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RECEPT
Pesto van erwten. Heel lekker
en klaar in dr ie minuten.

. twee koppen erwten,
vers of diepgevroren

. 2 tenen knoflook.
grof gesneden

;1/3 kop onbewerkte
cashewnoten

. 2 vol le eetlepels
muntblaadjes

. sap van een halve citroen

. halve theelepel zeezout

. 1/3 kop olijfolie

Kook erwten een tweetal
minuten in l icht gezouten
water. De erwten moeten
zacht zi jn, maar toch nog
textuur hebben. Giet ze af en
laat ze even afkoelen. Hou een
helft  apart ter versiering.
Mix de andere helft  samen met
de look, munt, cashewnoten,
citroensap en zout in een
keukenrobot. Mix tot je een
smeuTge massa hebt. Voeg ten
slotte de ol i j fol ie toe terwij l  de
machine haar werk nog doet.
Voeg munt, citroensap en/of
zout toe naar smaak.

Meer info over Stefanies
gerechten en een webshop:
www.pinchofme.com

Stefanie
Durieux
(32)
'Vroegerwas ikeen echte zoete-
kaud', lacht Stefanie. "Ik bedoel:
schepsnoep, dat vond ik te gek!
Nu ikveel gezonder eet, begint
dat snoep tegen te slaan. Soms
probeer ik het nog wel eens,
maar dan is hetgewoon 66n
vlalike smaak zoet. Mijn sma-
kenpalet is ge€volueerd en heeft
me doen beseffen datje dat zoete
helemaal niet nodig hebt."
Een tijd geleden besloot Stefanie
om suiker zoveel mogelijkuit
haar eetpatroon te halen.
"Suikerwij eten is best een uitda-
ging, zeker omdat ik het zo lek-
ker vond. Het is een verslaving
waar je hard van moet afkicken.
De eerste maanden nam ik er su-
perstrikt afstand van, maar wat
w6s dat moeilijk! Aanvankelijk
had ik hoofdpijn, weinig energie
en last bij het opstaan. En dan
merkje toch dat die zin in suiker
na enkele weken wegtrekt. Eens
het uit je systeem is, ben je okd."

"Twee jaar geleden kreeg ik last
van mijn gezondheid. Een oor-
ontsteking die rqaar niet ophield
en nog wat kwaaltjes. De dokters
vonden maar geen verklaring en
het leek alsof ik er zelf ook niets
aan konveranderen. Heel frus-
trerend. Daarom besloot ik in te
grijpen op de gebieden die ikw6l
in dehand had: meer sporten en
gezonder eten, dus. Dat hangt
ook samen, merkte ik. Hoe
gezonder je gaat eten, hoe meer
aandacht je voor sport gaat heb-
ben. Voor mij lag de focus op
minder suiker.Zo ga je meer eti-
ketten lezen als je winkelt en val
je van de ene verbazing in de
andere. In de meest onverwachte
producten schuilen toegevoegde
suikers, zoalstomaten in blik!
Hoe meerlabelsje leest, hoegro-
terje afkeervan alle exfra suikers
en smaakstoffen en hoe meerje
zelfgaatklaarmaken.
'"Toen ik anderhalfjaar geleden
mijnjob kwijtraakte, begon ik
mijn foodblog: Pinch of Me. Dat
was een uitdagende manier om
dagelijks iets omhanden te heb-
ben. Van in hetbegin wou iksui-
kerwij koRen. LatJr werd dat ook

vegetarisch en daarna veganis-
tisch."

Thuis eet Stefanie vegetarisch,
maar buitenshuis gelden andere
regels. "Zelf. zalik nooit melk of
eieren in de koelkast hebben
staan envlees is er zelden of
nooit. Maar op restaurant of bij
wienden kan ik nog steeds genie-
ten van een lekfter stuk salami of
een goeie steak. Ik geloof gewoon
datkoken zondervlees,vis of zui-
vel een gezonde manier is om
door het leven te gaan en ikvind
het een leuke uitdaging om te
experimenteren met andere
ingredi€nten en vervangmidde-
len. Zo is er bijvoorbeeld nutritio-
nal y east, een veganistische kaas-
vervanger. Niet helemaal
hetzelfde als kaas, maar uitein-
delijk best lekker.
'Veganistisch koken is aanpas-
sen:je moet meer naar de
natuurwinkel, informatie over
ingredienten opzoeken op inter-
net en veel proberen. Het wil ook
wel eens mislukken. Op hetweb
leesje datje eieren door banaan
en chiazaad kuntvervangen om
eiwij een cake te maken. Neem
hetvan me aan: datluktnietde
eerste keer. En om hebelfde
gerechtvijf keer te maken en pas
de laatste keerte kunnen zeggen:
'ja, nuwas hetlekker', daarvoor
moet je gewoon erg graag
koken."
'Terwijl mijn wienden woeger
dweepten met Nigella Lawson en
haar bourgondische keuken,
hebben ze nu de lichte kookboe-
kenvan Pascale Naessens op de
boekenplank staan. Gezonde
stromingen als veganisme raken
stilaan afvan hun muffe imago.
Mensen lachen er soms nogmee
-'O, gaje weer linzen met bonen
en nog iets bruins maken?'-
maar ik zie ook meer restaurants
waar puur veganistisch wordt
gekookt. Zo zienanderen dat ook
dat lekker 6n aantrekkelijk kan
zijn.
'Ta, dat geitenwollensokkenbeeld
veranderL Hetis nietalleen meer
die kerel met zijn lang haar uit de
natuurwinkel die alles metde
fiets doet, die daarmeebezigis.

En daar dragen ook celebrity's
dietrots zijn op hunveganisme
toe bij, zoals PamelaAnderson
en Bill Clinton. Hetvooroordeel
valtweg als anderen zien datook
jonge, leuke mensen genieten
van gezonde maaltijden en dat
het allesbehalve om stoofpotjes
van bruine smurrie gaat. Dat
idee leefdg woeger sterk, ook bij
mij. Dankzij de recepten die ikop
mijn blog post, merkikpas dat
het mogelijk is om van bijna elk
gerecht een veganistische versie
te maken dieeven lekker is."

Ook voor de lekkerste vettige
pretjes zoals hazelnoolpasta
vond Stefanie zelfgemaakte
alternatieven. "Ik maak choco op
basis van hazelnoten, cacao en
onder meer kokosolie. Niet te
vergelijken met typische hazel-
nootpasta, maar het smaakt wel
6cht naar chocolade.
Zelfgemaakte repen en ontbijt-
granen zoet ik met dadels in
plaatsvan met suiker, of met
kokosbloesemsuiker."
Kokosbloesemwat? "Tja, als je
meer en meer met gezonde voe-
ding bezig bent, gaan die gekke
ingredienten steeds vanzelfspre-
kender lijken, hd! (lacht) Ik kijk
ook nog vaak op als ik anderen
overgezond eten hoor praten,
daarom is het altijd interessant
om meer uitleg te wagen in de
natuurwinkel. Die weten veel en
zorgen er mee voor dat koken
uitdagend blijft."

Maarvoor de foodblogger moet
hetook realistisch blijven, hoe
gedreven ze ook is. "Ik heb eens
overwogen om eendroog-
oven te kopen waarmee
ze in de rauwe keuken
werken.Maarik
hoordevan iedereen
dat je elektriciteitskos-
tendandepanuit
swingenomdatje
voedsel24uurmoet
drogen. Euh,narcrmind,
denkikdan. Eten maken
is super, maar het moet niet
te veel tijd kosten. Eerst vieren-
twintig uurweken en dan zes
uur zachtjes pruttelen? Laat
maar,hoor.
"Anderzijds, de microgolf gooide
ikwel de deur uit. Het hoeft ook
weer niet in dertig seconden
klaar te zijn, hd."8



F:: . .
{ .?

n-e.r
t* r
\ . ,u #Q
,1\  {
h , -'f-4. .,
t l.+.' ' *
\ ' " .
t l . " ' f f

Str'*
iq

e
crJ

. \w

.. f

kn
. i'ru
#'#"

'*.s$**ffg**

Veganistisch
kokenwilook
weleens
mislukken.
Eiwijeencake
maken?Neem
hetvanmeaan:
datluktniet
de eerste keer'


