten afkoe
len, haal het dan uit het blik en laat het 
verder helemaal afkoelen.

BANAAN-BOSBESSENBROOD

WAAROM COMPROMISSEN SLUITEN OP SMAAK? DIT BROOD IS VOCHTIG  

EN HEERLIJK MET VEEL BANAAN- EN BOSBESSENSMAAK! VRIENDEN EN  

FAMILIE ZULLEN ER DOL OP ZIJN.

BLENDER MET OPTIMALE 
PRESTATIES EN POWER 
BLENDERS SERIES

Creatieve tip
Om je recept meer smaak te 
geven, voeg je kruidnagel, een 
snufje kaneel of knapperige 
noten toe.

Toptip
Het smaakt ook heerlijk geroosterd!
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HOEVEELHEID: 500 G

Ingrediënten
150 g havervlokken

20 g quinoa, gepoft

30 g gezouten pinda’s

160 g dadelpasta

140 g pindakaas

1 snufje zout

Bereiding
Meng de dadelpasta, pindakaas en een 
snufje zout in de blender.

Meng de droge ingrediënten in een kom. 
Giet de pindakaasdadelcrème over de dro
ge ingrediënten en roer tot een gelijkmatig 
mengsel.

Verdeel de granola gelijkmatig over een 
bakplaat. Bak 10 minuten in de oven en 
roer halverwege één keer door.

Haal de granola uit de oven als hij licht ge
roosterd en goudbruin is. Haal van de bak
plaat en laat afkoelen totdat de granola op 
kamertemperatuur is en hard is geworden. 

GEZOUTEN KARAMEL- 
PINDAKAASGRANOLA

HOEVEELHEID: 500 G

Ingrediënten
150 g havervlokken

20 g quinoa, gepoft

30 g gezouten pinda’s

160 g dadelpasta

140 g pindakaas

1 snufje zout

Bereiding
Meng de dadelpasta, pindakaas en een 
snufje zout in de blender. 

Meng de droge ingrediënten in een kom. 
Giet de pindakaasdadelcrème over de dro
ge ingrediënten en roer tot een gelijkmatig 
mengsel.

Verdeel de granola gelijkmatig over een 
bakplaat. Bak 10 minuten in de oven en 
roer halverwege één keer door.

Haal de granola uit de oven als hij licht ge
roosterd en goudbruin is.  Haal van de bak
plaat en laat afkoelen totdat de granola op 
kamertemperatuur is en hard is geworden.

DIAMOND BLENDER EN 
BLENDER MET GLAZEN 
MENGBEKER

BLENDER MET OPTIMALE 
PRESTATIES EN POWER 
BLENDERS SERIES
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Creatieve tips
Hieronder vind je een paar 
leuke ideeën om de knapperige 
granen op een andere manier 
te gebruiken
Voor een knapperige verrassing, 
voeg de granola toe aan een 
broodrecept of gooi een handje 
in je muffin of pannenkoekenbe
slag voor meer textuur.

Fleur je chiazaadpudding op met 
een handje granola.

Bestrooi na het bakken een 
groentegratin met granola in 
plaats van broodkruimels.

Strooi zoutzoete granola over 
salades.

Toptip
Voeg melk toe aan je kom gra
nola voor het ontbijt of strooi je 
granola over fruitpuree en zoete 
yoghurt.

Granola kan maximaal 2 weken 
in een luchtdicht bakje worden 
bewaard.
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AANTAL PERSONEN: 1

Ingrediënten
2 dadels, ontpit

1 tl chiazaad

250 ml kokoswater of water

sap van 1 citroen

Bereiding
Meng de ingrediënten in de mengbeker. 
Draai het deksel vast. Blend tot alles goed 
is verwerkt. Laat het mengsel 30 minuten 
rusten vóór het opdrinken om eventuele 
klontjes nog laten op te lossen en de chia 
effectief te maken.

EEN BOOST VOOR  
HET HARDLOPEN
KRIJG DE ENERGIE DIE JE NODIG HEBT  

VOORDAT JE AAN JE HARDLOOPRONDJE 

BEGINT!



GEZONDE DRANKEN

Groene zuiverende smoothie

Zwarte detox limonade

Goudkleurige kurkuma latte shake
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AANTAL PERSONEN: 2

Ingrediënten
150 g bevroren mango

1 bosje peterselie

10 basilicumblaadjes

2 takjes munt

sap van een halve citroen

200 ml kokoswater of water

Bereiding
Meng in volgorde water, citroensap, krui
den en mango in de mengbeker. Draai het 
deksel vast en zet de Power Plus Blender 
op de smoothiestand. Blend net zolang 
tot de blender vanzelf stopt.

Of meng de ingrediënten in de blender 
zoals aangegeven, zet het deksel vast en 
draai de knop naar stand 1, terwijl je de 
snelheid langzaam verhoogt (stand 9 of 11). 

Meng in circa 1 minuut tot een glad meng
sel,  of blend tot een glad vloei baar meng
sel op de hoogste snelheid.

Schraap eventueel de zijkanten van de 
mengbeker schoon. Smoothies zijn het 
lekkerst als je ze meteen serveert!

GROENE ZUIVERENDE  
SMOOTHIE
DEZE KRACHTIGE GROENE SMOOTHIE IS EEN MANIER OM JE LICHAAM  

TE RESETTEN EN VOOR TE BEREIDEN OP EEN GEZONDERE LEVENSSTIJL!

Creatieve tip
Voor een extra romige smoothie 
voeg je 2 eetlepels kokosmelk 
toe; een halve theelepel matcha 
zal jou echter opnieuw energie 
geven! 
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AANTAL PERSONEN: 6-8

Ingrediënten
1 liter rooibosthee

sap van 2 citroenen

15 basilicumblaadjes

5 dadels, ontpit

1 tl geactiveerde houtskool

Bereiding
Meng de ingrediënten in de mengbeker. 
Draai het deksel vast en blend totdat de 
ingrediënten goed vermengd zijn. Giet de 
limonade over ijsblokjes in gekoelde gla
zen, voeg een paar schijfjes citroen toe en 
je bent klaar!

ZWARTE DETOX  
LIMONADE
HOUTSKOOL LIMONADE IS DE PERFECTE MANIER OM IN ÉÉN SLOKJE 

GEHYDRATEERD TE BLIJVEN, JE LICHAAM TE ONTGIFTEN EN VAN DE ZOMER 

TE GENIETEN. ROOIBOSTHEE, VERSE CITROENEN EN BASILICUM MAKEN 

DEZE DRANK ECHT HEERLIJK.

Creatieve tip
Als je verkouden bent, kun je wat 
cayennepeper aan de limonade 
toevoegen, of verse gember 
en wat muntblaadjes, als je dat 
liever hebt, om je spijsvertering 
te bevorderen. Als je van prik 
houdt, vervang dan de thee door 
spuitwater. 

Toptip
Het houtskoolpoeder zinkt naar 
de bodem als je de limonade laat 
staan. Roer of schud de limonade 
voordat je haar opdrinkt.



50 | KitchenAid Inspirerende recepten | 51 

GOUDKLEURIGE KURKUMA  
LATTE SHAKE
GENIET VAN DEZE ZONNIGE, SUPER ROMIGE EN RIJK GEKRUIDE SHAKE!

AANTAL PERSONEN: 2

Ingrediënten
1 bevroren banaan, in grove stukken 

½ tl (3 g) kurkumapoeder

150 ml havermelk

200 ml water

2 el (25 g) amandelboter

1 tl psylliumvezels

1 snufje vanillepoeder

1 snufje kaneel

1 snufje kardemom

Bereiding
Laat de psylliumvezels gedurende 30 mi
nuten in water weken.

Doe alle ingrediënten in de mengbeker, 
draai het deksel vast en blend tot een 
goudkleurig en romig vloeibaar mengsel. 
Voeg eventueel meer vloeistoffen toe.

Serveer de shake in glazen en drink met een 
rietje om gele mondhoeken te voorkomen!

AANTAL PERSONEN: 2

Ingrediënten
1 bevroren banaan, in grove stukken 

1 kleine kurkumawortel

150 ml havermelk

200 ml water

25 g amandelen

1 tl psylliumvezels

1 snufje vanillepoeder

1 snufje kaneel

1 snufje kardemom

Bereiding
Laat de psylliumvezels gedurende 30 mi
nuten in water weken.

Doe alle ingrediënten in de mengbeker, 
draai het deksel vast en zet de blender op 
de sapstand. Blend net zolang tot de blen
der vanzelf stopt. Of meng de ingrediënten 
in de blender, zet het deksel vast en draai 
de knop naar stand 1. Verhoog langzaam 
de snelheid tot hoog (stand 9 of 11) en 
meng tot een goudkleurig en romig meng
sel. Voeg eventueel meer vloeistoffen toe.

Serveer de shake in glazen en drink met een 
rietje om gele mondhoeken te voorkomen!

DIAMOND BLENDER EN 
BLENDER MET GLAZEN 
MENGBEKER

BLENDER MET OPTIMALE 
PRESTATIES EN POWER 
BLENDERS SERIES



SPREADS EN DIPS 
VOOR ELKE GELEGENHEID

Doperwtenspread met munt

Gladde bonenhummus

Zoete tomatensalsa

Zijdentofu mayonaisesaus
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DOPERWTENSPREAD  
MET MUNT
DEZE EENVOUDIGE DOPERWTENDIP MET MUNT IS ONTZETTEND 

SMAAKVOL EN HEERLIJK LENTEFRIS!

HOEVEELHEID: 450 G

Ingrediënten
450 g doperwten, bevroren

200 ml groentebouillon

sap van een halve citroen

1 bosuitje

1 handje munt

peper en zout naar smaak

Bereiding
Meng alle ingrediënten in de mengbeker. 
Draai het deksel vast en gebruik de Pulse 
functie om de ingrediënten fijn te hakken 
tot ze glad zijn. Voeg eventueel een beetje 
meer bouillon toe.

Creatieve tip
Het toevoegen van extra ci
troensap zorgt voor een heldere 
en pittige smaak om indruk te 
maken op je gasten.
Voor een rijkere en romigere dip 
met nog meer smaak, voeg je 
12 eetlepels tahin of een halve 
avocado toe.

Toptip
Deze spread is eenvoudig te ma
ken en veelzijdig te gebruiken. 
Serveer de spread op geroos
terd roggebrood of maak een 
complete sandwich met avocado, 
spruitjes en sla.
Het is ook een geweldige dip 
voor rauwe groenten. Probeer 
een lentemix van asperges, wor
telen en radijs.
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GLADDE  
BONENHUMMUS
EEN GEZONDE DIP MET EEN LICHTE, ZIJDEZACHTE TEXTUUR  

EN EEN UNIEKE SMAAK.

Ingrediënten
400 g kidneybonen, cannellini bonen 
of witte bonen in blik met aquafaba 
(bonenwater)

1 el tahin

1 tl knoflookpoeder

1 tl harissapoeder

1 snufje komijn

sap van 1 citroen

zout naar smaak

Bereiding
Meng alle ingrediënten in de mengbeker. 
Draai het deksel vast en hak de ingredi
enten. 

Voeg eventueel meer water toe en blijf 
blenden tot een glad mengsel.

Creatieve tip
De spread smaakt ook geweldig 
met geactiveerde houtskool (1 
theelepel).
Zwarte houtskool spoelt giftige 
stoffen weg, maar wees er ook 
van bewust dat zwarte houtskool 
medicijnen minder effectief kan 
maken, omdat het het vermo
gen van het lichaam om deze te 
absorberen kan beperken.

Je kunt de ingrediënten aan
passen aan je eigen voorkeur, 
afhankelijk van hoe sterk je de 
smaak en hoe dik je de hummus 
wilt hebben. Begin met minder 
vloeistof... Je kunt altijd meer 
toevoegen naarmate je mengt!

Toptip
Smeer de hummus in een dikke 
laag op geroosterd roggebrood 
en serveer met geroosterde 
groenten, noten en/of sesam
zaad, of serveer met driehoekige 
pitabroodjes en rauwe groenten.
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ZOETE  
TOMATENSALSA
DE MEDITERRANE AROMA’S VAN DEZE SALSA  

NEMEN JE METEEN MEE NAAR HET ZUIDEN...  

PERFECT VOOR DE ZOMER!

HOEVEELHEID: 450 G

Ingrediënten
3 tomaten

4 zongedroogde tomaten

1 bosje peterselie (circa 12 g)

¼ ui

½ teentje knoflook

10 basilicumblaadjes

25 g pijnboompitten

1 chilipeper

zout naar smaak

Bereiding
Meng alle ingrediënten in de mengbeker. 
Draai het deksel vast en gebruik de Pulse 
functie om de ingrediënten te hakken tot 
ze goed vermengd zijn, maar met behoud 
van wat textuur. Breng op smaak.

Creatieve tip
Voor extra smaak en smaakdiep
te, extra vitamines en mineralen, 
voeg je 3 theelepels voedingsgist 
toe.

Toptip
Lekker met tortillachips, brood, 
wortels of selderij.
Dit is ook een heerlijk salsarecept 
voor een vers zomers pastage
recht of een bijgerecht bij gegril
de vis en vlees.
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ZIJDENTOFU  
MAYONAISESAUS

DEZE ROMIGE, LICHT PIKANTE MAYONAISE  

IS KANT-EN-KLAAR VOOR JE FAVORIETE  

SANDWICH OF SALADE.

HOEVEELHEID: 300 G

Ingrediënten
300 g zijdentofu

sap van een halve citroen

1 el rijstazijn of ciderazijn

23 el tamari of sojasaus

1 el mosterd

Bereiding
Doe alle ingrediënten in de blender, draai 
het deksel vast en pureer. Stop één of 
twee keer om de zijkanten van de meng
beker schoon te schrapen en blend tot
dat de tofu volledig glad en gelijkmatig 
gekleurd is. 

Proef en pas de smaak aan door even
tueel meer azijn of tamari/sojasaus toe 
te voegen.

Creatieve tip
Het wordt makkelijk vermengd 
tot een romige spread en vormt 
een goede basis voor een aioli 
(knoflookmayonaise) of een ge
kruide mayo.

Toptip
Deze veganistische saus kan 
gewone mayonaise vervangen. 
Smeer de saus op een broodje of 
meng tot een dip voor chips en 
groenten.
De saus kan maximaal 1 week in 
de koelkast worden bewaard.



COMFORTFOOD

Fruitige kerriesoep

Romige bloemkoolsoep

Bloemkoolrijst
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FRUITIGE  
KERRIESOEP
DEZE RIJKE, ROMIGE KERRIESOEP ZIT VOL MET GEDURFDE 

SMAKEN EN HEERLIJKE GROENTEN EN FRUIT. DE SOEP BEVAT OOK 

ONTSTEKINGSREMMENDE EN ONTGIFTENDE KURKUMA UIT HET 

KERRIEPOEDER.

VOOR 2 TOT 4 PERSONEN

Ingrediënten
1 ½ teentje knoflook, gepeld

½ kleine prei, gesneden

1 tl kerriepoeder

½ appel

½ banaan

1 kleine mango

300 ml groentebouillon

200 ml kokosmelk

1 el olie

zout naar smaak

Bereiding
Verhit de olie in een pan en hak de prei 
en knoflook fijn. Voeg de prei, knoflook, 
kerriepoeder en een snufje zout toe aan 
de pan, dek af en bak op matig vuur. Roer 
het mengsel af en toe door tot het zacht en 
goudbruin is. Snijd het fruit in plakjes, voeg 
deze toe aan de pan en bak 5 minuten. 
Voeg de bouillon en de kokosmelk toe aan 
het fruit en de groenten en laat het geheel 
gaar koken. Laat 10 minuten afkoelen, giet 
dan de inhoud van de pan in de blender, 
draai het deksel vast en pureer tot een glad 
mengsel. Breng op smaak.

VOOR 4 TOT 6 PERSONEN 

Ingrediënten
3 teentjes knoflook, gepeld

34 bosuitjes, gesneden

1 tl kerriepoeder

½ appel

1 banaan

1 grote mango

600 ml groentebouillon

400 ml kokosmelk

zout naar smaak

Bereiding
Doe de bouillon en de melk in de blender. 
Voeg het fruit en de groenten, het kerrie
poeder en een snufje zout toe. Draai het 
deksel vast en zet de blender in de soep
stand, die de soep zal mixen en opwarmen. 
Blend net zolang tot de blender vanzelf 
stopt. Of meng de ingrediënten in de blen
der zoals aangegeven, zet het deksel vast 
en draai de knop naar stand 1. Verhoog 
langzaam de snelheid tot hoog (stand 9 
of 11). Blend circa 45 minuten tot een 
volledig glad mengsel en tot je stoom ziet 
opstijgen.

DIAMOND BLENDER EN 
BLENDER MET GLAZEN 
MENGBEKER

HIGH PERFORMANCE 
BLENDER AND POWER 
BLENDERS SERIES
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ROMIGE  
BLOEMKOOLSOEP
DEZE SOEP IS VULLEND, RIJK EN ONGELOFELIJK OPBEUREND, HEERLIJK 

EN LICHT. EXTRA PLUSPUNT: DEZE SOEP IS VAN NATURE GLUTENVRIJ EN 

VEGANISTISCH. JE ZULT DE MELK EN ROOM HELEMAAL NIET MISSEN!

AANTAL PERSONEN: 2

Ingrediënten
1 (350 g) bloemkool, gestoomd

100 g cashewnoten, geweekt

250300 ml hete groentebouillon

zout naar smaak

Bereiding
Doe de bouillon in de blender. Voeg de 
groenten en noten toe. Draai het deksel 
vast en pureer tot een glad mengsel; breng 
daarna op smaak.

AANTAL PERSONEN: 2 

Ingrediënten

1 (350 g) bloemkool, gestoomd

100 g cashewnoten, geweekt

250300 ml groentebouillon

zout naar smaak

Bereiding
Doe de bouillon in de blender. Voeg de 
groenten en noten toe. Draai het deksel 
vast en zet de blender in de soepstand, 
die de soep zal mixen en opwarmen. Blend 
net zolang tot de blender vanzelf stopt. 
Of meng de ingrediënten in de blender 
zoals aangegeven, zet het deksel vast en 
draai de knop naar stand 1. Verhoog lang
zaam de snelheid tot hoog (stand 9 of 11). 
Blend circa 45 minuten tot een volledig 
glad mengsel en tot je stoom ziet opstijgen.

Creatieve tip
Voeg citroensap, dadels of je favo
riete kruiden toe.

DIAMOND BLENDER EN 
BLENDER MET GLAZEN 
MENGBEKER

BLENDER MET OPTIMALE 
PRESTATIES EN POWER 
BLENDERS SERIES
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BLOEMKOOLRIJST

BLOEMKOOLRIJST IS EEN PRACHTIG 

GRAANVRIJ EN KOOLHYDRAATARM 

ALTERNATIEF VOOR RIJST. HET 

IS OOK EEN PRIMA MANIER OM 

ONOPGEMERKT MEER GROENTEN 

TE ETEN!

AANTAL PERSONEN: 2

Ingrediënten
1 grote bloemkool

Bereiding
Was en droog de bloemkool goed af. Snijd 
de bloemkool doormidden en verwijder alle 
roosjes. Doe de roosjes in de mengbeker, 
draai het deksel vast en meng op gemid
delde snelheid of gebruik de Pulsefunctie.

Creatieve tip
Verwarm 2 el olijfolie in een grote 
pan en bak een paar minuten 
lang een halve in blokjes gesne
den ui tot deze doorschijnend is. 
Voeg de bloemkoolrijst toe aan 
de pan en bak nog 57 minu
ten, breng op smaak met zout 
en peper, tamari/sojasaus of 
gehakte peterselie en knoflook, 
verse koriander en sap van 12 
limoenen, tomaten, jalapeño’s en 
kruiden voor rijst op oriëntaalse, 
mediterrane of Mexicaanse wijze!

Toptip
Als je de bloemkoolrijst eenmaal 
hebt gemaakt, kun je hem mak
kelijk koken of rauw opeten! Ge
bruik bloemkoolrijst in recepten 
waar je rijst aan moet toevoegen, 
zoals roerbakgerechten of gebak
ken rijst. Bewaar restjes maximaal 
5 dagen in de koelkast. Bewaar 
ongekookte bloemkoolrijst maxi
maal 1 maand in de vriezer.



ZOETE VERWENNERIJ

Stracciatella nicecream

Chocolademousse

Glutenvrije chocolade-eiwit muffins
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STRACCIATELLA 
NICE CREAM
DIT HEERLIJKE STRACCIATELLA-IJS BIEDT VERKOELING  

OP EEN HETE ZOMERDAG - EN HET IS VOLLEDIG VRIJ  

VAN GERAFFINEERDE SUIKER!

AANTAL PERSONEN: 2 

Ingrediënten
120150 ml plantaardige drank (zoals 
kokosmelk, amandelmelk, etc.)

3 bevroren bananen, in grove stukken

20 g pure chocolade

Bereiding
Meng in volgorde de melk en de bananen 
in de mengbeker. Draai het deksel vast en 
blend de ingrediënten in circa 1 minuut tot 
een vloeibaar mengsel. Schraap eventueel 
de zijkanten van de mengbeker schoon. 
Blend niet te lang, anders begint het ijs te 
smelten. Als het mengsel te dik is, voeg je 
een beetje extra kokosmelk toe.

Voeg de pure chocolade toe en meng voor
zichtig door de Pulsetuimelschakelaar 2 tot 
3 keer te gebruiken. Giet in 1 of 2 kommen 
en serveer onmiddellijk of stop het ijs in een 
luchtdicht bakje en zet dit in de vriezer tot 
het stevig is (ongeveer 2 uur). Het ijs kan 1 
week in de vriezer worden bewaard.

AANTAL PERSONEN: 2

Ingrediënten
3 bevroren bananen, in grove stukken

20 g pure chocolade

kokosmelk (optioneel)

Bereiding
Stop de bananen in de mengbeker. Zet het 
deksel vast en draai de knop naar stand 1. 
Verhoog langzaam de snelheid tot hoog 
(stand 9 of 11). Meng in circa 30 secon
den tot een volledig glad mengsel. Schraap 
eventueel de zijkanten van de mengbeker 

met de stamper schoon. Blend niet te lang, 
anders begint het ijs te smelten. Als het 
mengsel te dik is, voeg je een beetje extra 
kokosmelk toe.

Voeg de pure chocolade toe en meng voor
zichtig door de Pulsetuimelschakelaar 2 tot 
3 keer te gebruiken.

Giet in 1 of 2 kommen en serveer onmid
dellijk of stop het ijs in een luchtdicht bak
je en zet dit in de vriezer tot het stevig is 
(ongeveer 2 uur). Het ijs kan 1 week in de 
vriezer worden bewaard.

Creatieve tip
Voeg maanzaad, gehakte geroos
terde amandelen, kokosvlokken, 
citroensap en dadels naar smaak 
toe.

DIAMOND BLENDER EN 
BLENDER MET GLAZEN 
MENGBEKER

BLENDER MET OPTIMALE 
PRESTATIES EN POWER 
BLENDERS SERIES
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CHOCOLADEMOUSSE

DIT RECEPT ZAL JE VOLLEDIG VERRASSEN! DE MOUSSE IS ZEER VERFIJND, 

VOL, FLUWEELZACHT, ROMIG EN ONGELOFELIJK EENVOUDIG OP 

TE KLOPPEN. JE ZULT NOOIT VERMOEDEN DAT HET VEGANISTISCH, 

GLUTENVRIJ, EIVRIJ EN ZUIVELVRIJ IS. PERFECT ALS LICHTE TRAKTATIE  

NA HET ETEN OF GEZOND TUSSENDOORTJE.

AANTAL PERSONEN: 4

Ingrediënten
400 g biologische zijdentofu

100 g pure chocolade (70%)

12 dadels, ontpit of 70 g ongeraffineerde 
suiker

1 snufje zout

Bereiding
Smelt de chocolade in een hittebestendige 
kom boven een pan met sudderend water. 
Roer de chocolade af en toe door terwijl 
deze zachter wordt. Bewaar en laat afkoe
len op kamertemperatuur.

Meng intussen in de blender de zijdentofu 
met dadels of suiker. Draai het deksel vast 
en blend tot een glad mengsel.

Voeg de gesmolten chocolade toe en 
blend totdat alle ingrediënten goed ver
mengd zijn.

Schep het mengsel in kommen of glazen 
en laat het 30 minuten in de koelkast staan 
voordat je het opdient.

Creatieve tip
Garneer met chocoladeschaaf
sel, frambozen, bramen of een 
takje verse munt.
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GLUTENVRIJE  
CHOCOLADE-EIWIT MUFFINS
DEZE HEERLIJKE VEGANISTISCHE CHOCOLADE-EIWIT MUFFINS  

ZIJN PERFECT VOOR EEN MIDDAGSNACK OF EEN SNEL ONTBIJT!

HOEVEELHEID: 12 MUFFINS

Ingrediënten
1 banaan

300 ml havermelk

200 ml spuitwater

100 g witte bonenmeel

80 g pindakaas

20 dadels, ontpit

2 el chocoladepoeder

1 el cacaonibs

2 tl bakpoeder

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C. Meng alle 
ingrediënten behalve het bakpoeder en 
de cacaonibs tot een gelijkmatig mengsel. 
Voeg het bakpoeder en de cacaonibs toe 
en blend nogmaals op de laagste snelheid. 
Verdeel het mengsel over 1012 siliconen 
muffinvormpjes. Bak ze gedurende 2025 
minuten. Laat de muffins helemaal afkoelen 
vooraleer deze te verobberen.

 

Creatieve tip
Je kunt je eigen meel maken 
door de gedroogde bonen te 
malen in een krachtige blender. 
Zet de machine aan en verhoog 
de snelheid tot de maximale 
stand voor gelijkmatig fijnge
malen bonen!



KEUKEN ESSENTIALS

Notenboter

Plantaardige melk

Vegan kruidenmengsel en crumble
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NOTENBOTER

ZELFGEMAAKTE NOTENBOTERS ZIJN ZOVEEL LEKKERDER  

DAN WANNEER JE ZE IN DE WINKEL KOOPT. BOVENDIEN KAN  

JE ZELF BEPALEN HOE KNAPPERIG OF GLAD JE ZE WENST  

TE MAKEN EN WELKE EXTRA SMAKEN JE ERAAN WILT TOEVOEGEN.

HOEVEELHEID: 240 G 

Ingrediënten
240 g noten

35 el zonnebloemolie 

Bereiding
Rooster de noten goudbruin en laat afkoe
len. Doe de noten in de blender, draai het 
deksel vast en hak ze tot ze fijngemalen zijn. 
Verhoog de snelheid en voeg geleidelijk 
de olie toe tot de boter geëmulgeerd is.

HOEVEELHEID: 400 G

Ingrediënten
400 g noten

Bereiding
Rooster de noten goudbruin en laat afkoe
len. Doe de noten in de blender, zet het 
deksel vast, draai de knop op stand 1 en hak 
tot ze fijngemalen zijn. Verhoog langzaam 
de snelheid tot gemiddeld hoog (stand 8). 
Blend en duw tegelijkertijd met de stamper 
de ingrediënten naar beneden tot de boter 
geëmulgeerd is.

Creatieve tip
Je kunt de notenboter direct 
gebruiken in een van je favoriete 
recepten of in een glazen pot 
doen en in de koelkast bewaren.
Notenboter zonder toevoegin
gen kan je meestal minstens een 
maand bewaren. 
Voor extra smaak kun je zout of 
specerijen, dadels of chocola
depoeder toevoegen. Maar het 
toevoegen van ingrediënten kan 
de textuur van je notenboter 
aantasten en heeft ook invloed 
op de houdbaarheid.

Serveertip
De notenboter kan op brood 
worden geserveerd, gebruikt 
worden bij het maken van  sau zen, 
koekjes en shakes, of als zoete 
lekkernij worden gegeten.

DIAMOND BLENDER EN 
BLENDER MET GLAZEN 
MENGBEKER

BLENDER MET OPTIMALE 
PRESTATIES EN POWER 
BLENDERS SERIES
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PLANTAARDIGE  
MELK
MET SLECHTS EEN BLENDER, NOTEN EN EEN BEETJE TIJD  

KUN JE ZELF HEERLIJKE ZUIVELVRIJE MELK MAKEN!

AANTAL PERSONEN: 4

Ingrediënten
500 ml water

75 g notenboter

34 dadels

1 snufje zout

1 tl vanilleextract

Bereiding
Meng het ingrediënt naar keuze met water 
in de mengbeker. Draai het deksel vast en 
blend tot een glad vloeibaar mengsel.

Bekleed een fijnmazige zeef met dubbele 
laag kaasdoek en zeef de melk in een bakje. 
Druk met een rubberen spatel op de vaste 
stoffen om alle melk te extraheren.

AANTAL PERSONEN: 4

Ingrediënten
500 ml water

75 g noten, haver, gekookte

34 dadels

1 snufje zout

1 tl vanilleextract

Bereiding
Meng het ingrediënt naar keuze met water 
in de mengbeker van de Power Plus Blen
der. Draai het deksel vast en zet de blender 
op de sapstand. Blend net zolang tot de 
blender vanzelf stopt. 

Of meng de ingrediënten in de blender 
 zoals aangegeven, zet het deksel vast 
en draai de knop naar stand 1. Verhoog 
langzaam de snelheid tot hoog (stand 9 
of 11). Meng tot een volledig glad meng
sel gedurende ongeveer 1 minuut. Zet de 
blender op stand 2 en meng gedurende 
ongeveer 10 seconden om het schuim te 
verminderen. 

DIAMOND BLENDER EN 
BLENDER MET GLAZEN 
MENGBEKER

BLENDER MET OPTIMALE 
PRESTATIES EN POWER 
BLENDERS SERIES
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Creatieve tip
Gebruik plantaardige melk in 
plaats van gewone melk bij het 
bakken of als een smakelijke 
aanvulling op je smoothie ‘s och
tends of je ontbijtgranen. Je kunt 
de dadels vervangen door 1 tot 
2 theelepels ahornsiroop, agave 
nectar of honing.

Toptip
De melk kan 35 dagen in de 
koelkast worden bewaard.
Als je amandelmelk maakt, meng 
dan amandelen met water in een 
kom en laat dit 8 tot 12 uur in de 
koelkast staan (het is het makke
lijkst om dit ‘s nachts te doen). 
Laat de amandelen uitlekken en 
gooi het water weg. Cashewnoten 
hoeven niet te worden geweekt. 
Voor een snelle amandelmelk: 
giet kokend water over de aman
delen en laat 30 minuten weken. 
Laat de amandelen uitlekken en 
ga verder zoals aangegeven.
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VEGAN KRUIDENMENGSEL  
EN CRUMBLE
DEZE HARTIGE, KAASACHTIGE EN NOOTACHTIGE  

SMAAKMAKER ZAL JE VERRASSEN!

HOEVEELHEID: 120 G

Ingrediënten
100 g rauwe cashewnoten

1520 g voedingsgist

1 tl knoflookpoeder

1 tl mosterdzaad

peper en zout naar smaak

Bereiding
Maal de droge ingrediënten op lage 
snelheid in de blender totdat ze dezelfde 
consistentie hebben als geraspte Parme
zaanse kaas.

 

Creatieve tip
Geef je vegan kruidenmengsel 
de perfecte kick door komijn of 
citroensap toe te voegen!

Toptip
Niet alleen ideaal in veganis
tische kaasbereidingen, maar 
ook perfect als smaakmaker van 
traditionele recepten op basis 
van vlees of vis.
Het kruidenmengsel kan maxi
maal 15 dagen in de koelkast 
worden bewaard.
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