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EAT. SHARE. LIVE.
INTRODUCTIE

Dit boek is voor iedereen. Iedereen die gezonder en schoner wil eten. Iedereen die
bewuster wil leven. Het hoeft niet duur, het hoeft niet ingewikkeld. Wij willen je
inspireren en leren hoe lekker gezond eten kan zijn. De recepten in dit boek zijn gebaseerd
op groenten en planten en ze zijn veelal glutenvrij. Koemelk en geraffineerde suiker
gebruiken wij niet.
WIE ZIJN WIJ?

Soms zijn er momenten in het leven dat alles precies samenkomt zoals het moet. Zo voelt het
voor ons sinds wij, Jop, Ida en Nina, op 15 juli 2013 de eerste vestiging van onze biologische
saladebar SLA aan de Ceintuurbaan in Amsterdam openden. Terwijl de laatste falafelburger tjes
nog in de oven zaten en de broccoli uit lag te stomen, stond er al een lange rij enthousiastelingen
en geïnteresseerden voor onze deur. Die rij is niet meer weggegaan en onze vijfde vestiging is
inmiddels een feit. Wat voor ons een persoonlijke missie was, bleek voor velen een schot in
de roos. De behoefte aan eerlijk, gezond en puur eten leeft! En wij willen dit voor een ieder
bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk maken.
SLA is als familiebedrijf ontstaan vanuit onze eigen er varing met verschillende manieren van
eten. Wij zijn er van over tuigd dat het eten wat je dagelijks tot je neemt, een enorme invloed
heeft op hoe je je voelt. Je stemming, je energiepeil, je gezondheid. Werkelijk alles wordt erdoor
beïnvloed.
Jop ontdekte enkele jaren geleden zelf hoeveel meer energie en focus hij voelde toen hij
suikers en gluten uit zijn dieet schrapte na het lezen van het boek De Voedselzandloper van
Kris Verburgh.
Jops verloofde Nina leerde ook al jong hoe belangrijk het is om bewust te eten toen bij haar
vader prostaatkanker werd ontdekt. Het hele huishouden werd omgegooid en de dagelijkse
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maaltijden veranderden in vegetarische, suikervrije gerechten met volkorenproducten en elke dag
versgeperst groentesap.
Dat voeding van grote invloed is op lichaam en geest was ook voor Nina’s jonge tante Ida
duidelijk. Als student or thomoleculaire voeding met een aangeboren voorliefde voor koken en
bakken, een diploma van de koksschool op zak en brede er varing in de Amsterdamse horeca
werd gezond en lekker eten een missie voor haar. Genieten van het leven betekent je lichaam
en je geest voeden!
Wij besloten de handen ineen te slaan en ons streven om zo veel mogelijk mensen kennis te laten
maken met makkelijk en gezond eten tot uitvoer te brengen. Jop zegde zijn baan als taxateur op
en begon aan het grote bedrijfsplan, Nina zette haar skills in om SLA al ver voor de opening op
de kaar t te zetten en Ida zorgde ervoor dat er heerlijk eten en enthousiast personeel klaarstond.
SLA werd geboren.
WAT I S O N Z E B O O D S C H A P?

Verander je manier van denken over eten en je verander t jezelf. Je zult meer energie krijgen, in
balans met je omgeving zijn en langer in goede gezondheid blijven. Voor ons had de beslissing om
zo veel mogelijk biologisch te eten en koemelk, geraffineerde suikers en tarweproducten uit ons
dieet te schrappen, de grootste impact. Je doet jezelf geen groter plezier. Naast bewust eten is het
natuurlijk ook belangrijk om te zorgen dat je genoeg lichaamsbeweging, buitenlucht, ontspanning
en inspiratie opdoet.
Een verandering in je manier van eten is even een omschakeling omdat je zelf zult moeten
koken, bewuster boodschappen zult moeten doen en zult moeten plannen. Verandering komt
niet vanzelf. Maar de beslissing om bewust met je lichaam, je leven en je omgeving om te
gaan, is de beste die je ooit zult maken. Je gaat weer voedzame producten eten die je lichaam
herkent.
Wij dromen van een wereld waarin iedereen genoeg kennis en middelen heeft om zichzelf
te voeden met pure voeding. Een wereld waarin mens en dier goed behandeld worden en
de natuur in optimale balans is. Dit is nogal een droom, maar wij denken dat elke stap er een in
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de goede richting is. Zoals het gezegde gaat: een goed begin begint bij jezelf. En ver volgens
bij je kinderen. Wees je er van bewust dat elke aankoop die jij doet uitmaakt. Als consument
heb jij de macht. Als je nu beslist om geen genoegen meer te nemen met slecht geproduceerd
voedsel en je je niet meer om de tuin laat leiden door de commercie, dan maakt dat uit.
Samen staan we sterk!
Bij SLA ser veren we salades, soepen, sappen, hummus, warme dranken, biologisch bier en wijn
en verantwoorde zoetigheden. Allemaal volgens recepturen uit onze eigen koker. In dit boek
vind je veel van onze favoriete recepten terug en leer je onder andere hoe je de perfecte
dressing en een heerlijke suiker vrije cheesecake maakt. Wij hopen dat dit boek je zal helpen en
inspireren om een gezonder en energieker leven tegemoet te gaan!
Liefs, Ida, Jop & Nina
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HOE DOE JE
BOODSCHAPPEN?
Boodschappen doen kan soms een hele uitdaging zijn. Als je een beetje op mij lijkt, neem je je
elke week voor om naar de biologische markt te gaan, kleine ecologische winkels en slagers
af te struinen en het liefst nog even op de fiets te springen voor eieren vers van de boerderij.
Dat is mij nog nooit gelukt...
De meesten van ons hebben een drukke baan, zien onze vrienden graag regelmatig, hebben
een relatie en willen ook graag af en toe naar yoga of de sportschool. De stress die wordt
veroorzaakt door het leven in een maatschappij waar alles kan, mag en dus moet, is eigenlijk
nog ongezonder dan ongezond eten. Probeer het dus vooral simpel en overzichtelijk te houden.
Duurzaam en gezond leven hoeft gelukkig geen dagtaak meer te zijn. Tegenwoordig kun je zelfs
bij de ‘gewone’ supermarkt biologische producten kopen en zit er in elke buurt een biologische
winkel of supermarkt. Als je op zaterdag zin hebt in een leuk uitje, kun je er altijd voor kiezen
om je boodschappen op de biologische markt te doen, maar het hoeft niet.
Spreek met jezelf een paar dingen af en je zult merken dat verantwoord boodschappen doen
niet moeilijk is.

DIT ZIJN DE REGELS WAAR IK ME AAN HOUD:
1. Lees de etiketten. Kijk altijd wat precies de ingrediënten zijn van een bepaald product en

gooi het niet gedachteloos in je winkelwagentje. Zelfs aan ogenschijnlijk pure producten als
gerookte zalm of ossenworst worden suikers en smaakversterkers toegevoegd. Probeer zo
veel mogelijk E-nummers en toegevoegde suikers te vermijden. Eet puur.
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2. Koop zogeheten whole foods. Dit is het beste wat je kunt doen voor je gezondheid want je

weet altijd precies wat je binnenkrijgt. Whole foods zijn onbewerkte producten uit de natuur,
precies zoals ze bedoeld zijn. Denk aan zilvervliesrijst, hele kip, aardappeltjes in de schil, verse
groenten en fruitsoorten, volkorenproducten, volle (rauwe) yoghurt enzovoort. Eet schoon.
3. Koop het liefst producten uit het seizoen en uit Europa. Dit is goedkoper, duurzamer en

past bij ons biologische ritme.
4. Vermijd producten met gluten, geraffineerde suikers en koemelk. Eet daarom zo min

mogelijk uit een pakje. Eet echt.

Het is handig om een vaste boodschappen/voorraadlijst op te stellen. Zo weet je altijd wat je
in huis zou willen hebben en wat je dus moet kopen. Natuurlijk verschillen eetgewoonten en
eetwensen per persoon en zul je zelf moeten uitzoeken wat je graag standaard in huis hebt.
Je kunt de lijst die ik heb opgesteld, ‘In je keukenkastjes’ op blz. XX, als basis voor je eigen
boodschappenlijst gebruiken, om er zeker van te zijn dat je altijd genoeg in huis hebt om een
voedzame maaltijd samen te stellen. Gaandeweg kom je erachter welke dingen jij graag veel
gebruikt.
Helaas kan niet iedereen zich dure biologische producten veroorloven. Probeer daarom altijd
zo goed mogelijk te eten. Lokale seizoensproducten en grootverpakkingen granen, noten en
zaden zijn voordeliger dan geïmporteerde voedingsmiddelen. Als biologisch eten niet binnen je
budget past, probeer dan in ieder geval wel zo veel mogelijk groenten te eten. Een erg goede
én gezonde manier om geld op je boodschappen te besparen, is minder vaak en minder grote
porties vlees eten. Ook een goede vriezer kan wonderen doen. Je kunt fruit en groenten
invriezen en goedkope groenten direct verwerken in een heerlijke soep of gerecht en per
portie invriezen.
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ONZE FAVORIETE
SALADES
HOOFDSTUK 1
De recepten zijn voor twee grote eters

SALADE VAN BABYSPINAZIE
MET THAISE ZOETE
AARDAPPELBURGERTJES
D R E S S I N G | TA M A R I, L I M O E N, KO KO S B LO E S E M S U I KE R, S E S A M O L I E
& T H A I S E B A S I L I C U M (blz. XX)

ingrediënten

Dit is een van mijn absolute lievelingssalades. Fris en vullend met een typische

aardappelburgertjes

Thaise smaak. Omdat je zelf Pad Thai en zoete aardappelburgertjes gaat maken,

1 kg zoete aardappel

ben je er wel een uurtje mee bezig, maar dit is zeker de moeite waard!

280 g kikkererwten
uit pot, uitgelekt

T H A I S E Z O E T E A A R D A P P E L B U R G E R TJ E S

2 bosjes koriander

Schil de zoete aardappels en snijd ze in stukjes van ongeveer dezelfde grootte. Kook

1 bosje Thaise basilicum

ze vervolgens 12 min in kokend water met wat zout; ze mogen iets zachter zijn dan

8 teentjes knoflook, gepeld

beetgaar. Laat de zoete aardappel hierna goed uitlekken voordat je hem gaat gebruiken.

50 g gember, geschild
3 el sesamolie
75 ml tamari

Pureer de kikkererwten even kor t met het mes in je keukenmachine totdat ze grof
gemalen zijn. Het is lekker als er nog wat halve kikkererwten in zitten!

(sojasaus zonder gluten)
3 tl Himalayazout
1 tl versgemalen peper

Draai de koriander, Thaise basilicum, knoflook, gember, sesamolie, tamari, Himalayazout,
versgemalen peper, rode peper, limoensap, limoenrasp en agave- of rijstsiroop samen

1 rode peper

tot een dunne pasta in je blender of keukenmachine. Doe deze vervolgens samen met

sap van 8 limoenen

de zoete aardappel en de kikkererwtenpuree in een grote pan of mengkom. Nu is het

rasp van 4
onbespoten limoenen

een kwestie van alles goed door elkaar mengen. Je kunt dit met je handen doen of
met een pureestamper. Let er goed op dat alle ingrediënten goed gemengd zijn.

4 el rijst- of agavesiroop
40 g maïzena
3 el koud (gefilterd) water
200 g havermout
300 g kikkererwtenbloem
1 bosje bosui, in ringetjes

Doe nu de maïzena samen met het koude water in een klein kommetje en roer
dit even goed door. Laat het vervolgens een minuutje staan. Voeg onder tussen de
havermout, kikkererwtenbloem en bosui aan het zoete aardappelmengsel toe en
uiteindelijk het maïzenamengsel. Kneed alles nog een keer goed door elkaar en je bent
klaar om burger tjes te gaan maken!

Ga door op de volgende pagina

onze favoriete salades
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Tip: je kunt de burgertjes of

Verwarm je oven voor op 200 °C.

het mengsel vooruit maken
en afbakken wanneer je wilt.
Het mengsel blijft 3 dagen
goed in de koeling en minstens
2 maanden in de vriezer. De

Maak bolletjes van ongeveer 3 à 4 cm doorsnee van de zoete aardappelmix. Rol
deze even goed tussen je handen zodat je mooie compacte bolletjes krijgt die tijdens
het bakken niet uit elkaar vallen. Leg ze vervolgens op een met bakpapier beklede
bakplaat en druk ze voorzichtig plat tot je kleine burger tjes krijgt.

burgertjes zijn ook heerlijk als
vleesvervanger bij een warme

Verhit wat kokosolie in een koekenpan tot dit goed heet is. Leg een deel van de

maaltijd. Dit recept is goed

burger tjes in de pan maar zorg ervoor dat er nog wat ruimte tussen de burger tjes over

voor 20 tot 30 kleine zoete

is. Als de onderkanten na ongeveer 3 minuten goudbruin zijn, draai je ze voorzichtig om,

aardappelburgertjes of 8

dit gaat heel makkelijk met een tang. Als de andere kant ook mooi goudbruin is, leg je

grote. Je kunt uiteraard ook

de burgertjes terug op de bakplaat. Ga zo verder totdat je ze allemaal gebakken hebt.

grote burgers maken.
ingrediënten salade
10 zoete aardappelburgertjes
Vegan Pad Thai naar smaak
80 g gedroogde zwarte bonen
(of 200 g uit pot, uitgelekt)
1 kleine broccoli
½ rode peper, gehakt

Gaar de burger tjes nog even 3 minuten na in je voorverwarmde oven.
DE SALADE

Zorg dat je alvast zoete aardappelburgertjes en Vegan Pad Thai (blz. XX) klaar hebt
gemaakt, dan kun je je salade snel afmaken. Kook de zwarte bonen (blz. XX) en stoom de
broccoli (blz. xx). Maak terwijl je dit doet alvast de dressing (blz. XX) klaar. Hak de halve
rode peper fijn. Maak spaghetti van de komkommer (blz. XX) of snijd het in blokjes als
je geen spiralizer hebt. Als de zwarte bonen zijn afgekoeld, doe je deze in een mengkom
met gehakte rode peper, zonnebloemolie en Himalayazout.

½ komkommer
1 tl koudgeperste zonnebloemolie
1 snufje Himalayazout

Verdeel de babyspinazie over twee borden en sprenkel hier vast wat dressing
overheen. Verdeel vervolgens de zwar te bonen, de komkommer en de broccoli

100-150 g babyspinazie, gewassen

over beide borden en schenk er nog wat dressing overheen. Je kunt nu net zo

1 bosje koriander, gehakt

veel Vegan Pad Thai toevoegen als je zelf lekker vindt. Verdeel hierna de zoete
aardappelburger tjes over de salades en voeg eventueel nog wat dressing toe. Maak de
salade af met een grote hand gehakte koriander.
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SAPPEN &
SMOOTHIES
HOOFDSTUK 6
Bij SLA zijn we er dol op: verse sappen en smoothies. Het drinken van verse
(groente)sappen is een makkelijke manier om veel vitamines en voedingsstoffen
binnen te krijgen, zonder lang in de keuken te hoeven staan. Je kunt ook af en toe
een maaltijd vervangen door een goedgevulde sap of smoothie om je lichaam te
helpen ontgiften of als je graag wat kilo’s kwijt wilt.

O R A N J E | G E L E B I E T, WO R T E L,

R O O D | R O D E B I E T, G R A N A ATA P P E L,

BLEEKSELDERIJ & KURKUMA

E L S TA R & G E M B E R

Dit verrassende sapje is pittig zoet van smaak en

Dit knalrode sap is aards en volzoet van smaak. De

ondersteunt je lever en je spijsvertering door de

granaatappel levert veel antioxidanten terwijl de gember

kurkumawortel en de bleekselderij die erin verwerkt zijn .

je bloedcirculatie en je stoelgang bevordert.

1 partje citroen

2 middelgrote wortels

1 granaatappel

1 elstar

3 kleine of 1,5 grote gele biet

1 stengel bleekselderij

2 kleine of 1 grote rode biet

1,5 cm gemberwortel

2 cm kurkumawortel
Snijd de granaatappel door midden en pers hem met je
Knijp het par tje citroen uit in een groot glas. Maak het sap

citruspers. Gebruik hiervoor de grootste opzetkop (voor

door de gele biet, kurkumawor tel, wor tel en bleekselderij

grapefruit). Je krijgt het meeste sap uit de granaatappel

door de slowjuicer te persen.

als je deze flink knijpt en beweegt tijdens het persen. Vang
het sap op in een groot glas. Doe de rode biet, elstar en
gemberwortel in de slowjuicer en voeg het sap wat hieruit
komt toe aan het glas met granaatappelsap.

sappen & smoothies
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ZOET
HOOFDSTUK 7
Als je graag gezond wilt leven, kan het een grote uitdaging zijn om verantwoorde
zoetigheden te vinden voor feestelijke momenten en de lekkere trek tussendoor.
Onze taarten, muffins en cupcakes zijn helemaal vrij van geraffineerde suikers en
bevatten gezonde ingrediënten zoals noten, rauwe cacao, kokos en fruit. Ze zijn
ook bijna allemaal veganistisch. Zondigen was nog nooit zo gezond!

Dit is de eerste suiker- en zuivelvrije taart die ik voor
SLA ontwikkelde en hij staat sindsdien vast op onze
menukaart. Hij is zo populair dat onze gasten meer
punten tegelijk kopen om thuis in te vriezen. Echt een
taart voor de chocoladeliefhebber!

CHOCOLADETAART MET
KOKOS & CHIAZAAD
V O O R 1 K L E I N E S P R I N G V O R M VA N 20 C M

ingrediënten bodem
75 g ongebrande hazelnoten

Laat de cashewnoten voor de vulling minimaal 6 uur weken in ruim water, maar het
liefst een hele nacht.

115 g Medjouldadels,
ontpit en klein gesneden
50 g kokosrasp
1 mespuntje Himalayazout

Maak dan de bodem van de chocoladetaar t door de hazelnoten, de klein gesneden
Medjouldadels, de kokosrasp en het Himalayazout in de keukenmachine fijn te malen
tot je de structuur hebt van kruimeldeeg. Je kunt hiervoor het beste de pulseerfunctie
gebruiken, omdat je dan goed controle houdt.

ingrediënten vulling
125 g ongebrande cashewnoten
60 g Medjouldadels,
ontpit en klein gesneden
6 el rauw cacaopoeder

Doe een stuk bakpapier op de bodem van de springvorm en zet de ring er weer
op. Knip nu met een schaar de zijkanten van het papier weg. Verdeel de ingrediënten
voor de bodem gelijkmatig over de springvorm en druk hem overal stevig aan. Zet de
springvorm even in de koelkast terwijl je de vulling maakt.

2,5 el agavesiroop
90 ml biologische sojayoghurt
115 ml amandelmelk
½ vanillestokje, merg
eruit geschraapt

Spoel de geweekte cashewnoten af met koud water en laat ze uitlekken. Doe ze vervolgens
met de klein gesneden Medjouldadels, het rauwe cacaopoeder, de agavesiroop, de
biologische sojayoghurt, de amandelmelk en het vanillemerg in je keukenmachine. Laat deze
2 à 3 minuten draaien, zodat er een smeuïge room ontstaat.

125 ml kokosolie, gesmolten
4 el chiazaad

Schenk de kokosolie bij de ‘room’ terwijl de keukenmachine draait. Roer als laatste het
chiazaad erdoorheen en schenk de ‘room’ in de springvorm op de bodem. Laat de taart
een nacht afgedekt in de koelkast opstijven voor je hem snijdt.
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‘SLA: meer dan alleen lekker groen en inspiratie’ – delicious. Magazine
‘Prachtig vormgegeven kookboek met heerlijke recepten.’ – Dr. Kris Verburgh, auteur van De voedselzandloper.
‘Echte mannen aten geen konijnenvoer. Tot ze door het SLA-virus werden aangestoken.’ – NRC Handelsblad
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we just eat

supergezond kan zijn, is alleen maar mooi meegenomen. Er wordt al genoeg moeilijk gedaan over eten.
We just eat, and we love it!

SLA bewijst met 75 gezonde recepten voor salades, sappen, soepen, hummus, warme gerechten en taar ten
hoe je ook thuis op een makkelijke manier gezond en lekker kan koken. Van pittige falafelburger tjes, Japans
gemarineerde biefstuk tot aan vegan Pad Thai, maar ook chococupcakes met kokos en vegan cheesecake.
Pure ingrediënten ver taald naar spannende gerechten – zonder koemelk, geraffineerde suiker en bijna
allemaal glutenvrij. Lekker én gezond.
Jop van de Graaf, Ida de Haar t en Nina Pierson zijn de oprichters van SLA. Wat begon als één van
Nederlands eerste salad bars groeide binnen 1,5 jaar uit tot 5 succesvolle vestigingen. Hun missie is om
gezond en duurzaam eten voor iedereen toegankelijk te maken.

E E N H A N D B O E K V O O R G R O E N, G E Z O N D E N G E W E L D I G L E K K E R E T E N.

Dat eten vaak onweerstaanbaar is, wisten we al. Dat eten zó lekker is dat je vergeet dat het ook nog

recepten van

Ida de Haart

www.kosmosuitgevers.nl

NUR: 440
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen

EEN HANDBOEK VOOR GROEN, GEZOND EN
GEWELDIG LEKKER ETEN

recepten van Ida de Haart

