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Proef de herfst!

recepten

Neem mee!

Jan Overesch,
onze teler van pompoenen

“Als biodynamische boer
zorg je ervoor dat de aarde
voor de generaties na ons nog
vruchtbaar is.”

4x

lekker bakken

Lupine vervangt soja:
Kleinere ecologische voetafdruk
& toekomst voor de hommels

uit de winkel

Anna is klant bij Ekoplaza in Den Bosch

Als beste uit de test
We noemen ze regular, maar ze zijn allesbehalve doorsnee. Een perfecte
mix van zachte aromatische Arabica en de wat pittigere Robusta bonen.
De volle lichtfrisse smaak, hinten van caramel en een lange zachte afdronk
maken dit een verfijnde koffieblend die ook bij de Consumentenbond
in de smaak is gevallen. Zij hebben onze Fairtrade regular koffiepads tot
Beste uit de Test bekroond; ‘’De lekkerste. Niet te zuur, niet te bitter en
de schuimlaag is precies dik genoeg. Tel daarbij een tien voor eerlijke
handel en je hebt een terechte Beste uit de Test.’’ Meer weten? Kijk dan op
ekoplaza.nl/koffie.

‘Ik houd van lekker eten en de bio(dynamische)
producten smaken hier veel beter’
Anna Hecheltjen (34 jaar) is ‘vegetarisch diëtist’ en
kok/docent voor vegetarische en veganistische voeding. Ze
begeleidt mensen bij het veranderen van hun eet- en leefgewoonten. De liefde voor onbewerkte, pure voeding is een rode
draad in haar leven. Logisch dus dat ze haar favoriete recept
voor de wedstrijd #kokenmetekoplaza instuurde:
Anna: “Ik ben ik al zo’n 15 jaar vegetariër.
Ik merk dat er misvattingen zijn over wat
volwaardige voeding inhoudt, soms ook
bij vegetariërs en veganisten zelf. Als
natuurdiëtist kan ik mensen informeren om
weloverwogen keuzes te maken. Dankzij
mijn vegetarische kookopleiding aan de
Groene Kookacademie ging er voor mij een
wereld open wat betreft die keuken. Via mijn
kookworkshops wil ik dit graag doorgeven
aan een breder publiek, vandaar dat de
nadruk ligt op heerlijke groentegerechten.
Zo hoop ik ook niet vegetariërs te laten
ervaren dat je lekkere en eenvoudige
groente-, graan- en peulvruchtgerechten
zonder vlees kunt maken.”

Bijzondere producten

“Bij Ekoplaza vind ik alles wat ik nodig
heb. De laatste jaren zie ik het schap
met gefermenteerde producten erg
groeien (bijv. Kombucha, kefir, kimchi e.d.).
Dat vind ik prettig, want niet alleen de
basisvoedingsmiddelen, ook bijzondere
producten zijn daardoor toegankelijk. Zo
houd ik erg van de umami- en zoute smaak
van gerookte tofu van TerraSana. Dat de
sojabonen voor de tofu redelijk dichtbij
worden verbouwd, vind ik een pre.”

Vleesvervangers

“Om volwaardig vegetarisch te eten is
het vervangen van vlees helemaal niet

“Bij vegetarisch koken kan Ekoplaza helpen.
Juist dankzij het ruime assortiment peulvruchten en
granen, maar ook met de producten die daarvan zijn
gemaakt, zoals linzenpasta en naanbrood. En het is
prettig dat ik hier met mijn boodschappen een steentje
bijdraag aan de toekomst van onze aarde en het
welzijn van mens en dier.”

nodig. Soms is het gebruik van een
vleesvervangend product fijn en dan is het
prettig om te weten dat die van biologische
kwaliteit is. Zo doet de gerookte tofu
het bij koude dagen erg goed in een
bord zelfgemaakte erwtensoep. Bij een
vegetarische maaltijd houd ik het volgende
aan: 50% van het bord bestaat uit diverse
kleuren groente en 20% uit graan,
zoals bulgur of een speltpannenkoek.
Daarnaast is 20% aangevuld met een
eiwitbron, waarvan 2-3 keer per week
peulvruchten. Ik gebruik 5% vet of olie
en 5% smaakmakers. Voor een voldaan
gevoel zijn de smaken zoet, zuur, zout,
bitter en umami in je gerecht in balans
aanwezig. De hartige umamismaak vind
je bijvoorbeeld in tamari, zongedroogde
tomaat, oude kaas en paddenstoelen.
Een handig hulpmiddel is de
vegachecklist.nl
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in dit
nummer

Krokante rauwe groentesalade met gerookte tofu
SALADE • peen, 3 middelgrote, geschaafd
in lange linten met dunschiller • rode
puntpaprika’s 2, fijngesneden • bosuitjes 2,
fijngesneden • paksoi 1 krop, fijngesneden
• koriander flinke handvol, grof gehakt •
gerookte tofu 1 blok (200 g) • wokolie 1-2
eetl • mihoen 80 g (Yakso)
DRESSING • tahin 50 g • pindakaas
25 g • tamari 2 eetl • sambal 1 theel •
limoenen sap van 2 • dadelstroop 30 g •
gemberwortel 1 theel fijngehakt • knoflook
1 teen, gehakt

1. Meng alle ingrediënten voor de dressing
en verdun zo nodig met water.
2. Leg de peenlinten in een grote kom.
Hussel de gesneden paprika’s, bosuitjes,
paksoi en koriander erdoor. Zet de
schaal tot het opdienen in de koelkast.
3. Snijd de tofu in blokjes van 1 centimeter

en bak goudbruin en krokant in de olie.
4. Bereid de mihoen volgens de
aanwijzingen op de verpakking.
5. Haal de schaal uit de koelkast en
meng de dressing erdoor. Verdeel de
salade over de borden en top af met de
krokante tofu en mihoen.

‘Dit erg lekkere recept laat perfect zien hoe je alle
smaken in één gerecht verwerkt. Tip: maak altijd
een maaltijd met 100% aandacht. Want de liefde die
je in een gerecht stopt proef je ook.’
Anna Hecheltjen, klant bij Ekoplaza Den Bosch
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Uit de winkel

Natuurdiëtist en kok Anna vindt bij Ekoplaza in
Den Bosch alles wat ze nodig heeft voor haar
recepten

Nieuw bij Ekoplaza

Haver cuisine, balsamico, Vegan Nuggets, duurzame
soja, vegetarisch fingerfood, Numi thee, verse
pastasauzen

5 x herfstgroenten

Appel, paddenstoelen, mais, pruimen, druiven

Mijn mening

Biodynamische boerin Rosalinde over de
meerwaarde van Demeter-producten

Koken met Ekoplaza

Met gerechten uit de receptenwedstrijd

Bionieuws

Ekoplaza sponsort lupine-onderzoek

4 x bakken
Teler

De familie Overesch kweekt pompoenen
van Hollandse biodynamische bodem

op de cover: Jan Overesch kweekt
onze biodynamische pompoenen
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Per persoon (3 porties) • Kcal 406 • Vet 17.1 •
Waarvan verzadigd 2.8 • Khd 38.4 • waarvan suikers
13.6 • Vezels 6.9 • Eiwitten 20.7 • Zout: 3.1
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van onze leverancier

van onze leverancier

nieuw: Kokosdrink
Ongezoet + Calcium
Genieten van een plantaardig alternatief voor zuivel wordt steeds lekkerder met deze verfrissende biologische
kokosdrank van Isola Bio. Deze vegan drink op basis van biologische kokosnoten bevat geen suiker en is een bron
van calcium. Lekker om zo te drinken of in een gezonde ontbijtbowl

100% recyclebare
verpakking met
bio-based dop

Glutenvrij

NoWaste productie-proces

Vegan

GMO-vrij

Duurzaam geteelde kokosnoten
Isola Bio verbouwt haar ingredienten
graag dicht bij huis. Ingredienten die van
ver moeten komen worden zo duurzaam
mogelijk verbouwd en vervoerd. Zo
komen de handgeplukte kokosnoten van
een vaste producent uit Sri Lanka. Zij
telen met respect voor de natuur. Door
tussen de kokospalmen ook peper en
kaneel te verbouwen, blijft de diversiteit
en stabiliteit van de grond in stand. Ook
zijn er diverse natuurlijke reservoirs die
regenwater opvangen voor perioden van
droogte. Na de oogst gaat een deel van
de kokosschillen onder de jonge palmen
om die te voeden, met de rest wordt
elektriciteit opgewekt.
Natuurlijke calciumbron
Algen vormen een natuurlijke bron
van calcium en zijn hierdoor uitermate
geschikt als toevoeging aan Isola Bio
Kokosdrank + Calcium. Bovendien geeft
de teelt van algen een zeer lage milieubelasting: er zijn nauwelijks grond, zoet
water of fossiele brandstof voor nodig.

Duurzaam alternatief voor zuivel
Isola Bio werd in 1999 opgericht in Italiaans dorp in de buurt van Venetië.
Inmiddels worden op eigen boerderijen met ruim 700 hectaren grond biologische
granen verbouwd. De eigen boeren telen met respect voor het natuurlijke bioritme van
de gewassen. Isola Bio heeft een waste free productieproces, waarbij 100% van het water
wordt hergebruikt, waarvan 90% naar het land teruggaat. De productie is op 100% groene
stroom zonder productieafval. Alle elementen worden opnieuw ingezet. Varieer ook eens met
de rijst-kokos, ongezoete amandel- en de bruine rijstdrank.
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Kies voor smaak

én verandering met fair trade koff ie
Besef jij je dat voor jouw kopje koffie mensen ver weg hard aan het werk zijn geweest? Met onze
Ekoplaza-koffie haal je een zuiver kopje koffie in huis: met biologisch en fair trade-keurmerk.
Dat geeft jouw koffie een extra lekkere smaak.

Er zijn miljoenen koffieboeren aan de
andere kant van de wereld die tegen een
schamel loon koffiebonen telen. Hoe
oneerlijk is dat? Drink je onze biologische
koffie met Fairtrade-keurmerk, dan help
je dit te voorkomen. Onze koffie in pads is
bovendien als beste uit de Consumentenbondtest gekomen. Ekoplaza-koffie is dus
eerlijk én lekker!
Stabiele inkomsten
Onze bonen komen van boeren die verenigd zijn in democratisch georganiseerde
fair trade-coöperaties. Dankzij stabielere
inkomsten kan de coöperatie helpen bij
de investeringen in de boerderijen en in
trainingen. De boeren leren bijvoorbeeld
om hun boerenbedrijf aan te passen aan
een veranderend klimaat. Zo krijg je de
juiste kwaliteit koffiebonen en een teelt die
gericht is op een milieu-, natuur- en diervriendelijke manier van produceren. Het
fair trade en biologisch telen levert een
krachtige keurmerkcombinatie op!
Arbeidsintensieve smaak
Alles wat er met de boon gebeurt, beïnvloedt de smaak van jouw koffie. Zo zijn
chemische bestrijdingsmiddelen slecht
voor het milieu en de boeren, maar ook
voor de smaak van de koffie. De beste
koffie komt van rijpe, rode koffiebessen.
Het kost meer inspanning om die te selec-

Het telen voor de ruim 30 miljoen koff ieboeren
wereldwijd is heel arbeidsintensief en levert weinig op.
Tenzij ze zijn aangesloten bij een fair trade coöperatie.
Met onze biologische Ekoplaza-koffie heb je bijgedragen
aan een eerlijke prijs ver weg.

teren. Daarom worden op grote plantages
alle bessen met een machine van de struik
getrokken. Onze koffieboeren hebben
kleinere plantages en plukken alleen de
rijpe bessen van de stuik. Handmatig! Een
arbeidsintensief proces dat een kleinere
opbrengst, maar een betere kwaliteit bonen oplevert met een hogere prijs.

Slow en duurzaam
Onze Nederlandse koffieleverancier brandt
de bonen vervolgens via een slowroast
brandproces. De vliezen die achterblijven
worden gebruikt voor het opwekken van
energie uit biomassa. De koffie zit in een
aluminiumvrije verpakking die gewoon bij
het plastic afval kan.

HERFST • EKOPLAZA
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kort nieuws

Haver Cuisine:
plantaardige room
Wil je jouw gerecht een romige smaak
meegeven, maar ben je veganist of
flexitariër, dan is de Haver Cuisine
van Lima een goed alternatief. Deze
romige crème heeft als basis haver
en is daarmee een 100% plantaardig
product. Het bevat geen lactose en is
sojavrij. Bovendien is Haver Cuisine
arm aan verzadigde vetten, zoutarm
en zonder toegevoegde suikers. Het
kan worden toegevoegd aan soepen
en sauzen om een extra smeuïge
toets te geven.

kort nieuws

Gesneden kipf ilet
die nog naar kip smaakt!
Slager Henk van Oers: “Kippen leggen eieren.
Tot een bepaald moment. Zijn ze uitgelegd, dan
leveren deze ‘soepkippen’
(met respect!) perfect
vlees om kipfilet van te
maken. Onze kipfilet is van
Nederlandse biologische
legkippen die altijd een vrije
uitloop hebben gehad. Dat
maakt dat onze kipfilet nog
naar kip smaakt. Heerlijk
als broodbeleg, maar ook
verwerkt in een wrap, door
een maaltijdsalade of op een
pizza.”

Vegan Nuggets

Chicken Style

Balsamico

traditioneel gemaakt
In 1983 kocht Lino Lorenzi een boerderij
in het Italiaanse Emilia Romagna. Nabij
Modena, aan de voet van de Apennijnen:
een regio waar balsamicoazijn een
geschiedenis kent sinds 1600. De
Lorenzi’s hadden al vele generaties op
natuurlijke wijze wijn geproduceerd,
dus de stap om voor La BIO IDEA azijn
te gaan maken was klein. Natuurlijk
met druiven uit eigen wijngaarden en
volgens de traditionele principes voor
wijnbereiding. Zo rijpt de balsamicoazijn
vijf jaar in houten vaten om daarna
te worden gebotteld. De beroemde
Condimento Bianco is gemaakt van
biologische witte wijnazijn in combinatie
met Pinot-druiven. De smaak is
verrassend fruitig met een natuurlijke
zoetheid.
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Verhip, dit is geen kip! Deze
vegan Nuggets Chicken Style
stukjes van ProLaTerre zijn
100% plantaardig en smaken
precies naar… juist ja. De
stukjes hebben een knapperig
korstje van suikervrij maïsmeel
en een stevige vulling van in
Europa geteelde sojabonen.
Dat maakt ze ongeëvenaard
verrukkelijk en verantwoord. En
zoals je van ProLaTerre gewend
bent, uiteraard ook helemaal
biologisch. Dus dat is lekkerder
voor vandaag en beter voor
morgen.

vraag van
een klant
Garandeert het biologische
keurmerk de hoogste mate van
dierenwelzijn?
“In de biologische veehouderij gelden
strenge eisen voor stalruimte, buitenuitloop, diervoeding en gezondheidszorg.
Het uitgangspunt is dat de boer zo veel
mogelijk rekening houdt met de natuurlijke
behoeften en gedragingen van een dier,
binnen de grenzen van wat economisch
haalbaar is. Zo worden bij biologische
kippen de snavels niet gekapt en hebben de kippen altijd een vrije uitloop naar
buiten. Naast de eisen die in wetgeving zijn
vastgelegd, garanderen we dat melkkoeien
minstens 180 dagen per jaar 8 uur per dag
naar buiten mogen en dat dieren onder
verdoving worden geslacht. Dit komt overeen met de eisen die gelden voor 3 Beter
Leven sterren, maar op sommige punten is
de biologische wetgeving nog strenger dan
het Beter Levenkeurmerk. Zo krijg je onder
meer bij bio de garantie dat de dieren biologisch veevoer hebben gehad. In de biodynamische landbouw gelden nog strengere eisen. Daar mogen bijvoorbeeld de
koeien hun horens houden. Biodynamische
producten zijn te herkennen aan het oranje
Demeter keurmerk. Ik durf daarom ook met
trots te garanderen dat je bij Ekoplaza op
de hoogste mate
van dierenwelzijn
kunt vertrouwen.”

Christianne
de Kort,
medewerker
Kwaliteit en
Voorlichting
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kort nieuws

kort nieuws

Duurzame soja

nieuw

Vleesvervangers op basis van soja passen
uitstekend in een bewust voedingspatroon.
De Hobbit haalt een deel van hun GMOvrije biologisch geteelde sojabonen uit
Rheinland Pfalz. Dat scheelt veel food
miles. Bovendien houden de Duitse bioboeren met de opkomst van soja hun
stukje aarde op een natuurlijke manier
gezond en vruchtbaar. De rest van de
soja komt uit Brazilië waar deze fair trade
en met het Pro Terra-keurmerk wordt
geteeld (staat voor social responsibility&
environmental sustainability). Je vindt deze
soja onder meer gefermenteerd in De
Hobbit Tempeh-producten; volwaardige
vleesvervangers die onder andere de 8
essentiële aminozuren bevatten.

bij Ekoplaza

Vier varianten
verse pastasauzen

Levensveranderend:

Vegetarisch f ingerfood
Aan de Duitse Chiemsee richtte Oskar Schramm in 1988
het ambachtelijke familiebedrijf Soto op. Nog altijd maakt
het team van Soto heerlijke vegetarische en biologische
fingerfood-specialiteiten. Zoals deze Graanballetjes gemaakt
met onder meer emmertarwe, Emmentaler en hennepzaad.
Of de 100% plantaardige Hennep Zoete Aardappelballetjes
met onder meer quinoa, kikkererwtenmeel en chiazaad.
Ze zijn (zelfs koud) lekker aan een stokje met wat groenten
voor een feestelijk snackmoment of gewoon voor bij een
snelle maaltijd.
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Numi thee

Numi onderscheidt zich niet alleen
door de echtheid en kwaliteit van haar
thee, maar ook met haar toewijding aan
duurzame waarden, mensen en onze
planeet. Met het non-profit initiatief
‘Together for H2OPE’ van de Numi
Foundation zorgen ze voor schoon en
veilig drinkwater voor hun telers en boeren over de hele wereld. Zoals
in Madagaskar, waar biologische kurkuma wordt verbouwd. Met
lokale leden van de boerengemeenschap installeerden ze 23 putten
in 13 dorpen waardoor meer dan 40.000 mensen nu schoon en
veilig drinkwater hebben. Drink je Numi Organic Tea, dan help je dit
levensveranderende initiatief mogelijk te maken!

Elke dag maakt LeQrs verse biologische
pesto’s en tapenades. Daarvoor
gebruiken ze verse biologische kruiden,
vers gebrande noten en de allerlekkerste
kazen. Die producten vallen zo goed
in de smaak, dat LeQrs besloot haar
assortiment uit te breiden met verse
pastasauzen in de smaken basilicum
(met extra vierge olijfolie), arrabiata (met
zongedroogde tomaten), olijven (met
Griekse zongerijpte kalamata-olijven) en
paddenstoelen (met shiitake). Natuurlijk
zijn ook deze altijd biologisch, glutenvrij
en vrij van conserveermiddelen en
toegevoegde suikers.

Buon appetito a tutti!

HERFST • EKOPLAZA
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van onze leverancier

Ambachtelijk brood vanmenno:
Nu ook gebakken van Nederlandse tarwe

Brood vanmenno is brood zoals brood bedoeld is: zuiver en puur van smaak. Dat is bakker Menno ’t Hoen z’n
kracht. Hij leerde het vak van broodbakken in Frankrijk en maakt het hier in zijn eigen Franse bakkerij precies zo:
van ongecorrigeerd meel (zie kader), veel water en gebakken op een stenen vloer. Compleet nieuw is zijn brood
van Nederlandse tarwe, dat uiteraard op de Franse manier gebakken is.
Van Nederlandse bodem
De veranderingen in het klimaat hebben één voordeel: door de
steeds heter en droger wordende zomers in Nederland wordt de
bakkwaliteit van biologische tarwe hier steeds beter. Voor Menno
blijft het een lastig en kwetsbaar gegeven om er op zijn ‘Franse manier’ brood mee te bakken: “Het is mij wel gelukt! Deze manier van
bakken geeft een heel eigen aroma aan het brood. Dat komt omdat wij hier andere tarwerassen telen dan in Frankrijk. Dat heeft te
maken met het klimaat, maar ook met de bodem. Die is in Frankrijk
anders dan in Nederland.”

“Mijn Nederlandse brood bestaat
uit minder ingrediënten dan het
gemiddelde brood, maar heeft een
meer bijzonder, eigenzinniger en
puurdere smaak. Dankzij mijn
Franse kennis over broodbakken.”
Gronings landgoud
Menno werkt voor het ‘desem landgoud’ brood met Lavett tarwe
van boerderij Landgoud uit Kloosterburen (Groningen): “Een
prachtig biologisch akkerbouwbedrijf van Ale Havenga en zijn zonen.
Hun tarwe wordt speciaal voor ons in de uit 1215 stammende
Commandeursmolen met molenstenen gemalen. Dit écht Nederlandse
broodje is uiteraard gemaakt met mijn eigen, 19-jaar oude zuurdesemcultuur. Ik bak het voor 80% en de winkelier bakt het verder af, zodat je
thuis van een waanzinnig lekkere korst kunt genieten.”

EKOPLAZA • HERFST

herfst op je bord

Is de korst van het brood niet meer knapperig en
voelt het brood wat droog aan? Stop het dan zo’n 8
minuten in een oven van 180°C, dan wordt de kruim
weer zacht en de korst juist lekker knapperig.

Sommige meelverbeteraars hoeven niet vermeld te worden op het etiket en
dus voegen meelleveranciers ze vaak aan het meel toe. Zoals gluten, één van
de meest gebruikte meelverbeteraars. Zo kunnen ze makkelijk hele luchtige
‘plofbroden’ bakken. Brood vanmenno is puur. Op het etiket staat alles wat erin
zit, ook de ingrediënten van het zuuurdesem. Dankzij het lange productieproces
bevat dit brood ook nog eens minder gluten.

12

5x

seizoensgroente

appel, paddenstoelen,
maïs, pruimen, witte
en blauwe druiven
HERFST • EKOPLAZA
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seizoensgroente

Mark: ‘Biologische
producten zijn in mijn
ogen meestal kwalitatief
beter en lekker bovendien.
Samen met de factor
voedzaam de sleutel tot
succes. Daarbij laten
we hier dagelijks zien
dat je met vegetarische
ingrediënten ook een
topsportmaaltijd kan
neerzetten.’

Elk seizoen kookt een kok met onze
Ekoplaza-ingrediënten. Deze herfst
is dat Mark Wouters, chef-kok bij
Topsport Amsterdam.
Ekoplaza is partner van Topsport
Amsterdam en levert de biologische
ingrediënten voor de topsportvoeding die chef-kok Mark klaarmaakt
aan de Bosbaan te Amstelveen.
Mark: ‘’Topsport Amsterdam
faciliteert Topsport en Talent
ontwikkeling in de meest brede
zin. Optimale trainingsfaciliteiten,
ondersteuning op onderwijsgebied,
huisvesting, expertbegeleiding en nu
dus ook met topsportvoeding. De
topsportkeuken is met medewerking
van TeamNL en de KNRB tot
stand gebracht. Doel is sporters
met kwalitatief zeer hoogwaardige
voeding en herstelproducten beter te
laten presteren. Het uitgebalanceerde
menu is in overleg met onder andere
de sportdiëtisten volledig afgestemd
op de specifieke behoeften van
topsporters. Zowel de roeiers als
zwemmers, honkballers, softballers en
basketballers. Op termijn hopen we
uit te breiden om nog meer sporters
van andere topsportprogramma’s en
topsportverenigingen in Amsterdam
te bereiken.”

Mark: ‘Hartig en lichtzoete
cake die lekker is voor na het
sporten, boordevol goede vetten
en koolhydraten.’
Per persoon • Kcal 200 • Vet 6.2 • waarvan
verzadigd 2.2 • Khd 26.4 • waarvan suikers
10.1 • Vezels 4.3 • Eiwitten 7.4 • Zout: 0.1
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Appel-kokoscake
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Elemental Pinot Noir

Mark: ‘Varieer met alle
soorten paddenstoelen
die de herfst te bieden
heeft. Paddenstoelen
zitten vol vitamine B2,
van vitaal belang voor de
energievoorziening van je
lichaam.’

Een verrassende frisse Pinot Noir
uit Chili, licht kruidig met tonen van
bessen en kersen. Doordat de wijn
slank, fruitig en kruidig is, past hij
goed bij de paddenstoelenrisotto. TIP: Zet even in de koelkast
(+/- 30min) voordat je hem gaat
drinken, daardoor komt deze wijn
het best tot zijn recht.

Per persoon • Kcal 157 • Vet 6.3 • waarvan
verzadigd 1.5 • Khd 17.6 • waarvan suikers 6.5 •
Vezels 2.6 • Eiwitten 6.4 • Zout: 0.5

Behalve vitamine A, B en C
en de mineralen calcium, fosfor
en kalium, zit er ook luteïne in mais, dat
bijdraagt aan de bescherming van je ogen.
Kies voor onze Puur NL maïs: biodynamisch
geteeld, met oog op de toekomst.

recept
rk
van ma
s
wouter

Per persoon • Kcal 727 • Vet 28.2 • waarvan
verzadigd 13.0 • Khd 86.8 • waarvan suikers
2.7 • Vezels 4.7 • Eiwitten 26.4 • Zout: 1.3

Paddenstoelenrisotto met citroentijm & parmezaan
16
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Maiskoekjes met gepofte cherrytomaatjes en bacon
HERFST • EKOPLAZA
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seizoensgroente

Fasoli Gino		
Borgoletto Soave
Een salade met veel smaak
heeft een wijn nodig met een
breed smaakpallet. De Soave
is aromatisch en laag in zuren.
Dit is van belang omdat er
veel zuren aanwezig zijn in de
salade zelf. Deze combinatie
vult elkaar goed aan.

seizoensgroente

Pruimen zitten vol met
antioxidanten en vezels.
Als je ze roostert, worden ze
extra zoet.

Per persoon • Kcal 350 • Vet 26.5 • waarvan
verzadigd 6.0 • Khd 13.2 • waarvan suikers 9.2
• Vezels 3.5 • Eiwitten 11.9 • Zout: 1.6

Salade met rauwe ham, geroosterde pruimen en feta
18
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Per portie • Kcal 16,84, Vet: 2,05 Waarvan
verzadigd 1,15, Khd 34,6, waarvan suikers
34,6, Vezels 1,38, Eiwitten 1,8, zout 0,03

Druivenjam met Biovegan geleisuiker
HERFST • EKOPLAZA
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seizoensgroente

seizoensgroente
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4

recept
rk
van ma
s
wouter

“In mijn ogen hoort bij
topsport topvoeding.
Als je werkt met
producten in hun meest
zuivere vorm heb
je 100% sturing op
optimaal resultaat.
Biologische producten
vind ik meestal
kwalitatief beter
en lekker bovendien.
Samen met de factor
voedzaam de sleutel
tot succes.
Daarbij laten we hier
dagelijks zien dat
je met vegetarische
ingrediënten ook een
topsportmaaltijd kan
neerzetten.”
20
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recept
rk
van ma
s
wouter

Appel-kokoscake

Paddenstoelenrisotto met
citroentijm & parmezaan

Maiskoekjes met gepofte
cherrytomaatjes en bacon

Salade met rauwe ham,
geroosterde pruimen en feta

Druivenjam met Biovegan geleisuiker

• appels 4, ongeschild en in kleine blokjes •
muesli noten en fruit 200 g • kokosrasp 2
eetl • dadelsiroop 2 eetl • kokosolie 1 eetl,
gesmolten • havermeel 200 g • eieren 6

• groentebouillonblokje 1 • water
1½ l • oesterzwammen 150 g,
gescheurd • portobello 1, in stukjes •
kastanjechampignons 250 g, gesneden •
knoflook 3 teentjes, fijngehakt • citroentijm
1 handje, fijngehakt • olijfolie 4 eetl •
sjalotjes 3, fijngehakt • risottorijst Arborio
400 g • boter 2 klontjes • witte wijn 150 ml
• gedroogde porcini 20 g, geweld in warm
water • Parmigiano Reggiano 200 g, geraspt
• zout en peper • sla, 1 handje, garnering
(en/of verse oregano 1 handje, fijngehakt) •
cherrytomaatjes stuk of 10, in stukjes

• cherrytomaatjes 250 g • olijfolie scheutje
• honing 1 theel • balsamicoazijn 1 theel
• zout en peper • bacon (plakjes) 90 g •
maiskorrels (vers van ongeveer 3 kolven of uit
blik) 500 g • rode ui 1, gesnipperd • eieren 2
• pesto alla rucola (Sole) 1 grote eetl • bloem
125 g • wijnsteenbakpoeder 1 theel
• plantaardige olie (geen olijfolie), om in te
bakken • verse basilicum klein handje

• pruimen 10, gehalveerd en pit verwijderd
• balsamicoazijn 2 eetl • amandelen 50 g,
geroosterd in een droge koekenpan • honing
1 theel • olijfolie 4 eetl • citroensap 1 eetl •
zout en peper • gemengde sla naar keuze
150 g • verse muntblaadjes 2 handjes •
rauwe ham 4 plakken • feta 100 g

Nodig per pot • blauwe druiven (gewicht
zonder takjes) 500 g • geleisuiker 1:2
(Biovegan) 250 g • citroensap 1 theel • water

1. Verwarm de oven voor op 180°C.
2. Meng alle ingrediënten door elkaar in een
grote kom en stort dit mengsel in een
met bakpapier bekleed cakeblik.
3. Bak de cake in ca. 30 minuten gaar.

1. Los het bouillonblokje op in 1½ liter heet
water.
2. Bak de gesneden paddenstoelen met de
knoflook en citroentijm beetgaar in een
bakpan met 2 eetlepels van de olijfolie.
3. Stoof in een andere pan de sjalotjes
en rijst een paar minuten in een klontje
boter en 2 eetlepels olijfolie; blus af
met de witte wijn. Voeg telkens zoveel
groentebouillon toe tot de rijst net
onder staat en gaar op laag vuur totdat
de bouillon is opgenomen. Herhaal dit
proces tot de bouillon op is. Voeg dan
de gewelde porcini toe en de gebakken
paddenstoelen.
4. Roer de parmezaan en een klontje boter
door de risotto en breng op smaak met
peper en zout. Garneer met cherrytomaatjes en wat sla en/of gehakte oregano.

1. Verwarm de oven voor op 180°C.
2. Meng de tomaatjes met 1 eetlepel
olijfolie, de honing en de balsamicoazijn.
Leg ze op de helft van een bakplaat en
bestrooi met zout en peper. Spreid de
bacon ernaast uit en bestrijk met olijfolie.
Rooster de tomaatjes tot ze beginnen te
barsten (ca. 15 minuten) en de bacon tot
deze krokant is (af en toe keren).
3. Maal de helft van de maiskorrels met de
rode ui, de eieren, pesto, bloem en bakpoeder in de keukenmachine. Voeg peper
en zout naar smaak toe. Schep in een kom
en roer de rest van de maiskorrels erdoor.
4. Verhit 1 eetlepel olie in een koekenpan.
Schep steeds 3 hoopjes van elk 2 volle
eetlepels maismengsel in de pan. Bak
in ca. 1 minuut per kant goudbruin. Laat
uitlekken op keukenpapier. Houd warm in
de oven op 120°C.
5. Leg alles op een schaal en garneer met
basilicum.

1. Verwarm de oven voor op 200°C.
2. Leg de halve pruimen, snijkant
naar boven, op een met bakpapier
beklede bakplaat. Besprenkel ze met
balsamicoazijn en rooster 20 minuten
in het midden van de oven, tot ze wat
zachter geworden zijn en beginnen te
karamelliseren.
3. Klop een dressing van de honing met de
olijfolie, het citroensap en zout en peper.
4. Meng de sla met de helft van de
muntblaadjes in een mooie schaal (of
individuele schaaltjes), schik de plakjes
ham erop en verdeel de feta erover. Leg
de geroosterde pruimen erbovenop en
besprenkel met de dressing. Strooi er
nog een klein beetje zout en peper over
en garneer tot slot met de amandelen en
de overgebleven blaadjes munt.

1. Plaats een schoteltje in de koelkast om
de jam later op te testen.
2. Zet een grote pan op het vuur met de
druiven, de geleisuiker, citroensap en een
scheutje water. Breng al roerend aan de
kook en kook dan ca. 4-5 minuten flink
borrelend door, blijf roeren.
3. Schep na de kooktijd een klein lepeltje
van de hete jam op het koude schoteltje
en laat afkoelen. Als de jam nog te dun
blijft kook dan nog even verder in en test
opnieuw.
4. Schep de hete jam in een gesteriliseerde
pot. Doe het deksel erop en laat omgekeerd minstens 5 minuten staan zodat
eventuele lucht uit de pot wordt gedrukt.

HERFST • EKOPLAZA
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healthy planet

van onze leverancier

Eerlijk voor jou

en de Sri Lankaanse boeren
Kokoswater is best prijzig. Logisch dus dat je jouw geld het liefste besteedt aan zo puur mogelijk kokoswater.
De Keuringsdienst van Waarde deed onderzoek en alleen Dr. Antonio Martins wilde toegang verlenen tot hun plantages
en productielocatie. Ze lieten zien dat ze 100% écht en eerlijk puur sap, dus geen concentraat leveren.

Nieuwe variant kokoswater
Naast het kokoswater van jonge kokosnoten heeft Dr. Antonio
Martins nu ook een variant van volrijpe kokosnoten. Deze
heeft een harige, bruine noot aan de binnenkant met veel
vruchtvlees en een andere, kenmerkende nootachtige smaak.
De kokosnoten komen van bestaande geselecteerde biogecertificeerde plantages op Sri Lanka waar geen regenwoud
voor is gekapt. Bovendien is dit het eerste Europese kokoswater
dat een officiële fairtrade-zegel heeft.
Biologisch- en
fairtrade-gecertificeerd
Dr. Antonio Martins wil de
Sri Lankaanse boeren,
arbeiders en hun gezinnen
een goed dagelijks leven
garanderen op het gebied van
onderwijs, gezondheidszorg en
woonsituatie. Daarom draagt
de tropische dorstlesser nu
het fairtrade-zegel. Daarmee
zorgt Dr. Antonio Martins
voor een zelfstandige, betere
toekomst voor alle arbeidsters
en arbeiders in het land van
oogst. En jij doet dat met jouw
aankoop dus ook.

Waarzitwatin belicht risico’s chemicaliën onvoldoende
De Plastic Soup Foundation is kritisch over de landelijke campagne Waarzitwatin,
een overheidswebsite over chemische stoffen in consumentenproducten. De
campagne lijkt vooral een poging om consumenten gerust te stellen, maar schiet
tekort in de bescherming van de consument tegen schadelijke stoffen. Volgens
de World Health Organisation (WHO) vormen hormoonverstorende stoffen
(vooral in plastic) een mondiale dreiging. Op Waarzitwatin gaat het qua veiligheid
vooral over ‘bij normaal gebruik’ en ‘door een gemiddelde Nederlander’. De
lange-termijn blootstelling en het cocktaileffect worden niet meegenomen in de
risicobeoordeling.

Nieuwbouw overstijgt duurzaamheidsnorm
Sinds kort is een aantal werknemers van het Ekoplaza hoofdkantoor verhuisd naar de
nieuwe locatie van groothandel Udea. Dit omvangrijke en duurzame project voldoet aan
de certificering ‘Breeam Excellent’ en overstijgt de Nederlandse duurzaamheidsnorm. Zo
zijn alle gebruikte materialen volledig traceerbaar. Ook zijn er geen airco’s, maar warmtewin systemen waardoor bijvoorbeeld de warmte van de koelmotoren wordt gebruikt om de
kantoren te verwarmen. Veel van de wanden zijn aangekleed met natuurlijke materialen
(waaronder hout en steen). En voor de biodiversiteit zorgen verschillende vogelkastjes op het
dak.

Cacaoboer onderdeel van de industrie
Afgelopen mei opende Chocolatemakers in samenwerking met de
boerencoöperatie Norandino een verwerkingsfabriek voor biologische cacao
in Peru. Al sinds 2011 is er een samenwerking en krijgen de cacaoboeren
een eerlijke prijs voor hun cacaobonen. Belangrijk, want de boeren zijn enorm
afhankelijk van de prijs op de wereldmarkt en die is nauwelijks omhooggegaan.
Met de nieuwe chocoladefabriek die ze samen bouwden, zijn de cacaoboeren nu
onderdeel van de cacao-industrie. Het is echt hún fabriek en dat is uniek. Zo kun
jij genieten van verfijnde cacao van hoge kwaliteit die smaakvol en biologisch is,
maar ook een statement maakt. Je vindt diverse chocoladeproducten
van Chocolatmakers bij ons in het schap.

Eerste Demeter-textiel in Nederland

Officieel is kokoswater een vruchtensap die het laagste
percentage suikers bevat. Dankzij de Braziliaan dokter
Antonio Martins kun jij het 100% pure sap – dus geen
concentraat! - van een biologische kokosnoot nu gewoon
bij ons in de winkel kopen. Heerlijk als dorstlesser,
sportdrank of als basis in je smoothie of shake.
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Van meet af aan heeft onze leverancier
erop gelet dat ze alleen kokosnoten van
bestaande plantages inkopen. Ook in de
toekomst willen ze absoluut geen noten van
nieuwe landbouwterreinen waarvoor vaak
regenwoud wordt vernietigd.

Sinds kort is het eerste Demeter-textiel in Nederland op de markt, herkenbaar aan het
oranje Demeter-keurmerk dat je ook op voeding vindt. Van biodynamisch katoen is een
babyrompertje gemaakt met de opdruk 'I am the Future' om aan te geven dat het prille leven
in de wieg ook nog een toekomst wil hebben. Het biodynamisch katoen is afkomstig van
SEKEM in Egypte. Dit levensproject van Dr. Ibrahim Abouleish kan een voorbeeld zijn voor de
hele wereld. Via de biodynamische landbouw maakte hij van een dorre woestijn een groene
oase met een bloeiende leefgemeenschap. Met dit kraamcadeau draag jij daar een steentje
aan bij. Te koop via livegreenmagazine.nl voor € 12,95.

HERFST • EKOPLAZA

23

lekker weetje

lekker weetje

Onze
biologische
champignons zijn veel
voller van smaak
dan de champignons
die we voor de
omschakeling
teelden.

Koop je groente en fruit, dan heb je als consument een
keuze: betaal je de laagste of een eerlijke prijs? Onze
biologische portabella’s, witte- en kastanjechampignons
komen van Jeffrey en Dorus Heeren uit Uden
(Brabant). Van oorsprong een van de drie Nederlandse
teeltgebieden waar in de jaren ‘50 de bovengrondse
paddenstoelenteelt is ontstaan. De broers telen zo
schoon en zuiver mogelijk, in eigen ontwikkelde compost

De basis

De teelt

Ziekten

Geen: aangekochte gangbare
compost op de markt waarin
onvoldoende zicht is op gebruikte
pesticiden en resten van antibiotica
die worden uitgescheiden via mest.

Geen: teeltcyclus van vier weken,
waardoor meer grondstoffen
nodig zijn voor nieuwe compost,
geen overschot aan gangbare
champost terwijl boeren al te veel
mest hebben.

Geen: hogere infectiedruk en last
van ziekten en plagen.

Maar: zelfgemaakte, duurdere
biologische compost (dus geen
kans op vermenging) bestaande uit
biologisch stro, biologische kippenmest en natuurgips.

Maar: altijd gestoomde champost,
wat een schoon en hygiënisch
product oplevert.

Maar: een teeltcyclus van 6
weken met een extra pluk voor
optimaal gebruik van grondstoffen.

en met zelf opgewekte energie. Dankzij de eigen drogerij,
gaat geen enkele champignon verloren.

Tegen welke prijs eet jij jouw

Champignons en
paddenstoelen?

Het hoge
organische stofgehalte
van biologische ziekte- en
onkruidvrije champost waarop
de champignon groeit, heeft een
positieve invloed op de structuur, het
bodemleven en het vochthoudend
vermogen van de grond van
akkerbouwers. Ook absorbeert het
mineralen die daardoor minder
snel worden uitgespoeld.

“Ons compostbedrijf worden alleen grondstoffen van
100% biologische oorsprong gebruikt. Een stap verder dan
alleen EU biokeurmerk, omdat daar nog (in kleine mate)
gangbare grondstoffen mogen worden gebruikt.”

Puur NL
Bij de teelt is goede compost van essentieel belang: “Bij ons is deze van zeer
hoge kwaliteit, gemaakt van afvalproducten van andere biologische bedrijven.
We werken bijvoorbeeld met biologische stro en gebruiken mest van biologische kippen. Na onze teelt leveren wij de ‘champost’ (zo heet compost als de
champignons eraf geplukt zijn) weer terug aan de biologische akkerbouwer die
daarmee zijn akkers bemest. De vrachtwagen die de champost levert, probeert
weer nieuwe biologische stro mee terug te nemen. Daarmee is de cirkel rond.”

Duurzaam
Geen: plastic verpakking die bijdraagt aan het plasticprobleem in de wereld.
Maar: innovatief bakje van afval dat ontstaat bij rijstplantages*. Terwijl
rijstboeren dit voorheen verbrandden, krijgen ze nu geld voor hun afval.
Het bakje kan in de GFT-afvalbak of bij het oud papier.
*in het najaar komt dit innovatieve bakje op de markt.
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Want alles hier komt uit biologische
volle grond, geen zonder op substraat.

van onze leverancier

BURGERREVOLUTIE
Vegan, bio, ei-, lactose- en palmolievrij
De Europese Unie dreigt een verbod in te voeren op woorden als ‘vegaburger’ en ‘vegan worst’ op verpakkingen omdat ze verwijzen naar dierlijke producten. Deze Vegan Superhero Burger zou dan niet zo mogen heten*.
So what. Belangrijker is dat deze vegan burger op allerlei fronten een positieve bijdrage levert aan de wereld:
hij is gemaakt in een omgebouwde voormalige vleesverwerkingsfabriek van zoveel mogelijk lokaal ingekochte
grondstoffen met 100% duurzame energie. Een echte superhero dus.
Vegan burgers zijn een hype. Eigenlijk best
bijzonder. Veganistische burgers zijn namelijk
helemaal niet nieuw. In Zuid-Duitsland maakt
een familiebedrijf al ruim 25 jaar Wheaty
burgers van plantaardige, biologische
ingrediënten en zonder kunstmatige
smaken. In de afgelopen tijd hebben ze
zichzelf en hun producten voortdurend
kunnen verbeteren. Ook wat milieu- en
klimaatvriendelijkheid betreft. Daarnaast
ondersteunt de familie goede doelen,
dierenbeschermings- en milieu-initiatieven
op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
En hun producten zijn palmolievrij.

Vegan bacon on top
Nog meer vleesbeleving krijg je met deze
gerookte veganistische bacon. Een ultiem
spekalternatief dankzij de looks, de vezel
achtige, zachte textuur en de uitgesproken,
pittige smaak. Wheaty Vegan Bacon is
100% biologisch, gebaseerd op seitan en
past perfect als clubsandwichtopping, op
de pizza of de Vegan Superhero Burger.

Puur
superieur 89%
Gember/Kurkuma
Met gemalen kurkuma
en stukjes gember,
gezoet met kokosbloesemsuiker

Puur
superieur 89%
gezoet met
kokosbloesemsuiker

Vegan Superhero die eigenlijk
geen burger mag heten
Vleesvrije, sappige burger die qua
consistentie precies goed voelt en
ongelooflijk lekker smaakt. Gemaakt met
speciaal verwerkte tarweproteïne en van
100% biologische ingrediënten.

De Vegan Superhero
Burger is in Duitsland
vergeleken met
vier conventionele
plantaardige burgers.
Qua uiterlijk, geur,
smaak en consistentie
kreeg deze burger
onbetwist de hoogste
score.
26
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Vivani is voordeel
voor jou en de
Peruaanse cacaoboer

* Vind jij dit ook een betuttelende actie?
Op proveg.com/nl/stop-het-vegaburger-verbod kun je een petitie ondertekenen om deze wet te stoppen.

‘The cocoa market
is growing, and the
cooperative helps us
to grow along with it.’
Antonio and Valeria,
organic cocoa farmers, Peru.

Geen twee cacaosoorten smaken hetzelfde. De biologische cacao in de Vivani-chocolade komt uit Peru en is wereldwijd
bekend en geliefd door de beste chocolatiers ter wereld. Stop jij die in je boodschappenmandje, dan is dat ook voordelig
voor de Peruaanse cacaoboer.
Peru en cacao hebben een eeuwenoude
verbintenis. Bovendien is Peru één van
de meest biodiverse landen ter wereld.
Dankzij de bijzondere samenstelling van
de bodem, de botanische rijkdom en het
speciale klimaat in de valleien en op de

hellingen van de Andes krijgen de cacaosoorten hun unieke, fruitige smaak.
Deze bonen zitten in deze single origine
Vivani-repen. De steun voor de Peruaanse
cacaoboeren startte in 1992 door het als
alternatief gewas voor cocabladeren aan
te bieden. Sinds 1997 heeft de coöperatie waar de chocolade vandaan komt een
FLO fair trade certificering en draagt ze op
velerlei gebied bij in het levensonderhoud
van deze boeren.
Duurzaam verpakt
De verpakking is plastic- en aluminiumvrij.
De wikkel is bedrukt met minerale olievrije drukinkt, de cellulose binnenfolie is
composteerbaar. Voor elke boom die voor
de FSC-gecertificeerde papieren wikkel is
gekapt, wordt een nieuwe geplant.
HERFST • EKOPLAZA
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Rosalinde Konijn (37) is boerin. Samen met haar man Jeroen en hun jonge
kinderen Merel, Bram en Lisanne, woont ze op boerderij Natuurlijk Genoegen; een
biodynamische melkveehouderij in Driehuizen (NH): “Ons werk bestaat uit zoveel
meer dan alleen koeien melken. Als biodynamisch bedrijf met Demeter-certificering
maken we deel uit van de samenleving via de boerderijcamping, het winkeltje, de
boerderij-educatie voor schoolklassen en de samenwerking met natuurorganisaties
voor landschaps- en weidevogelbeheer.”

Ontdek al het goede van
Het gamma van overheerlijke
en verantwoordelijke chocolade-hazelnootpasta’s,
geïnspireerd op de Italiaanse patisserietraditie en ambachtelijk bereid.
Kwaliteitsingrediënten produceren superieure smaak.
Nocciolata is een 100% natuurlijke lekkernij voor het hele gezin!

“De consument is als
een vriend die ik thuis uitnodig,
waarvoor alleen het allerbeste goed genoeg is.”
Andrea Rigoni, CEO

GLUTENVRIJ

www.rigonidiasiago.nl

ZONDER

PALMOLIE

KLASSIEK

Zachte en
verfijnde smaak

BIANCA

30% hazelnoten,
unieke pralinésmaak

ZONDER MELK

Vegan met intense
chocoladesmaak

Aandacht voor het koe-wezen
“Die nevenactiviteiten maken het dyna
misch, maar zijn een ontzettende toege
voegde waarde. Voor ons staat de koe en
gezonde voeding centraal. Massaproductie
met zoveel mogelijk melk past daar niet
bij. Onze visie en hoe we met de dieren,
het land en de bodem omgaan, kunnen
we via de camping en schoolklassen met
anderen delen, want veel is nog onbekend.
Wij hebben specifiek voor blaarkopkoeien

“Wij hebben minder koeien op meer
hectare die bovendien minder melk
geven, maar als dubbeldoel koe ook
goed bevleesd zijn. Daarbij telen we ons
eigen voer, dus werken met een gesloten
kringloop. Momenteel investeren we in een
serre-stal, waar de koeien op houtsnippers
komen te liggen. Zo krijgen ze ’s winters
nog meer ruimte om hun natuurlijk gedrag
te vertonen. Het gemaaide gras in de
zomer gaan we niet meer inkuilen maar
drogen in een speciale hooidroogschuur.
Dit idee komt uit Oostenrijk, waar we
zijn geweest om te kijken. Hooi wat op
deze manier wordt gedroogd bevat veel
eiwitten wat gezond is voor de koe en het
produceren van gezonde melk. En dus voor
onze voeding. Er is voor consumenten nog
genoeg te leren over gezonde voeding.”

“Wij willen onze kinderen meegeven dat je de aarde beter
achterlaat dan je gekregen hebt. Dat kan heel goed als je zo
natuurlijk mogelijk werkt. De biodynamische landbouw bewijst dat
dit kan. Kies jij als consument voor Demeter-producten, dan kies
je voor meer dan alleen een voedingsproduct.”

Mijn mening over…

BIO

“Had ik in mijn baan nog structuur, nu is
geen dag hetzelfde. Om 06.00 uur gaat
de wekker en is het melktijd. Soms help ik
mee de koeien van het land te halen, maar
meestal poets ik eerst de camping en stort
me op huishoudelijk taken. Om half acht
dek ik de tafel en ontbijten we gezamenlijk
met de kinderen. Nadat ik ze naar school
heb gebracht help ik mee met de dieren
als dat nodig is, maar mijn focus ligt bij ons
gezin en de andere activiteiten van ons
brede boerenbedrijf.”

met behoud van hoorns kozen. Hoorns
zijn een onderdeel van het koe-wezen. Ze
worden vaak verwijderd omdat je dan meer
koeien in een stal kunt huisvesten. Bij ons
liggen de koeien ’s winters in een dik pak
stro in de potstallen. Hun stalmest wordt in
de zomer uitgereden over onze weilanden
en is van belang voor de gezondheid van
het bodemleven in de grond. Dat trekt
weidevogels aan, zorgt voor gezond gras en
gezonde koeien die gezonde melk geven.
Ik leg graag uit dat je als consument met
Demeter-producten voor meer kiest dan
alleen een voedingsproduct.”

De meerwaarde van Demeter-producten

Rosalinde: “Ik heb geen boerderijachtergrond, wel groeide ik op met biologische
voeding en ging naar de Vrije School. Toen
ik Jeroen leerde kennen boerde hij al in
de firma met zijn ouders. In de eerste jaren
van ons huwelijk werkte ik nog als ergotherapeut, maar na de geboorte van onze
jongste dochter in 2013 was het niet meer
te combineren en werd ik fulltime boerin.”

HERFST • EKOPLAZA
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Koken met ekoplaza

recept
van: Sylvia
Reniers (45)

Feestelijk kookboek met recepten van klanten

Voor de feestdagen maken wij het
kookboek Koken met Ekoplaza. Daarin
komen 80 recepten van onze klanten.
Inmiddels zijn er al heel veel recepten
binnengekomen van smakelijke gerechten
met heerlijke ingrediënten. Het wordt een
spannende eindstrijd. Wie gaat de 1.000
euro winkeltegoed winnen?
Kun jij ook lekker koken? Heb je een
goed idee voor een recept met een echt
Ekoplaza-product? Stuur je recept in en
een korte beschrijving van jezelf met een
foto en geef aan in welke Ekoplaza-winkel
je de boodschappen doet.

De drie recepten
op de volgende
pagina’s zijn in elk
geval door naar de
volgende ronde en
komen in het
kookboek!

Jury
De jury bestaat uit Topsportkok Mark Wouters (zie ook p14 ), hoofdredacteur Lekker
Weten Sigrid Koeleman, contentmanager
Ekoplaza Yvon Hoogers en kwaliteitsmedewerker Ekoplaza Christianne de Kort. Zij
gaan de beste 80 recepten selecteren.
De inschrijving eindigt op 25 september,
dus je kunt nog meedoen! De drie prijswinnaars worden bekendgemaakt na 30
september en komen met hun recept in
Lekker Weten Feest.

Doe je mee? Dan moet het recept
wel hieraan voldoen:

Arabische
groentestoof
met aubergine
en zoete
bataat
• gele splitlinzen 250 g • ras el hanout 3
theel • aubergines 2 • zoete bataten 400 g
• tomatenblokjes (blik) 400 g • kokosmelk
200 ml (klein blikje) • volkoren speltcouscous
250 g • optioneel: koriander of peterselie, voor
erover

1. Het recept is gemaakt met (bijzondere)
producten van Ekoplaza.
2. Er zijn maximaal 7 ingrediënten
gebruikt (exclusief smaakmakers als
peper en zout).
3. De kooktijd is maximaal 30 minuten.
4. Je mag meerdere recepten insturen.
5. Deel je recept op social media
#kokenmetekoplaza.
6. Je kunt het recept insturen via
kokenmetekoplaza@ekoplaza.nl
onder vermelding van je naam, leeftijd,
emailadres, jouw Ekoplaza-vestiging en
met een pasfotootje. Een foto van het
gerecht meesturen mag.
7. De recepten worden eigendom van
Ekoplaza.
8. De uitslag hoor je via social media en het
blad Lekker Weten.
9. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

1. Zet de gele splitlinzen op in 700 ml kokend water samen met de ras el hanout.
2. Snijd intussen de aubergines en de zoete
bataten in kleine stukjes. Doe ze bij de
splitlinzen in de pan en roer door. Leg
het deksel erop en laat doorkoken. Voeg
na een kwartier het blik tomaten toe en
roer weer goed door. Laat rustig pruttelen
totdat de splitlinzen stuk gekookt zijn en
de groenten zacht. Roer dan het blikje
kokosmelk erdoor en laat alles nog even
doorkoken.
3. Wel intussen de speltcouscous 5 minuten
in ½ liter kokend water en serveer bij
de groentestoof. Bestrooi eventueel met
koriander of peterselie.

Kijk voor meer informatie op ekoplaza.nl/kokenmetekoplaza

Wat kun je winnen?

Deel jij je lekkere recept met ons? Dan komt jouw recept
misschien in ons kookboek en kun je de volgende prijzen winnen:
1e prijs: € 1.000,- winkeltegoed bij Ekoplaza
2e prijs: € 500,- winkeltegoed bij Ekoplaza
3e prijs: € 250,- winkeltegoed bij Ekoplaza
De jury kiest 80 recepten voor het kookboek. Zit jouw recept hierbij?
Dan ontvang jij het kookboek via je Ekoplazawinkel.
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e?
Doe je menel
Ga dan s et
koken m !
Ekoplaza

Pure Merlot
Een wijn gemaakt van één van
de bekendste druivenrassen ter
wereld; Merlot. Een vriendelijke
wijn met een lichte bite. Je komt
tonen van rood, zwart en paars
fruit tegen, maar ook een lichte
kruidigheid. Daardoor kun je de
wijn goed met deze groentestoof
combineren.

TIP
4
Per persoon • Kcal 687 • Vet 12 • waarvan verzadigd
7.7 • Khd 111.3 • waarvan suikers 17.3 • Vezels 18.2
• Eiwitten 29.0 • Zout: 0.6
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Mmmm...
pulled chicken?

No!

Recept van:
Renée BenardLoeffen (61)

4
Per persoon • Kcal 113 • Vet 3.7 • waarvan
verzadigd 3.0 • Khd 12.8 • waarvan suikers
7.5 • Vezels 8.0 • Eiwitten 2.8 • Zout: 1.5

Vom Berg		
Grauburgunder

TIP

Dit gerecht heeft pittige tonen
en is een goede combinatie
met een wijn die een licht zoetje heeft. De Grauburgunder
is een Duitse Pinot Gris, met
aroma’s van ananas en banaan
met milde zuren.
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Jack 			
fruit!

Fasoli Gino		
Valpolicella

TIP

Een mooie klassieke
Italiaanse wijn van de
Familie Fasoli. De wijn is
zwoel en heeft tonen van
rijp donker fruit met enige kruidigheid dat goed
past bij dit gerecht.

• Bio Jackfruit blik van 400 ml, uitgelekt •
boekweitmeel 1 eetl • zout en peper • kokos
olie, om in te bakken • sjalotten 2, gesnipperd •
knoflook 2 tenen, geperst • optioneel: rode peper 1, zaadjes eruit en in stukjes • tomatenpuree
2 eetl • groentebouillon 375 ml (gemaakt van 1
blokje, check welke vegan ia) • ontbijtkoek
1 snee, verkruimeld • gemberbolletjes op
siroop 2, kleingesneden

1. Doe de uitgelekte jackfruit in een kom.
Trek de stukken met 2 vorken uit elkaar
zodat je de structuur krijgt van pulled
chicken. Bestrooi met de boekweitbloem,
zout en peper.
2. Smelt wat kokosolie in de pan en roerbak
hierin de sjalotjes en de knoflook, met
eventueel het pepertje, enkele minuten.
Voeg de pulled jackfruit toe en roerbak
nog een paar minuten
.3. Roer de tomatenpuree erdoor en giet
de groentebouillon erbij. Laat 5 minuten
pruttelen, blijf regelmatig roeren. Voeg op
het laatst de ontbijtkoek en gember toe.
Laat 5 minuten staan zodat alle smaken
goed kunnen vermengen.

Gevulde
portabella's
• quinoa-bulghur-gierstmix 90 g •
groentebouillonblokje (check welke vegan
is) 1• portabella’s 8 stuks• pecans (of
pompoenpitten) 40 g, gehakt en geroosterd
in een droge koekenpan • halfgedroogde
tomaten/gewelde gedroogde tomaten ca.
75 g of meer of minder naar smaak • knoflook
4 à 5 tenen, fijngehakt • • balsamicoazijn ½
eetl • extra vierge olijfolie 1 eetl • tamari 1
theel • verse peterselie handje, gehakt
• gedroogde salie ½ theel • gedroogde tijm
¼ theel • geraspt kaasalternatief hartig
(Veggi Filata) handvol

1. Verwarm de oven voor op 180°C.
2. Kook de quinoa-bulghur-gierstmix
volgens de aanwijzingen op de
verpakking in water met daarin opgelost
het bouillonblokje.
3. Maak intussen de portabella’s schoon en
schraap de binnenkant voorzichtig uit om
kommetjes te creëren. Zet deze in een
licht ingevette ovenschaal.
4. Mix de quinoamix, geroosterde
pecannoten (of pompoenpitten) en
alle overige ingredienten, behalve de
vegan kaas, in een schaal. Proef en stel
de smaak eventueel wat bij met extra
balsamico, tamari of kruiden.
5. Bestrijk de portabella’s lichtjes met wat
olijfolie en vul ze met de mix. Bestrooi
met vegan geraspte kaas en bak ca. 20
minuten in de oven.

Heerlijk op een knapperig
broodje of over rijst.
Of als pittige, ‘vlees’-saus
bij een gezonde stamppot
van aardappel, zoete
bataat of knolraapjes met
rauwe raapstelen.

recept
van: Alina
Shatrova (26)

4

Lekker met een salade
van reepjes verse
tomaten en rode paprika.

Per persoon • Kcal 268 • Vet 14.2 • Waarvan
verzadigd 3.1 • Khd 22.9 • waarvan suikers
6.0 • Vezels 6.4 • Eiwitten 8.5 • Zout: 1.1
HERFST • EKOPLAZA
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Ekoplaza sponsort lupineonderzoek

voor biodiversiteit en lokaal voedsel
Ekoplaza heeft een aantal kernthema’s waarop we ons beleid actief aanpassen. Zo willen we bijvoorbeeld
via biodiversiteit en lokale teelt onze voetafdruk zo veel mogelijk beperken. Mensen die bijdragen aan nieuwe
ontwikkelingen in onze passie, steunen wij van harte. Zoals Thijs Fijen van de Wageningen Universiteit die
onderzoek doet naar de teelt van lupine, ook wel Nederlandse ‘soja’ genoemd. De uitkomst van zijn onderzoek
gebruikt Ekoplaza als informatie voor haar telers.

Door lupine te gebruiken in plaats van geïmporteerde soja, wordt
de ecologische voetafdruk van vegetarische burgers aanzienlijk
verminderd en hebben hommels een beter toekomstperspectief.
Thijs onderzoekt met welk lupineras dit het beste kan: “Lupine
is een vlinderbloemig gewas dat stikstof uit de lucht haalt en
opslaat in de plant. Voor de kringlooplandbouw, het vergroten van
de biodiversiteit en de wil om meer plantaardig te eten, is lupine
een fantastische plant. Maar de Nederlandse lupineopbrengst is
nu nog onvoorspelbaar en variabel in kwaliteit. Een gebrek aan
geschikte bestuivers speelt hierin waarschijnlijk een grote rol,
vandaar dat ik daarop mijn onderzoek richt.”

Ons lupine-aanbod
Het vezel-en eiwitrijke lupine vind je bij ons in
lupineburgers (vleesvervanger), -salade (voor op
brood of bij de borrel), als pure lupinebonen in
pot (roerbakschotels en soep) en als lupinemeel
(toevoegen aan smoothies voor extra eiwitten).

Wilde bestuivers
“Voor de bestuiving van lupine wordt nu nog vaak op honingbijen
geleund, maar die zijn eigenlijk te licht. Een hommel en een
handje vol andere wilde bestuivers zijn groot genoeg om de kiel
van de bloem naar beneden te duwen en zo bij het stuifmeel te
komen. Het gaat momenteel niet goed met de wilde bestuivers
in Nederland. Deze hebben van maart tot oktober voedsel nodig.
Lupine bloeit vier weken in het jaar, precies op het tijdstip dat er
verder niet zoveel meer bloeit op de velden. Dus van een betere
kwaliteit lupine hebben zowel de boer, de bijen als jijzelf profijt.”
Grotere opbrengst
“Om te onderzoeken of de bestuiving door de hommels de
zaadopbrengst en de zaadkwaliteit van lupine inderdaad verhoogt,
heb ik eerst diverse rassen lupineplantjes op biologische wijze in
potten grootgebracht. Eind mei, vlak voor de bloeitijd, zijn ze op
15 verschillende locaties rondom Wageningen in het open veld
gezet. Een aantal met een net erover, zodat er geen hommels op
af kunnen komen. In juni hebben we gekeken welke bestuivers
erop af zijn gekomen. Eind juni hebben we de uitgebloeide potten
weer bij elkaar gezet en is het wachten op de oogst. Dan kunnen
we kijken of de planten met veel bestuivers ook daadwerkelijk een
grotere opbrengst krijgen.”
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“Lupine bloeit vier weken in het jaar, precies op het
tijdstip dat er verder niet zoveel meer bloeit op de
velden. Dus van een betere kwaliteit lupine hebben
zowel de boer, de bijen als jijzelf profijt.”
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van onze leverancier

Eén van de goedkoopste oplossingen om je haar te wassen?

Natuurlijke
haarzeep van Speick!

Bio abrikozen:

vruchten van de zon
Ekoplaza groeit. Er komen meer winkels en dus zijn er ook meer producten nodig. Onze Ekoplaza-abrikozen komen uit Turkije.
Of te bepalen of een nieuwe abrikozenboerderij geschikt is voor onze kwaliteit, wordt eerst een bodemanalyse uitgevoerd om te
bepalen of de grond geschikt is voor biologische landbouw en of er voldoende nutriënten, met name mineralen, aanwezig zijn.

Aangezien er in de biologische abrikozenteelt
geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, is
de plek waar de boom groeit heel belangrijk: ver
weg van de bewoonde wereld. Abrikozenbomen
groeien het beste in een droge, hete, kalkhoudende en goed geventileerde grond. Een hoog
ondergronds waterpeil is funest, want dit gaat
gepaard met een hoog risico op boomziekte.

Waterkwaliteit houdt bomen gezond
Is een geschikte abrikozenboerderij gevonden,
dan worden op drie verschillende momenten,
afhankelijk van het seizoen, bomen gepland.
Abrikozenbomen hebben vooral in de zomer
water nodig. Om ze van voldoende water te
voorzien, gebruiken de biologische boeren
geen oppervlaktewater maar bronwater. Daarvan is de microbiologische kwaliteit beter en
dat houdt de bomen gezond.

Zongegrijpt
Onder de Turkse zon rijpen onze abrikozen aan
de boom. De boer schudt de rijpe abrikozen
handmatig van de boom of met een machine in
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een onder de boom geplaatst doek. Vervolgens
laat hij ze op een doek in de zon gedurende 2
tot 3 dagen indrogen. Na de handmatige ontpitting drogen de abrikozen verder in de zon totdat
het vochtgehalte 19% is. Dit is belangrijk om bij
de opslag gisten te voorkomen.

Binnen 24 uur verwerkt
Binnen 24 uur gaan de abrikozen vervolgens
naar een shockvriesinstallatie. Zo wordt
voorkomen dat problemen door ongedierte en
microbiële besmettingen ontstaan. Na ze geleidelijk weer op temperatuur te hebben gebracht,
worden de abrikozen gewassen
en gesorteerd, beschadigde
vruchten of vreemde delen
worden verwijderd. Na het
verpakken gaat de abrikoos op
transport naar Nederland.

Ongezwaveld
en lekker zoet
Het belangrijkste verschil
tussen gangbare en onze bio-

logische abrikozen is, behalve het ontbreken
van bestrijdingsmiddelen bij de teelt, dat er
geen zwavel of sulfiet is toegevoegd tijdens de
verwerking voor behoud van de oranje kleur.
Onze biologische, zongerijpte en ongezwavelde abrikozen zijn dus bruiner, maar wel veel
zoeter van smaak.

Tarweproteïnen
voor goede
kambaarheid

Hiermee
vermijd je
agressieve sulfaten
en conserverings
middelen op
je hoofd

Milde, grondige
reiniging

plastic free
Fair Trade
Marokkaanse
arganolie

Met
hoogwaardige
plantenoliën

Zuivere
etherische
oliën

Versterkt
maakt glad en
glanzend
Vegan

Zo gebruik je de zeep

Schuim de zeep licht op met je hand, masseer in je haar tot romig schuim en spoel grondig uit. Deze natuurlijke haarzeep is
geschikt voor hem en haar. Hij is glutenvrij en geschikt voor veganisten. De zeep is enkel verpakt in een papieren wikkel en is dus
plasticfree en zeer milieuvriendelijk. Made By Speick Haarzeep is COSMOS NATURAL gecertificeerd.
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sojasaus

Gevarieerd genieten

Van ons diverse aanbod ‘soja’sauzen
Sojasaus is een veel gebruikte smaakmaker in de gemiddelde Nederlandse keuken. Je geeft er jouw Aziatische
gerecht meteen dat authentieke Oosterse tintje mee. Maar het is ook verrassend in Europese maaltijden of om tofu
en tempeh mee te marineren. Bij ons vind je diverse vegan varianten, een echte oestersaus en zelfs een sojavrije
‘soja’saus. Uiteraard allemaal 100% biologisch.

4. Tamari less
salt van Lima

Saus

3. Thaise
oestersaus
ONOFF SPICES

1

1. Shoyu milde sojasaus
TerraSana

2

(ook verkrijgbaar in
glutenvrije variant)
3

5. Coconut
Aminos

4

2. Ponzu saus
TerraSana
5

6. Yakso
Ketjap Manis
38

EKOPLAZA • HERFST

6

Smaak/structuur

Kenmerkend

Toepassing

Herkomst

Milde smaak waarin alle
vijf smaakcomponenten
samenkomen: zoet, zuur, zout,
bitter én umami. Met typische,
rijke kleur.

Eén van de oudste, meest
gebruikte smaakmakers in
Japan. Gemaakt van de beste,
biologische ingrediënten: hele
sojabonen en tarwe.

Als smaakmaker bij soba- en
udonnoedels, milde dipsaus bij
sushi, lichtzoute toevoeging in
(miso)soepen en als marinade
voor tofu of gegrilde vis.

Gebrouwen in een kleine, Japanse
familiebrouwerij, traditioneel
volgens eeuwenoud recept en
langdurig fermentatieproces van
minimaal 18 maanden.

Citrusachtige, hartige smaak
door de combinatie van shoyu,
rijstazijn en citrusvruchten.

Typisch Japanse dressing en
dipsaus. Traditiegetrouw gemaakt
van kombu en shiitake, met
toevoeging van authentieke
Japanse shoyu. Aangevuld met
Japanse citrusvruchten.

Lekker als dipsaus bij
visgerechten, als frisse
toevoeging aan gestoomde
groenten en salades of in een
tofumarinade.

In Tokushima, Japan, groeien de
citrusvruchten op geheel natuurlijke wijze. Ze worden direct lokaal
met de hand geperst en direct
aan het mengsel van sojasaus en
dashi toegevoegd om de puurste
ponzu te krijgen.

De Thaise oestersaus van
ONOFF SPICES heeft geen
chemisch samengestelde
fabriekssmaak, maar een
100% natuurlijke (zoetige!)
smaak dankzij echte, duurzaam
gekweekte oesters.

Oesterkweek is i.s.m. Thaise Earth
Net Foundation die biologische
landbouw en het maken van natuurlijke producten stimuleert en
begeleidt. Voor een niet milieubelastende vorm worden de oesters
met de hand geoogst.

Lekker om vlees mee
te marineren of je
groentegerecht uit de
wok aan het eind een
smaakoppepper te geven.

De oesters komen uit de zuidelijke
Thaise regio’s Songkhla en
Pattani, waar het zeewater veel
schoner is dan op de meeste
andere plekken in Thailand.

Eerste tamari op de markt
met een lager zoutgehalte
(50%), met desalniettemin
een krachtige, zoutige smaak.
Gecertificeerd glutenvrij.

Tamari zit vanaf het begin (1957)
in het assortiment van Lima, opgericht door Pierre Gevaert nadat hij
in contact kwam met de Japanner
Georges Ohsawa; één van de
grondleggers van de macrobiotiek.

Ter vervanging van een
bouillonblokje of zout. Lekker
om stoofpotjes, pasta en
wokgerechten op smaak te
brengen. Combineert goed met
rijstazijn, knoflook, gember en
mosterd. Zie ook recept p.41

Sinds 1985 op traditionele wijze
(al 7 generaties lang) gemaakt
door het Japanse familiebedrijf
Sato in Virginia.

Een sojavrije vervanger van
‘soja’saus met een volle,
hartige en unieke smaak.

Op basis van natuurlijk, raw
gedroogd kokosbloesemsap dat
is gemengd met zongedroogd
zeezout. Zonder kokossmaak of –
geur en met 75% minder zout dan
vergelijkbare sojasauzen.

Lekker in marinades, dressings of gewoon als smaakmaker over je gerecht.

De ingrediënten van deze saus
komen van de Filipijnen

Een zoete, stroperige variant
op sojasaus, gemaakt van
sojabonen en kruiden met
100% natuurlijke smaak.

Doordat er geen tarwe aan de
ketjap wordt toegevoegd, is deze
saus glutenvrij.

Te gebruiken als smaakmaker
in verschillende gerechten,
als marinade voor vlees/
vis/groente en in bijna elk
wokgerecht.

Duurzaam geproduceerd in Nederland voor een betere footprint en
bovendien NoWaste. Gemaakt van
sojabonensap, een restproduct bij
het maken van (Yakso) Tempeh.
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koken met sojasaus

sojasaus

Umami: de vijfde smaak
Umami is ooit ontdekt door een Japanner. Tijdens
het eten van zeewier proefde hij
een smaak die hij niet kon plaatsen als zoet, zuur,
zout of bitter. Hij gaf het de naam ‘umami’, wat in
het Japans letterlijk ‘heerlijke smaak’ betekent.
Umami komt ook van nature in voedingsmiddelen
voor, zoals in tomaten, oude kaas en shiitake.
Door producten te fermenteren met koji ontstaan
onder meer sojasauzen met de herkenbare umamismaak. Voor ons aanbod sojasauzen is category
manager Remko Hartveldt verantwoordelijk.

Kunstmatige umami
In Europa bootsen we umami in veel producten
na door het goedkope glutamaat (smaakversterker in de e-nummer serie 600) toe te voegen.
In Japan halen ze de umamismaak op een
natuurlijke manier naar boven, onder meer via de
zeer arbeidsintensieve kojifermentatie. Ook bij
biologische voeding is de insteek: waarom zou je
een smaakversterker die van nature in planten
en dieren voorkomt kunstmatig in de fabriek
maken? Daarom vind je geen enkel E-nummer in
de serie 600 in onze voeding terug.

Sojavrije smaakmaker
Soja is een allergeen. Sommige mensen kunnen
er niet goed tegen of krijgen er een allergische
reactie van. Ook zijn er mensen die een dieet
zonder soja volgen in verband met hormoongerelateerde klachten. Voor deze mensen, maar ook
als je zelf wat minder soja zou willen eten, is het
dus fijn te weten dat we bij Ekoplaza ook een
sojavrije ‘soja’saus in het schap hebben!

‘Dit zijn echt onderscheidende producten’
Remko: “Bij deze sojasauzen is de zorg voor het productieproces erg groot. De leveranciers gaan voor echt authentieke bereidingswijzen en ingrediënten, vaak ook kleinschalig
in de traditionele regio gemaakt. Dit kost meer tijd, geld en
aandacht, maar is ook te proeven in het eindresultaat. Prijs
en winstoogpunt staan zeker niet bovenaan. De Keuringsdienst van Waarde liet al eerder zien dat sommige sojasauzen in twee dagen in elkaar geknutseld worden en dat de
sojasauzen van TerraSana soms wel 18 maanden gerijpt
zijn met de traditionele koji-schimmel, een proces dat je
terugvindt op hun eigen website. Hiermee bieden we dus
echt onderscheidende producten aan.”
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Spring rolls
met pinda-limoensaus
SPRING ROLLS • rijstpapier 8 vellen •
gerookte tofu 200 g, in dunne reepjes van ca.
10 cm • peen 2, geschild en in dunne reepjes
van ca. 10 cm • kleine komkommer 1 (of
½ grote), in dunne reepjes van ca. 10 cm •
rode kool , in dunne reepjes van ca. 10 cm •
mango ½, in dunne reepjes van ca. 10 cm
• bosuitjes 2, in ringetjes • koriander en/
of munt naar smaak, fijngehakt • pinda’s
ongezouten handje

4
Per persoon (4 porties)
• Kcal 319 • Vet 18.6 • Waarvan verzadigd
2.8 • Khd 26.5 • waarvan suikers 8.4 •
Vezels 4.1 • Eiwitten 8.9 • Zout: 1.3

PINDA-LIMOENSAUS • knoflook 1 teentje
• sesamolie 2 eetl • pindakaas (ongezouten
en ongezoet) 4 eetl • stukje gember ca. 1
eetl fijngehakt • limoensap 3 eetl (+ eventueel
extra limoenpartjes ter garnering) • tamari
2 eetl • water scheutje (om de saus te
verdunnen)

1. Maak de pinda-limoensaus door alle
ingrediënten in een keukenmachine of
met de staafmixer te mengen tot een
glad mengsel. Verdun eventueel met wat
water. Zet opzij.
2. Maak een vel rijstpapier snel nat
en plooibaar onder stromend heet
water. Leg op een snijplank en beleg,
horizontaal in het midden, met wat
reepjes tofu, groenten en mango.
Overvul niet en laat aan elke kant wat
ruimte vrij. Bestrooi met een paar pinda’s
en wat koriander en/of munt.
3. Vouw de linker- en rechterkant van
het rijstpapier naar binnen en vouw
vervolgens de onderkant over de vulling.
Rol dan op. Leg de spring roll op een
vochtige, warme doek op een bord en
dek af met een tweede vochtige doek.
Maak de rest van de spring rolls op
dezelfde manier.
4. Serveer de spring rolls met de saus.

HERFST • EKOPLAZA
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Zuiver Zuivel:

vogelvriendelijke kaas van biodynamische melk
Kies je bij ons in de winkel voor Zuiver Zuivelkaas, dan
kies je voor vogelvriendelijke kaas van biodynamische
melk. Hierop staat het Demeter-keurmerk en het logo van
Vogelbescherming Nederland.

Zuiver Zuivelkaas staat voor:
Goed voor boerenlandvogels

Het maakt wel degelijk uit welke kaas je kiest in de winkel. Kies
je voor de biodynamische Zuiver Zuivelkazen, dan heb je daarmee
weer wat boerenlandvogels geholpen. De 25 biodynamische
melkveehouders die de melk leveren voor de kaas, zorgen voor
kruiden- en bloemrijk grasland en houden rekening met de
boerenlandvogels. Dit doen ze samen met Vogelbescherming
Nederland.

Natuur gerijpt op houten planken

Kruiden- en bloemrijke weides
Het is goed om te beseffen dat in de natuur alles met elkaar
samenwerkt: het bodemleven, de planten, koeien en daarmee
dus ook de kwaliteit en smaak van het stuk kaas dat je in de
winkel koopt. Die dingen kun je niet los van elkaar zien. Op een
biodynamisch bedrijf heeft de koe al jarenlang een essentiële plek
in de kringloopgedachte. De melkveehouders hebben aandacht
voor het bodemleven en daarmee ook voor de boerenlandvogel.
Deze werkwijze is namelijk inherent verbonden aan respectvol
omgaan met hun koeien en de bodem waarvan de koeien eten.
Biodynamisch gehouden koeien mogen gewoon hun hoorns
behouden en lopen zo vaak mogelijk in kruiden- en bloemrijke
weides waar ook de boerenlandvogel goed gedijt.

Vegetarisch gestremd, dus geschikt voor vegetariërs

Alle tijd krijgen om de smaak optimaal tot
ontwikkeling te laten komen
Bereid zonder chemische kleur-, geur- of
smaakstoffen en zonder toevoeging van nitraat/
salpeterzuur

Kruidenrijk grasland ook voor de koe
Zuiver Zuivelboer Jeroen Konijn: “De regelgeving gaat steeds meer
richting gesloten kringlooplandbouw met aandacht voor natuurland
met weidevogels. Als biodynamisch boer werken wij allang zo, maar
belangrijker vind ik dat je elke dag met liefde en aandacht op het
land en met de dieren aan het werk bent. Ik gebruik geen kunstmest
op onze weides, maar zaai klaver door het gras voor stikstofbinding.
Onze koeien krijgen ook geen antibiotica maar natuurlijke kruiden. Ik
pendel met een bio-tenser om te zien wat een koe nodig heeft. Dat
klinkt heel ongrijpbaar, maar wij zien gewoon dat het werkt. En zo
krijg je geen middelen in omloop die je helemaal niet hebben wilt.”

Kies met je vork.
Kies voor kaas met
het Demeter-keurmerk,
dan kies je ook voor
dierenwelzijn, een mooi
landschap waarin
boerenlandvogels goed
gedijen, een schone
aarde en een eerlijke
prijs.

Licht van kleur dankzij ontbreken van kleurstof
Zuiver Zuivelkaas is niet zo geel als veel kaas in de supermarkt. Dat
komt omdat de kaascoating geen kleurstof bevat. Ook wordt er geen
natamycine (schimmeldodende stof) in de kaascoating gebruikt. In
het kaaspakhuis betekent dat wel meer werk tijdens de natuurlijke
rijping op houten planken; vaker keren en behandelen. Een stuk
arbeidsintensiever dus, maar omdat de kaas alle tijd krijgt om te
rijpen, kun je genieten van een eerlijke smakelijke Nederlandse
kaas. Ben je lactose-intolerant? Tijdens het rijpingsproces zet de
lactose in de melk zich om in melkzuur. Zelfs bij de jonge kaas is het
lactosegehalte al zo laag, dat deze lactosevrij mag worden genoemd.
De melk wordt overigens wel gepasteuriseerd. Ben je zwanger, dan
kun je dus gewoon genieten van deze heerlijke kaas.
Jeroen Konijn (foto op de kaas) is biodynamisch veehouder op
Natuurlijk Genoegen. Op pag. 29 lees je meer over zijn bedrijf via
de column van zijn vrouw, boerin Rosalinde.
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Zuiver Zuivelkaas is verkrijgbaar in diverse ‘leeftijden’; van jong tot
overjarig en zowel met als zonder kruiden. De biodynamische melk
voor Zuiver Zuivelkaas wordt wel gepasteuriseerd.
LENTE • EKOPLAZA 43
HERFST
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Biologische lupine
in plantaardige snacks
Wil jij best plantaardig snacken, maar mis je voor jouw gevoel dan de smaak en ‘bite’ van vlees?
Met The Vegetarian Butcher’s Daughter (het biologische zusje van De Vegetarische Slager) snack je
echt net zo lekker, maar hier zijn geen dieren voor gebruikt. Wel de beste biologische ingrediënten,
waaronder lupine.

Een krokante vegan
bitterbal of een kroket
met een romige, rijkgevulde
ragout is minstens zo
lekker als de traditionele
vleesversie. Of geniet
van een pittige bamischijf.
Allemaal gemaakt met
biologische lupine.

The Vegetarian Butcher’s Daughter is het
nieuwe vlees. Behalve voor het dierenwelzijn, leveren de producten ook een enorm
voordeel op in termen van efficiency en
wereldvoedselvoorziening. Omdat je direct
de granen eet die anders eerst aan dieren
worden gevoerd, maak je bovendien de
voedselketen korter. Daarbij heeft lupine
een meerwaarde voor de biodiversiteit,
zoals je ook in het artikel over het lupineonderzoek op pag. 34 kunt lezen.

4x

bakken

Belang van lupine-onderzoek Het is
mooi dat de vegan bitterballen, kroketten
en bamischijven op basis zijn van biologische geteelde lupine. Deze robuuste plant
is makkelijk te telen zonder gebruik van
kunstmest en chemische middelen. Van
oudsher werd de plant geteeld als groenbemester om grond vruchtbaar te maken.

carrotcake, pompoentaart,
brownies, appel-granolacookies
44
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Vegan carrotcake met sinaasappel
en kurkuma–tulsi chocolade
• tarwebloem 250 g • wijnsteenbakpoeder ½ theel • baksoda ½ theel
• zout snufje • nootmuskaat gemalen
½ theel • kruidnagel gemalen ¼ theel •
vanillepoeder ½ theel • sinaasappel rasp
van 1 • vlaseieren 2 (= in totaal 2 eetl (20
g) lijnzaadmeel + 6 eetl (90 ml) water) •
milde olijfolie 120 g • appelpuree 50 g
(ongezoet) • kokosbloesemsuiker 200 g
• geraspte wortel 300 g • appelciderazijn
1 eetl • chocoladerepen Turmeric Tulsi
(Lovechock) 80 g (= 2 repen), gehakt
OPTIONELE EXTRA’S • rozijnen 30 g •
kokosvlokken 25 g • noten naar keuze
25 g

Zoete pompoentaart
met limoen-crème
fraîche

1. Verwarm de oven voor op 175°C.
2. Meng de droge ingrediënten in een kom:
bloem, bakpoeder, baksoda, zout, specerijen, vanille en sinaasappelrasp.
3. Maak de vlaseieren door het lijnzaadmeel
(lijnzaad = vlas) goed te mengen met het
water. Laat 10 minuten staan.
4. Combineer intussen de olijfolie met de
appelpuree en kokosbloesemsuiker en klop
met de hand of machine enkele minuten
door. Meng de vlaseieren erdoorheen en
daarna de droge ingrediënten. Meng zo
kort mogelijk.
5. Voeg de geraspte peen, azijn en de gehakte Lovechock Turmeric Tulsi-repen toe en
meng alles goed door elkaar. Vermeng er
eventueel nog extra's door.
6. Giet in een beklede cakevorm (of cupcake-liners) en bak de cake in ca. 55 minuten
gaar (ca. 20-35 minuten voor cupcakes).

DEEG • roomboter speltbiscuits 200 g
• kokosolie 90 g, gesmolten
VULLING • pompoenblokjes 500 g • volle melk 500
ml • erythritol (Matisson) 250 g • speculaaskruiden 2
theel • eieren 2 + zout snufje
LIMOEN-CRÈME FRAÎCHE
• limoen 1, de rasp • crème fraîche 125 ml

1. Bekleed een springvorm van 25 cm met bakpapier.
2. Verkruimel de biscuitjes en doe ze in een mengkom. Giet de gesmolten kokosolie erbij en roer
door elkaar. Stort het mengsel in de springvorm
en druk goed aan zodat je een stevige bodem
krijgt. Zet in de koelkast.
3. Breng alle ingrediënten voor de vulling, behalve
de eieren, in een pan op matig vuur aan de kook.
Blijf roeren zodat het niet aanbrandt. Zet het vuur
dan laag en kook de pompoenblokjes in ca. 20
minuten gaar.
4. Verwarm intussen de oven voor op 200°C.
5. Haal de pan van het vuur en pureer de vulling
met een staafmixer tot een gladde puree. Laat
het afkoelen tot lauwwarm met het deksel erop.
Sla de 2 eieren en een snufje zout er dan door
en giet het mengsel in de bakvorm.
6. Zet de springvorm in het midden van de oven en
bak de taart in ca. 30 minuten gaar. Laat daarna
afkoelen.
7. Meng de limoenrasp door de crème fraîche en
serveer bij de pompoentaart.

12
Per persoon • Kcal 301 • Vet 14.8 • waarvan
verzadigd 3.9 • Khd 36.0 • waarvan suikers
20.3 • Vezels 2.8 • Eiwitten 4.4 • Zout: 0.1

8

12
Per persoon • Kcal 208 • Vet 14.6 • waarvan
verzadigd 10.7 • Khd 15.0 • waarvan suikers
6.8 • Vezels 1.3 • Eiwitten 3.3 • Zout: 0.3

Erythritol is een caloriearme,
natuurlijke suikervervanger met
ongeveer 70% van de zoetkracht
van gewone suiker.
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Brownies met cranberry’s en pecans
• boter 125 g, in kleine blokjes •
pure chocolade 125 g, in kleine
stukjes • pecannoten 80 g •
kokosbloesemsuiker 140 g • ei
1• tarwebloem 125 g, gezeefd •
cranberry’s 80 g

Meng
tcha
1 el ma 0 ml
et 25
latte m taardige)
(plan
warme
or een
melk vo nkje.
k dra
heerlij

10
Per persoon (10 porties) • Kcal 348 •
Vet 20.8 • waarvan verzadigd 9.8 • Khd
35.5 • waarvan suikers 25.1 • Vezels 2.2
• Eiwitten 3.9 • Zout: 0.02

4

1. Verwarm de oven voor op 200°C.
2. Smelt de boter samen met de chocolade
au bain-marie. Rooster intussen in de
oven de pecannoten in een ovenschaal
ca. 10 minuten.
3. Meng de kokosbloesemsuiker en het ei in
de keukenmachine (met garde; of gebruik
een elektrische mixer) in 10 minuten tot
een luchtig mengel. Zet de mixer/keukenmachine dan op de laagste stand en voeg
de gesmolten chocoladeboter toe; zorg
dat alles goed vermengt. Haal de kom uit
de machine en spatel rustig en luchtig de
bloem en het snufje zout erdoor. Spatel er
daarna de pecans en de cranberry’s door.
4. Bekleed een rechthoekige, kleine bakvorm van ca. 20 x 15 cm met bakpapier
en giet het mengsel erin. Bak gaar in ca.
30 à 35 minuten in de oven.

Appel-granolacookies
• appels 2, geschild en geraspt (vlak voor bereiding) •
granola suikerarm (Meesters van de Halm) 200 g • rozijnen
50 g • amandelmeel 75 g • wijnsteenbakpoeder 1 theel •
five spices kruidenmix 1 theel • boter 50 g • zout snufje

1. Verwarm de oven voor op 190°C.
2. Meng alle ingrediënten door elkaar en kneed tot
een samenhangend geheel. Rol er vervolgens met
vochtige handen balletjes van. Druk ze plat op een
met bakpapier beklede bakplaat.
3. Bak de cookies in het midden van de oven in ca.
30 minuten goudbruin en gaar. Laat afkoelen op
een rooster.

8

10
Per persoon • 201 kcal, 14.2 gram
vet, 4.2 vv, 5.8 gram kh, waarvan
suiker: 7.6 gram, 6.0 vezels, 5.7 gram
eiwit en 0.04 gram zout.
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teler

mushoomkoffie

De super-simpele manier om te genieten van

koffie met paddenstoelen

Superfoodies geeft je het genot van
verse f ilterkoff ie met het gemak van
4
een biologisch
afbreekbaar koff iezakje.
Heet water toevoegen en slechts
3-5 minuten wachttijd.Verkrijgbaar
in 3 varianten.

500 mg
paddenstoelen
per zakje

50

EKOPLAZA • HERFST

Eet je het liefst Hollandse groente die zoveel
mogelijk zelfvoorzienend zijn geteeld, met een
natuurlijke kringloop als uitgangspunt? Proef dan
onze biodynamische pompoenen van
de familie Overesch.
HERFST • EKOPLAZA
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Jan: “Als biodynamisch
boer zorgen we ervoor
dat de aarde ook voor
de generaties na ons
nog vruchtbaar is om
voeding op te verbouwen.
Precies zoals mijn
voorouders aan ons
hebben gedacht.”

VAN HOLLANDSE BIODYNAMISCHE BODEM:
groenten van generatie op generatie geteeld
Tussen Heino en Raalte, midden in bosgebied, doemt de boerderij van Overesch op. Er staan gehoornde koeien in de wei
en verderop ligt een varken in de modderpoel. Op dit eeuwenoude familiebedrijf is vader Jan inmiddels de vijfde generatie
Overesch die hier boert: “Met mijn vrouw, zoon Rick en schoonzoon Rudy werken we samen op ons gemengd biodynamisch
bedrijf. Via deze landbouw, waarin dieren in dienst van de akkerbouw staan en een natuurlijke kringloop de basis is, laten we
een gezond bedrijf achter voor de generaties na ons.”

Jan: “Al in 1798 begon mijn voorouder
Antony Overesch hier in Raalte een
landbouwbedrijf. Voor hem was het heel
normaal dat dieren in dienst stonden van
de akkerbouw. Hun mest was belangrijk
voor het gewas. Er was immers geen
kunstmest voorhanden. Ook Jacob, opa
Jans en vader Dieks hielden er daarna
dezelfde gedachten op na. Toch begon ik
als boer eerst met gangbare landbouw, dat
was toen de normale manier van werken.”
Afhankelijk van chemie
“Al snel zag ik de vruchtbaarheid van de
grond zienderogen achteruitgaan. Ik werd
steeds meer afhankelijk van chemischsynthetische bestrijdingsmiddelen en
genetisch gemanipuleerde rassen. Zo
wilde ik helemaal niet boeren! Toen ik
doorschakelde, eerst naar biologisch
en later naar biodynamisch, kon ik mijn
aandacht weer richten op datgene waar
ik zoveel waarde aan hecht: de groenten,
dieren, natuur, het milieu en daarmee op
de mens. Daar waar overbemesting en

Zelfvoorzienend

“Om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te kunnen zijn, vind je bij ons op de boerderij
akkerbouw, groenteteelt en een veehouderij. Behalve GMO-vrije pompoenen
groeit er ook gezond voedsel voor onze koeien en varkens. De biodynamische
mest van onze dieren gaat vervolgens weer op het land om de bodem vruchtbaar
te houden en zo is de natuurlijke kringloop rond.”
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‘Voor mijn familie
is het credo altijd
geweest: boeren in
harmonie met de
natuur’.
HERFST • EKOPLAZA

53

teler

teler

‘Besef dat je twee dingen
kunt doen: wachten tot de
bodem is uitgeput en er
niets meer groeit, of een
andere keuze maken in het
winkelschap. Die is van invloed op de manier waarop
boeren werken.’

‘Een veld vol bloeiende
pompoenplanten is
prachtig om te zien. De
bloemen ruiken heerlijk
en trekken veel bijen,

chemicaliën de bodem vergiftigen en
vernielen, zorgt een vruchtbare aarde bij
ons voor gezonde groenten.”
Gezonde grond voor gezond product
“Als je boert met één gewas (monocultuur)
ben je gespecialiseerd in één ding: een
zo hoog mogelijke opbrengst. Jaar op jaar
hetzelfde gewas telen, zorgt voor ziekten
in de planten. Dus gebruik je steeds meer
chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen die in het milieu terechtkomen. Als
biodynamisch boer doen wij aan vruchtwisseling. Mais of pompoen komt éénmaal
in de acht jaar op hetzelfde perceel terug.
Dit maakt het gewas gezonder, dierlijke
meststoffen en compost worden beter opgenomen en er treedt geen resistentie op.
Daarnaast is de keuze van het ras ook belangrijk. Door te kiezen voor sterke rassen
die weerbaar zijn tegen ziekten, kunnen
we een gezond product leveren aan jou als
consument. Uiteindelijk heeft iedereen er
dus baat bij.”
Samen met de natuur
Natuurlijk is ook de smaak van bijvoorbeeld de mais en de pompoen heel
belangrijk. Jan: “Bij ons wordt die positief
beïnvloed door een rustige groei en weinig
bemesting van onze eigen potstalmest.
Wij spuiten niet met gif tegen schimmels,
luizen en onkruid. Zolang we tussen de
plantjes kunnen, schoffelen we tegen
onkruid. Dat kost meer tijd en meer moeite.
Maar ik ben intens tevreden als ik een
54
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hommels en andere
insecten aan. Het is
heel belangrijk dat

‘Regelmatig stellen we ons bedrijf open om onze
visie met je te delen. Ook in onze tentoonstelling
kun je goed zien wat de verschillen zijn tussen de
biodynamische en gangbare landbouw.’
veld vol bloeiende pompoenplanten zie. De
bloemen ruiken heerlijk en trekken dankzij
onze natuurlijke werkwijze veel bijen,
hommels en andere insecten aan, die hier
ook een leven hebben. Het is belangrijk
dat elke boer de gifspuit laat staan, want je
kunt makkelijk zonder.”
Delen van idealen
“Wij kunnen wel idealen hebben, maar die
staan of vallen met de juiste afnemer. Die
moet net zo over de landbouw denken
als wij. Ekoplaza is zo’n partner. Samen
werken we al vele jaren aan een duurzame landbouw. In het najaar zitten we
met elkaar aan tafel om ons ‘bouwplan’ te

iedereen de gifspuit
laat staan, want je
kunt makkelijk zonder!’

maken: welke gewassen gaan we telen en
wanneer kunnen we die leveren. Zo weet
Ekoplaza dat er elke week verse biologische producten bij jou op tafel kunnen
staan. Dankzij de eerlijke prijs die Ekoplaza
betaalt, kunnen wij duurzaam blijven telen
en onze medewerkers een goed salaris
betalen. En omdat jij in de winkel onze producten koopt, maak je het ook mogelijk dat
wij biodynamisch kunnen blijven boeren.
Om jou te laten beleven wat dit inhoudt,
stellen wij ons bedrijf regelmatig open om
onze visie met je te delen. Ook hebben we
een tentoonstelling waar je goed kunt zien
wat de verschillen zijn tussen de biodynamische en gangbare landbouw.”
HERFST • EKOPLAZA
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koken met pompoen
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Per persoon • Kcal 741 • Vet 28.7 • waarvan verzadigd 15.9 • Khd 88.2
• waarvan suikers 17.2 • Vezels 9.3 • Eiwitten 28.1 • Zout: 2.0

Per persoon • Kcal 360 • Vet 15.1 • waarvan verzadigd 2.8 • Khd 34.4 •
waarvan suikers 17.1 • Vezels 11.4 • Eiwitten 16.0 • Zout: 0.9
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Per persoon • Kcal 585 • Vet 25.8 • waarvan verzadigd 9.7 • Khd 52.1 •
waarvan suikers 18.5 • Vezels 16.5 • Eiwitten 28.3 • Zout: 0.9

Per persoon • Kcal 367 • Vet 10.1 • waarvan verzadigd 2.6 • Khd 45.1
• waarvan suikers 32.6 • Vezels 8.8 • Eiwitten 2.6 • Zout: 0.6

Speltpasta met pompoenroomsaus en feta

Pompoensoep met linzen en harissa-yoghurt

bulghur Salade met broccolifalafel

Pompoen-tajine met zuidvruchten en kip

• pompoen 1, in blokjes met schil • aubergine 1 in blokjes • olijfolie
ca. 4 eetl + extra vierge olijfolie voor erover • zout en peper • uien
2, gesnipperd • knoflook 3 teentjes, fijngehakt • witte wijn 100 ml •
tomatenblokjes (blik, 400 g) • wortelsap Demeter 200 ml • water
200 ml • gigli speltpasta 500 g • room 150 ml • salie 1 handje,
fijngesneden • basilicum 1 handje, fijngesneden + extra voor erover •
feta 300 g in blokjes • pompoenpitjes handje

• pompoen 1 flinke of 2 kleintjes, in blokjes met schil • olijfolie 3 eetl •
zout en peper • uien 2, gesneden • knoflook 3 teentjes, fijngesneden
• ras el hanout 1 eetl (of meer naar smaak) • komijn gemalen 1 eetl
(of minder naar smaak) • tomatenblokjes (blik) 400 g • wortelsap
Demeter 300 ml • groene dupuis-linzen 1 blik van 400 g, afgespoeld
en uitgelekt • yoghurt 100 ml • harissa (pasta) 5 theel • koriander
handje, gesneden • pompoenpitjes handje

• pompoen 1, in blokjes met schil • olijfolie • bulghur 500 g •
citroensap naar smaak • zout en peper • jonge sla 100 g • witte
druiven 2 handjes, eventueel gehalveerd • cherrytomaatjes stuk of 6,
gehalveerd • schapenyoghurt 200 ml • granaatappelpitjes 3 eetl •
muntblaadjes, voor erover • pompoenpitjes klein handje, voor erover
optioneel: citroenpartjes (garnering)

• kerrie mild 1 theel • komijn gemalen 1 theel • chilipoeder 1 theel •
olijfolie om in te bakken • drumsticks of kippenbouten 4 (of stukken
kip naar keuze: echter geen filet, maar kip met bot)
• pompoen 1 kleine • ui 1 grote • knoflook 2 tenen •
gewelde pruimen ca. 125 g • gewelde vijgen ca. 125 g •
kippenbouillonblokje 1• verse blaadjes bladpeterselie grote hand,
gehakt • zout en peper • citroen sap van 1 (of naar smaak) + partjes

1. Rooster de pompoen en aubergine op 2 aparte trays in de
oven op 200°C met wat olijfolie en zout.
2. Fruit intussen in een grote pan de uien en knoflook met 3
eetlepels olijfolie. Blus af met witte wijn.
3. Voeg tomatenblokjes, de helft van de geroosterde
pompoenblokjes, wortelsap en het water toe en kook ca. 10
minuten.
4. Kook de pasta beetgaar in ruim kokend water met zout en
olijfolie.
5. Pureer de pastasaus tot een gladde saus en breng op smaak
met peper & zout. Roer de aubergineblokjes, de rest van de
pompoenblokjes, de room en de gesneden kruiden erdoor.
6. Garneer aan tafel met feta, wat extra vierge olijfolie, basilicum
en pompoenpitjes.
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1. Rooster de pompoenblokjes met 1 eetlepel olijfolie en een
snufje zout ca. 20 minuten in de oven op 200°C.
2. Fruit de uien en knoflook in 2 eetlepels olijfolie met de ras el
hanout en de gemalen komijn. Roer er 4 theelepels van de
harissa door, bak kort mee en blus af met het wortelsap. Voeg
de geroosterde pompoen en het blik tomatenblokjes toe en
kook alles 15 minuten op laag vuur.
3. Pureer de soep en voeg net zoveel water toe tot de soep de
gewenste dikte heeft.
4. Schep de linzen erdoor en kook nog eens 5 minuten. Breng op
smaak met zout en peper.
5. Meng intussen de yoghurt met het laatste lepeltje harissa.
6. Serveer de soep met de yoghurt, koriander en pompoenpitjes.

BROCCOLIFALAFEL • broccoli 1 grote stronk, in kleine stukjes •
lupinebonen (uit potje) 150 g • eieren 2 • groene dupuis-linzen (uit blik)
150 g • geraspte kaas 150 g • speltmeel 6 eetl • harissa (pasta) 1 eetl

1. Rooster de pompoen met een beetje olie op een beklede bakplaat
op 200°C ca. 35-40 minuten. Schep halverwege om.
2. Kook de bulghur in kokend water volgens de aanwijzingen
op de verpakking; spoel af, laat uitlekken en breng op smaak
met citroensap, olijfolie en zout en peper. 3.
Blancheer de
broccoli ca. 3 minuten in kokend water. Giet af en pureer met de
lupinebonen tot een grof mengsel. Voeg eieren, linzen, geraspte
kaas, speltmeel en harissapasta toe. Maak er kleine balletjes van en
rooster deze 20 minuten in de oven op 180°C.
4. Meng de bulghur met de sla en geroosterde pompoen. Leg
de druiven, tomaatjes en falafelballetjes erbij, schep er wat
schapenyoghurt op en bestrooi met granaatappelpitjes,
pompoenpitjes en munt. Garneer met partjes citroen.

1. Meng de kerrie, komijn en chilipoeder met een eetlepel van de
olijfolie en wrijf de kip hiermee in. Laat marineren terwijl je de
rest voorbereidt.
2. Snijd de pompoen doormidden en schraap de zaadlijsten eruit.
Snijd het vruchtvlees in stukken van 2 x 2 cm. Snipper de ui en
hak de knoflook. Snijd de pruimen en vijgen doormidden.
3. Verhit de olie in de tajine en bak hierin de kipstukken rondom
bruin aan. Voeg de pompoen en ui toe en bak ca. 5 minuten.
Doe de knoflook erbij en bak 1 minuut mee. Voeg dan het
bouillonblokje toe en vul aan met water totdat alles net onder
staat. Laat de kip 15 minuten (of langer voor bouten) zachtjes
pruttelen met deksel op de pan.
4. Schep de gewelde vruchten erdoor en laat de tajine, nu zonder
deksel, nog 5 minuten een beetje indampen.
5. Roer de peterselie erdoor. Breng alles op smaak met peper,
eventueel zout en citroensap. Garneer met citroenpartjes.
HERFST • EKOPLAZA
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Bijeneducatiecentrum geopend
Op landgoed De Kieftskamp in Vorden opende De
Bijenstichting onlangs een bijeneducatiecentrum om
mensen meer bewust te maken van het belang van bijen. In
de monumentale boerderij uit 1852 worden diverse bijengerelateerde workshops gegeven, zoals de Bee-kind workshop
op 14 september. Hier leer je hoe je jouw tuin bijvriendelijker
maakt door meer voedsel en nestelgelegenheid aan te bieden.
Inspiratie doe je op in de naastgelegen boomgaard met diverse
hoogstamfruitbomen, demonstratievelden en bloemborders
met bijvriendelijke planten. Ook vind je hier onder andere een
bijenstal, bijenhotels en een insectenmuur.
Meer info: Bijeneducatiecentrum Vorden (Achterhoek),
bijenstichting.nl.

op bezoe
bij onze k
boer
en telers en

Zaad is de bron van
nieuw leven. Het is de
eerste schakel van onze
voedselketen. Je geeft zaad
toekomst door het elk jaar
te zaaien, te oogsten, en
opnieuw te zaaien. In de
weekenden van oktober kun
je meehelpen met het zaaien
van graan bij een aantal
van onze biodynamische akkerbouwers. Dus trek je laarzen
aan en ervaar het bruisende gevoel dat je krijgt wanneer je
gezamenlijk voedsel zaait in hun vruchtbare landbouwgrond
barstensvol leven. Kom bovendien meer te weten over hun
bedrijf en wat biodynamisch werken inhoudt. Wie weet
zit jouw graan volgend jaar in een brood, herkenbaar aan
het Demeter-keurmerk. Check toekomstzaaien.nl voor
deelnemende bedrijven en tijden.

Antibiotica vrije zuivel

Van graan tot muesli
De gebruikte boerenzuivel in onze dagverse KOOCmaaltijden komt van biologische zuivelboerderij
Groenhouten in Leuth nabij Nijmegen. In dit
gezinsbedrijf leeft de familie Groenhouten met en van
hun melkkoeien. Die hebben gewoon nog hun hoorns
en grazen in kruidenrijke weides. Sinds 2004 krijgen de
koeien geen antibiotica meer en in december 2017 is
de familie daar officieel voor gecertificeerd. Graag laat
de familie jou zien waarom ze zoveel plezier hebben in
hun werk. Waar zou jij met boer Groenhouten over van
gedachten willen wisselen? Reserveer daarvoor een
excursie op hun bedrijf.
Meer info via groenhouten.nl.
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Altijd al willen weten hoe de muesli van De Halm wordt
gemaakt? Ze komen uit Nederlands enige biologische
mueslifabriek, waar sinds 1977 biologische, lokale en
duurzaam geteelde granen worden verwerkt. De Halm
staat voor openheid, eerlijkheid en duurzaamheid. Daarom
staan de deuren in Heeswijk-Dinther altijd voor je open om
een kijkje in de keuken te komen nemen, te beginnen met
koffie en iets lekkers van De Halm. Hier leer je alles over
het pletten van granen en het maken van de heerlijkste
ontbijtgranen. Na zo’n bezoek kijk je op een hele andere
manier naar jouw ontbijtkommetje!
Check de prijs en mogelijkheden op dehalm.nl/missie.

Amanprana

Al 17 jaar plasticvrij
Michiel Wijnbergh

Zaad: bron van
nieuw leven

van onze leverancier

Bij ons vind je producten van het merk Amanprana. Deze kleine familie-onderneming koos vanaf dag
1 voor plasticvrij. Al hun producten zitten in glas of composteerbare verpakkingen. Zelfs de gebruikte
etiketten en lijm zijn composteerbaar. Tel daarbij op dat je bij Amanprana gezonde fair trade voeding
binnenkrijgt en het is niet meer dan logisch dat wij jou deze producten graag aanbieden.
De oprichting van Amanprana is te danken aan dochter
Maxime. Chantal Voets en haar man Bart Maes ontdekten
concentratiestoornissen bij hun dochter toen zij naar de
kleuterschool ging. Bart: “Onderzoek toonde aan dat Maxime
allergisch was voor allerlei voedingsmiddelen en een tekort
had aan meervoudig onverzadigde vetzuren. Eigenlijk was alle
voeding die ze at, een belasting voor haar lichaam. Zo kwamen
we terecht bij de biologische speciaalzaak voor puur natuurlijke,
100% biologische producten.”
Maatschappelijk verantwoord
“In een jaar tijd veranderde het eetpatroon van ons gehele
gezin van 0% naar 100% biologisch. Maxime ging met flinke
stappen vooruit. Na drie maanden vroeg de juf zich af welke
medicatie Maxime eigenlijk nam: geen. Dit inspireerde ons
om in 2006 Amanprana op te richten. Vanaf het begin stond
vast: Amanprana wordt een maatschappelijk verantwoorde
onderneming, met 100% natuurlijke en biologische producten,
te beginnen met kokosolie en omegaoliën.”
Telers zijn helden
Amanprana’s filosofie omvat onder meer ‘Voeding als medicijn’,
‘Red de Zee’ en ‘Doe niet op je huid wat je niet eten kan’. Ook het
‘cradle to cradle’ kringloopproces staat hoog in het vaandel. Bart:
“In ons inmiddels ruime assortiment kiezen we voor fair trade,
want de telers zijn onze helden. Naast biologisch, is het belangrijk
dat de grondstoffen en het productieproces van onze producten
verantwoord zijn met zo min mogelijk schade voor mens en milieu.
o werken we voor onze kokosbloesemsuiker samen met een
humanistische organisatie die staat voor een faire, duurzame en
vrije wereld waar gelijke kansen zijn voor vrouwen.”

“Geld was en is niet onze voornaamste drijfveer om Amanprana op te richten. Handel
combineren met iets teruggeven aan een gemeenschap wel. Kies je voor Amanprana,
dan kies je voor je eigen gezondheid en het geven van kansen aan de lokale bevolking.”
HERFST • EKOPLAZA
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De 'R' zit weer in de maand :
Wij bieden jou extra weerstand

Zodra de ‘r’ in de maand kwam, kon je vroeger lastig aan verse groenten en fruit
komen. Daardoor ging je weerstand naar beneden. Dat is nu anders, maar er zijn
nog altijd momenten waarop je weerstand best een boost kan gebruiken.
Voeding is de basis van onze gezondheid.
Een gevarieerd voedingspatroon zorgt
ervoor dat je voldoende vitaminen, mineralen, vetten en aminozuren binnenkrijgt.
Maar soms, zoals bij een lagere weerstand,
zwangerschap, veganistische leefstijl of
tijdens de overgang, is je behoefte aan
bepaalde voedingsstoffen anders. Slik je
als aanvulling een voedingssupplement,
dan ondersteun je jouw lichaam in die
extra behoefte. Bij Ekoplaza heb je keuze
uit diverse merken. Category manager
Charlotte legt uit wat de visies achter deze
merken zijn.
Charlotte: “De keuze voor een supplement
is veelal persoonlijk en afhankelijk van
het doel. Wij bieden daarom een breed
assortiment. Dat begint bij een basisdose-

De meeste vitaminen
en mineralen kun
je niet ‘los’ in een
supplement verwerken.
Daarom worden ze
vaak aan een ander
‘verbindings’stofje
gekoppeld in een
supplement.
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ring om je gezondheid te ondersteunen tot
verschillende doseringen voor specifieke
groepen, zoals kinderen of ouderen.
Zo natuurlijk mogelijk
Uiteraard willen we een hoge kwaliteit
supplementen aanbieden. Indien mogelijk
zo dicht mogelijk bij wat je normaal
gesproken uit je voeding haalt, met zo
min mogelijk vulstoffen en zo mogelijk
natuurlijke hulpstoffen (bijvoorbeeld rijst
als hulpstof). Onze leveranciers delen deze
informatie persoonlijk met me, vaak met
hun eigen productexperts erbij. Die kennis
deel ik weer met de winkelvloer. Veel
leveranciers sturen hun productexperts
naar de Ekoplaza-winkels voor trainingen
aan het personeel. Daarnaast hebben
ze vaak een online platform waar het
Ekoplaza-personeel kennis kan vergaren.
Voor jou is het belangrijk dat je een
voedingssupplement kiest dat bij je past.
Wil jij een aanvulling via een supplement,
dan kun je dus gewoon een medewerker
aanspreken die jou kan helpen.”
Vitals
Bij Vitals is er veel wetenschappelijke
kennis in huis. Centraal staan de dosering,
opneembaarheid in het lichaam en
werkzaamheid van de ingrediënten.
Bij keuzes voor ingrediënten ligt het
accent altijd op de onderbouwing van
het beoogde effect aan de hand van
wetenschappelijk onderzoek. En waar
mogelijk wordt er gebruikgemaakt van
biologische ingrediënten. Bij Vitals zetten
ze zich ook in om zo min mogelijk - en

het liefst natuurlijke - hulpstoffen te
gebruiken.”
Royal Green
Royal Green levert 100% gecertificeerd
biologische vitaminen, mineralen, kruiden
en algen. Royal Green is namelijk ervan
overtuigd dat plantaardige vitaminen en
mineralen betere bronnen zijn met een
bredere werking en opname in het lichaam.
Ze gebruiken daarom alleen full spectrum
kruiden; alle voedingsstoffen uit het kruid
worden namelijk geleverd. Alle producten
zijn vrij van geïsoleerde vitaminen,
mineralen, vulstoffen, bestrijdingsmiddelen,
chemicaliën, conserveringsmiddelen en
synthetische zoet- of smaakstoffen.
Viridian
Dit merk kiest zo veel mogelijk voor
veganistische, biologische of duurzame
ingrediënten om de voetafdruk zo klein
mogelijk te houden. De producten zitten
in een glazen, recyclebare verpakking, de
CO2 uitstoot wordt gecompenseerd en
alle materialen worden zo veel mogelijk
hergebruikt. Viridian kiest uitsluitend
voor natuurlijke ingrediënten, de
producten bevatten geen bindmiddelen of
kunstmatige kleur-, geur- of smaakstoffen
en zijn gegarandeerd 100% GMO-vrij.
Mattisson
De producten van Mattisson staan voor
een optimale manier van leven die bij
jou en jouw omgeving past. Er wordt zo
veel mogelijk gekozen voor biologische,
plantaardige en vegan ingrediënten

‘Ik vind het belangrijk
dat onze leveranciers
op de hoogte zijn van
de laatste inzichten op
suppletiegebied en op basis
hiervan trachten steeds
betere, effectievere
supplementen te maken.
Dat ze zich bijvoorbeeld
afvragen of een bepaalde
dosering echt noodzakelijk
is om resultaten te
behalen en welk effect
een bepaalde verbinding in
een supplement heeft.’

die met zorg zijn geselecteerd. De
supplementen hebben een goede prijskwaliteitsverhouding en spelen in op de
laatste ontwikkelingen en trends.
Orthica
Als aanvulling op een gezonde levensstijl
en uitgebalanceerde voeding zijn er de
producten van Orthica, die op basis van
de laatste wetenschappelijke inzichten zijn
ontwikkeld. De voedingssupplementen zijn
optimaal gedoseerd voor elke levensfase
en leefstijl en zijn vrij van synthetische
geur-, kleur- en smaakstoffen.
VitOrtho
VitOrtho biedt een lijn speciaal voor
kinderen. Kinderen groeien na het eerste
levensjaar tot aan de puberteit gemiddeld
zo’n 7 cm per jaar. Ook doorlopen ze verschillende ontwikkelingsfasen en ondergaan diverse lichamelijke veranderingen.
Bij al deze processen zijn micronutriënten
betrokken. Daarbij kan voedingssuppletie,
zelfs al op jonge leeftijd, een waardevolle
bijdrage leveren.
HERFST • EKOPLAZA
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Het Dichtste bij de Natuur
gaat verder onder een andere naam

Ons biodynamisch merk gaat de komende tijd verder onder het vernieuwde merk: Luna e Terra. Er zullen meer dan
100 producten van Luna e Terra komen, zoals sappen, granen, melen, oliën en conserven. Dit assortiment is van de
vertrouwde, hoogwaardige biodynamische kwaliteit, herkenbaar aan het Demeter keurmerk.
Jaar in jaar uit werken onze boeren aan de opbouw van een
levende bodem, waarvan zijzelf én de generaties na hen kunnen
oogsten. Die levende bodem creëren zij door het sluiten van de
kringloop en het stimuleren van biodiversiteit. Na de oogst worden
de producten zo min mogelijk bewerkt. Dat zorgt voor smaakvolle,
volwaardige en vitale levensmiddelen die ons écht voeden.

Een levende bodem voor de lange termijn
Biodynamische telers koesteren de natuurlijke bodemvruchtbaarheid
van hun land. Alleen van gezonde akkers kun je immers vitale gewassen oogsten. Met veelvuldige teeltwisselingen en voedzame mest van
eigen vee zorgen de telers voor een rijk en gevarieerd bodemleven in
de volle grond. Kruidenrijke zomen rondom de Nederlandse akkers
trekken insecten aan die de groei en bloei van de groenten helpen
bevorderen. Demeterboeren zijn de ware rentmeesters van onze
aarde: ze gebruiken biodiversiteit in plaats van die te bestrijden.

Smaakvolle, volwaardige en vitale voeding
Producten met het Demeter-keurmerk hebben ook na de oogst
geen of zo min mogelijk bewerking ondergaan. Het fruit en

De nieuwe opgave voor de Nederlandse landbouw is het sluiten van de natuurlijke kringloop. Demeter-boer
Sjaak Twisk behoort als biodynamisch boer tot de voorlopers. Hij doet al 30 jaar aan kringlooplandbouw. Niet alleen
om bodemuitputting en biodiversiteitafname tegen te gaan, ook om gezond voedsel te kunnen blijven produceren. Zijn
zomergroenten vind je achter glas bij ons in de winkel onder het merk Luna e Terra (voorheen Het Dichtste bij de Natuur).
Daarmee is het dus altijd zomer.
groente voor Luna e Terra wordt zo snel mogelijk na het oogsten
geperst. Bij biodynamische sappen is het niet toegestaan om
sappen te zoeten, andere toevoegingen dan puur vruchtensap is
niet toegestaan. Dus deze bevatten alleen van nature aanwezige
vruchtensuikers.
Respect voor alles wat nu en in de toekomst leeft
Dat betekent dat niet alleen zorg voor de aarde, maar ook
zorg en aandacht voor mens en dier. Sekem, de Egyptische
organisatie achter de Luna e Terra tahin zorgt voor bedrijvigheid
en onderwijs voor sociale samenhang in de regio. De organisatie
heeft er scholen opgestart voor kansarme kinderen en bieden
werkgelegenheid voor arme Egyptenaren.

Benieuwd naar Luna e Terra en de achtergrondverhalen?
De eerste producten van Luna e Terra vind je al in de winkel, denk hierbij aan de Italiaanse en Griekse extra vierge olijfoliën,
tomatenproducten, tahin en de komende weken komen er steeds meer bij. Dit gebeurt geleidelijk om voedselverspilling te
voorkomen. De kwaliteit blijft hoog zoals je van ons gewend bent en in een aantal gevallen zal deze zelfs nog verbeteren.
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‘Voor mij gaat
voedselproductie om de
verbinding tussen mens,
dier, gewas en grond.’

Met deze Demeter-groente
is het altijd zomer

De belangrijkste waarden van Luna e Terra:

Biodiversiteit in het landschap en variatie op het bord
Zo wordt er in de biodynamische landbouw, waar mogelijk, bewust
gekozen voor zaadvaste rassen. Dat betekent dat de plant in
staat is om vruchtbaar zaad voort te brengen. Zaadvaste rassen
zijn vaak nieuwe of juist oude (vergeten) rassen, met bijzondere
smaken. De melen en muesli’s van Luna e Terra zijn bijvoorbeeld
gemaakt van diverse zaadvaste graanrassen. De boerenfamilies
achter deze producten houden na de oogst een deel van de
graankorrels apart als zaadgoed voor het volgende teeltseizoen.

van onze leverancier

Aan de rand van zijn graanakker in de
Flevopolder vertelt Sjaak hoe het gewas met
een bodembedekkend tapijt van bloeiende
klaver zorgt voor zijn ‘biodynamisch goud’.
Sjaak: “Bij ons begint alles met een vruchtbare bodem. De klaver trekt nuttige insecten
aan, houdt het onkruid weg, en zorgt met zijn
diepe wortels voor een rulle bodemstructuur.”
Kringloop
“Daarna wordt zowel klaver als complete
graanplant inclusief korrel verhakseld.
Dit dient ’s winters als krachtvoer voor
mijn melkkoeien. Hun potstro levert weer
vruchtbare mest op, die ik als basis gebruik
in mijn biodynamische preparaten. Vervolgens rijd ik die in de lente over de akkerlanden uit voordat de planten de grond in
gaan. Zo haal ik alles uit mijn eigen bedrijf
en is de kringloop rond.”

Zomergroenten
“De tarwe- en klaverresten die op het veld
overblijven, ploeg ik om als extra groenbemesting. Dat is een ideale bodemverrijking
om stikstofminnende gewassen als rode

Doperwtjes van Luna e Terra vond je voorheen
onder het merk Het Dichtste Bij de Natuur.

kool of worteltjes op te telen. Zodra die zijn
geoogst, werk ik de buitenste koolbladeren
en het wortelloof om in de grond. Dit dient
weer als voedingsbodem voor mijn volgende teelt, zoals uien en knoflook. Als laatste
volgen dan nog de echte zomergroenten,
zoals erwtjes en suikermais. Knak maar
eens een doperwtpeultje open van het
veld hiernaast dan proef je de knapperige
zoetheid van de zomer.”
Cyclus
“Na de laatste oogst zaai ik het perceel
weer in met tarweklaver en begint de cyclus van voor af aan. Ik vind het belangrijk
dat mijn groenten bij Machandel met de
grootste zorg en zonder toevoegingen (op
een beetje zout na) worden verwerkt tot
conserven. Zo kun je jaarrond genieten van
echte zomergroenten.”
HERFST • EKOPLAZA
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Biobite: 100% kracht

Hotdog met kimchi

met 100% plantaardige koek

• afbakbroodjes 4 (bijv. pistolets of mini baguettes), afgebakken volgens de
aanwijzingen op de verpakking • mayonaise 6 eetl • hot sauce (hete saus,
Yakso) 2 eetl • knakworsten (St. Hendrick) 4 • daikon kimchi (potje) 4 eetl •
bosuitjes 2, fijngesneden • gebakken uitjes 4 eetl

Natuurvoedingskundige Susanne de Raaij begon vijf jaar geleden in haar eigen keuken met het maken van 100%
natuurlijke krachtkoeken. Haar filosofie was: niet vullen maar voeden. De koeken werden zo populair dat een biologische
bakkerij ze nu voor haar maakt. Zo kan Susanne zich met haar team richten op nieuwe verse producten.

1. Snijd de broodjes in de lengte in. Meng de mayonaise met de hot sauce en zet opzij.
2. Verwarm de knakworsten zoals op de verpakking staat vermeld en leg ze in de broodjes.
3. Schep op iedere hotdog een lepel kimchi en bestrooi met bosui. Schep de saus
eventueel in een herbruikbaar spuitzakje en spuit dan in zigzagbeweging over de
broodjes. Bestrooi royaal met gebakken uitjes.

NoWay
Er zitten geen
geraffineerde suikers,
conserveermiddelen,
bestrijdingsmiddelen
of transvetten in de
producten
van Biobite.

4
Per persoon • Kcal 519 • Vet 36 •
waarvan verzadigd 8 • Khd 32.5 •
waarvan suikers 4.8 • Vezels 2.3 •
Eiwitten 12.2 • Zout: 2.8

NoWaste
Je kunt de koeken
invriezen en na ontdooien
roosteren voor een extra
lekkere bite.

Susanne leerde tijdens haar opleiding dat
kauwen goed is voor je gezondheid. Dat is
precies wat je met deze koeken moet doen.
Dat maakt ze een bondgenoot tegen de
verleiding om te snoepen. Juist omdat je
goed op deze krachtkoeken moet kauwen,
krijg je snel een verzadigd gevoel. Ook fijn
om te weten: de koek bevat slechts 146
calorieën per reep van 50 gram!
Krachtkoeken van 100% natuur
De krachtkoeken zijn verkrijgbaar in
de varianten Boekweit en Spelt. Ze
zijn gemaakt van 100% natuurlijke

ingrediënten, zoals granen, noten, zaden,
zuidvruchten, specerijen en perendiksap.
De krachtkoeken zijn 100% plantaardig, de
boekweitkrachtkoek is glutenarm en dus
niet geschikt voor coeliakiepatiënten. Biobite
is vers, vandaar dat je ze in het gekoelde
versschap op de broodafdeling vindt.

Met deze biologische krachtkoek heb je altijd een verantwoord tussendoortje
bij de hand. Maar je kan hem ook als ontbijt eten en hij is super lekker bij een
vegan borrelplank. Eigenlijk kan een Biobite Krachtkoek dus altijd!
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wijn en spijs

Marokkaans appeltaartje met
karamel en ras el hanout
• palmsuiker 40 g • ras el
hanout 1½ theel • kaneel
gemalen 2 theel • stevige
zoetzure appels 4 •
citroen sap en rasp van 1 •
vanillestokje 1 • boter 40 g •
kristalsuiker 120 g • water 60
ml • slagroom 250 ml • takjes
munt, garnering • ook nodig:
ramekins 4 (van 8 à 10 cm Ø),
ingevet

wijn en spijs

van onze leverancier

1. Verwarm de oven voor op 200°C en plaats er
een ovenschaal met 4 cm warm water in.
2. Meng de palmsuiker, ras el hanout en 1½
theelepel van de kaneel door elkaar en verdeel
over de ramekins. Schil de appels, boor de
klokhuizen eruit en snijd elke appel in ongeveer
6 gelijke plakken. Besprenkel met citroensap.
3. Snijd het vanillestokje in de lengte open, haal
het merg eruit en meng dit met de boter en 10
gram kristalsuiker. Bestrijk hiermee de plakken
appel. Vul elke ramekin met 6 plakken, leg de
kleine plakken onderin.

Stellar
Heaven on Earth

TIP

De Heaven on Earth is een dessertwijn met smaken van (over)rijp
fruit, honing en lichte citrustonen
die voor verfrissing zorgen. De wijn
verkrijgt zijn zoete smaak doordat
de druiven worden ingedroogd op
bladeren van rooibosthee en stro.

4. Dek de ramekins af met aluminiumfolie, prik er
wat gaatjes in en plaats ze in de ovenschaal in
de oven. Laat ongeveer 45 minuten garen. Haal
daarna uit de oven, verwijder de folie en zet
opzij.
5. Maak de karamel: neem een steelpannetje en
vul dit met 60 ml water en de rest (110 gram)
van de kristalsuiker. Verwarm op laag vuur en
roer met de garde tot de suiker is opgelost.
Laat dan ca. 10 minuten koken zonder te roeren tot het ingekookt is en een karamel-gouden
kleur heeft. Neem van het vuur, voeg 60 ml van
de slagroom toe en meng stevig door elkaar.
Zet apart en laat afkoelen.
6. Sla de resterende slagroom niet te stijf op en
zet koel weg.
7. Maak de borden op: stort de appeltorentjes
voorzichtig op de borden en besprenkel met
wat karamelsaus. Garneer met schepjes slagroom en strooi er citroenrasp en wat kaneel
over. Maak af met munt.

(Mono)cépage
wat is dat?

Cépage, monocépage en blend zijn termen die je vaak hoort wanneer het
over wijn gaat. Weet jij wat dit inhoudt? Onze wijnleverancier Richard legt
het jou graag uit.

Cépage

Elemental
Viognier; witte
wijn met de
smaak van rijp
fruit met mooie
zuren

Eén druivensoort
Monocépage en cépage betekenen
beiden hetzelfde, namelijk dat je een wijn
van één druivensoort koopt. De gebruikte
druif wordt bijna altijd op de voorkant van
de wijnfles op het etiket vermeld. Zo is
bijvoorbeeld de Elemental Viognier een
wijn die van de Viognierdruif is gemaakt.
Die groeit op biodynamische wijze in de
koele Casablancavallei in Chili. Deze
wijn is natuurlijk vergist en heeft een
geconcentreerde smaak van rijp fruit zoals
perzik en meloen. Daarnaast heeft de wijn
mooie zuren.

Wijnen
gemaakt met
druiven uit de
biodynamische
landbouw

Meer druifsoorten
Met een blend koop je een wijn die van
meerdere druivensoorten is gemaakt.
Welke dat zijn, kan per regio verschillen en
dit staat maar zelden op het etiket. Alleen
wanneer je enige wijnkennis hebt, kun je
de gebruikte druiven linken aan de streek
waar de wijn is gemaakt.

4
Per persoon • Kcal 495 • Vet 30.8 • Waarvan
verzadigd 19.8 • Khd 51.0 • waarvan suikers
47.6 • Vezels 1.9 • Eiwitten 2.1 • Zout: 0.3
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De wijnen van Chateau Chavrignac komen
bijvoorbeeld uit de Bordeaux. Dit chateau
is een familiebedrijf dat al sinds 1964
biologisch gecertificeerd is. Rond 2014
zijn ze volgens de biodynamische principes
gaan werken. De witte wijn is een blend
van Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris
en Semillon. Dankzij de Semillon heeft
de wijn kracht en de frisheid komt van de
Sauvignon Blanc. De rode wijn is gemaakt
van Merlot, Cabernet Franc en Cabernet
Sauvignon. Merlot zorgt voor meer
zachtheid in de wijn en de Cabernetdruiven
voor de stevige structuur.

Blend

Chateau Chavrignac; witte wijn met kracht en frisheid
Chateau Chavrignac; rode zacht smakende wijn met stevige
structuur
HERFST • EKOPLAZA

67

lekker lezen

lekker lezen
xxxxx

Als ouder wil je natuurlijk het allerbeste voor je kind. De eerste 1000 dagen zijn
daarbij erg belangrijk: de 270 dagen van je zwangerschap en de eerste 730 dagen
na de geboorte. Precies die dagen beschreef Oma Nel in dit boek om jou te
ondersteunen in je nieuwe rol als (aanstaande) ouder.

Oma Nel - alias voor Nelleke Stegeman heeft 40 jaar ervaring als diëtist: “Ik weet hoe
onzeker kersverse ouders kunnen worden
van de wirwar aan voedingsadviezen. Met
mijn feitelijke inzichten en praktische tips
over (baby)voeding geef ik ze handvaten en
wetenschappelijk onderbouwde feiten over
food mee. Maar ik geef ook tips, bijvoorbeeld

‘Uit onderzoek blijkt dat wat
jij tijdens je zwangerschap
en jouw kind in de eerste
twee jaar eet, ontzettend
belangrijk is om later ziekten
en overgewicht te voorkomen.
Mijn boek helpt je om je kind
de beste start te geven. Ook
als je vegan leeft.’

voor kwaaltjes als smaakverandering en
zuurbranden en informatie over kolven,
allergieën en hoe je om kunt gaan met een
peuter aan tafel. Een paar hoofdstukken
uit mijn boek:

Nelleke Stegeman is diëtist, socioloog,
docent, moeder en oma. Sinds 1981
schrijft ze over voeding. Haar gedegen
kennis combineert ze met haar ervaring
in de praktijk. In dit boek met prettige
opbouw combineert ze bewezen
adviezen met praktische tips.
www.omanelweethetwel.nl

• Voeding en zwanger worden:
eicel en zaadcel varen er wel bij
• Zwanger! Eet beter, niet meer
• De bevalling en kraamtijd:
het is gewoon topsport
• Tien dagen tot zes weken:
van ‘wurmpje’ naar reus
• Een jaar tot anderhalf jaar.
‘Ik kan het zelluf’
Per fase kun je het juiste hoofdstuk
erbij pakken. Omdat ik ook kort andere
onderwerpen aanstip, is het een compleet
naslagwerk. Voor de (para)medische
teksten liet ik mij adviseren door diverse
professionals. Zo weet je precies wat
je kunt verwachten, wat veel vragen en
onzekerheden wegneemt die kunnen
spelen bij kersverse ouders.”

Kennismaken met smaken
Om je kind kennis te laten maken met verschillende smaken, kun je
bijvoorbeeld beginnen met een beetje geprakte banaan of avocado

EKOPLAZA • HERFST

Heerlijk barbecueën zonder 		
vlees of vis? Het kan!		

€ 18,95 ISBN: 9789044754766

Het is nog volop tijd om te barbecueën. Wil je liever geen vlees verbranden maar groenten
garen, dan vind je in dit boek allerlei recepten met groenten die je op de barbecue kunt
klaarmaken. Zoals verrassende groentespiesjes en knapperige knoflookbroodjes die je kunt
delen tot overheerlijke recepten voor groentenburgers. Op smaak te brengen of aan te vullen
met bijzondere specerijenmengsels en sauzen. Geen BBQ-weer? Veel recepten zijn ook te
gebruiken voor de grillpan of als uitgangspunt voor gewoon koken. Auteur: Ross Dobson

De kunst van no-waste

		

€ 19,99 ISBN: 9789045218342

Met dit inspirerende boek kook je 100 recepten zonder iets te verspillen. Vaak zijn simpele technieken
en een beetje planning al genoeg om minder voedsel achteloos weg te gooien. Door bij het koken
dagelijks minder afval te produceren lever je bovendien een waardevolle bijdrage aan het milieu en
bespaar je geld. Alles gaat op, van de tomatenvelletjes in dips en sauzen tot een geweldige salade van
appelschillen en broccolistronken. Auteur: Giovanna Torrico

Klaar voor de start? Hap!
– Nelleke Stegeman.
ISBN: 9789080188921
€ 22. Te koop bij Ekoplaza.

als fruit. Of een fijngemaakt stukje gekookte broccoli of wortel als
groente. Laat je kind zoveel mogelijk uiteenlopende smaken proeven.
Vindt je kind het niet lekker? Probeer het de volgende dag of na een
paar dagen gewoon weer. Let op dat je vooral afzonderlijke smaken
geeft. Prak je door elk fruithapje banaan of door elk groentehapje
pompoen, dan leert je kind geen verschillende smaken kennen.
Enkele punten om op te letten:
• een appel kook je eerst voordat je deze aan je kind geeft
• groente kook je zonder zout
• vries wat porties in, zodat je een aantal keer hetzelfde kunt geven
• is een groentehapje te dik, voeg dan wat water toe
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€ 14,95 ISBN: 9789044751093

Eiwitrijke lupine is in diverse vormen verkrijgbaar bij Ekoplaza. Met dit praktische receptenboek heb
je gelijk 44 ideetjes wat je zoal met lupinemeel en bonen kunt doen in zoete en hartige gerechten:
van ontbijtrecepten van overnight oats, brood en spreads tot lupinebonen in snacks, salades en
zelfs in je smoothie. Als maaltijd kun je lupine gebruiken in Duitse rösti, Italiaanse spaghetti en
Indiase dahl. Een handig boek dus waarmee je de veelzijdigheid van lupine in je keuken ontdekt.
Auteur: Martina Kittler

De beste start

voor jouw (ongeboren) kind

			

Koken met lupine

50x lunchen zonder brood 		

€ 15,00 ISBN: 9789021572819

Ben je uitgekeken op die eeuwige boterham tijdens je lunch, wil je meer groenten eten of low carb?
Met dit boek maak je in slechts 10 minuten een lekkere lunch zonder brood. De verse en kleurrijke
salades zijn ideaal voor thuis, onderweg en op kantoor. De 50 recepten zijn simpel, maar verrassend
en zitten boordevol gezonde ingrediënten. Met alternatieven voor als je niet van een ingrediënt
houdt of als het bijna niet te krijgen is in het seizoen. De recepten zijn gemaakt door Jennifer & Sven,
oprichters van voedzaamensnel.nl

Bloemen met smaak

€ 24,95 ISBN: 9789050116053

Auteur Anna Koster (dochter van een tuindersfamilie) is een ‘bloemenconnaisseur’. Via dit boek
inspireert ze jou om eetbare bloemen op tafel te zetten en je zo te verbinden met de natuur en het
seizoen. Ze vertelt welke bloemen geschikt zijn om te eten, geeft creatieve tips en verrassende
recepten. Vanuit hun eigen specialisme geven 20 experts, waaronder de dieren van Artis (!) hun top 5
van eetbare bloemen. Met handige losse uitklapkaart van eetbare bloemen. Auteur: Anne Koster
HERFST • EKOPLAZA
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Spaar jij
ook zo graag

van onze leverancier

alles op onze planeet?

Familiebedrijf anno 1853

Oudste visconservenfabriek ter wereld
Al bijna twee eeuwen lang heeft de familie Chancerelle kennis van vis. Zo’n lange expertise is zeldzaam voor bedrijven. In 1828
begon de Chancerelle Brothers Company met het persen en zouten van sardines; de oude methode van visconservering. In
1853, na de uitvinding van de sterilisatie, nam Robert Chancerelle een conservenfabriek over in Het Franse Douarnenez. Nog
altijd is dit de oudste conservenfabriek van sardines ter wereld! Hun uitzonderlijke kennis is generatie op generatie doorgegeven,
waarbij ze de traditionele methoden inmiddels met moderne procedures combineren.

MSC-gecertificeerd en biologisch

Spaar t/m 3 november 2019 voor de blije boodschappenbox.
Met wie deel jij een blije boodschap? Blijdschap vermenigvuldigt zich door te delen!

Als eerste Franse visconservenfabriek werden
ze in 2007 MSC-gecertificeerd. Hiermee weet
je dat hun vissers via duurzame vismethoden
het milieu van de oceaan respecteren en
bijdragen aan de bescherming en het beheer.
De biologische Phare d’Eckmuhl visconserven zijn bovendien met de beste ingrediënten
gemaakt, zoals biologische extra virgine olijfolie
en handgemaakte biologische kruiden- en
specerijmengsels. De lijst van ingrediënten (met
begrijpelijke naam) is zo kort mogelijk. Alle vis
wordt bij aankomst gecontroleerd op versheid,
vetgehalte, de hoeveelheid omega-3 en de
afwezigheid van verontreinigende stoffen.

Ingeblikte sardines
De sardines in olijfolie is een historisch recept
van ruim 160 jaar: de sardines worden gefri-

tuurd, gedroogd en daarna één voor één met de
hand in de blikken gelegd. Juist dit menselijke
deel van het proces is een belangrijk punt voor
de kwaliteit en smaak. De sardines zijn zoveel
mogelijk van Bretonse afkomst (meer dan 60%).
De jaarlijkse contracten garanderen de vissers
afname en een juiste aankoopprijs. Met het
introduceren van nieuwe vissoortproducten, wil
Chancerelle de menselijke impact op overbevissing voorkomen door de vangst te verspreiden
over meerdere soorten. Bovendien kun jij zo
genieten van gezonde, nieuwe culinaire smaken.

Transparantie van boot tot blik
Op schriftelijk verzoek kan Phare d’Eckmühl je
informeren uit welk gebied en via welke vismethode de vis afkomstig is. Zelfs de namen van
de boot en de datum van de vangst staan per
blikje genoteerd.
HERFST • EKOPLAZA
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dr goodfood

wereldkeuken

Marokkaanse runderstoofschotel

Eet jezelf gezond
Soep tegen verkoudheid, een smoothie om je immuunsysteem te
versterken of een salade om je lever te ondersteunen; Dr. GoodFood geeft
je in elke Lekker Weten een recept dat past bij het seizoen: “Ik laat zien
hoe je je gezondheid en de werking van je lichaam kan verbeteren met
biologische groenten en fruit. Let’s cook, want het is echt zo simpel!”

Cholesterolhuishouding
Een hoog cholesterolgehalte is een
risicofactor voor de ontwikkeling van
coronaire hartziekten. Eet je ongezouten
noten, dan zorgt dat voor een lager LDLcholesterolgehalte en dat is belangrijk
voor je bloedvaten. Bovendien zijn
er sterke aanwijzingen dat dagelijks
ongezouten noten eten, verband lijkt te
hebben met een ongeveer 30% lager
risico op bepaalde hart- en vaatziekten.
Daarnaast bevatten noten, net als
de vruchten in dit recept, gunstige
mineralen, zoals kalium en magnesium.
Van haver(zemelen) is aangetoond
dat de hierin aanwezig bètaglucaan je
bloedcholesterol verlaagt of vermindert.

“Geef mij een goede reden om
gezondheid níet met groente
en fruit te ondersteunen.
Bij voorkeur *biologisch,
want pesticiden tasten onder
andere het microbioom in je
darmen aan.”

Arts Anna Kruyswijk heeft 30
jaar een praktijk als arts gehad.
Sinds 2008 behandelt ze geen
patiënten meer maar richt ze zich
vanuit haar organisatie ‘Jouw
Voeding’ uitsluitend op het geven
van cursussen en onderwijs over
voeding en gezondheid.
*Onderzoek heeft aangetoond dat
biologisch voedsel tot 40% meer
actieve ingrediënten bevat die onze
gezondheid positief beïnvloeden. Op
ekoplaza.nl geeft Dr. GoodFood je
diverse tips en recepten waar allemaal
een wetenschappelijke onderbouwing
achter zit. Ook vind je hier de bronnen
van diverse onderzoeken.

Voor 2 porties: haverzemelen 1 eetl • pitjes van 1
granaatappel • witte druiven handvol, eventueel
gehalveerd • blauwe bessen handvol • appel ½
ongeschild en in stukjes • amandelen klein handje (stuk
of 5), grof gehakt • walnoten klein handje (stuk of 5),
grof gehakt • rozijnen handje, geweld • walnootolie
scheutje
EKOPLAZA • HERFST

1. Verhit een beetje olie in een pan met dikke bodem, voeg een klontje
boter toe en bak het vlees hierin rondom bruin. Haal het (met een
schuimspaan) uit de pan en bak vervolgens de uien in dezelfde pan
bruin in boter en olie (of gebruik 2 pannen). Doe het vlees terug in de
pan bij de uien.
2. Voeg alle specerijen en het zout toe aan het vlees en roer door. Doe
de pruimen erbij en giet het flesje bier erover. Vul het lege flesje met
warm water. Giet er net zoveel warm water bij tot het vlees net onder
staat. Doe de laurier erbij, breng rustig aan de kook en zet het vuur
daarna heel laag. Laat langzaam ca. 2,5 uur stoven. Roer zo nu en
dan door. Proef of het vlees mals is. Bestrooi met koriander.
3. Serveer met speltcouscous of brood en salade.

Je kunt deze
stoof ook maken
met verse pruimen.
Voeg deze pas tegen
het einde van de
stooftijd toe.

www.ekoplaza.nl/drgoodfood

Fruitbowl met noten
en zemelen
2
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• olie + boter om in te bakken • 700 g runderriblappen (of, als je minder vlees wilt gebruiken, 350
g runder-riblappen + 2 blikken kikkererwten) • uien 4,
in parten • geelwortel gemalen (kurkuma), 1 theel •
kaneel gemalen, 1 theel • komijn gemalen 1 theel •
korianderzaad gemalen 1 theel • gember gemalen 1
theel • peper gemalen 1 theel • zout 1 theel • gedroogde
pruimen zonder pit 100 g • honingbier (Budels) 1 flesje
• warm water ca. 1 flesje (vul het lege honingbierflesje)
• laurierblaadjes 2 • koriander klein handje voor erover
• voor erbij: volkoren speltcouscous met bosui of
desembrood en salade

4

1. Rooster de haverzemelen in een
koekenpan op laag vuur.
2. Verdeel het fruit en de noten
over 2 kommen en besprenkel
met walnootolie. Bestrooi met de
geroosterde haverzemelen.

Domaine Bassac Le Manpot

TIP

Deze wijn is gemaakt van de druiven
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Merlot en Syrah. Eenderde van de wijn
heeft een jaar houtrijping gehad waar
door er zachte tannines zijn ontstaan
met mooie kruidige tonen, daarnaast
heeft de wijn veel donker fruit. Ideaal om
te combineren met een runderstoof.

Per persoon • Kcal 477 • Vet 20.0 • waarvan
verzadigd 7.8 • Khd 29.2 • waarvan suikers 16.6
• Vezels 5.2 • Eiwitten 37.5 • Zout: 0.8
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Maaltijdsalade met bloemkool,
sinaasappel en plantaardige baconreepjes

TIP

Oogstfeest op
de Stadsboerderij

Op 4 oktober is het dierendag,
door Wakker Dier omgedoopt tot

• bloemkool 1, in roosjes verdeeld en roosjes in plakken van ca. 3 mm dik
gesneden • sinaasappels 2, rasp en sap • zout snufje • amandelen 150 g
• plantaardige baconreepjes (ProLaTerre) 180 g • Parm à Zaan (vegan
strooi-parmezaan) 65 g • spinazie 100 g, gewassen en gedroogd
kappertjes 2 eetl • rode ui 1, in halve ringen

‘eet geen dierendag’. De bedoeling

Aan het eind van de zomer is de meeste oogst van
het land binnen. Als het werk af was, betekende dat
vroeger tijd voor een oogstfeest. Op Stadsboerderij
Almere vieren ze dit feest nog steeds. Hier kun je
volop genieten van de opbrengst van het vee en
van het land, waar ze volgens de biodynamische
landbouw werken. Je kunt zelf graan dorsen en er
meel van maken, met een versgebakken pannenkoek
als beloning. Of appelmoes en notenpasta maken.
Het feest wordt gehouden op 21 september.

is dat je deze dag alleen maar
plantaardig eet. Misschien is het
wel een begin om wat vaker zo’n

1. Leg de bloemkoolplakjes in een slakom. Meng het sap en rasp van de
sinaasappels erdoor en een snufje zout en laat marineren.
2. Rooster de amandelen in een koekenpan op laag vuur (ca. 5 minuten).
3. Bereid de baconreepjes zoals op de verpakking staat aangeven.
4. Hussel alle ingrediënten door elkaar en serveer.

4
Per persoon • Kcal 519 • Vet 36 •
Waarvan verzadigd 8 • Khd 32.5 •
waarvan suikers 4.8 • Vezels 2.3 •
Eiwitten 12.2 • Zout: 2.8

dag in te voeren thuis.
Ben je ook nog eens heel
duurzaam bezig!

Kids

Anti-klit en anti-luisov
Met deze Daily
Tonic heb je een
biologische antiklit spray in huis
waarmee je de haren
van je kind makkelijk
kunt doorkammen.
De biologische
ingrediënten
verzorgen het haar tot
in de puntjes. Tevens
laat de spray een
klein olielaagje op het
haar achter, waardoor
de luizen en neten
(eitjes) minder goed
hechten. Samen met de eco.kam luizenkam is deze Tonic
ideaal om zowel neten als luizen er gemakkelijk uit te
kammen. Overigens kan het hele gezin deze Daily Tonic
uiteraard gebruiken. Even goed schudden voor gebruik
en de Tonic doet z’n werk!
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Meer info over het programma
stadsboerderijalmere.nl

Kids praten mee over klimaat
In welke wereld leven onze kinderen over 30 jaar?
Hoe is het dan met onze planeet gesteld? Op 20, 21
en 22 september buigen 150 selecteerde Nederlandse en Belgische kinderen zich over deze en andere
belangrijke duurzaamheidsvraagstukken tijdens de
Kids Climate Conference in natuurgebied De Heere
Peel. Tijdens workshops bedenken ze creatieve oplossingen die bijdragen aan een betere wereld, met als
insteek ‘een voedingsbodem voor een betere aarde’.
Thema’s zijn onder meer ‘Hoe voeden wij de wereld?’
en ‘Van Limburgse bodem tot wereldmenu’. Hun oplossingen worden aan de Tweede Kamer aangeboden.
Wat zou jouw oplossing zijn? Voor meer informatie:
kidsclimateconference.nl

HERFST • EKOPLAZA
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4

• olijfolie om in te bakken • rode paprika’s
2, in kleine stukjes • tomaat 1, in kleine
stukjes • rode ui 1, in kleine stukjes •
knoflook 1 teentje, geperst • zwarte
bonen 1 blik van 400 g, afgespoeld en
uitgelekt • mais vers of pot (2 kolven,
korrels eraf gehaald of 340 g pot,
afgespoeld) • avocado 1, in kleine stukjes
• limoen doormidden gesneden
• Herbamare kruidenzout (A.
Vogel) naar smaak • tortilla
wraps 4 • bindsla (little gem)
1 kropje, in fijne reepjes • zure
room ca. 4 eetl

Per persoon (4 porties) • Kcal 585 • Vet 22.4 •
waarvan verzadigd 5.2 • Khd 69.7 • waarvan suikers
16.6 • Vezels 14.6 • Eiwitten 18.8 • Zout: 1.9

Wraps met maissalsa
1. Verhit de olie in een bakpan of wok
en bak de paprika’s, tomaat, ui en
knoflook in een paar minuten wat
zachter. Roer af en toe. Schep de
bonen en de mais erdoor, roerbak even
mee. Meng de stukjes avocado erdoor,
knijp de limoen boven de pan uit en
haal dan meteen van het vuur. Breng
op smaak met Herbamare kruidenzout.

10

Kids

Haverpannenkoekjes met druivenjam

Kids

1. Roer de havervlokken en
het lijnzaad door de haverdrink
en laat 10 minuten staan zodat het
mengsel zacht wordt.
2. Meng de rest van de ingrediënten in een andere kom.
3. Roer de inhoud van beide kommen door elkaar tot een
dik beslag.
4. Bak kleine haverpannenkoekjes van het beslag in een
ingevette (met olie of boter) koekenpan, ca. 1 tot 2
minuten per kant.
5. Serveer met druiven-of pruimenjam.

2. Verwarm de wraps volgens de
aanwijzingen op de verpakking.
3. Vul de wraps met reepjes sla,
maissalsa en een beetje zure room.
Rol op en snijd middendoor. Zet vast
met prikkers.

• havervlokken 150 g • gebroken
lijnzaad 2 eetl • haverdrink ongezoet
(Provamel) 375 ml • volkorenmeel 60
g • suiker 1 eetl • wijnsteenbakpoeder
½ theel • zout snufje • kaneel gemalen
1 theel • olie of boter om in te bakken •
druivenjam (zelfgemaakt, zie pag. 19) of
pruimen fruitbeleg
Per persoon (10 porties) • Kcal 119 • Vet 3.4
• waarvan verzadigd 0.6 • Khd 17.7 • waarvan
suikers • Vezels 2.5 • Eiwitten 3.2 • Zout: 0.3

De haverdrink
die over is,
smaakt heerlijk in
een smoothie of in
de koffie
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Appel-rijstwafeldonuts met chocolade en pindakaas
• appel 1 • chocolade rijstwafels puur
(Bonvita) ca. 6 stuks • pindakaas ca. 6 eetl

1. Was de appel en haal het klokhuis eruit
met een appelboor. Snijd de appel in
plakken (het aantal plakken is afhankelijk
van de dikte en grootte van de appel,
gemiddeld kom je uit op 6).
2. Steek uit net zoveel rijstwafels als er
plakken appel zijn ook een gaatje met de
appelboor.
3. Besmeer de rijstwafels met pindakaas en
leg er een plak appel bovenop. Meteen
serveren.

6
Per persoon (6 porties) • Kcal 220 • Vet 14.6
• Waarvan verzadigd 3.8 • Khd 15.4 • waarvan
suikers 7.1 • Vezels 2.1 • Eiwitten • Zout: 0.1

TIP
snijd de
druiven klein als
je kind onder de
5 jaar is

Kefir met appel-pruimencompote

2

• pruimen 300 g, gehalveerd en
ontpit • appel 1 flinke, geschild
en klokhuis eruit • honing 2 eetl
• speculaaskruiden 1 eetl •
chiazaad 2 eetl • kefir (Zuiver
Zuivel) 500 g
Per persoon (2 porties) • Kcal 217
• Vet 2.1 • waarvan verzadigd 0.3 • Khd 41.9
• waarvan suikers 34.0 • Vezels 7.7 • Eiwitten
2.6 • Zout: 0.01

1. Snijd de pruimen en appel in blokjes
van ca. 2 x 2 cm. Doe de blokjes in een
pannetje en zet met 1 eetlepel water
op het vuur. Breng, terwijl je roert, aan
de kook en voeg, zodra het fruit begint
te pruttelen, de honing en de kaneel
toe. Roer nog even goed door, zet
het vuur wat zachter en laat zo ca. 15
minuten rustig pruttelen tot het fruit
zacht is. Voeg eventueel nog wat water
toe zodat het niet aanbrandt.

2. Meng de chiazaadjes door de compote
en laat nog 2 minuten doorkoken, blijf
roeren. Proef en voeg naar wens extra
honing en/of speculaaskruiden toe.
3. Laat de compote afkoelen en schep in
een goed afsluitbare, gesteriliseerde
pot (zoals een weckpot).
4. Verdeel de kefir over 4 schaaltjes en
schep de compote erop.

Kids

Kindercocktail
• vlierbloesemsiroop ca. 1 eetl (of naar
smaak) • wit druivensap ca. 150 ml • limoen of
citroenschijfjes, om te garneren

1. Leg de bevroren druiven in het glas.
Schenk er een scheutje siroop over en
vul af met druivensap (pas de hoeveelheden siroop en sap aan naar smaak en de
grootte van het glas).
2. Garneer met schijfjes citrus.

1
Per persoon • Kcal 187 • Vet 0.2 • Waarvan
verzadigd 0.1 • Khd 44.1 • waarvan suikers 39.3 •
Vezels 1.5 • Eiwitten 1.4 • Zout: 0
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Zij zijn verantwoordelijk voor jouw lekkere, voedzame
banaan. Die bevat veel kalium, proteïnen, vezels,
vitaminen en mineralen. Dat maakt het een gezond
tussendoortje voor bij het sporten of op school.

at.

van onze leverancier

Kies voor olie gemaakt uit liefde
Liefde voor de biologische landbouw bracht Franz Moog begin jaren ’80 naar Zuid-Frankrijk. Daar plette hij in
een traditionele molen zonnebloempitten tot olie. Sindsdien heeft de familie een pioniersrol als het gaat om de
productie van excellente gezonde oliën van bio-kwaliteit. Na zijn dood in 1989 nam dochter Judith de oudste
biologische oliemolen van Europa over.

Van biologisch veld tot gebottelde flesInmiddels biedt Bio Planète al ruim dertig
jaar biologische olie van hoge kwaliteit. Het
bedrijf heeft ook een locatie in Duitsland
omdat Judith haar in Duitsland woonachtige echtgenoot achterna reisde. Het bedrijf
is onder leiding van Judith betrokken bij
het volledige productieproces, van het
biologische veld tot botteling in de fles:
“Zo kennen wij al onze oliën en kunnen wij
garanderen dat de olie 100% biologisch
is. Sinds de eerste druppel olie is fairness,
evenals het uitsluitend verwerken van biologische grondstoffen, onderdeel van onze
bedrijfsfilosofie. Wij vinden het belangrijk
dat de kleine zelfstandige bio-landbouwers voor hun vruchten en zaden vaste
afneemgaranties, eerlijke prijzen en extra
getrouwheidspremies ontvangen (vanwege de langere tijd dat ze voor Bio Planète
telen). Korte lijnen met onze leveranciers
en een fair partnerschap met de landbouwers hebben voor ons de hoogste prioriteit. Bepaalde oliën dragen het officiële
fairtradekeurmerk.”

Kwaliteit voor jezelf
en de bananenplukker
Bananen zijn heel gezond. Helaas geldt
dit niet altijd voor de mensen in het land
van herkomst die ze oogsten en verwerken. Veel arbeiders worden slecht behandeld. Onze bananenleverancier heeft een
eigen biologische bananenplantage waar
met respect voor de arbeiders en het
milieu wordt geteeld. Via onze afname van
bananen investeren wij mee in de verbeteringen van hun leefomstandigheden. En jij
dus ook, als je voor deze bananen kiest.
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Veilige werkomgeving
Na de oogst sterft een bananenplant af. De
wortelstok blijft leven en daar groeit weer
een nieuwe reuzenplant uit. Het is dus belangrijk om die plant gezond te houden. Op
een biologische bananenplantage betekent
dat telen zonder kunstmest en schadelijke
chemicaliën die in de lucht en het gronden drinkwater terecht kunnen komen. De
arbeiders en hun gezinnen hebben zo een
veilige werk- en leefomgeving. Dat levert
een wat mindere oogst op met kleinere
bananen, maar wel een betere kwaliteit en
een pure heerlijke smaak.

Blije Boodschappen
Met deze boodschappen
verander je de wereld echt
een beetje. Hoge kwaliteit
voor jezelf en zichtbare
bijdrage een betere wereld.

“Als je een toekomst voor biologische landbouw wilt,
moet je bereid zijn om biologische boeren eerlijke prijzen
te betalen.” - Judith Faller-Moog -

Koudgeperste oliën
Met ervaring, vakmanschap en liefde voor
het ambacht worden meer dan 70 verschillende oliën behoedzaam koudgeperst,
zodat de voedingsstoffen behouden blijven.
Zoals de range classic-oliën, geschikt voor
dagelijks gebruik, en de onbewerkte of
geroosterde gourmetoliën die extra smaak
aan een gerecht geven. Aan de hand van
de serienummers op de verpakking kan
precies worden achterhaald hoe en waar
het product is vervaardigd.
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Lekker Weten is een uitgave van
Ekoplaza en verschijnt 5 keer per jaar.
Ekoplaza, Postbus 244, 5460 AE Veghel,
Kempkens 1000, 5465 PR Veghel
Tel: 0413-256700, lekkerweten@ekoplaza.nl,
www.ekoplaza.nl
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©Caplan – 2019 Informatie uit deze uitgave mag worden overgenomen mits de uitgever en/of Ekoplaza
voorafgaand toestemming hebben gegeven, echter uitsluitend met bronvermelding. Lekker Weten
wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt, wijzigingen in prijs, maatvoering, etiket en/
of assortiment, en type- en drukfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. De genoemde producten zijn te
verkrijgen of te bestellen in alle Ekoplaza-winkels. Kijk voor een vestiging bij u in de buurt op ekoplaza.nl

Ekoplaza is gevestigd in: Alkmaar • Almere • Amersfoort • Amstelveen • Amsterdam (11) • Apeldoorn • Arnhem (2) • Assen • Barneveld • Bergen op
Zoom • Bilthoven • Breda • Bussum • Capelle aan de IJssel • Castricum • De Bilt • Delft • Den Bosch • Den Haag (4) • Deventer • Drachten • Eindhoven
• (2) Emmen • Enschede • Groningen (2) • Haarlem • Harderwijk • Haren • Heemstede • Heerhugowaard • Heerenveen • Heiloo • Helmond • Hengelo •
Hoofddorp • Hoorn • Leeuwarden • Leiden • Leidschendam • Lemmer • Maastricht (2x) • Meppel • Nijmegen (2) • Oss • Rijswijk • Roermond • Rotterdam (2)
• Schoorl • Soest • Texel • Tilburg • Uden • Utrecht (3) • Veenendaal • Veldhoven • Wassenaar • Winschoten • Winterswijk • Zaandam • Zwolle

Biologische boodschappen doen, waar en wanneer jij wilt.
WINKELS • AFHAALLOCATIES • BEZORGING • APP • EKOPLAZA.NL
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Voor de
perfecte
vegan
koffie
Bij Provamel geloven we in gezonde,
pure en plantaardige biologische
voeding. Immers, de eenvoudige keuzes
die je elke dag maakt, helpen de wereld
te verbeteren. Geniet bijvoorbeeld
eenvoudig van een heerlijke koffie met
Provamel Haver Drink.

Pakje geluksmoment!
Deze vruchtensappen worden geperst uit vers geoogst biologisch fruit dat alle tijd krijgt om te
rijpen in de zon. Hoe meer zonuren en gelijkmatiger de groei, des te smaakvoller de vruchten.
Ze zijn versgeperst, wat betekent dat er geen concentraat wordt gebruikt en niets wordt
toegevoegd. De pure smaak van de vruchten is meer dan voldoende. Ook verkrijgbaar in kleine
pakjes voor onderweg. Want geluk zit soms in de kleine dingen. Nietwaar?

