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3. Mijn avontuur 



 

 

 

 

 

 

 

Toen mijn interesse in voeding en koken 
begon, had ik geen flauw benul waar ik mee 
bezig was. Ik kon nog net een ei bakken en 
wist dat een snufje zout hierbij lekker was. 
Daar hield het ook wel op.  

Gelukkig is er sindsdien veel veranderd. 
Tijdens mijn studententijd vertrok ik samen 
met een vriendin voor 3 maanden naar 
Spanje om stage te lopen in een hotel. 
Zonder kookervaring, in een caravan met een 
klein gasstelletje en een setje pannen die al 
lang geen antiaanbaklaag meer hadden. Hier 
leerde ik heel snel wat creatief koken was.  

Twee jaar na dat avontuur vertrok ik samen 
met mijn vriend in een camperbusje om 
Europa door te rijden. Met weer enkel een 
klein gaspitje en ditmaal niet eens een 
koelkast werd mijn creativiteit nog harder op 
de proef gesteld, maar leerde ik des te meer. 

Sindsdien is vers koken mijn standaard en 
kan ik met weinig budget zowat moeiteloos 
iets lekkers op tafel zetten. Want lekker en 
vers eten hoeft niet duur of ingewikkeld te 
zijn. En ook jij kunt dit heel gemakkelijk 
leren.  

Dus laten we beginnen.!

  

Mijn avontuur 



 

 

 

 

 

 

  

Het kruidenrek 
Gezond eten begint bij lekker eten. Want als iets niet lekker is, zul je het ook niet graag eten. Het 
allerbelangrijkste wat jij nodig gaat hebben is een goed uitgerust kruidenrek. Dit kan een keukenkastje zijn, 
een los rekje in je keuken, een plank in de voorraadkast of een stukje van de bestekkast. Welke plank of 
lade dan ook, zorg ervoor dat je voldoende ruimte hebt om al je kruiden overzichtelijk in op te bergen. 

Deze kruiden gaan jou voorzien van alle smaak die jij nodig hebt om iedere dag voor gezond te kiezen. En 
met de recepten in dit boekje ga ik het je ook nog eens heel makkelijk maken! Want waarom zou je nog 
dure kant en klare kruidenmixen kopen, als je thuis een kast vol smaak hebt staan? 

Benodigdheden 

֎ Kleine potjes om jouw kruidenmixen in doen 

֎ Stickers (of papier + tape) en een stift 

֎ Een eetlepel en een theelepel 

֎ Een plaats in de keuken om al jouw kruiden te bewaren 

 

Zorg ervoor dat de potjes die je gaat gebruiken schoon en volledig droog zijn. Zo blijven jouw 
kruidenmengsels heel erg lang goed! Ik gebruik graag kleine lege pestopotjes of kleine weckpotjes. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder land heeft typische gerechten met geheel 
eigen smaken. Wat je in Italië in een restaurant 
proeft, vind je niet zo snel op het traditionele 
menu in China. Dit komt doordat ieder land zijn 
eigen kruidenmengsels gebruikt. Zo is er een 
werelds smaakpalet ontstaan waar we eindeloos 
mee kunnen variëren.  

Sinds we gingen handelen zijn smaken de hele 
wereld overgegaan, en zo volgden ook hun 
gerechten. Daarom vind je in Nederland 
tegenwoordig in ieder dorp wel een Chinees 
restaurant, pizzeria of kebabzaak terug.  

Nu is het aan jou om deze smaken ook jouw 
keuken in te brengen! Want zo wordt gezond 
eten een stukje lekkerder. Ik heb de meest 
gebruikte keukens opgedeeld in deze zes 
Wereldse keukens. 

De plaatsing van de kleuren is geïnspireerd op 
de wereldkaart. Zet deze kleuren in deze 
volgorde ook op jouw kruidenpotjes! Zo kun je 
makkelijk onthouden welke kleuren bij welke 
keuken horen en de kruiden supergemakkelijk 
gebruiken bij ontelbaar veel gerechten!

Wereldse keukens 



  

 

Mixen & matchen 
 

Om het wat makkelijker voor je te maken heb ik dit overzicht voor je gemaakt. Hierin kun je heel 
makkelijk terugvinden welke smaak bij welk land hoort. Ik heb de meest voorkomende en bekende 
kruiden uitgekozen voor je, zodat je rustig kunt gaan proberen met herkenbare kruiden en specerijen.  

Alle smaken binnen een kleur kunnen moeiteloos gecombineerd worden met elkaar! Een beetje mix-en-
matchen is leuk en kan verassende smaakcombinaties geven!  

 

Zes wereldse keukens: 
 

Europees:  
Franse keuken 
Marjolein, bieslook, 
peterselie, lavendel, 
tijm, rozemarijn, 
basilicum, laurier of een 
Provençaalse mix 

 Europees: 
Italiaanse keuken 

Basilicum, oregano, peterselie, 
rozemarijn, majoraan, 
paprikapoeder, tijm, peper of 
kies simpel een Italiaanse 
kruidenmix  

 Europees: 
Griekse keuken 

Oregano, peterselie, tijm, 
kaneel, knoflookpoeder, 
uienpoeder, munt, laurier, 
salie, dille, koriander 

     

 Midden-oosterse keuken  

Koriander, komijn, munt, 
chilivlokken, kurkuma, 
peterselie, paprikapoeder, 
knoflookpoeder, uienpoeder, 
honing 

 Oosterse keuken 

Komijn, kurkuma, kerrie, 
korander, nootmuskaat, kaneel, 
kruidnagel, kardemom, 
knoflookpoeder, uienpoeder, 
munt, gemberpoeder, honing 

 

     

Mexicaanse keuken 

Cayennepeper, pittig 
paprikapoeder, 
koriander, oregano, 
komijn, uienpoeder, 
knoflookpoeder 

 Aziatische keuken 

Komijn, koriander, kurkuma, 
kerrie, knoflookpoeder, 
gember, uienpoeder, 
chilivlokken, munt, soja, 
vijfkruiden, vissaus 

 Indonesische keuken 

Komijn, gember, 
kurkuma, koriander, 
citroengras, uienpoeder, 
knoflookpoeder, 
chilivlokken 

 

 

  

  
 

 
Gebruik de kleuren om gemakkelijk combinaties 
te maken. Plak simpelweg een sticker of een 
papiertje op het potje en zet hierop stippen in de 
landkleuren waar het in voor komt. 

Een potje komijn krijgt dan bijvoorbeeld de 
stippen: 

 

 

 

Door dezelfde kleurvolgorde aan te houden zie je snel en 
overzichtelijk welke kruiden je in een gerecht kunt gebruiken. 
Het potje komijn kan dus moeiteloos in 5 verschillende 
keukens worden gebruikt! 

Maak je een oosters gerecht, dan kun je alle potjes waar een 
blauwe stip op staat gebruiken! Dus kies er zorgeloos een paar 
uit voor in je gerecht. 

Met blauw geef je in een handomdraai een lekker oosters 
tintje aan je gerecht. 

Probeer het eens! 



 

Antwoorden  
op de vragen die je gaat krijgen 

 

1. Je gerechten zullen nooit hetzelfde smaken als uit een pakje of zakje 
Je ‘mist’ namelijk heel veel zout, suiker, smaakversterkers, gistextracten, conserveermiddelen en 
vulmiddelen die in een kant en klare mix zitten. Dit went vanzelf, maar dit heeft even tijd nodig. 

Gun jezelf deze tijd en onthoud in de tussentijd dat vers koken veel gezonder is. 
 

2. Je hoeft je niet aan deze ingrediënten te houden 
Misschien hou je niet zo van een kruid of groenten. Misschien heb je niet alles in huis. De gegeven 
ingrediënten zijn er om jou een volwaardige vervanger voor kant en klare gerechten en mixen te 
geven. Je kunt hier zo vrij mee omgaan als je zelf wilt! Zijn alle kruiden nieuw voor je? Begin dan 

eens met 2 of 3 nieuwe smaken. Zo kun je rustig wennen. Kies groentes die jij lekker vindt! 
 

3. Koriander kan naar zeepsop smaken 
Ja, dit is waar. Voor sommige kan koriander naar zeep smaken. Het zit letterlijk in je genen. 4 tot 
14% van de wereld heeft dit gen. Hierdoor kun je een stofje ruiken dat voorkomt in zowel zeep als 

koriander. Smaakt het voor jou naar zeep? Vervang de koriander dan voor peterselie. 
 

4. Er staan bouillonblokjes in de recepten 
Bouillonblokjes zijn inderdaad kant en klaar en bevatten veel zout en e-nummers. Toch gebruik ik 

deze in de recepten. Ga voor een gistvrije bouillon, bijvoorbeeld van Bio Today of probeer een 
algenbouillon zoals die van Kulau. Er zijn manieren om zelf gezond bouillonpoeder te maken, maar 
dit kost tijd en moeite. Dat kan wat te veel zijn wanneer je net begint met vers koken. Daarom ga ik 

hier nu niet dieper op in. Het moet vooral ontspannen en leuk blijven! 
 

5. Uiteindelijk ben je goedkoper uit 
In het begin lijkt vers koken een fortuin te kosten. Meestal heeft je kruidenkast een flinke make-
over nodig. Toch ben je uiteindelijk goedkoper uit met verse kruiden. Zo’n potje kun je heel veel 
avonden gebruiken, terwijl een pakje of zakje na 1 keer op is. Bevalt het koken met kruiden goed? 

Koop dan groot in! Kruiden en specerijen blijven bijna eindeloos goed. 
Hoe groter je inkoopt, hoe goedkoper het wordt. Kijk voor voordelige start pakketten eens op 

Dekruidenbaron.nl of vanbeekumspecerijen.nl  
 

6. Blijf proberen en variëren 
Mijn smaak is niet jouw smaak. Bevalt een gerecht je niet zo goed? Zoek dan een alternatief! Je zult 

steeds meer leren hoe je zelf smaken samen kunt stellen. Dus geef niet op en ga ontdekken! 
 

7. Er zijn geen regels! 
Je hoeft je niet aan de kleuren en wereldsmaken te houden die ik je heb gegeven. Je hoeft je 

helemaal nergens aan te houden! Je hebt nu een goede basis om mee te oefenen. Experimenteer met 
smaak, pittigheid, kruiden, groenten, vlees en peulvruchten.  

  



 

 

 

 

Europees mediterrane 
 

Franse uiensoep  
1 liter soep 

- 3 theelepels bieslook 
- 2 theelepels peterselie 
- 1 theelepel tijm 
- 1 liter water + half bio bouillonblokje 
- 6 flinke uien 
- Flinke klont boter 

Snij de ui in ringetjes. Smelt een klontje boter in 
de pan en fruit de uitjes rustig aan voor 20 tot 
30 minuten. Roer tussendoor regelmatig om. 

Voeg de bouillon toe en roer goed door. Schraap 
met een houten lepel goed over de bodem om 
alle smaak in je soep te krijgen. Laat het 10 
minuten pruttelen, voeg de kruiden toe en laat 
nog 5 minuten op zacht vuur trekken.  

Serveer eventueel met een volkorenbroodje met 
kaas uit de oven. 

 

Basic Italiaanse pastasaus 
Voor pasta’s, pizza’s & lasagnes | 2 pers. 

- 3 theelepels basilicum 
- 2 theelepels oregano 
- 1 theelepel majoraan 
- 1 theelepel zout 
- 1 theelepel cayennepeper 
- 2 / 4 tenen knoflook 
- 1 ui 
- 500 ml gezeefde tomaten 
- Blikje tomatenpuree 
- Klontje boter 

Verwarm wat boter in een pan. Snipper de ui en 
knoflook en fruit deze kort aan op middelhoog 
vuur. Voeg de tomatenpuree toe en bak een 
paar minuten aan. Voeg de gezeefde tomaten en 
alle kruiden toe en laat het nog 10 minuten 
zacht pruttelen voor een intense smaak. 

Tip: maak een grote pan en vries/weck delen in. 
Lekker voor bij de lunch en als broodspread.

Recepten 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griekse souvlaki 
2 pers. 

- 1 eetlepel oregano 
- 1 theelepel paprikapoeder 
- 1 theelepel rozemarijn 
- 1 laurierblad 
- Halve theelepel zout 
- Halve theelepel peper 
- 1 theelepel citroensap 
- 2 teentjes knoflook 
- 200 gram kipfilet 
- Eetlepel olijfolie 

Meng in een kom alle kruiden, het citroensap 
en de olie door elkaar. Pers de knoflook erbij of 
hak de knoflook fijn.  

Snijd de kipfilet in blokjes en leg ze in de 
marinade. Dek af met folie. Laat dit minimaal 
een half uur tot maximaal 8 uur marineren. 
Haal de kip uit de marinade en rijg ze aan 4 
spiesjes, of bak ze gewoon zo in een (gril)pan. 
Gaar de kip in ongeveer 5 tot 10 minuten.  

Serveer de souvlaki spiesjes met een frisse 
salade, tomaten, wat olijfjes en pitabrood of 
met gegrilde aubergine, paprika en ui. 

 

TIP: Gebruik deze kruidenmix als marinade 
voor gevogelte, rund of varkensvlees of voeg 
het toe aan je vleessoepen en stoofpotten!  

Meng een meervoud van de droge kruiden 
(zonder het zout), voeg er knoflookpoeder aan 
toe en bewaar in een potje. Plak er een sticker 
op met: & vlees, soepen, stoofpotten.   

Midden-Oosten 
Libanese falafel 
2 pers. 
- 3 theelepels gemalen komijn 
- 3 theelepels koriander 
- 3 theelepels paprikapoeder 
- 1 theelepel kurkuma 
- 1 theelepel peterselie 
- 1 theelepel ui poeder 
- Halve theelepel zout 
- Halve theelepel chili flakes/zwarte peper 
- Halve ui 
- 2 knoflook 
- Flinke eetlepel bloem 
- Olijfolie en klontje boter 
- 250 gram kikkererwten (blik) 

Meng alle kruiden goed door elkaar, snipper 
het uitje en de knoflook zo fijn als je kunt en 
meng deze door de kruiden. Voeg de bloem nu 
ook toe. Pureer in een blender, met de 
staafmixer of met een vork de uitgelekte 
kikkererwten samen met een scheut olijfolie tot 
een gladde brei. 

Meng de kikkererwten puree met de kruiden, 
smelt een klontje boter in de pan en draai met 
twee lepels of je handen ronde vormpjes van 
het mengsel. Leg ze dan in de pan. 

Druk ze een beetje plat en bak ze aan beide 
kanten bruin. Serveer met de wraps, de andere 
helft van de ui, tomaten, paprika en sla.  

Meng voor een sausje een klein bakje crème 
fraise met een geperste knoflookteen en een 
halve theelepel peterselie.  



  

 

 

 

 

 

 

Garam masala | 1 kruidenpotje 
2 pers.| Een basisrecept voor curry-, kip- en peulvruchtgerechten  

- 2 flinke eetlepels korianderzaad  
- 1 flinke eetlepel komijnzaad 
- 2 theelepels kurkuma 
- 2 theelepels gerookt paprikapoeder  
- 2 theelepels venkelzaad  
- 2 theelepels kardemom gemalen  
- 1 theelepel kaneel  
- 1 theelepel peperbolletjes  

- Voeg eventueel theelepeltjes andere oosterse kruiden toe jouw ultieme smaak te maken! ⠀⠀⠀⠀⠀ 

Zet een droge pan op het vuur. Rooster de komijnzaad, korianderzaad, venkelzaad en peper licht aan 
zonder vet en blijf hierbij om de 10 seconden de pan bewegen. Zodra je de kruiden goed begint te ruiken 
zijn ze klaar. Laat ze afkoelen en maal ze dan grondig in een vijzel, koffiemolen of in de keukenmachine 
tot een poeder mengsel. Meng met de poeders en bewaar op een koele, donkere en droge plaats. 

TIP: Gebruik deze mix heel gemakkelijk in oosterse gerechten zoals curries, bij gevogelte, bij gerechten 
met peulvruchten en in soepen! Plak er een sticker op met: curries, gevogelte, peulvruchten 

 

Verse kip tandoori 
2 pers. 
- 150 gram kipfilet 
- 1 paprika 
- 150 gram snijbonen 
- Rode/groene peper (hoeveelheid naar eigen smaak) 
- 2 eetlepels yoghurt 
- 2 tenen knoflook 
- 100 ml kokosmelk 
- 2 eetlepels Garam masala + theelepel zout 

Snij de kip in blokjes en de peper superfijn. Meng de kip en peper in een kommetje met de yoghurt, 
knoflook en kruiden. Laat dit voor minimaal een uur in de koelkast marineren. Verhit wat vet in een pan 
en bak hier de kip langzaam in gaar. Snijd de groenten in stukjes en bak kort mee. Voeg een blikje 
kokosmelk toe en laat het minimaal 10 minuten sudderen. Serveer met zilvervliesrijst of bloemkoolrijst. 

TIP: gebruik in plaats van kip eens pompoen, zoete aardappel, kikkererwten, linzen of bonen! Varieer en 
combineer naar wens met groenten zoals broccoli, wortels en lente ui.  

Variatie recept tikka masala:  
Voeg 4 verse vleestomaten toe en een blikje tomatenpuree bij het aanbakken. Gebruik maar 1,5 el 
Garam masala. Voeg daarnaast extra kruiden toe: 2 tl. Uienpoeder, 1 tl verse koriander en 1 tl-
gemberpoeder. De rest van het recept blijft hetzelfde. Serveer met rijst, wraps of naanbrood. 

 

Oosters 



  

 

Aziatisch 

Chinese noodles 2 pers. 

- 1 eetlepel komijnpoeder 
- 1 eetlepel korander of peterselie 
- 2 theelepels kardemom 
- 1 theelepel venkelzaad (poeder) 
- 1 steranijs (optioneel) 
- Snufje zout 
- 1 theelepel gemberpoeder 
- 1 theelepel chilivlokken 
- 2 tenen knoflook 
- 4 lente uien 
- 1 eetlepel sojasaus 
- 200 gram volkoren noodles (dikke noodles) of 

rijstnoodles 
- 2 paksoi 
- Half bakje champignons 

 

Kook de noodles zoals op de verpakking staat 
aangegeven. Voeg de paksoi toe wanneer het 
water kookt en kook deze 3 minuten mee. Schep 
daarna de paksoi weer uit het water.  

Snijd de lente-ui en champignons in plakjes. 
Verwarm wat boter in de pan en fruit de lente-ui 
aan. Bak nu de champignons lichtbruin Voeg alle 
kruiden toe en pers de knoflook erbij. Na twee 
minuten de sojasaus. Verwarm het geheel kort op 
heet vuur, bak de paksoi een minuutje mee en 
serveer samen met de noodles in een schaaltje. 
Serveer met een halve avocado of voeg vocht toe 
voor een noodle soep.  

Variatietip: zet het vuur aan het eind even uit en 
meng 1 ei door het gerecht voor een vaste saus. 
Blijf roeren. Varieer met groentes en kruiden!

 

 

 

 

 

 

 

 
- 1 eetlepel komijnpoeder 
- 2 theelepels gemberpoeder 
- 1 theelepel kurkuma 
- 1 theelepel bladselderij (optioneel) 
- 1 theelepel korianderpoeder 
- 2 eetlepels ketjap manis 
- 2 tenen knoflook 
- Snufje peper of chilivlokken 
- 180 gram zilvervliesrijst of bloemkoolrijst 
- 400 gram roerbakgroenten 
- Eetlepel wok olie 

Meng de kruiden, olie, geperste knoflook en 
ketjap in een schaaltje en verhit het mengsel in 
een wok. Bak hierin de groenten 5 minuten aan 
en voeg dan gekookte rijst of de bloemkoolrijst 
toe. Bak deze 5 minuten op en je bent klaar!  

Serveer eventueel met kipsaté. Maak een grote 
pot van deze droge kruiden met een sticker voor 
in nasi en andere Indonesische gerechten.

Indonesisch 
Indonesische nasi 

2 pers. 
 



  

 

 

Mexicaans 
Chili con carne 

2 pers. 

- 1 eetlepel gerookt paprikapoeder 
- 2 theelepels chilipoeder 
- 2 theelepels oregano 
- 1 theelepel gemalen komijn 
- 1 theelepel koriander of peterselie 
- 1 theelepel zout 
- 150 gram gehakt, vegetarisch gehakt of 

geen vlees 
- 1 ui 
- 2 grote tomaten 
- 1 rode paprika 
- 400 gram kidneybonen 
- Blikje tomatenpuree 

Optioneel: wraps of maak zelf tortilla chips uit 
de oven!

Verhit wat boter in de pan. Snij de ui in ringen 
en fruit deze aan. Doe het vlees en/of de 
tomatenpuree erbij en bak dit een paar minuten 
op. Snij de groenten in blokjes en bak deze 
mee. Voeg dan de kruiden toe.  

Laat de bonen kort uitlekken, doe ze erbij en laat 
het nog even door pruttelen. Doe er eventueel 
een scheutje water bij voor meer vocht. Eten 
meer mensen mee? Voeg dan eens een blikje 
mais en/of gepelde tomaten toe!  

Serveer de chili naar wens met een klodder 
guacamole. Snijd volkorenwraps in 8 stukjes, 
bestrooi met zout, olie en cayennepeper en bak 
in 10 minutenn op 180 graden af.

 

Guacamole dip 
1 schaaltje 

- 2 rijpe avocado’s 
- 1 kleine tomaat 
- Halve rode ui 
- Sap van halve limoen 
- 1 teen knoflook 

Lepel de avocado’s uit en prak ze in een 
schaaltje zacht. Voeg het sap van de limoen toe 
zodat het niet verkleurt. Snipper een halve ui 
zo fijn als je kunt en meng dit door de avocado. 
Verwijder het vocht van de tomaat en hak ook 
deze superfijn. Meng de tomaat samen met een 
uitgeperste knoflook door de avocado. 
Eventueel nog een snufje zout en peper om het 
af te maken! 

Ook lekker bij de lunch of als snack met 
groentes om te dippen! 

 

Pico de gallo - salsa 
1 grote schaal 

- 5 tomaten 
- Rode of witte ui 
- 2 Theelepels koriander of peterselie 
- Halve groene peper (met of zonder pitjes) 
- Sap van 1 limoen 
- Snufje zout en peper 

Snijd de tomaten fijn en strooi er wat zout 
overheen en meng door. Zet het voor 15 
minuten aan de kant en giet dan het 
tomatenvocht af. Snijd de rest zo fijn als je 
kunt en hussel het geheel goed door 
elkaar. 
Lekker op brood, met groenten, op een 
feestje of bij een bbq!


