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      it receptenboek is samengesteld voor al 
diegenen die hun eetpatroon willen verande-
ren, maar niet weten hoe. Ik heb getracht de 
recepten heel eenvoudig te houden, zodat 
deze niet al te veel tijd kosten, waardoor de 
recepten geschikt zijn voor dagelijks gebruik. 
Veelal simpele ingrediënten en een makke-
lijke manier van bereiden. Deze recepten zijn 
ontstaan uit onze jarenlange ervaring in onze 
restaurantkeuken. Ze zijn beproefd en goed 
bevonden.
Er zijn reeds vele theorieën over de raw/living 
foods lifestyle in omloop en er zijn ook veel 
receptenboeken, veelal in het Engels, maar 
niet één boek voldeed aan onze eisen en 
wensen met betrekking tot zuiverheid. 
Bereiden zonder uien en knoflook en andere 
stimulantia zijn we nog niet tegengekomen. 
Door de uitgave van dit receptenboek willen 
we laten zien dat het ook zonder al deze stimu-
lantia mogelijk is om zeer smakelijke gerechten 
te bereiden.
Uiteraard is het ook zeer belangrijk tijdens het 
bereiden positieve energie aan de voeding 
toe te voegen. De liefde waarmee je het eten 
bereidt komt tot uiting in de smaak en zal de 
vertering bevorderen.
Ook dankbaarheid voor al het goede dat 
Moeder Aarde ons schenkt is zeer belangrijk. 
Wij zijn gezegend met een overvloed aan de 
beste biologische producten. 

Hèlen Beliën

Hèlen Beliën heeft pas 
sinds de eeuwwisseling 
haar voedingspatroon 
’omgegooid’.
Aanleiding was o.a. het 
jeugdreuma van haar 
dochtertje. Verrassend als 
je bepaalde ingrediënten 
of voedingsgroepen 
weglaat of juist toevoegt 
aan je eetpatroon, hoe je 
lichaam daar positief op 
reageert. 
Hèlen gaat voor puur, 
niet gekookt of gebakken 
en onbewerkt voed-
sel. Dat geeft het beste 
resultaat. 
Eigenlijk ’back to basics’. 
Veel mensen hebben 
geen notie waar Hèlen 
het over heeft: dit recep-
tenboek is daarom het 
welkome antwoord.

Inleiding
D        ijn eerste kennismaking met de wereld 

van raw food was begin deze eeuw toen ik bij 
Hèlen en haar man Anil – destijds nog in hun 
huiskamer (!) – yogalessen volgde. Na afloop 
trakteerde Hèlen ons altijd op de meest ver-
rukkelijke verse sapjes, smoothies of andere 
rauwe lekkernijen. 
Zolang ik Hèlen kende was ze op zoek naar de 
ultieme gezonde voeding en de rauwe eet- en 
leefstijl bleek het einde van haar zoektocht. 
Ze voelde zich beter dan ooit en had een 
jaloersmakende, tomeloze energie. En dat is 
nooit veranderd. 
Vanaf die periode had ze nog maar één doel: 
deze levensstijl met zoveel mogelijk mensen te 
delen. Tot op de dag van vandaag heeft ze zich 
in volle overgave hiervoor ingezet. Raw food is 
inmiddels geaccepteerd. 
Hèlen’s missie is geslaagd. En ondanks alle 
nieuwe raw food-specialisten en (online)win-
kels, is en blijft Hèlen wat mij betreft de Neder-
landse ’Mother of raw food’. 
Zij heeft bewezen dat de juiste voeding een 
middel is om je volledige potentieel te kunnen 
leven. Hèlen lééft het pure, rauwe principe met 
haar hele wezen. 
Hiermee heeft ze mij en talloze mensen geïn-
spireerd en is daarbij altijd bescheiden geble-
ven. Ik ben er daarom ook van overtuigd dat 
dit boek, vol heerlijke, gezonde eenvoudig te 
bereiden gerechten, weer velen zal inspireren!

Roxane Catz

M
Roxane Catz heeft van 
jongs af aan een grote 
honger naar de betekenis 
én werking van voeding 
op haar lichaam en geest. 
Ze las talloze boeken 
en probeerde vele 
diëten om uiteindelijk 
te belanden bij de raw 
food lifestyle die ze ’cold 
turkey’ gedurende enige 
maanden volgde.
In 2004 verscheen haar 
eerste grote artikel over 
raw food in het blad 
Happinez. 
Daarnaast schrijft ze 
interviews, artikelen en 
columns voor diverse 
tijdschriften (o.a. Libelle, 
Santé, Salt en Lef). Haar 
artikelen en interviews 
gaan vooral over gezond-
heid en bewustwording.

Foto: Martine van der Meer
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voorbeeld groenteburgers. Heb je geen slow-
juicer in huis, maar wel een sapcentrifuge, dan 
kun je deze natuurlijk prima gebruiken voor 
het juicen van sappen (met uitzondering van 
tarwegras). Maar ben je van plan een nieuwe 
sapmachine aan te schaffen, dan raad ik je een 
slowjuicer aan. Mijn keus voor een slowjuicer is 
de Omega type J8226.

Keukenmachine
De keukenmachine is een ware multitasker op 
je aanrecht. Hij kan hakken, snijden, raspen, 
schaven en mixen. Lekker snel en gemakke-
lijk. De keukenmachine is onder andere heel 
handig voor allerlei sauzen, smeerbare pasta’s, 
tapenades, geraspte en gehakte groenten-
mixen, cracker- en wrapdeeg, groenteburgers, 
nagerechten, taarten en bonbons. 
De nummer 1 keukenmachine voor mij is de 
Magimix XL. 

Dehydrator 
Een dehydrator is een droogmachine die via 
een ventilator lucht langs de producten blaast. 
Door de temperatuur op 42 °C in te stellen, kun 
je er crackers, wraps, fruit, groenten, noten, 
zaden, kruiden en bloemen in drogen, terwijl 
de enzymen, vitaminen en mineralen behou-
den blijven. Er bestaan verschillende typen 
dehydrators. Ik ben voorstander van de Exca-
libur. Deze is verkrijgbaar met 4, 5 of 9 bladen. 
Een dehydrator brengt de mogelijkheid tot 
veel variatie in gezonde gerechten. I.p.v. een 
dehydrator kan ook een oven worden gebruikt 
op de laagste stand (deur op een kier). 

  oor sommige recepten heb je bepaalde 
keukenapparatuur nodig. Hieronder licht ik 
vijf verschillende apparaten toe. Ik gebruik ze 
al jarenlang en ze hebben zich ruimschoots 
bewezen.

Blenders
Met de blender bereid je in no time gladde, 
romige substanties, zoals smoothies, sauzen 
en soepen. Het is echt fijn om een krachtige 
blender in huis te hebben. 
Zelf ben ik fan van de zeer krachtige, geavan-
ceerde Blendtec blender, maar er zijn inmid-
dels ook goedkopere en kwalitatief goede 
alternatieven op de markt, zoals de blenders 
van Solis of Magimix. Je kunt ook overwegen 
om een relatief kleine blender te kopen. 
De Personal Blender of de Domo blender bij-
voorbeeld. Deze zijn krachtig, relatief betaal-
baar en nemen weinig plaats in op je aanrecht. 

Juicers
Er bestaan twee soorten sapmachines: sapcen-
trifuges en slowjuicers. Met beide machines 
kun je sappen maken. Bij een sapcentrifuge 
worden groenten en fruit door een snel rond-
draaiende rasp gedrukt. 
Voor het maken van vele sappen tegelijk 
hebben de Solis juicers mijn voorkeur. Een 
slowjuicer perst het sap uit groenten op een 
lage snelheid. Ook voor bladgroenten en tar-
wegras is de slowjuicer een betere optie. 
Een voordeel van een slowjuicer is dat deze 
meer sap oplevert en dus meer en drogere 
pulp. Die pulp kun je weer verwerken in bij-

K eukenapparatuur
V

Solis blender

Blendtec blender

Solis juicer

Omega slowjuicer J8226

Excalibur dehydrator

Magimix keukenmachine

Domo Pulse

7
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Zesteur 
Voor het schaven van fijne draadjes van de schil 
van met name citrusvruchten.

Julienne snijder
Maakt perfecte sliertjes van ca. 2,5 mm.

Crackermal voor het gelijkmatig en snel crac-
kers maken.

Taartvorm met losse bodem
Voor het maken van taarten. In allerlei maten, 
vormen en materialen verkrijgbaar.

Notenmelkzak
Voor het bereiden van noten- of zadenmelk.

Maatcup 
Voor het afmeten van ingrediënten.
1 cup = ± 2 dl.

Crackermal

Notenmelkzak

Springvorm

Zesteur

K eukenhulpje s
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Keukenhulpjes
De hieronder genoemde keukenhulpjes zijn 
handig in de keuken, maar niet allemaal even 
noodzakelijk. Ze zijn te koop bij de meeste 
keuken- en huishoudwinkels.

Spirooli
Met dit handapparaat, ook wel spiral slicer 
genoemd, kun je slierten en plakjes van groen-
ten produceren. 
Vooral de slierten voor courgette-spaghetti 
zijn bijzonder geschikt om met de Spirooli te 
maken. Ook met een mandoline kun je cour-
gette-spaghettislierten snijden, maar die zijn 
een stuk minder lang dan de spaghetti van 
de spirooli. Er is nu ook een kleine hand spiral 
slicer op de markt van het merk Gefu.

Hand citruspers 
Voor het persen van vers citroen-, limoen- en 
sinaasappelsap.

Portioneerlepel (ijsboltang)

Handrasp 
Voor het fijnraspen van ingrediënten zoals 
gember.

IJsboltang

Handrasp

Gefu spiraalsnijder

Hand citruspers

Spiral slicer

Julienne snijder

Maatcup
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Je bent wat je eet
TAMASIC GEDRAG

Een tamasic voedingspatroon is na-
delig voor lichaam en geest. Het 
maakt een persoon traag en lui, met 
gebrek aan hogere idealen, doelge-
richtheid en motivatie.

Deze mensen hebben vaker last van 
chronische aandoeningen en van 
depressie. 
Ook te veel eten is tamasic.

RAJASIC GEDRAG

Rajasic producten hebben een te 
sterk stimulerend effect op lichaam 
en geest. 

Ze veroorzaken lichamelijke en men-
tale stress, bevorderen zenuwaan-
doeningen en problemen met de 
bloedcirculatie.

SATTVIC GEDRAG

Een sattvic voedingspatroon brengt 
reinheid en rust voor de geest en is 
kalmerend en voedzaam voor het 
lichaam. Het bevordert opgewekt-
heid, sereniteit, mentale helderheid, 
evenwicht en tevens een gebalan-
ceerd zenuwstelsel.

e kunnen voedsel in drie categorieën onderverdelen:

TAMAS – TRAAGHEID
Tamasic substanties veroorzaken gevoelens van zwaarte en vermoeid-
heid. Vlees, vis, eieren, drugs en alcohol zijn tamasic, net als te lang 
gekookt en verpakt voedsel.
Gebrand, gefrituurd, gebarbecued of opgewarmd voedsel behoort daar 
ook toe, inclusief verlepte producten of voedsel met conserveermidde-
len. Ook champignons worden als tamasic beschouwd, aangezien ze in 
het donker groeien.

RAJAS – OVERACTIVITEIT
Een puur voedingspatroon bevat geen sterk stimulerende substanties, 
rajasic genaamd. Uien, knoflook, koffie, thee en tabak zijn rajasic, even-
als sterk gekruid en gezouten producten en vele soorten ´fast foods´ 
en snacks. Geraffineerde suiker, frisdranken en chocola zijn ook rajasic. 
Rajasic voedsel wekt dierlijke instincten op, brengt onrust teweeg in het 
denken en maakt een persoon overactief.
De balans tussen lichaam en geest, zo essentieel voor geluk, wordt ver-
stoord.

SATTVA – PUURHEID
Het pure voedingspatroon bestaat uit sattvic voedsel. Dit type voeding 
kalmeert de geest en verscherpt het denken. Deze producten zijn puur, 
voedzaam en van nature smaakvol, zonder conserveermiddelen of kunst-
matige smaakstoffen. 
Hierbij horen verse en gedroogde vruchten en bessen, pure fruit- en 
groentesappen, rauwe groenten, salades, noten, zaden, kiemen, verse 
kruiden, spirulina en chlorella. Een sattvic voedingspatroon is makkelijk 
verteerbaar en levert optimale energie, verhoogt vitaliteit, kracht en uit-
houdingsvermogen. Het helpt bij de vermindering van vermoeidheid, 
zelfs bij mensen die inspannende en zware werkzaamheden verrichten.

W
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Bloemkool Kerrie  15

Spicy Broccoli 17

Chili Sin Carne in Tomatensaus 19

Coleslaw met Avocado Mayonaise  21

Fettucini Alfredo  23

Groene Bladsalade  25

Groente Fu Young met ’Pinda’ Saus  27

Guacamole  29

Kiemen Salade  31

Knolselderij-Pastinaak Salade   33

Komkommersalade met Dille-Mosterd Dressing  35

Gemarineerde Maiskolven  37

Mexicaanse Mix  39

Rode Biet en Appel met Gember Dressing  41

3-Kleuren Pasta met Pestosaus en Rawmezan  43

Spiesjes van Gemarineerde Courgettes, Champignons en 

Rode Paprika met Gembersaus 47

Spinazie Mousse  49

Spitskool Oosters 51

Thai Salade met Miso Dressing  53

Tomatensalade met Basilicum Dressing  55

Waldorfsalade  57

Wortel Pickle  59

De meeste gerechten zijn voor 4 personen.

Groenteschotel s      p de volgende 
pagina’s laten we 
je kennismaken 
met de puurheid 

van vers, onbewerkt 
en ongekookt voedsel.

O

"Hèlen is een ware pionier in Nederland op het gebied van raw food.
Een krachtige vrouw met een krachtige missie,

waar ik veel respect voor heb."
 Sandra de Vos, auteur van LekkerRaw - Uit liefde voor puur
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1 middelgrote bloemkool

Saus
1 cup cashewnoten
1 cup macadamianoten
1 cup edelgistvlokken
1 cup pijnboompitten
1 flinke eetlepel kerriepoeder
1 eetlepel kurkuma (geelwortelpoeder)
1 eetlepel garam masala
1 eetlepel fijngemalen komijnpoeder
1 theelepel Himalayazout (of Keltisch zeezout)
� cup water

¼ cup ongemalen bruin mosterdzaad
� cup verse fijngesneden koriander

Was de bloemkool en snijd er grove roosjes 
van. Pulse-blend de roosjes in een keukenma-
chine.
Maal de bloemkool niet te fijn en niet te grof.
Blend in een keukenmachine alle saus-ingredi-
enten, behalve de verse koriander en het mos-
terdzaad tot een gladde saus.
Meng de saus door de bloemkool.
Hak de verse koriander fijn en roer hem samen 
met het gemalen mosterdzaad door de bloem-
kool.

Zet de schotel eventueel 1 uur in de dehydra-
tor of oven op 105 °F of 40 °C.

BlOEMkOOl kERRIE

Wist je dat bloem-
kool voor 90% uit water 
bestaat? Het zit boorde-
vol vitaminen, waaronder 
vitamine B1, B2, B6, B11 
en B12, en ook vitamine 
C. Verder bevat bloem-
kool geen vet en maar 22 
calorieën per 100 gram. 

Bloemkool bezit ook vele 
mineralen die nodig zijn 
voor de gezondheid van 
je lichaam. Je kunt het 
veel eten, zonder dik te 
worden en je krijgt vitami-
nen en mineralen binnen. 

Volgens een recent onder-
zoek beschermt bloem-
kool tegen borstkanker. 
Volgens dit onderzoek 
kan bloemkool kankercel-
len verminderen en zelfs 
af laten sterven.
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SPICY BROCCOlI

3 middelgrote stronken broccoli

Saus
� cup amandelboter
¼ cup sesamolie
2 cm verse gember (geraspt) 
sap van 1 limoen of citroen
1 theelepel Himalayazout (of Keltisch zeezout)
1 eetlepel witte miso
2 eetlepels Nama Shoyu
� verse chilipeper
2 eetlepels rauwe agavesiroop 
(of zoetmiddel naar keuze)

Was de broccoli en snijd er grove roosjes van.
Pulse-blend de roosjes in een keukenmachine.
Maal de broccoli niet te fijn en niet te grof.

Blend alle saus-ingrediënten in een 
keukenmachine tot een gladde saus. 
Meng de saus door de broccoli.

Zet de schotel eventueel 1 uur 
in de dehydrator of oven, op 
105 °F of 40 °C.

Broccoli is goed voor het 
lichaam vanwege een 
relatief hoge concentratie 
vezels, bètacaroteen, cal-
cium en vitamine C. 
Al deze voedingsstoffen 
ondersteunen belang-
rijke functies binnen het 
lichaam, zoals de spijs-
vertering, celreparatie en 
celbescherming .
Onderzoekers hebben 
aangetoond dat bepaalde 
bestanddelen van broc-
coli (indolen, glucosino-
laten) het lichaam tegen 
kanker lijken te verdedi-
gen. Ook zou broccoli 
tegen uv-licht bescher-
men, door de stof sulfo-
rafaan.

17
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Groente schotel s

Groenten
2 cup broccoli in kleine roosjes
2 cup courgette in dikke reepjes
1 cup fijngesneden rode paprika
2 theelepels chilipoeder

Tomatensaus
3 cup tomaten
4 eetlepels apple cider vinegar
1 eetlepel rauwe agavesiroop 
(of zoetmiddel naar keuze)
� theelepel Himalayazout (of Keltisch zeezout)
1 eetlepel gedroogde Provençaalse kruiden
� cup verse basilicum
1� cup zongedroogde tomaten
� verse rode chilipeper

Pulse-blend alle tomatensaus-ingrediënten in
een keukenmachine tot een grove saus.

Vermeng de saus met de groenten, roer goed
door, plaats de schaal in de dehydrator of oven 
en laat ca. 2 uur 
drogen.

CHIlI SIn CARnE In
TOMATEnSAUS

Chilipepers zijn super-
gezond. Ze reguleren de 
bloedsuikerspiegel en 
helpen zo het risico op 
diabetes type 2 te verklei-
nen. Ook remmen ze de 
omzetting van calorieën 
in vet en de groei van 
kankercellen. Ze houden 
het hart en de bloedvaten 
gezond. Ze werken ont-
stekingsremmend en zijn 
daarom zeer effectief bij 
artritis. 
De chilipeper is een 
natuurlijke pijnstiller en 
verhoogt de weerstand. 
Chilipepers openen een 
verstopte neus en je bij-
holten. Ze helpen de 
bloeddruk te verlagen 
en voorkomen maagzwe-
ren door bacteriën in de 
maag te doden en de 
aanmaak van bescher-
mende maagsappen te 
stimuleren.
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1 pakje kant-en-klare kokos wraps

Saus naar keuze bijv. pesto, amandelmayo-
naise, kerriesaus of mango chutney (zie hoofd-
stuk sauzen en dressings)

Vulling suggestie
wortel (geraspt)
rode kool (geraspt)
komkommer julienne
radijsjes, plakjes
rode paprika julienne
avocadoplakjes
groene bladgroenten, bijv. baby spinazie,
rucola, radicchio of veldsla
kiemen naar keuze

Bestrijk de wrap met een dressing naar keuze 
en leg hier de groenten op.
Rol de wrap op en snijd de wrap schuin door-
midden. Dip eventueel in een saus naar keuze.

kokos wrap

Radijsjes zijn uitermate 
geschikt om rauw te eten. 
Ze zijn wat scherp van 
smaak en met een snufje 
zout zijn ze nog lekkerder. 
Ze bevatten weinig calo-
rieën, ongeveer 20 kcal 
per 100 gram.
Radijsjes zuiveren de 
nieren en het bloed en 
stimuleren bovendien je 
spijsvertering.
Ook zijn ze goed voor 
de huid en de luchtwe-
gen, want deze worden 
verlicht. Wanneer je last 
hebt van bloedarmoede 
zijn radijsjes goed om te 
eten, want ze bevatten 
veel ijzer. 
Door de vezels die erin 
zitten, wordt de darm-
werking gestimuleerd. 
Daarbij bevorderen ze de 
werking van de lever en 
de galblaas. 
Radijsjes bevatten weinig 
calorieën en zijn dus 
geschikt om als tussen-
doortje te eten wanneer 
je een dieet volgt. 
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Broccolisoep 91

Kerrie-kokossoep 93

Komkommersoep 95

Minestronesoep 97
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Tomatenroomsoep 101

Venkelsoep 103

Wortelsoep 105

Alle soepen kunnen indien gewenst tot 40 graden worden verwarmd.

Soepen

"Geniet van pure smaken. Geniet van het leven.
Dat is wat ik je gun, uit de grond van mijn hart."

     Sandra de Vos
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Soepen

Venkelsoep

3 cup grofgesneden venkelknollen
2 cup tomaten
� cup zongedroogde tomaten
sap van 1 limoen of citroen
1 theelepel oregano
� theelepel salie
2 theelepels Himalayazout (of Keltisch zeezout)
1 eetlepel witte miso
2 cup water

1 cup pijnboompitten

1 cup in dobbelsteentjes gesneden avocado
1 cup in blokjes gesneden komkommer
1 cup in stukjes gesneden rode paprika

Blend alle ingrediënten, behalve de avocado, 
komkommer, rode paprika en de pijnboompit-
ten tot een gladde soep.
Zeef de bouillon door een zeefzak.
Giet de bouillon terug in de blender en voeg 
de pijnboompitten toe.

Blend tot een romige soep.

Roer er met de hand 
de gesneden 
groenten door.

Venkel werkt goed tegen 
flatulentie. Dat wisten ook 
de oude Romeinen al.
Er is een Latijnse spreuk 
’semen foeniculi pellit spi-
racula culi’. 
Dat betekent: ’Venkel-
zaden doen het aarsgat 
blazen’. 
Over het algemeen 
brengt venkel de inge-
wanden tot rust. Voor dit 
doel kun je venkelthee 
drinken of venkel als 
groente eten. Het is ook 
mogelijk om van de zaden 
venkelsiroop te maken. 
Venkel heeft een eetlust-
stimulerende werking.
Venkel is een veelzij-
dige groente die aan elk 
gerecht een frisse tint kan 
geven.
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Kerrie Dressing 133

Gember Vinaigrette  135

Rauwe Mango Chutney  137

Paradise Dressing  139

Dressing Naturel  141

Satésaus  143

Pesto Light  145

Pijnboompittensaus  147

Zwarte Olijven Tapenade  149

Sauzen 
& D ressings

"Een lust voor het oog, een feestje voor je smaakpapillen én 
een mooie bijdrage aan een stralende gezondheid."

       Sandra de Vos
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Pesto 
Light

� cup pijnboompitten
1 bosje verse basilicum
1 bosje verse peterselie
sap van een � limoen of citroen
¼ cup zongedroogde tomaten
1 cup kleingesneden tomaten
1 theelepel Himalayazout (of Keltisch zeezout)
eventueel wat water toevoegen

Blend alle ingrediënten in een keukenmachine 
tot een gladde pestosaus.

Behalve dat peterselie 
een geneeskrachtig kruid 
en een gezonde bron van 
voedingsstoffen is, is het 
ook een krachtige ontgif-
ter. 

Peterselie wordt bij 
natuurgeneeswijzen ook 
veel gebruikt als een 
natuurlijk vochtafdrijvend 
middel dat het urineren 
stimuleert. 
Bovendien helpt het hoge 
chlorofylgehalte in peter-
selie het bloed te reini-
gen, waardoor met name 
de nieren en de lever, 
maar ook de blaas en 
het lymfsysteem, worden 
opgeschoond.

Pijnboompitten

Peterselie
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Bananen Dressing 153

Sweet Topping 155

Cashew Cream 157
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Avocado-limetaart 167

Bananenroomtaart 169
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Bietencake 173
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Energy Balls 179
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Chia Pudding 187

Wortelcake 189

Wortelmuffins 191

Zoete Gerechten

"Raw food bracht me meer in balans en leidde tot een soort moeiteloze 
lichtheid waar ik nog elke dag gelukkig van word."

       Sandra de Vos



183

Zoete Gerechten

182

Bodem
2 cup gedroogde kokos
� cup geweekte cashewnoten
3 eetlepels rauwe agavesiroop
(of zoetmiddel naar keuze)
1 eetlepel zest van limoen of sinaasappel
� theelepel Himalayazout (of Keltisch zeezout)

Vulling
2 cup geweekte gedroogde mango’s
5 ontpitte Medjool dadels
� cup macadamianoten
2 eetlepels kokosboter
1 eetlepel limoen- of citroensap
1 geschilde in dobbelsteentjes gesneden 
verse mango of verse ananas.
kokoschips
1 cup aardbeien

Maal de taartbodem-ingrediënten in een keu-
kenmachine tot een deegbal. Druk het deeg 
uit in een taartvorm met losse bodem.

Blend alle vulling-ingrediënten in een krach-
tige blender tot een gladde, vrij dikke saus.
Meng met de hand de stukjes verse mango of 
ananas erdoor. Vul de taartbodem met de vul-
ling en decoreer met kokoschips.
Laat de taart ca. 1 uur in de koelkast opstijven.
Decoreer met kokoschips, mango en aard-
beien.

De ananas is een tropi-
sche plant, oorspronkelijk 
afkomstig uit Brazilië, Boli-
via en Paraguay. Ananas is 
een woord uit het Tupi, de 
taal van de Tupi-indianen 
en betekent ’uitmuntende 
vrucht’.
De ananas is rijk aan 
vitaminen, zoals bèta-
caroteen, vitamine E en 
mineralen, zoals kalium, 
magnesium, fosfor, ijzer, 
koper, mangaan, zink en 
jodium.
De smaak van de ananas 
is zoet tot zoetzuur. De 
grootte, de vorm, de 
smaak en de kleur zijn 
zeer verschillend, afhan-
kelijk van de variëteit.

Kokoschips

Mango-aardbeienTaarT


