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Wat  is Quinoa?
Hoewel er tegenwoordig veel over quinoa 
(spreek uit als ‘kien-wah’) wordt gepraat en 
geschreven is nog bijlange niet iedereen 
van het bestaan ervan op de hoogte. 
En dat is jammer, want het verdient in 
meerdere opzichte alle aandacht die het 
maar krijgen kan.

Graan dat geen graan is
Quinoa lijkt op graan, voelt als graan en 
valt te bereiden zoals graan. Alleen; het is 
geen graan!

Quinoa behoort tot de zaden van de twee-
zaadlobbigen, terwijl echte granen (tarwe, 
gerst, maïs, enzovoort) tot de zaden van de 
eenzaadlobbige gerekend worden. Con-
creet behoort quinoa tot de 
Amarantenfamilie, net als het gewas met 
dezelfde naam: amarant.  Quinoa is qua 
samenstelling dan ook meer verwant aan 
groenten als spinazie en (snij)biet.

Zowel quinoa als amarant vormen al 6000 
jaar het belangrijkste akkerbouwproduct in 
Zuid-Amerika, en de Inca’s waren er 
- volgens historische bronnen - 
zeer vertrouwd mee. Door het kruisen van 
rassen zijn er inmiddels ook zaden die 
bestand zijn tegen ons Europese of het 
Noord-Amerikaanse klimaat. 

Het grootste verschil tussen de genoemde 
granen en quinoa zit ‘m in de ronduit 
superieure voedingswaarde. Niet voor niets 
heeft quinoa een topplaats verworven 
aan de eretafel van de superfoods. 
De naam quinoa betekent dan ook 
letterlijk: ‘supergraan’ of ‘moedergraan’.

Plant met ‘ballen’
Zoals de meeste superfoods gedijt dit ge-
was in de meest onherbergzame 
gebieden, onder barre klimatologische 
omstandigheden. 

In het geval van quinoa zijn dat bergge-
bieden (zoals in het Andesgebergte op 
een hoogte van 4000 meter) waar andere 
planten het niet eens in hun hoofd zouden 
halen om wortel te schieten. Planten die 
erop gebouwd zijn om in een dergelijke 
voedingsarme, zuurstofloze en droge 
omgeving te kunnen groeien, zijn vanzelf-
sprekend voorzien van de nodige ‘ballen’.

De genetisch complexe samenstelling van 
quinoa maakt dat het tegen een stootje 
kan, en het er op zijn beurt voor kan 
zorgen dat ook jij - als verbruiker - van deze 
eigenschappen kan meegenieten. 

Voordelen van quinoa
Quinoa bevat zowat alle benodigde 
voedingsstoffen die het menselijk lichaam 
nodig heeft. Het is een uitstekende bron 
van eiwitten, calcium, vitamine B en ijzer 
die - in tegenstelling tot diezelfde voedings-

stoffen uit vlees, zuivel én graan - wél moei-
teloos door ons lichaam worden opgeno-
men. Bij het verteren van granen zijn het de 
gluten die het verteringsproces bemoeilij-
ken. Quinoa is echter volstrekt glutenvrij.

De eigenschappen van quinoa op 
een rijtje:

• Rijk aan hoogwaardige eiwitten
• Rijk aan voedingsvezels
• Rijk aan meervoudig onverzadigde 

vetten
• Rijk aan vitaminen en mineralen (vita-

mine B2, E, ijzer, magnesium, koper en 
calcium)

• Ongiftende, zuiverende werking. Draagt 
bij aan een goede stofwisseling en 
darmflora.

• Glutenvrij
• Lekker (ook niet onbelangrijk ;))

Qu i noameel
Gepof

te Qu
i noav
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Soorten quinoa en 
beschikbaarheid
Quinoa is ook nog eens verkrijgbaar in 
verschillende varianten, zoals witte, rode- en 
zwarte quinoa. Het verschil in smaak tussen 
deze variëteiten is niet noemenswaardig, 
maar het zorgt in ieder geval wel voor wat 
extra kleur op je bord. Helaas geen foto’s van 
de gekleurde quinoa, maar dat maak ik nog 
wel goed ;)

Je vind quinoa ook in de vorm van vlokken 
en meel, en je kan het desgewenst ook 
poffen. Zeker die laatste is goed om te weten 
als je met een glutenintolerantie te maken 
hebt. Quinoameel is perfect om brood en 
gebak mee te maken en zorgt voor een 
goede binding in o.a. sauzen en soepen, 
zonder de nadelige gevolgen die gluten op 
je lichaam kunnen hebben.

Een beetje fatsoenlijke supermarkt heeft 
tegenwoordig wel quinoa in de winkelrekken 
liggen, zij het voornamelijk de gewone ‘witte’ 
versie. Zoniet; dan vind je het vast en zeker bij 
je lokale natuurvoedingswinkel.

Quinoa bereiden
Quinoa is een erg dankbaar ingrediënt om 
te bereiden en je kan er vele kanten mee uit. 
Het is zowel geschikt als ontbijt, middagmaal 
en lunch, en je kan het zelfs in desserts 
verwerken! Een voedingsmiddel dat je met 
een gerust hart de hele dag door zou 
kunnen nuttigen dus.

De diverse manieren om al deze soorten 
quinoa te bereiden laat ik je morgen zien. 
Stay tuned!

http://www.veganistischkoken.be
http://www.veganistischkoken.be
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Op mijn blogposts over het thema quinoa 
heb ik geregeld wat minder positieve 
reacties ontvangen. Meer bepaald over het 
feit dat onze plotselinge drang naar deze 
gezonde lekkernij nogal wat consequenties 
heeft voor de boeren/lokale bevolking van 
o.a. Peru, Bolivia en Ecuador. 

Terecht twijfelachtig
Vooropgesteld: die reacties zijn terecht. 
De vraag naar quinoa kan amper worden 
bijgehouden, met als resultaat dat de 
prijzen fors gestegen zijn. Voor de lokale 
bevolking heeft dit als uitkomst dat wat 
eens hun basisvoedsel was, voor hen nog 
amper te betalen valt. Zeker, een paar 
lokale boeren doen vanwege de westerse 
interesse hopelijk wel gouden zaken, maar 
dat weegt natuurlijk niet op.

Geloof het of niet, maar voor mij was deze 
info nieuw (ik volg bewust niet vaak nieuws, 
want zelden positief), dus dat was natuur-
lijk wel even schrikken. Aangezien ons blog 
veganistischkoken.be heet, schrijf ik vanzelfspre-
kend over plantaardige voeding. Over quinoa 
dus ook, ondanks het negatieve sociale stem-
pel dat het blijkbaar met zich meedraagt.

De (te gemakkelijke?) oplossing
Één van de lezers van dit blog, Michael Hye, ver-
raste me vervolgens met de mededeling dat hij 
zaden had gekocht en dus lekker zelf z’n 
quinoa ging kweken. En ik er maar vanuitgaan 
dat ons klimaat daarvoor niet geschikt is :) 

Quinoa niet OK? Of de bewuste voedingswaarde dan nog 
steeds hetzelfde is durf ik niet te beamen, maar 
quinoa schijnt onder vrijwel alle 
omstandigheden te groeien en dus bijzonder 
makkelijk te telen zijn.

Sterker: je kan ze online bestellen bij dit 
alleraardigste biologisch 
tuincentrum/webwinkel De Nieuwe Tuin. 
Bedankt Michael voor de gouden tip!

En daarnaast kan je ook gewoon andere ge-
zonde dingen eten. Quinoa hoeft heus niet elke 
week ;)

Quinoa hoeft heus 
    niet elke week ;)

Qu i noavlokken

Qu i noakorrels

http://www.veganistischkoken.be
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Wanneer we met een, voor onze contreien, nieuw en relatief onbekend ingrediënt te 
maken krijgen, vragen we ons natuurlijk af wat de beste manier is om het te bereiden. 
Uiteraard staat op de verpakkingen wel vermeld hoe we dat moeten doen, 
maar daarmee is niet altijd gezegd dat dat manier ook werkelijk het meest smaakvolle 
resultaat zal opleveren.

Bovendien zijn er natuurlijk allerlei quinoaproducten zoals quinoameel en quinoavlokken. 
Dus hoe maak je die klaar? 

Het kon dus geen kwaad om al deze bereidingen en de verschillende toepassingen even 
op een rijtje te zetten :)

Quinoakorrels koken

Dit is de ongekookte rauwe quinoa die je in vrij-
wel elke supermarkt of natuurvoedingswinkel zal 
kunnen vinden. Je kan het op dezelfde 
manier serveren als rijst, aardappelen of 
couscous, maar je kan er evengoed een lekker 
ontbijt mee maken met wat fruit of plantaardige 
yoghurt. Per persoon wordt er meestal 75 gram 
quinoa gerekend, dus 300 gram voor 
4 personen bij een complete maaltijd met 
groenten.

De - volgens mij - beste methode en allerhande 
info zie je in de video hiernaast (waarin ik het 
woord ‘quinoa’ zelf niet correct uitspreek, 
woehaha!)

Hoe bereid je quinoa? Quinoavlokken bereiden

Quinoavlokken zijn geplette quinoa zaden. 
Je kunt de vlokken koken in water, op dezelfde 
manier zoals je havermout klaarmaakt. 
Ideaal dus voor een glutenvrij ontbijt. 
Superlekker met wat plantaardige yoghurt en 
stukjes vers fruit (bananen, aarbeien, bessen,...).

Je kan quinoavlokken ook gebruiken om 
bijvoorbeeld tofu en seitan te paneren. Je 
maakt dan simpelweg een papje van water 
(of sojamelk) en wat bloem, wentelt de seitan, 
tofu of groenten er even doorheen, 
en vervolgens haal je ze door een bord 
quinoavlokken. Bak het daarna in een pan of 
in de oven tot je een goudbruin korstje hebt.

Quinoameel gebruiken

Quinoameel is zeer geschikt als bindmiddel of 
als vervanger van bloem in gebak en brood. 

Ook hier is het feit dat quinoa glutenvrij is weer 
een pluspunt (andere mogelijkheden zijn o.a. 
gierst- en boekweitmeel). 

Je gebruikt het in recepten in dezelfde 
verhouding als ander meel. Makkelijk zat!

Gepofte quinoa maken

Je kan gepofte quinoa ook kant-en-klaar kopen, 
maar het zelf doen kan natuurlijk ook. Hoewel; 
ik geef grif toe dat m’n eerste pogingen nogal 
rampzalig waren :)

Gepofte quinoa kan je best vergelijken met ge-
pofte rijst. Lekker krokant en luchtig. 

Ook lekker is de combinatie gepofte quinoa 
en chocolade. Pof de quinoa zoals onderaan 
omschreven, smelt wat fondant chocolade en 
roer de quinoa er doorheen. Laat een beetje 
afkoelen en maak er bolletjes van. Laat 
afkoelen en huppa...heerlijke pralines voor bij de 
thee of koffie!

http://www.veganistischkoken.be
http://www.veganistischkoken.be
https://youtu.be/ODT4aVnuIYQ
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Hoe maak je zelf gepofte quinoa?

• Doe hetzelfde als bij het koken van qui-
noa; spoel de quinoa een paar uur op 
voorhand onder koud 

 stromend water en laat uitlekken tot   
 deze opnieuw droog is.

• Neem een steelpan met dikke 
 bodem en verhit daarin een el 
 zonnebloemolie op hoog vuur. 
 Zodra de olie begint te roken voeg   
 je de quinoa toe en plaats je het   
 deksel op de pan.

• Laat het vuur op het maximum staan 
en schuif met de pan heen en weer. Je 
hoort de quinoakorrels nu kraken, spet-
teren en opspringen. Blijf vooral met de 
pan bewegen.

• Haal de pan van het vuur zodra er 
geen gespetter meer te horen is. 

 Je gepofte quinoa is klaar!

Ik geef toe dat deze handeling 
misschien een paar herkansingen gaat no-
dig hebben. Veel hangt af van hoe dik de 
bodem van je pan is, welk type fornuis je 
gebruikt (gas gaat vlotter dan elektrisch), 
en of je de olie heet genoeg hebt laten 
worden. 
Het vraagt dus wat fingerspitzengefühl en 
geduld. Maar dan heb je ook wat ;)

Veel succes en smakelijk!

   Het vraagt dus wat 
fingerspitzengefühl en geduld. 

Receptje om uit 
te proberen

http://www.veganistischkoken.be
http://www.veganistischkoken.be
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Een super voedzaam en kleurrijk gerecht voor de quinoa liefhebber! Je kan het - in wat 
kleinere porties - ook serveren als voorgerecht. 

Voor je begint wel enkele tips: spoel eerst en vooral de quinoa, bij voorkeur 2 tot 3 uur 
voor je 'm effectief gaat bereiden. Maak tussendoor ook eerst de tomatensaus want 
die heeft - voor het beste resultaat - ook een uurtje nodig. Dit lijkt allemaal lang, maar 
ondertussen kan je de rest natuurlijk klaarmaken. En nog wat klusjes doen of zo ;)

Oh ja: de saus in het bord is simpelweg opgevangen kookvocht van de courgettes 
met wat room, peper en zout. Ook heb ik er wat oesterzwammen bij gebakken (paar 
minuten op hoog vuur), en er een lepeltje soja cream cheese van het merk Bute Island 
opgeschept (pas ontdekt en verrukkelijk!!!)

Torentje van quinoa, 
courgette en tomatensaus

Ingrediënten
 Quinoa
• 300 gram ongekookte quinoa
• 600 ml groentebouillon
• 1 el tamari - of naar smaak

 Tomatensaus
• 2 uien - gesnipperd
• 800 gram verse tomaten (of pasata)
• 80 gram tomatenpuree
• 1/4 rode chilipeper (optioneel) - zaadjes verwijderd 

en in kleine stukjes gehakt
• enkele blaadjes basilicum - gesnipperd
• enkele takjes tijm
• enkele takjes oregano
• 1 el balsamicoazijn
• peper en zeezout

 Courgettes
• 4 lente-uitjes - in kleine ringen gesneden
• 1 teentje look - geplet
• 2 grote courgettes - geraspt
• peper en zeezout

Bereiding
 Quinoa
• Spoel de quinoa onder koud stromend water en laat minimaal 2 tot 3 uur uitlekken.
• Verhit een scheutje olijfolie in een pan en roosterd de quinoa op hoog vuur gedurende 
 2 minuten.
• Doe de quinoa in een pot en overgiet met de groentebouillon (hanteer de aangegeven 

verhouding). Breng aan de kook, zet het vuur dan laag en zet het deksel op de pot. Laat 
12-15 garen. Controleer regelmatig om aanbranden te voorkomen.

• Giet af en roer de tamari voorzichtig onder de quinoa. Kruid af naar smaak met peper en 
zeezout.

 Tomatensaus
• Snij de uiteinden van de tomaten en dompel ze 2 minuten in kokend water. 
 De schil komt er dan makkelijk af.
• Snij de tomaten doormidden en vervolgens in partjes. Verwijder de pitten en het waterige 

vlees (bewaar eventueel voor een groentebouillon). Hak ze tot slot in fijne stukjes.
• Verhit wat olijfolie in een pot en fruit daarin de ui. 
 Roer er vervolgens de tomatenpuree doorheen.
• Voeg de tomaten en de overige ingrediënten/kruiden toe en roer goed.
• Zet het vuur laag en laat de saus gedurende 1 uur zachtjes sudderen. Roer af en toe.
• Kruid af naar smaak met peper en zeezout

 Courgettes
• Verhit wat olijfolie in een pot en bak de lente-uitjes en knoflook 1 minuut op een matig vuur.
• Voeg de gerapste courgettes toe en laat 2 minuten stoven. 
• Giet af maar bewaar het kookvocht
• Kruid af naar smaak met peper en zeezout

Afwerking
Maak met een dresseerring een torentje met achtereenvolgens een laagje quinoa, courgette, 
tomatensaus, quinoa en - tot slot - een schepje courgette.
Schep er een toefje soja cream cheese op en werk het bord af met 
de gebakken oesterzwammen en een paar extra lepeltjes tomatensaus en courgette.
Hopelijk is je honger bij deze opgewekt! :)

http://www.veganistischkoken.be
http://www.veganistischkoken.be
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Niet zonder vlees
Wie mij een beetje kent weet drommels goed dat 
ik niet noodzakelijk of gezondheidsinformatie zit te 
wachten. Het is zeker mooi meegenomen, daar 
niet van, maar het gaat me er natuurlijk vooral om 
dat ik hier een paar goede recepten kan scoren :) 
Als die alle 150 goed zijn, kunnen we wel van een 
topboek spreken.

Helaas voor de veganist zijn niet alle recepten 
veganistisch, of zelfs überhaupt vegetarisch. Dat 
laatste is - gelukkig - wel in de meerderheid. 
Evengoed staan er recepten in met kip, zalm, 
biefstuk en diverse kazen. Daar had ik bepaald 
niet op gerekend. 

Quinoa Revolutie     Recensie

Wie op zoek is naar informatie over quinoa, zal in de 
plaatselijke boekhandel al wel een het boek Quinoa 
revolutie zijn tegengekomen. Ik dus ook.

De omvang van het boek valt sowieso niet te negeren, 
en ook de subtitel ‘150 heerlijke en originele recepten 
met het superfood quinoa’, nodigt alvast uit tot 
een inkijkje. Een recensie van dit lijvige werkstuk kon 
- nu we het thema quinoa toch aangesneden hebben - 
natuurlijk niet uitblijven!

De auteurs
De in Noord-Amerika woonachtige zussen Patricia Green 
en Carolyn Hemming noemen zichzelf gekscherend 
‘The Quinoa Sisters’. Beiden zijn behept met een 
bovengemiddelde hunkering naar gezonde voeding, 
en geven daarbij de voorkeur aan quinoa. Een plant die 
volgens hen het meest complete superfood ter wereld is.

Hun boek Quinoa revolutie spreekt wat dat betreft boek-
delen. Het is - behalve een kookboek - vooral een zeer 
uitgebreide ode aan het graan dat geen graan 
blijkt te zijn.

Interessant en informatief
De cover lijkt nogal saai, maar het 
moet gezegd dat de inhoud qua 
vormgeving en plaatjes 
(i love plaatjes) erg kleurrijk en 
appetijtelijk is. Mijn speekselklieren 
worden bij het zien van de foto’s van 
de recepten in elk geval behoorlijk 
opgewonden. Een goed teken!

Pluspunt is de zéér uitgebreide 
informatie aan het begin van het 
boek. Er wordt door de zussen o.a. uit 
de doeken gedaan waarom quinoa 
hun hart en ingewanden gestolen 
heeft, welke soorten quinoa en 
afgeleide producten er zijn, hoe 
veelzijdig het is, en wat de 
toegevoegde waarde van de 
zogenaamde wonderplant is aan 
de wereldgezondheid, inclusief 
tabellen met gedetaileerde 
voedingswaardes en andere 
praktische gezondheidsinfo.

Kortom: voor wie dit boek 
in huis haalt, heeft het 

gewas quinoa geen 
geheimen meer.

http://www.veganistischkoken.be
http://www.veganistischkoken.be
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Aan de andere kant was het natuurlijk 
behoorlijk naïef van me om klakkeloos 
aan te nemen dat een kookboek met 
quinoarecepten automatisch vrij zou zijn 
van dierlijke producten. Me so stupid!

De aanschaf waard?
Dat is nu wellicht de (vegan)hamvraag. 
Aangezien ik het boek pas een weekje in 
huis heb, is dat nog lastig te 
beoordelen. Bij een eerste doorbladering 
van de recepten lijkt er op zich weinig 
aan de hand. Een vegetarisch recept 
valt meestal wel makkelijk aan te passen 
(laat de kaas of ei weg of vervang ze 
door een alternatief). 
Sterker: m’n favoriete kookboeken zijn 
dikwijls gewoon vegetarisch.

Middels een, respectievelijk groen en 
blauw, icoontje wordt ook aangegeven 
of een recept veggie of vegan is. Het 
vegan icoontje is royaal aanwezig in 
het eerste en tweede hoofdstuk (ontbijt 
en salades, snacks, bijgerechten), kan 
er mee door in het derde (soepen en 
stoofpotten), maar verliest veel van z’n 
pluimen in het vierde en (vooral) vijfde 
deel. Zijnde maaltijden en 
(AAAARRRGGGHH) desserts!

In die laatste kom je natuurlijk ook geen 
vlees tegen (jek!). En desserts met 
quinoa...dat spreekt ten huize De Kock 
zwaar tot de verbeelding! :)

Kruimelgebak met citroen, 
gember en bosbes

Bestel h
i er !

Een recept uit het boek Quinoa Revolutie 

http://www.veganistischkoken.be
http://www.veganistischkoken.be
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Bereiding
• Verwarm de oven voor op 180°.
• Vet een ovenschaal in van 28 x 18 cm of bespuit hem met een bakspray.

• Meng de bosbessen, bruinesuiker, kaneel, citroenrasp en het citroensap in een kom.
• Zorg ervoor dat alle bosbessen goed met het mengsel bedekt zijn.
• Schep het mengsel in de ovenschaal.

• Meng in dezelfde kom de quinoavlokken, het amandelschaafsel, de boter, 
 bruine suiker en gember.
• Roer tot alle vlokken zijn bedekt met het botermengsel.
• Verdeel dit mengsel over de bosbessen in de ovenschaal.

• Bak het mengsel 30 minuten in de oven tit de bosbessenvulling heet is.
• Serveer het gerecht warm.

Een heerlijke combinatie van citroen en bosbessen met een vleugje gember. Je kan er 
makkelijk ijs bij eten. 

4 dagen houdbaar, luchtdicht in de koelkast
Per portie:  280 calorieën, 
 6 g eiwitten, 
 49 g koolhydraten, 
 6 g vezels, 
 10 g vet, 
 22 g cholesterol, 
 210 mg natrium 

Ingrediënten voor 
6 personen
• 1,5 kg verse bosbessen of bosbessen uit de diepvries
• 60 g bruine suiker
• 1 tl kaneel
• 1 tl citroenrasp
• 50 g quinoavlokken
• 110 g amandelschaafsel
• 2 et ongezouten boter, gesmolten
• 1 et bruine suiker apart
• 1/2 tl gemberpoeder

Bestel h
i er !

http://www.veganistischkoken.be
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