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GELUK IS EETBAAR. WIST JIJ DAT AL? IN ‘EET PUUR GELUK MET 

DYMPHINA’ LEGT DYMPHINA JOU DUIDELIJK UIT HOE DE 

STOFWISSELING VAN ONS GELUKSHORMOON WERKT EN HOE 

EENVOUDIG DIT VOOR IEDEREEN IS AAN TE VULLEN DOOR MIDDEL 

VAN HET JUISTE ETEN. IN DEZE EDITIE VAN LANDELIJK WONEN DEELT 

ZE DRIE/VIER GELUKSVERHOGENDE RECEPTEN MET JE!
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Eet puur geluk



Bietenburger met  
linzen en geitenkaas     

INGREDIËNTEN:
Voor 2 personen

4 rauwe bietjes 
2 rode uien (1 klein en 1 groot) 
1 zakje veldsla 
100 gram havermout 
1 klein blikje linzen 
1 ei 
1 theelepel peterselie 
200 gram zachte geitenkaas 
4 plakken cheddar 
4 grote bruine bollen met zaden, of 
8 spelt boterhammen (zelf gesneden) 
Scheutje soja bakboter vloeibaar 
Peper en zout

BEREIDING: 
Schil de bieten en rasp ze. Spoel de linzen af en laat goed uitlekken. Snijd het 
kleine rode uitje zeer klein. Meng de bietenrasp met de havermout, ei, linzen, 
gesnipperde ui en voeg peper en zout toe. Vorm hier vier grote burgers van. Als 
het nog te nat is, voeg dan nog een beetje havermout toe. Zet na het vormen 
de burgers 10 minuten in de diepvries, zo worden ze steviger. Was de veldsla en 
droog ze. Zelf haal ik de worteltjes altijd van deze sla af. Rooster de acht zelf dik 
gesneden boterhammen of snijd de broodjes doormidden. Bak in een scheutje 
soja bakboter de burgers in circa 20 minuten zachtjes gaar. Snijd de grote rode 
ui in ringen. Beleg de broodjes of boterhammen met sla, rode uit ringen, burger, 
plakje cheddar en de geitenkaas.
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   ‘Eten is een noodzaak,  
maar bewust eten is een kunst…’



Noedels bowl met tempeh

INGREDIËNTEN: 
Voor 2 personen

800 gram broccoli 
2 rode uien 
1 citroen 
400 gram tempeh 
350 gram soba noedels 
1 groot blik kikkererwten 
4 eieren 
4 eetlepels tahin (sesamzaad pasta) 
1 theelepel komijn 
1 theelepel paprikapoeder 
1 theelepel knoflookpoeder 
2 eetlepels honing 
Handje pompoenpitten 
Scheutje arachideolie 
Peper en zout

INSTRUCTIES: 
Snijd kleine roosjes van de broccoli, afspoelen en beetgaar koken in 12 minuten. Kook de 
eieren met de broccoli mee. Kook ze hard in 7 minuten. Eruit halen, laten schrikken en af-
pellen. Spoel de kikkererwten af, laat goed uitlekken en dep ze droog. Kruid de kikkererwten 
met de paprikapoeder, knoflookpoeder, komijn, peper en zout. Bak de kikkererwten in arach-
ideolie goudbruin en knapperig. Snijd de tempeh in kleine blokjes en bak ze in een scheutje 
arachideolie bruin. Pers ondertussen een halve citroen uit en meng het sap met de honing, 
een beetje peper en zout. Roer goed om en meng de gebakken tempeh hierin. Maak van 
de tahin een sausje door er citroensap en een eetlepel honing door te mengen. Voeg circa 
vier eetlepels warm water toe om het tot een saus te krijgen. Pel de uien en snijd in dunne 
ringen. Kook de noedels zoals op de verpakking staat. Vul de kommen met de noedels, en 
verdeel hierop per portie naast elkaar de broccoli, tempeh, kikkererwten, ieder één ei in 
partjes en de ui ringen. Bestrooi met de pompoenpitten en schep de saus erover.
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‘Skip the diet. 
  Just eat healthy! ’
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Risotto met garnalen

INGREDIËNTEN:
Voor 2 personen

Ingrediënten:
2 courgettes 
500 gram paddenstoelen (kunnen verschillende door elkaar zijn) 
1 ui 
3 teentjes knoflook 
400 gram grote rauwe garnalen (schoongemaakt) 
300 gram risotto (oats&meal) 
1 bakje ricotta 
100 gram Romano geraspt 
1 theelepel oregano 
Scheutje arachideolie 
2 groentebouillon tabletten 
Circa 8 dl water 
Peper en zout

BEREIDING: 
Pel en snipper de ui. Maak de paddenstoelen schoon en snijd in stukjes. Spoel de 
courgettes af en snijd in blokjes. Pel en plet de knoflook en snijd klein. Fruit de ui 
in de arachideolie glazig, voeg de risotto rijst toe, zet het vuur laag en blijf circa 
2 minuten goed roeren, totdat de korreltjes beetje glazig worden. Voeg nu een 
scheutje water toe en laat dit geheel opnemen, blijf ondertussen goed roeren. Blijf 
hiermee doorgaan tot de risotto bijna geen water meer opneemt. Voeg de pad-
denstoelen, ricotta, courgette stukjes en de bouillontabletten toe en laat garen in 
circa 15 minuten. Check regelmatig, zodat het niet aanbakt. Verdun eventueel met 
een scheutje water. Spoel ondertussen de garnalen af en laat uitlekken. Fruit de 
knoflook in arachideolie op hoog vuur en bak de garnalen mee. Zodra de garnalen 
roze zijn, zijn ze gaar. Als de risotto smeuïg en gaar is, dan voeg je de gebakken 
garnalen toe en maak op smaak met peper en zout. Schaaf de kaas. Verdeel de 
risotto over de borden, strooi de kaas en de oregano erover.
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‘Love yourself enough  
  to live a healthy lifestyle! ’



Bloemkoolcouscous  
met lamsboutjes met dukkah

INGREDIËNTEN: 
voor 2 personen

1 bloemkool 
1 rode ui 
1 citroen 
1 teentje knoflook 
500 gram lamsboutjes 
Dukkah (kruidenmengsel met noten) 
250 gram gerst volkoren couscous 
6 eetlepels soja yoghurt naturel 
1,5 eetlepel tahin (sesampasta = kan ook door de smoothie) 
1 theelepel peterselie 
Scheutje soja vloeibare bakboter 
Olijfolie 
Peper en zout

BEREIDING: 
Verdeel de bloemkool in kleine roosjes, afspoelen en beetgaar koken in circa 12 
minuten. Verwarm de oven voor op 180 graden. Bereid de couscous volgens de 
verpakking. Wikkel een stukje aluminiumfolie over de botjes van de lamsbout. 
Verhit de bakboter en breng royaal peper aan op het vlees en beetje zout. Bak 
snel om en om bruin, niet doorbakken, alleen zorgen dat er een bruin korstje op 
komt. Meng voldoende dukkah met olijfolie en verdeel dit op het lam aan beide 
zijdes. Leg ze op een bakplaat met bakpapier en plaats voor maximaal 10 minu-
ten in de over.  Het vlees mag rosé blijven. Maak de dipsaus. Pel de knoflook, plet 
en snijd in kleine stukjes. Meng de yoghurt met tahin, sap van een halve citroen 
en de knoflook. Meng de couscous met de bloemkool door elkaar. Pel en snipper 
de rode ui en meng dit er ook door de couscous. Verdeel de lamsboutjes met de 
dipsaus over de borden en geef de bloemkoolcouscous erbij.
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Dymphina Jooren (1967) is naast auteur ook directeur van Jooren Scheepsschroeven 
BV, wat zij in 2020 heeft verkocht. Zij is getrouwd en samen hebben ze 1 dochter. In 
2015 kwam haar eerste boek EET PUUR GELUK op de markt. Hiernaast is zij spreker op 
het gebied welke invloed stress heeft op onze gelukshormonen en dat voeding ons 
geluk verhoogd. Haar jarenlange ervaring maakt dat je niet de deur uitgaat zonder 
praktische tips en tricks. Ze weet de mensen altijd te inspireren en te motiveren. EET 
PUUR GELUK is voor € 22,50 verkrijgbaar via gopher.nl. 


