Winnaars prijsvraag NCD!
Tijdens de Nederlandse Coeliakie Dag schreven wij een prijsvraag uit voor een lekker,
gezond glutenvrij hoofdgerecht. Onze diëtisten wezen als gelukkige winnares NCV-lid
Wendy Lieuwes aan met het meest orginele, gezonde, glutenvrije recept.
Wendy (38) heeft een dochter van 6 jaar oud, Sasha, die sinds haar tweede levensjaar de
diagnose coeliakie heeft. ‘Voor haar en haar broertje probeer ik vaak recepten uit met veel
vezels, eiwitten en groenten. Dit recept is een van de favorieten gebleken. Daar ben ik heel
blij mee omdat je er allerlei groenten in kan verstoppen’, zegt Wendy. Ze won een overnachting voor 2 personen met ontbijt bij hotel

De Meyer in Bergen.

HAVERMOUT QUICHE MET BROCCOLI, PAPRIKA EN HÜTTENKÄSE
INGREDIËNTEN

BEREIDING

250 gram glutenvrije havermoutvlokken
120 – 150 ml water,
2 theelepels olijfolie
1 rode paprika (in reepjes, zonder zaadjes)
1 groene paprika
(in reepjes, zonder zaadjes)
200 gram broccoli in kleine roosjes
200 gram gerookte kipfilets, ongekruid,
ongepaneerd (in reepjes)
4 eieren
2 eetlepels verse Italiaanse kruiden
(gehakt) of
2 theelepels glutenvrije gedroogde
Italiaanse kruiden
200 gram glutenvrije hüttenkäse

Verwarm de oven voor op 200°C.
Kneed met vochtige handen van de
havermout, olie, water, zout en peper
een soepel deeg. Het deeg moet niet
te dun zijn, dus begin niet met teveel
water.

BENODIGDHEDEN
taartvorm (26 cm ø)

PITTIGE NOEDELSOEP MET PAKSOI, BIEFSTUK EN TAUGÉ
Het glutenvrije recept van Daphnie Lemmers (27) uit Haarlem von-

Spoel de bakvorm af zodat deze vochtig is. Druk het deeg uit over de bodem
en vorm een opstaand randje van circa
2 cm.
Verdeel de paprika- en kipreepjes,
en de broccoli roosjes over de deegbodem. Klop de eieren los met zout,
peper, de kruiden en de Hüttenkäse.
Giet dit mengsel over de vulling op de
deegbodem.

den onze diëtisten ook smakelijk, gezond en orgineel, en verdient een
eervolle tweede plaats. Als prijs krijgt Daphnie, die sinds 2012 coeliaSasha en Wendy Lieuwes

Bak de taart in het midden van de
oven in circa 40 minuten goudbruin.

kie heeft, het kookboek ‘Boom geniet...zonder gluten’.
INGREDIËNTEN

BEREIDING

* 300g biefstuk
* 2 rode pepers
* 3 bosuitjes
* 1 stengel serah (citroengras)
* 3 vleesbouillontabletten ( glutenvrij)
* zout
* 220g (yakso) witte rijstnoedels
glutenvrij
* 3 struikjes paksoi
* 125g taugé
* Japanse sojasaus glutenvrij
* 4 eieren

Snij de biefstuk in heel dunne plakjes
en laat op kamertemperatuur komen.
Maak de peper schoon, verwijder de
zaadlijsten en snij ze in reepjes.
Maak ook het bosuitje schoon en snij
deze in stukken van 3 cm.
Halveer de stengel serah. Doe in een
pan 0,25 liter water met de bouillontabletten, de peperreepjes, de bosui en
de serah en breng deze aan de kook
en laat alles ca. 10 minuten zachtjes
intrekken.
Kook intussen in een andere pan met
ruim kokend water wat zout en de rijstnoedels in ca. 6 minuten beetgaar.

MATERIAAL  
*  4 schaaltjes
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Giet ze af en laat even uitlekken.
Spoel de paksoi af en sla deze droog.
Maak de stengels los van de struik en
leg ze in de bouillon.
Breng deze opnieuw aan de kook, doe
de paksoi en de taugé erin en laat
ongeveer 2-3 minuten slinken.
Breng de soep op smaak met sojasaus.
Verwijder de serah.
Pak de 4 schaaltjes, verdeel de noedels
hierin en de biefstuk. Schenk de hete
bouillon met alle ingrediënten erop en
garneer met het eitje.
Eet smakelijk!
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