
Ronrige mhcrcolodepffi # r-i :t : i);
met cvcsf,udo
Een recepl von row food chef, cooch en schrijfsler
Julie Von den Kerchove von www.julieslifeslyle.com.

Ingredi6nten
Anderholve ovocodo (ontpit) . I koP woter o 3/akop

ohornsiroop, dodelposto of kokosneclor . th tot 3/a kop ongezoet
cocoopoeder . % kop extro vierge kokosolie (verwormd lot
vloeiboor) . 2 snufjes Himoloyozout of zeezout,
Voor de ofwerking: gojibessen, c0c0o nibs of rood fruit.

Bereidingswijze
l. Mix olle bosisingredidnten in de blender lot
een romige chocolodepudding.
2. Werk of met gojibessen, fijngehokle cocoo nibs
of je fovoriete rode vruchten.

Tip von de redoclie: ols je voor de groolste hoeveelheid
cocoopoeder goof, wordt de chocolodesmook zo sterk, dol
niemond nog kon roden dot de pudding ook gezonde vruchlen
bevot.In een luchtdichte pof kon je dil desserl minsfens twee
dogen in de koelkosl beworen, moor of je er ook zo long
zol kunnen von ofbli jven ...

Pizzs met bloem lcoeilbodem
Een recepl von Slefonie Durieux, de jonge vrouw ochler de blog
www.pinchofme.com.

IngrediEnten
I bloemkool o 2 bollenmozzorello o I ei .2el porfiezoon
.4 eltomolensous . l/2 (gele) courgetle (in schijfjes)
o l0 kerstomoten (geholveerd) o 2 leentjes knoflook o poprikovlokken
o pepor en zout.

Bereidingswijze
l. Verworm de oven voor op 200'C.
2. Sloom de bloemkool een 20Jol minulen, Snij de zochle
groenle vervolgens in stukken en mool olles fijn in een keukenrobot.
3. Rosp een von de bolleljes mozzorello fijn en vermeng
die mef de bloemkoolsnippers, de pormezoon en hef ei.
Voeg peper en zout loe noor smook.
4. Bedek een bokploot met bokpopier en rol doorover
hel'deeg'mel je honden uit.
5. Zet de bloemkoolbodem l0 minuten in de oven
(tot de rondjes lichfbruin kleuren),
6. Slrijk de bodem in met tomolensous en de fijngehokle
knoflookteenljes. Verdeel ook de plokjes courgette en
de kerstomoten over de pizo,
7. Snij de tweede bol mozzorello in sfukken en leg die op de
tomolensous,
8. Kruid mef peper, zoul en poprikovlokken en bok vervolgens
10 tot l5 minulen verder of.

Tip von de redoclie: om le voorkomen dot hel deeg slop wordt,
hool je het besl zo veel mogelijk vochl uit de bloemkool, bijvoorbeeld
door de gerospte groenle uit le wringen in een koosdoek. Wie niel
veel geduld heeft kon de rouwe bloemkool ook eersf rospen en
doorno pos stomen, dot bespoort je flink wot tijd!
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