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I K GA OP VA K A N T I E E N N E E M M E E ...

- advertentie -

CULINAIR

L ekker voordelig !

NCV-diëtist
Chris:
Wat krijg je als je een paar gewel-

LUCHTIGE
CHOCOLADE
NOTENTAART
VAN DIANNE SCHNEIJDERBERG

dige bakinstructrices naar hun
favoriete recept voor de feestdagen
Op zoek naar glutenvrije gerechten

Vooral tijdens mijn vakantie

meer. Met deze heerlijke recepten

wil ik het plezier van heerlijke eet-

kun je een compleet en niet al te
moeilijk kerstdiner serveren!
Er is ook rekening gehouden met
lactosevrij! Want bij de pastarol en
ties voor een lactosevrije optie beschreven. Wil je liever een mousse

OVENTIJD 25 TOT 30 MINUTEN.

op basis van groenten in plaats van

minimaal 70%.

momenten kunnen delen met de

De brunchmix bio, afbak baguettes en

repen in vele smaken zoals: amandel,

mensen van wie ik houd. Natuur-

enkele pakken rimboebroodmix

appel, bosbessen, brazil noten, kers,

lijk moet het dan wel ècht lekker

> Koffietijd

kokos, cranberry, pinda, ananas, van 1,49

zijn, ook al is het zonder gluten.
Smakelijk eten heeft daarom
gewoon een vaste plek op mijn

Chocoladekoek, Snelle Thijs koek en

voor 1,24

gevulde koeken uit onze bakkerij.

ZOMERSE BARBECUE: Rimboe

> Onderweg

ciabatta’s van 2,63 voor 2,35

smaakvolle glutenvrije artikelen

> De zomerse barbecue

kruidenmixen van 1,85 voor 1,59

1. Verwarm de oven voor op 175 graden

gezonde ingrediënten, zoals groen-

die ik op mijn vakantiebestemming

2. Haal de springvorm uit elkaar, leg een vel

ten en vis. Slimme keuzes dus. De

3. Doe de eierdooiers, suiker en vanille-extract in

ces weten als geen ander hoe je van

Gewoon bij Le Poole bestellen,
een glutenvrij walhalla van merken

Verkoopzaterdagen:

> Extra lome dagen

• 25 mei van 9.00 - 13.00 uur

Kant-en-klaar-maaltijden, zoals bio

• 29 juni vakantiemarkt met gratis brunch (bij

overheerlijke producten uit hun

trek.

op alle aankopen na aanmelding via de

kunt maken. De uitleg is helder,

eigen bakkerij. Waar mijn hart

dus ook zonder veel ervaring kun je

poedersuiker

stijve pieken. (werk vetvrij!)

lekker aan de slag.

tijdens de vakantie een sprongetje

Oke, de chocoladetaart mag dan

van maakt!

ook wel een beetje ‘minder verantwoord’.

website) van 9.00 - 14.00 uur.

En wist je dat LePoole in Nederland
ook op je vakantieadres bezorgt? Ideaal dus!

• 31 aug en 28 sept van 9.00 - 13.00.
We zijn gesloten van 26 juli t/m 18 aug.

Een zorgeloze en vooral smakelijke zomer
toegewenst!

kort pulsen. Het is de bedoeling dat je grove
stukken laat zodat je straks ‘bite’ in de taart

Wie al zin heeft om de keuken in te

hebt. Anders met een mes.

gaan, hoeft natuurlijk niet te wach-

7. Hak de chocolade in stukjes.

ten tot de feestdagen er zijn. Deze

8. Meng de noten en chocolade in 4 keer door

gerechten zijn altijd lekker, er is vast

het eimengsel en giet het geheel meteen in de

glutenvrije hamburgerbroodjes.

een heerlijk en feestelijk gerecht

zout in een andere glazen, of RVS, schaal tot

6. Hak de noten in de keukenmachine, evt. heel

Lekker koude glutenvrije biertjes en

min. besteding van 25 euro) en 10% korting

minuten tot een lichtgekleurd romig geheel.

(niet kloppen).

MAALTIJDEN: Tinkyada pasta penne of
MAALTIJDEN

couscous, lasagne en pasta voor de snelle

gezonde en gangbare ingrediënten

5. Spatel beide massa’s voorzichtig door elkaar

Biologische fruit- en notenrepen, drop-

die ècht lekker zijn, maar ook met

een kom en klop met de mixer in minimaal 10
4. Klop met de mixer de eiwitten met een snuf

binnen handbereik wil hebben.

100 gram amandelen
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ONDERWEG: Taste of nature fruit-

Bij deze gerechten is gekozen voor

origineel. Want onze bakinstructri-

Mixer

> Ontbijt en lunch

BEREIDING:

bakpapier er aan de buitenkant uitsteekt.

Springvorm 26 cm

Alles vers uit eigen bakkerij!

elleboogjes van 4,10 voor 3,49 • Beltane

keld. Wel gevuld en opgerold, dus

Keukenhulpjes

BENODIGDHEDEN:

fudge met karamel en haknougat.

zodat de bodem bedekt is en het overtollige

100 gram walnoten

ontbijtkoek per stuk 1,75. Per 10 stuks

voor vertrek bestel ik online alle

4 eiwitten

Snufje zout

1,45. Per 10 stuks 12,50 • Snelle Thijs

hoe je dat kunt doen.

bereidingswijze is niet heel ingewik-

extract

KOFFIETIJD: chocoladekoek per stuk

vakantie to-do-list. Ruim een week

bakpapier op de bodem en klem de rand vast,

1/3 theelepel vanille –

broodmix (10 x 500 gr) 35,00

zalm of kip? Dat kan ook, er staat bij

4 eierdooiers
200 gram fijne suiker

mix (500 gr) van 4,10 voor 3,85 • Rimboe

15,00 • gevulde koeken (4 stuks) 5,49.

voor de feestdagen hoeft dus niet

VOORBEREIDINGSTIJD ONGEVEER 10 MINUTEN DE OVEN VOORVERWARMEN

200 gram pure chocolade

GLUTENVRIJE
EETMOMENTEN

vraagt? Een heerlijk 4-gangen menu!

de gevulde paprika’s staan sugges-

INGREDIËNTEN:

heerlijke

ONTBIJT EN LUNCH: Rimboe brood-

Volg ons op Facebook:
Glutenvrij Reform le Poole

wel een reden te bedenken!

vorm.
9. Maak de bovenkant glad met behulp van een
spatel.
10. Zet hem direct in de voorverwarmde oven en
bak de taart in 25 tot 30 minuten.

Onze beoordeling
We delen 1 tot 5 sterren uit op
onderstaande punten.
Originaliteit

11. Laat hem volledig afkoelen.

Foto’s

12.Serveer in puntjes, bestrooi het met de poe-

Gezonde recepten

dersuiker. Eventueel een klein bolletje ijs of een
dotje licht gezoete slagroom ernaast.

Gemakkelijk te maken
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LEKKER
L ePo o l e !
Info en online bestellen:
t: 0571-271702
www.glutenvrij-lepoole.nl
info@glutenvrij-lepoole.nl
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