
Kookdemonstratie Breda 
Deel 3 – Rauwkost, dressings en hartig broodbeleg 

 

Waarom rauwkost eten? 
 
Groenten bevatten van nature vitamines en mineralen die we als 
mens nodig hebben. Echter, het vitaminegehalte vermindert sterk 
als groente gekookt of verhit wordt. Daarnaast is het eten van 
rauwkost bevorderlijk voor: 
o De spijsvertering: door goed te (moeten) kauwen wordt de 

spijsvertering in gang gezet. Eet daarom rauwkost aan het begin 
van de maaltijd. De vezels in rauwe groente zorgen voor een 
goede darmwerking. 

o Het gebit: door het (moeten) kauwen, blijven het gebit, 
tandvlees en de kaakspieren sterk. 

o Niet overeten: kauwen kost tijd, waardoor je je eerder 
verzadigd voelt. Ook zorgen de vezels in rauwe groente voor 
een voller gevoel. Rauwkost bevat erg weinig calorieën. 

o Een meer volledige vertering: de spijsvertering begint in de 
mond. Hoe langer er gekauwd wordt, hoe beter het voedsel 
verteerd wordt. Hierdoor is rauwkost lichter verteerbaar. Op 
gekookte groente echter hoef je minder te kauwen.  

Enzymen in rauw voedsel? 
 
Planten bevatten van nature 
enzymen. Maar deze gaan 
kapot door verhitting. Deze 
enzymen helpen het voedsel 
te verteren. Echter, volgens 
sommige bronnen maakt het 
maagzuur deze enzymen al 
onklaar, waardoor het goede effect verloren gaat. Het is wel 
mogelijk dat bij omstandigheden waarbij het maagzuur niet zo sterk 
is (o.a. door teveel stress) dat sommige enzymen het maagzuur 
overleven en alsnog hun goed werk kunnen doen. Ook kunnen de 
enzymen al hun werk hebben gedaan in de mond tijdens het 
kauwen. 

 
Welke groenten rauw eten? 
 
Vrijwel elke groente kan zowel rauw als gekookt worden gegeten: 
wortel, ui, vruchtgroenten, koolsoorten en bladgroenten. Sommige 
voedings- en hulpstoffen (zoals vitamine B en C en fytochemische 
stoffen) zijn meer aanwezig in de ongekookte variant. Andere 
stoffen (zoals caroteen en lycopeen) komen meer beschikbaar als 
het gekookt wordt. Dit laatste is het geval bij o.a. spinazie, tomaat 
en wortel. Kortom, eet elke groente soms gekookt en soms rauw. 

 



Rauwe groente tegen kanker? 
 
Veel rauwe groente eten is een belangrijk onderdeel van een anti-
kankervoedingspatroon. Rauwe groente bevat fytochemische 
stoffen. Dit zijn stoffen die de plant beschermen, en ook een 
beschermende werking hebben in het menselijk lichaam, o.a. tegen 
het ontstaan en ontwikkeling van kanker. Door verhitting en koken 
gaan veel van deze stoffen verloren. Voorbeelden van deze stoffen 
zijn: glucosinolaten in koolsoorten; zwavelverbindingen in knoflook 
en uisoorten; polyfenolen in rood klein fruit, citrusvruchten en soja. 
 
 

Waarom dressing in salade? 
 
Sommige stoffen, zoals bètacaroteen en lycopeen, hebben vet 
nodig om opgenomen te 
kunnen worden in het 
lichaam. Dressings 
bevatten vet. Kies wel 
voor gezonde vetten, zoals 
koudgeperste olie, of een 
dressing op basis van 
vette vruchten (avocado, 
noten, zaden). Een 
dressing over de salade is 
niet altijd noodzakelijk, maar wel lekker. Het verhoogt de 
smaakbeleving en maakt het daarom gemakkelijker om rauwkost te 
eten. 
 
 

Bonus: over stress en rust 
 
Wist u dat stress vaak een negatieve invloed heeft op onze slaap, en 
dat een goede slaap een positieve effect heeft op ons stressniveau? 
Een langdurig slaaptekort zorgt ook voor verminderde 
bloedcirculatie in de hersenen. 
Daarom 7 tips voor een gezonde 
slaap en rust: 
o Slaap voldoende (8-9 uur) en 

op regelmatige tijden. 
o Ga vroeg naar bed en sta op 

tijd op. 
o Kijk ’s avonds laat geen tv 

meer en werk niet meer op de computer/pc/tablet. Dit 
vertraagt namelijk het in slaap vallen en vermindert melatonine-
aanmaak. 

o Zorg voor 30-60 minuten beweging of sport elke dag, het liefst 
in de buitenlucht en in daglicht. 

o Vermijd cafeïne, tabak en alcohol. 
o Slaap elke nacht, heb een wekelijkse rustdag, en een jaarlijkse 

vakantie. 
o Leer je stress te beheersen. Stap 1: leg je zorgen dagelijks af, 

bijvoorbeeld door gebed. 
 
 

Informatiebronnen 
 

 Proof Positive – N. Nedley 

 Adviezen over dieet en voeding – E.G. White 

 Eten tegen kanker – R. Béliveau, D. Gingras



RECEPTEN 
 
Cashewspread 
voor 400 ml cashewspread 
 
Ingrediënten 
1 kop/160 gr rauwe cashewnoten 
1 kop water 
+/- ¼ verse paprika 
½ tl uienpoeder 
½ tl zout 
½ tl knoflookpoeder 
1 tl gistvlokken (opt.) 
½ -1tl dille (opt.) 
2 el verse citroensap 
 
Bereiding 
Maal de cashewnoten fijn in de blender. 
Voeg water, paprika (in stukken), uienpoeder, zout, knoflookpoeder 
en gistvlokken toe. Blender alles tot een gladde crème. Voeg evt. 
meer kruiden toe naar smaak. 
Giet de crème in een pan, voeg de dille toe, en breng het aan de 
kook. Blijf roeren met een garde tot het kookt en het dik wordt. 
Als dit klaar is voeg het citroensap toe en meng goed. 
Giet de crème in een bakje of vorm en laat het afkoelen. 
 
 
 
 

Hummus 
Voor 2 koppen hummus 
 
Ingrediënten 
2 kop gekookte kikkererwten 
1/3 kop verse citroensap (= ongeveer 1 citroen) 
¼ kop tahini 
1-2 teentjes knoflook 
1 tl zout 
½ tl uienpoeder 
¼ kop water 
Komijn naar smaak (opt.) 
Verse peterselie/munt naar smaak (opt.) 
 
Bereiding 
Doe alles in de keukenmachine en blender tot een crème. Voeg 
indien nodig wat water toe. 
Gebruik als dip of spread. 
 
 

Olijventapenade met zongedroogde tomaten 
 
Ingrediënten 
1 blik zwarte olijven (ong. 1 2/3 kop) 
10-12 zongedroogde tomaten 
1 teentje knoflook 
1,5 el olijfolie 



Ruim 1 tl citroensap 
 
Bereiding 
Week de zongedroogde tomaten in heet water, ongeveer 10-15 
minuten, tot ze zacht zijn. 
Snijd de tomaten in kleine stukjes en doe in een kom. 
Voeg olijfolie, knoflook (uitgeperst) en citroensap toe. Maak fijn 
met de staafmixer. 
Snijd de olijven in stukken, en voeg toe aan het tomatenmengsel. 
Meng, en maak voorzichtig verder fijn met de staafmixer, tot het 
een grove structuur heeft van een tapenade. 
 
 

Veldslasalade 
Voor 4 personen 
 
Ingrediënten 
150 gram veldsla 
Een halve avocado 
½ kop zwarte olijven 
2 tomaten 
Een halve paprika 
Citroensap 
 
Bereiding 
Was de veldsla. 
Snij de avocado in blokjes en besprenkel met wat citroensap. 
Snij de olijven in schijfjes. 
Snij de tomaten en paprika in blokjes. 
Meng alles door elkaar. 

Meng de vinaigrette dressing erdoorheen. 
 
Serveertip: vul een halve paprika met de salade. 
Variatie: gebruik jonge spinazie i.p.v. veldsla, en snijd dit fijn; 
vervang vinaigrette door cashewdressing. 
 
 
Vinaigrette 
 
Ingrediënten  
100 ml olijfolie 
zout 
2 el citroensap 
2 tl basilicum 
1 teentje knoflook (geperst) 
 
Bereiding 
Alles bij elkaar voegen en goed vermengen. 
 
 

Groentesticks 
 
Wortel, komkommer, paprika 
 
Snijd de wortel en komkommer in sticks en de paprika in repen. 
Serveer met een cashewdip. 
Serveertip: bind de reepjes bij elkaar met een reepje van witte kool 
(leg de reepjes even in zout water om zacht te worden). 
Variatie: gebruik ook andere groenten zoals bleekselderij, 
bloemkool, broccoli, courgette. 



 

Cashewdip 
voor 200 ml 
 
Ingrediënten 
1 kop/160 gr rauwe cashewnoten 
½ kop water 
½ tl uienpoeder 
½ tl zout 
½ tl knoflookpoeder 
2-3 el verse citroensap 
een beetje dille (opt.) 
 
Bereiding 
Maal de cashewnoten fijn in de blender. 
Voeg het water, citroensap en de kruiden (behalve de dille) toe. 
Blender alles tot een gladde crème. Voeg evt. wat water toe als de 
blender niet goed draait. 
 
 

Wortel-koolsalade met walnoten 
Voor 5-6 personen 
 
Ingrediënten 
200 gr wortel (ong. 1 flinke winterwortel) 
Een kwart witte kool (ong. 200 gr) 
Handje walnoten (1/2 kop) 
 
Voor de dressing: 
150 ml sojayoghurt 

25 ml (1,5 el) tahini (witte sesampasta) 
1 klein teentje knoflook, geperst 
Uienpoeder naar smaak (1/2 tl) 
Kruidenzout (1 tl) 
Scheutje citroensap (1 el) 
Verse peterselie (paar takjes) 
 
Bereiding 
Maak de wortelen schoon en rasp ze fijn. 
Rasp of snijd de kool fijn. 
Meng de wortel en kool door elkaar. 
Meng de ingrediënten voor de dressing. 
Meng de dressing door de salade. Laat evt. een nacht of een paar 
uur staan om de smaken goed te laten intrekken. 
Hak de walnoten grof, en meng ze, vlak voor het serveren, door de 
salade. 
 
 
 

Meer informatie en contact 
 
www.completerisbeter.nl 
www.gezonderleven-breda.nl 
info@gezonderleven-breda.nl 
 

http://www.completerisbeter.nl/
http://www.gezonderleven-breda.nl/
mailto:info@gezonderleven-breda.nl

