


Lunchen zonder brood
en mét veel groenten!
Ik geloof dat veel mensen een betere gezondheid kunnen
hebben, met meer levenskracht & levenslust. Alleen al
door meer plantaardige geneeskracht aan hun leven toe
te voegen.

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn. Maar denk
eens na, wat is de brandstof van je lichaam?

Wat als je nu besluit om je écht te voeden? Meer
plantaardige voeding met geneeskracht. Voeding die bij
je past. Voeding die je nodig hebt. Wat gebeurt er dan?
Laat je verwonderen, ik beloof je dat je versteld zult staan.

Ik zie het als mijn missie de gezondheid van zoveel
mogelijk mensen te verbeteren. Met advies over
geneeskrachtige, plantaardige & natuurlijke voeding.
Maar natuurlijk ook advies over kruiden, darmen,
hormonen, supplementen en leefstijl.

Met dit e-book geef ik je praktische handvatten en kan ik
je hopelijk enthousiasmeren om aan de slag te gaan met
je gezondheid.

Ik heb er zin in, jij ook?

Zorg goed voor jezelf!
Lieneke



Waarom lunchen zónder
brood en mét veel groenten?

Ik noem twee belangrijke redenen:

 Groenten barsten van de voedingsstoffen. Enorme
hoeveelheden mineralen, vitaminen en bouwstoffen die je
lichaam nodig heeft om echt gezond te zijn. En we krijgen
met zijn allen echt veel te weinig groenten binnen.
Onderzoek bevestigt dit. Het liefst zou ik zien dat je 500 gram
groenten per dag eet. En dat gaat heel makkelijk door aan
tenminste 2 maaltijden groenten toe te voegen,  dus zeker
ook aan je lunch!

. Naast veel groenten is het een goed idee om minder
‘snelle’ koolhydraten en suikers te eten. Dat zijn onder
andere brood, pasta, frisdrank, snoep, koek, cake. Maar ook
veel ‘verborgen’ suikers zoals ontbijtkoek, ketchup, fruitsap
en vruchtenyoghurt. Veel mensen denken dat ze slanker
blijven van deze producten omdat ze minder calorieën
bevatten dan vetten en eiwitten. Maar het tegendeel is waar.
Snelle koolhydraten en suikers ontregelen je bloedsuiker-
spiegel en je insuline-niveau. Dat zorgt juist voor  extra
vetopslag, met name op je buik! Zorg dus voor minder
‘snelle’ koolhydraten en voeg iets van vetten en eiwitten toe
aan je maaltijd. Op die manier krijg je een stabiele energie-
voorziening gedurende de hele dag. Voor jou dus geen
snaai- en snackbehoefte meer! Voor jou een dag zonder
energiedips!



Goed om te weten!

Bijna alle ingrediënten uit dit e-book  zijn gewoon in de
supermarkt te koop zijn. Uitzondering zijn tahin (sesam-
pasta) en boekweitmeel. Deze koop je in een reform- of
biowinkel. Hoewel de grotere supermarkten ze vaak wel
gewoon in hun assortiment hebben opgenomen.

Alle gerechten zijn vegetarisch, glutenvrij en tarwevrij.
En op de (schapen)feta na zijn alle gerechten lactosevrij én
geheel plantaardig!

Let dan wel op je jodiuminname. Jodium is onder andere
belangrijk voor je schildklier en daarmee voor je
stofwisseling. Want aan brood wordt gejodeerd zout
toegevoegd en dat krijg je zonder brood wellicht
onvoldoende binnen.

Eet in plaats van brood regelmatig producten die van nature
jodium bevatten. Dat zijn producten uit de zee. Denk aan
zeegroenten, zeewier, zeealgen  of gewoon een snufje
keltisch zeezout door je maaltijd.



Kikkererwten
TO GO
Lekker, snel en gezond!
binnen 10 min. klaar,

Mes, snijplank, water

Kikkererwten zijn gezond. Ze bevatten veel vitaminen en
mineralen, zoals koper, magnesium, vitamine B6, zink en
antioxidanten. Daarnaast bevatten kikkererwten veel
gezonde vezels waardoor je bloedsuikerspiegel
genormaliseerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat een
dagelijkse portie kikkererwten (300 gram) je LDL cholesterol
en triclyceriden verlaagt en   je op die manier minder kans
hebt op hart- en vaatziekten.

Zoals bij elk voedingsmiddel is er ook een andere kant.
Kikkererwten bevatten namelijk veel antinutriënten zoals
saponinen en lectines. Dat zijn stofjes die een plant
aanmaakt ter verdediging tegen bijvoorbeeld insecten. Als
je darmen normaal functioneren is dit geen probleem en
zitten er zelfs positieve eigenschappen aan. Maar zijn je
darmen niet in orde, dan kan het schadelijk zijn. Luister
goed naar je lichaam, als je niet goed op peulvruchten
reageert merk je dit vaak snel genoeg. En is het meteen
een signaal dat je darmen extra aandacht verdienen.

Spoel kikkererwten (en andere bonen en peulvruchten)
altijd goed af onder de kraan. Op die manier spoel je al
veel van die antinutriënten weg.



Kikkererwten
TO GO
Lekker, snel & gezond!.
binnen 10 min. Klaar.

Haal de kikkererwten uit de pot, spoel ze goed af en doe ze
onderin je lunchbox.

Snipper de ui en snijd de tomaat in stukjes. Leg ze bovenop
de kikkererwten.

Doe nu ook de (schapen) feta en de rucola daar bovenop.
De koriander knip je fijn, gewoon inclusief de steeltjes, en
laat je op de rucola neerkomen.

Tot slot maak je de dressing door een ½ limoen uit te
knijpen in de olijfolie en nog een flinke snuf peper toe te voe-
gen. De dressing voeg je toe als je echt gaat eten.

Niet zo’n fan van koriander? Vervang deze dan door
basilicum .

Kikkererwten kun je ook gedroogd kopen en een nachtje
laten weken in water. Eigenlijk veel lekkerder!

De dressing neem je apart mee, bijvoorbeeld in een leeg
glazen (koffiemelk) flesje.

10 gr.
fijngeknipt incl steeltjes

1 100 gr.
in kleine stukjes

 20 ml. +
sap van  +

snuf

190 gram

10 á 15 gram

1
30 gram, fijn
 gesnipperd

50 gram



Verse ‘noedel’ soep
Alleen heet water toevoegen aan je verse
ingrediënten. Supersnel & heerlijk!

Mes, snijplank, waterkoker, spirelli, en een fornuis met pan
of eierkoker.

Een Spirelli is zeker de moeite van het aanschaffen waard.
Het ding lijkt een beetje op een reuzen puntenslijper en
kost ongeveer 15 euro. Gegarandeerd veel plezier, want je
kunt er bijvoorbeeld bij je avondeten ook je pasta door
vervangen. Gewoon direct rauw op je bord en vervolgens je
warme of koude pastasaus erover. Ik eet het zeker 1 x per
week, supersnel, lekker veel groenten & heerlijk!

Kook aan het begin van de week een doosje eieren, die je
de rest van de week direct kunt gebruiken wanneer nodig.
Bijvoorbeeld op een glutenvrije cracker voor bij de rauwkost
(zie verderop in dit e-book).



Verse ‘noedel’ soep
Alleen heet water toevoegen aan je verse
ingrediënten. Supersnel & heerlijk!

Kook en pel een ei.

Draai de courgette in slierten met een Spirelli (of eventueel
in plakken met een kaasschaaf).

Snijd de paksoi in dunne repen, de lente-ui in fijne ringen.
en knip de koriander, incl. steeltjes, in stukjes  Doe alles
samen met de taugé, het ei en een bouillonblokje (of ¾) in je
lunchbox.

Op je werk (of waar dan ook) kook je een ½ liter water en los
je het bouillonblokje op in een ruime kom. Daarna voeg je
alle ingrediënten uit je lunchbox toe. Het ei prak je in de
soep met een vork. Voeg tenslotte een scheutje sojasaus
toe.

Maak je dit gerecht thuis en houd je van écht hete soep?
Maak de soep dan in een pan op het vuur klaar ipv in een
kom.

Ook erg lekker met een handvol (diepvries)erwten!

1
30 gram, fijn
 gesnipperd

10 á 15 gram

50 gram

40 gram
in dunne repen

30 gram

 5 gram

 50 gram
½ liter

met opgelost
bouillonblokje

1
in dunne
ringetjes

of Tamari
(gefermenteerde
sojasaus), scheutje



Buddha Bowl (versie 1)
met avocado dressing
Kleurrijk, lekker & eenvoudig.
Om eindeloos mee te variëren,

Een Buddha Bowl is een gerecht wat je serveert in een kom
en vult met verschillende plantaardige en gezonde
ingrediënten. Mijn voorstel is lekker veel groenten, iets van
gezonde vetten en/of eiwitten en langzame koolhydraten.

Dit is ook lekker als avondeten. Varieer naar hartelust. Denk
bijvoorbeeld aan  noten, zaden, verschillende bladgroenten,
venkel, bonen, radijsjes, zoete aardappel, pompoen, maïs
broccoli, hele haver, bloemkoolrijst en verse kruiden naar
keuze.



Buddha Bowl (1)
met avocado dressing
Kleurrijk, lekker & eenvoudig.
Om eindeloos mee te variëren.

Kook de quinoa 10 minuten in ruim water en giet daarna af.

Snijd de rode kool in reepjes/stukjes.

Halveer de avocado in de lengte en verwijder de pit. Met een
lepel haal je het vruchtvlees eruit en je snijd het daarna in
repen.

Schaaf de wortel met een kaasschaaf in plakken.

Vervolgens neem je een ruime kom. Onderin doe je de
spinazie. Daar bovenop leg je in parten de rode kool, de
wortel, de paprika en de ½ avocado in repen. In het midden
de dressing, zie onderstaand. De kiemen op de dressing en
tot slot strooi je de munt eroverheen.

Doe het vruchtvlees van ¼ avocado in een kommetje en
prak goed met een vork. Roer er 1 eetlepel olijfolie, een snuf
peper en het sap van een ½  limoen door. Maak de dressing
zodra je echt gaat eten.

2 eetl.
fijngehakt

5 eetl. / 50 gram

30 gram,

,
 40 gram

,
 30 gram

Pluk

Dressing:
+ sap van , snuf

  & eetl.

 30 gram ,
  geschaafd

½ in plakken en
¼ voor de dressing



RAUW! Met hummus
Ideaal voor onderweg.

Mes, snijplank, keukenmachine

Ik heb gekozen voor bleekselderij, wortels, gele paprika en
cherry tomaten.
Maar bloemkool, radijs, rode paprika, olijven, komkommer
& witlof kunnen natuurlijk ook prima. Leef je uit!

Was de groenten, snijd ze indien nodig in repen en doe ze
in je lunchbox.

Voor de hummus doe je alle ingrediënten (zie volgende blz.)
in een keukenmachine en maal je totdat er een gladde
massa ontstaat. Je kan altijd wat extra citroensap, olie of
een beetje water toevoegen als je de hummus iets zachter
wilt.

Kies voor bieten- of kerriehummus, welke het meest
aanspreekt!

Met deze hoeveelheden hummus hou je wat over voor op
de boekweit wrap (zie elders in dit e-book). Verder kun je bij
je lunch ook een glutenvrije cracker belegd met hummus
eten.



,
200 gram

,
uitgeknepen

1 eetl.
met een flinke
snuf

125 gram

,
75 gram

1 thl.

1 volle eetl.

(sesampasta)

1 teen

1 volle thl.

1 teen

,
uitgeknepen

1 volle eetl.

(sesampasta)

1 eetl.
met een flinke
snuf



Boekweitwrap met
hummus, ei & spinazie
Bedenk zelf de lekkerste variaties
voor een heerlijke lunchwrap!

- 1 eetl. Hummus  - handje spinazie
- 1 gekookt ei   - beetje feta, verkruimeld
- 1 lente-ui in plakjes - een plukje tuinkers

Het basisrecept voor de wraps vind je op de volgende blz.

Kook en pel een ei. Snijd de lente-ui in dunne ringen.

Smeer de wrap in met je favoriete hummus.
Recepten vind je elders in dit e-book.

Op de hummus leg je een laagje spinazie. Daarop leg je het
ei in plakjes, vervolgens de lente-ui en de feta. Tot slot een
laagje tuinkers en rollen maar.

Ga vooral zelf op zoek naar lekkere vullingen voor je lunch
wrap. Er is veel mogelijk! Denk aan restjes van je diner van
de dag ervoor, kikkererwten, avocado, veldsla, paprika, kie-
men, kwark, komkommer, etc. Leef je uit!



Boekweit wraps
Wraps als perfecte basis voor een
heerlijke, snelle en gevarieerde lunch.

- 1 ei
- 50 gram boekweitmeel
- 150 ml plantaardige melk
(rijstemelk, amandelmelk of havermelk, koop ze ongezoet,
gewoon in de supermarkt bij de houdbare melk).
- 1 theelepel kruiden naar keuze (ik koos voor garam
masala, een Indiaas kruidenmengsel)
- kokosolie om in te bakken

Doe alle ingrediënten in een mengkom en roer met een
garde tot een egale massa.
Verhit een koekenpan. Smelt de kokosolie. Voeg
vervolgens de helft van het mengsel toe.
Laat de wrap langzaam garen en keer/flip hem om zodra
de onderkant goudbruin begint te worden. Laat de
andere kant ook goudbruin worden.

Bak in één keer een flinke stapel wraps en vries ze in.
Het is wat werk, maar wel de basis voor heerlijke,
gevarieerde en snelle lunchwraps die je ook nog eens
makkelijk kunt meenemen. Perfect omdat je de wraps
eenvoudig kunt vullen met veel groenten.
En wist je dat boekweit geen graan is? Het is een zaadje!



Buddha Bowl (versie 2)
met tahindressing
Kleurrijk, lekker & eenvoudig.
Om eindeloos mee te variëren,

Dit gerecht is ook prima op je werk te bereiden en heel ge-
schikt om samen met je collega’s te eten. Je spreekt af dat
iemand een pak quinoa kookt en meeneemt. Verder heb je
niet veel nodig, de ingrediënten, bestek, een paar kommen,
een snijplank en stromend water.
Zo gemaakt! En als je echt lui bent koop je de rauwkost
geraspt of gesneden in de winkel.
Samen kun je elkaar inspireren tot de lekkerste variaties!
Stuur je me een foto?



Buddha Bowl (2)
met tahin dressing
Kleurrijk, lekker & eenvoudig.
Om eindeloos mee te variëren.

Kook de quinoa 10 minuten in ruim water en giet daarna af.

Snijd de gekookte bieten in stukjes, de lente-ui in ringen,
schaaf de komkommer in de lengte met een kaasschaaf &
rasp de wortel (tenzij je hem geraspt heb gekocht ;-)

Haal de kikkererwten uit de pot en spoel goed af.

Vervolgens neem je een ruime kom. Onderin doe je de
veldsla. Daarbovenop leg je in parten de kikkererwten, de
quinoa, de wortel, de komkommer (in rolletjes) en de
bieten. Nu volgt de dressing (zie onderstaand). De lente-ui
en de kiemen doe je daar bovenop en tot slot strooi je de
munt eroverheen.

Doe 1 eetlepel olijfolie in een kommetje. Voeg daar een snuf
peper aan toe + een eetlepel tahin (sesampasta) + 2 eetl.
citroensap. Even doorroeren en klaar. Over de buddha bowl
verdelen zodra je echt gaat eten.

5 eetl.
50 gram

,
5 eetl.
50 gram

30 gram
,

rasp

Pluk

2 eetlepels
fijngehakt

30 gram

30 gram

1 eetl.
snuf  en 2
eetl.

1 eetlepel

,
30 gram,
geschaafd

,
30 gram



Courgette ‘noedels’
met avocado saus
Maak iedereen jaloers met jouw lunch,
Eenvoudig te maken en mee te nemen.

Mes, pot, snijplank, vork & spirelli

Een Spirelli is zeker de moeite van het aanschaffen waard.
Het ding lijkt een beetje op een reuzen puntenslijper en
kost ongeveer 15 euro. Zie ook de ‘noedel’ soep in dit
e-book.
Geen spirelli? Een kaasschaaf is een alternatief.

Varieer naar hartelust variëren met dit recept. In plaats van
de tuinerwten kun je bijvoorbeeld tuinbonen of kikkererwten
gebruiken. De schapenfeta kun je vervangen door
mozzarella, geitenkaas of hüttenkäse. Tomaten, olijven,
zongedroogde tomaten en komkommer doen het ook goed.

Ik koop zelf altijd schapen- of geitenfeta bij een Turkse
winkel of op de markt.

Dit gerecht is ook heel geschikt als avondmaaltijd.



Courgette ‘noedels’
met avocado saus
Maak iedereen jaloers met jouw lunch,
Eenvoudig te maken en mee te nemen.

Als je diepvrieserwten gebruikt ontdooi ze dan in wat warm
water en giet daarna af.

Snijd de lente-ui in smalle ringen.

Snijd de avocado doormidden, ontpit deze en schep met een
lepel de helft in een bakje. Knijp de halve limoen daarin uit
en voeg een snuf peper toe. Maak er een egale massa van
door te prakken met een vork. Dit is je saus, die doe je on-
derin je weckpot, ‘jar’, conserven pot, lunchbox of wat dan
ook.

Vervolgens maak je slierten met een Spirelli van een stuk
van een courgette en deze leg je bovenop de saus.

Nu volgen achtereenvolgens de erwten, de lente-ui, de feta
en tot slot de tuinkers.

Avocado’s zijn een goede bron van plantaardige gezonde
vetten. Gezonde vetten zijn nodig voor een gezond hormoon
systeem én je hersenen zijn er dol op. Naast gezonde vetten
zit er veel vitamine B, C en K in én het mineraal kalium,
goed voor  ondersteuning van je hart en bloedvaten!

10 gr.
fijngeknipt binocle. steeltjes

1 100 gr.
in kleine stukjes

 20 ml. +
sap van  +

snuf

1
30 gram, fijn
 gesnipperd

190 gram

10 á 15 gram

50 gram

geprakt met een vork
+   en snuf

40 gram

plukje

 50 gram
50 gram

in smalle ringen



Ik heb ook een e-book over smoothies (mét ook veel
groenten) én een e-book met geneeskrachtige, plantaardige
soepen geschreven. Soepen en smoothies zijn natuurlijk ook
ideaal als lunch.

Voel je welkom in mijn praktijk (óf online) voor persoonlijk
advies. Zie www.gezondezaken.nl. Ik kan je niet alleen
adviseren op het gebied van (natuur)voeding. Ik ben ook
natuurgeneeskundige en fytotherapeut. Ik begeleid onder
andere. mensen met hormonale klachten, afvallen,
spijsverteringsklachten, vermoeidheidsklachten of burn-out
naar een betere gezondheid. Uiteraard met alleen natuurlijke
kruiden/medicatie en specifiek voedings- en leefwijzeadvies.

Zorg goed voor jezelf!
Lieneke

Tot slot!

www.gezondezaken.nl

www.gezondezaken.nl

