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balans in je lichaam 
balans in je leven 
 

Recept om je weerstand te vergroten 
Werkwijze 

 
POMPOEN MET BULGUR 
Hieronder een fijn recept wat jou gaat helpen om je weerstand te vergroten. Met dit recept help je je lichaam namelijk 
met de opbouw van (energie) Qi en zorg je ervoor dat die zich op de juiste plek in je lichaam zal manifesteren. Het 
vergroot letterlijk je weerstand. Het is een 'snel klaar-recept' en nog lekker ook. 
 
Hoe dit recept precies is opgebouwd volgens de oosterse kennis EN de westerse kennis, lees je helemaal onderaan. Het 
geeft je meer uitleg over dit soort voeding en zal je mogelijk interesseren.  
 
Genoeg uitleg voor nu... aan de slag :-)  
 
INGREDIËNTEN (4 personen) 
1. 1 Pompoen naar keuze 
2. 1 venkel 
3. 1 rode ui of kleine sjalotjes 
4. Knoflook 
5. Geelwortel (Curcuma) 
6. Bulgur  
7. Rijstolie (of olijf olie) gemengd met Curcuma, peper en zout 
8. Walnoten 
9. Blauw kaas naar keuze 
10. Bosuitjes 
 
BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 220 °C.  
2. Snijd de pompoen (verwijder schil en zaden), de venkel en de rode ui in stukken  
3. Verdeel de groenten op een met bakpapier beklede bakplaat.  
4. Besprenkel de groenten met de kruiden olie en hussel door elkaar  
5. Schuif de bakplaat in de hete oven en bak 15 - 20 min. 
6. Neem 1 deel bulgur op 2 delen gekookt water of melk en kook het ca 10 minuten door. Daarna 10 minuten rusten. 

300 gr per persoon. 
7. Hak de walnoten grof, rooster ze 3 min. en zet ze weg.  
8. Schep de groenten door de Bulgur of dien de elementen los op.  
9. Voeg de walnoten toe 
10. Verkruimel de blauw kaas erboven.  
11. Bestrooi met fijngesneden ringetjes bosui. 

 
Zie de Oosterse en Westerse uitleg op pagina 2 

 

Drink er een lekker kopje Muntthee bij en geniet ervan. 
 
Uitleg over dit recept Oosters 
Bij dit recept heb ik de krachten van het aarde element gecombineerd met de scherpe smaken van het metaal 
element. De Longen en de Dikke darm zijn verbonden aan het Metaal element. Oftewel, de herfst in onze natuurlijke 
cyclus. Metaal heeft binnen de 5 elementen een controlerende functie op het Hout element. Hout is verbonden aan 
Wind, Lente, beweging. De periode waarin zij nu zitten. Het is de periode van vernieuwingen en bloei. Het metaal 
element heeft als hoofdsmaak 'Scherpe smaken'. het brengt de Qi naar boven. De plek, waar het makkelijkst een 
externe pathogeen naar binnen dringt. Rug, schouders, borstkas. Als we spreken over voeding, dan spelen uiteraard 
ook Milt en Maag een belangrijke rol. Deze twee systemen behoren tot het Aarde element. Aarde heeft een voedende 
werking ten opzichte van Metaal en kan dus goed ondersteunen bij de opbouw van een gezonde weerstand tegen 
ziekteverwekkers.  
 
Uitleg over dit recept Westers 
Bulgur kun je in toko's, groentewinkels met Turkse producten of bij biologische winkels kopen. In plaats van de Bulgur 
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Uitleg over dit recept Oosters 
Bij dit recept heb ik de krachten van het aarde element gecombineerd met de scherpe smaken van het metaal 
element. De Longen en de Dikke darm zijn verbonden aan het Metaal element. Oftewel, de herfst in onze 
natuurlijke cyclus. Metaal heeft binnen de 5 elementen een controlerende functie op het Hout element. Hout 
is verbonden aan Wind, Lente, beweging. De periode waarin zij nu zitten. Het is de periode van vernieuwingen 
en bloei. Het metaal element heeft als hoofdsmaak 'Scherpe smaken'. het brengt de Qi naar boven. De plek, 
waar het makkelijkst een externe pathogeen naar binnen dringt. Rug, schouders, borstkas. Als we spreken over 
voeding, dan spelen uiteraard ook Milt en Maag een belangrijke rol. Deze twee systemen behoren tot het 
Aarde element. Aarde heeft een voedende werking ten opzichte van Metaal en kan dus goed ondersteunen bij 
de opbouw van een gezonde weerstand tegen ziekteverwekkers.  
 
Uitleg over dit recept Westers 
Bulgur kun je in toko's, groentewinkels met Turkse producten of bij biologische winkels kopen. In plaats van de 
Bulgur kun je ook Gierst, rijst of couscous gebruiken.  Bulgur is snel en makkelijk klaar te maken en licht 
verteerbaar. Kenners omschrijven het wel als een soort verfijnde rijst, omdat de korrels ook fijner zijn, maar de 
smaak ook wat verfijnder is. Het bulkt van de vitamine B.  B Vitamines activeren de natuurlijke energie in het 
lichaam. Ze maken energie vrij uit de voeding, door een rol te spelen in de verbranding van koolhydraten, 
vetten en eiwitten. Verder zit het boordevol Kalium, fosfor en magnesium. Belangrijke mineralen die belangrijk 
zijn voor je gezondheid, omdat ze ervoor zorgen dat de vitaminen hun werk kunnen doen in je lichaam.  
 
 
Persoonlijk advies 
Heb je behoefte aan persoonlijk advies? Kijk op mijn website naar de mogelijkheden en plan meteen een 
afspraak in. Dat kan ook met (Beeld)bellen.  
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