
Ontdek gerechten
die écht wat 

voor je doen!

Voor meer Vitaliteit, een Hoge Energie
en een Helder Hoofd

Start met het Andere Ontbijt

Nicky Beentjes



De 5 elementen...
Voor mij bekend uit de Feng Shui en Chinese Geneeskunde.
Maar voeding volgens de 5 elementen? Daar had ik me niet eerder in verdiept.
Tot ik halverwege 2012 besloot me er wel in te verdiepen, erover te lezen en  
een aantal recepten ook echt uit te proberen.

En dat was een bijzondere ervaring!
Zo bijzonder dat ik mijn ervaringen wilde opschrijven, voor mezelf en misschien 
ook wel voor anderen. In de vorm van een blog www.5elementenkoken.nl

Nu, in 2014, ben ik me steeds bewuster geworden van de reacties in mijn lichaam
en de effecten van deze voedingsfilosofie op bijvoorbeeld mijn nachtrust. 
Wat werkt wel en wat werkt niet voor mij maar geldt misschien ook voor anderen.

Omdat ik zo enthousiast ben raken mensen nieuwsgierig en willen ze het ook 
weleens proberen. En dat begint redelijk simpel met alleen het aanpassen van je 
ontbijt van koud naar warm. Een hele overstap in het begin, daar kan ik over meepraten 
maar... als je er eenmaal aan gewend bent kies je voortaan bewust hoe je je wilt voelen.

Om het je gemakkelijk te maken vind je in dit e-book een 3-tal recepten om mee te 
beginnen. Gewoon uitprinten, naar de natuurvoedingswinkel en (in het begin)
een kwartiertje eerder opstaan om de routine erin te krijgen.

Want dat laatste, dat bleek eigenlijk nog het lastigste!

Hierboven staat het logo van Feng Shui Food Kitchen, waarom?
Omdat ik van Feng Shui mijn beroep heb gemaakt en praten over koken en eten
erg gezellig vind. Feng Shui Food Kitchen is mijn initiatief om die twee dingen te 
combineren in maandelijkse workshops. Jou leren hoe je Feng Shui praktisch
gebruikt én proeven van een 5 elementengerecht.  
 
Ik houd je graag door middel van je aanmelding op de hoogte van mijn initiatief 
én je ontvangt regelmatig nieuwe recepten in je mailbox.

Wil je dat liever niet? Even goede vrienden, dan kun je je altijd afmelden.

Ik wens je voor nu in elk geval veel plezier met het andere ontbijt!

Nicky

PS



Recepten uit het blog www.5elementenkoken.nl van Nicky Beentjes,
    Feng Shui Consultant en liefhebber van gezond en lekker eten en koken.

Ingrediënten (2 personen)
•  Gierst (1 kopje voor 2 personen)
•  Boter
•  1/2 theelepel kardemom gemalen
•  1 theelepel korianderzaad gemalen
•  1 theelepel komijn
•  1/2 theelepel kurkuma
•  Zout
•  Citroensap
•  1/2 theelepel zoete paprikapoeder

Bereiding
•  Spoel de gierst af in een zeef tot het water helder is
•  Doe de gierst in een pan met de dubbele hoeveelheid water
•  Laat 2 tot 3 minuten koken
•  Plaats deksel op de pan en zet op laagste stand voor
   15 tot 18 minuten (kijk op verpakking)
•  Als gierst gaar is, plakjes boter erop leggen
•  Bestrooien met kruiden en goed doorroeren
•  Zout toevoegen
•  Citroensap toevoegen
•  1/2 theelepel zoete paprikapoeder erbij
•  Roeren en warm opdienen in twee schaaltjes

DOE DE ONTBIJTTEST
 
Welk ontbijttype ben jij?
Het blijkt dat er in het algemeen 2 ontbijttypen zijn.  
Degenen die hun energie uit eiwitten en vetten halen en  
degenen die dit juist uit meervoudige koolhydraten halen.  
Met dit ontbijt weet je welk type je bent.  
Het blijkt dat mensen die dit gierst ontbijt eten en na  
1,5 uur gierende trek hebben in iets hartigs hun energie uit  
eiwitten en vetten halen. Wij blijken meer het koolhydraattype  
te zijn want we hebben na 3 tot 4 uur pas trek. Leuk om te  
weten van jezelf!

01 BASIS GIERSTONTBIJT

Wat is Gierst?

Wat is gierst precies? Even opgezocht op 
Wikipedia en dan blijkt dat het tot een groep 
van graangewassen met kleine korrels te 
behoren uit de grassenfamilie. Daar weet ik 
nog steeds niks mee maar als ik verder lees 
blijkt het al heel oud te zijn en was er al 
gierstteelt tussen 8300 en 6700 voor Christus.
Vooral in Afrika en Azië is gierst het 
belangrijkste voedingsmiddel. Leuk om te 
weten dat gierstkorrels glutenvrij zijn, 
ze bestaan voor 60 tot 80% uit koolhydraten, 
6 tot 20% eiwit en 1 tot 6% vet. Parelgierst 
wordt het meest als couscous gegeten en het 
wordt ook verwerkt tot meel, griesmeel, 
vlokken en popcorn.

Mijn bevindingen (allereerste keer)
Vind het er persoonlijk niet heel erg lekker 
uitzien, maar goed ik hou ook niet zo van 
rijstepap en dat soort toetjes. Als ik een hap 
neem vind ik het voornamelijk laf smaken, 
niet echt krachtig, krijg er niet het wouwie 
gevoel van. Is het voor herhaling vatbaar?

Effect op mijn lichaam
Nou, echt bijzonder kan ik wel zeggen! 
Vond het dus niet lekker maar het effect is 
mega, alsof er een kacheltje in mijn lichaam 
gaat branden! Ongelofelijk! De motor is 
gestart, de dag kan beginnen! Kleur op de 
wangen en een warm gevoel in het maag 
gebied.
Wat het doet is het midden van je lichaam 
voeden en het verteringsvuur stimuleren, 
zodat je de hele dag over een gezonde eetlust 
beschikt.



Recepten uit het blog www.5elementenkoken.nl van Nicky Beentjes,
    Feng Shui Consultant en liefhebber van gezond en lekker eten en koken.

Ingrediënten (2 personen)
•  Gierst (1 kopje voor 2 personen)
•  Cranberrysap
•  4 gedroogde abrikozen
•  4 of 6 gedroogde pruimen 
•  1/2 theelepel kardemom gemalen
•  1/2 theelepel koriander gemalen
•  Peper
•  Zout
•  Citroensap

Bereiding
•  Spoel de gierst af in een zeef tot het water helder is
•  Doe de gierst in een pan met de dubbele hoeveelheid water
•  Laat 2 tot 3 minuten koken
•  Plaats deksel op de pan en zet op laagste stand voor
   15 tot 18 minuten (kijk op verpakking)

In steelpan, tegelijkertijd opzetten met gierst
•  Laagje cranberrysap
•  Abrikozen en pruimen erbij, aan de kook laten komen,
   na toevoegen overige ingrediënten op laagste stand
   door laten pruttelen tot gierst klaar is
•  Kardemom en Koriander toevoegen
•  Peper toevoegen
•  Zout toevoegen
•  Citroensap toevoegen

Als gierst klaar is paar lepels sap en gedroogde
vruchten toevoegen.

02 GIERSTONTBIJT MET PRUIMEN EN ABRIKOZEN

Bevindingen
Alhoewel er aan de gierst weinig smaak blijft 
zitten is de combinatie met de warme pruimen 
en abrikozen echt heerlijk. Een toetje gewoon-
weg. En nog steeds is het effect dat je lekker 
warm wordt van binnen, je kleur op je gezicht 
krijgt en je verzadigd voelt. Doe het 3x en je 
wilt geen ander ontbijt meer omdat je gewend 
raakt aan het prettige gevoel in je lichaam.

Effect in het lichaam
Het is verwarmend, bouwt Qi op, toniseert het 
bloed, versterkt het midden, droogt vochtig-
heid. Bovendien wordt dit gerecht aanbevolen 
bij een tekort aan Qi en bloed en inwendige 
vochtigheid.

Wist je dat…
Het vitamine A gehalte in abrikozen is goed 
voor beter zien en dat gedroogde pruimen je 
eetlust onderdrukken omdat de vezels die in 
pruimen zitten zorgen voor een verzadigings-
gevoel.



Recepten uit het blog www.5elementenkoken.nl van Nicky Beentjes,
    Feng Shui Consultant en liefhebber van gezond en lekker eten en koken.

Ingrediënten
•  Gierst (1 kopje voor 2 personen)
•  2 vijgen, in stukjes gesneden
•  1/4 theelepel nootmuskaat
•  1/4 theelepel kaneel
•  Zout
•  Citroensap
•  Verse cashewnoten (ong. 12 stuks)

Bereiding
•  Spoel de gierst af in een zeef tot het water helder is
•  Doe de gierst in een pan met de dubbele hoeveelheid water
•  Snijd de vijgen in kleine stukjes en voeg ze bij de gierst
•  Voeg de nootmuskaat, kaneel, zout en citroensap toe
•  Laat 2 tot 3 minuten koken
•  Plaats deksel op de pan en zet op laagste stand voor
   15 tot 18 minuten (kijk op verpakking).
•  Als gierst gaar is, verdelen over 2 kommen en opdienen
   met wat verse cashewnoten

03 GIERSTONTBIJT MET VIJGEN EN CASHEWNOTEN

Mijn bevindingen

Deze variatie op het gierstontbijt smaakt
zeker goed. Het wordt lekker zoet door
de vijgen en heeft een goede bite door de
cashewnoten.

Als je van wat sappiger houdt is de variatie
met cranberrysap een aanrader maar
deze is zeker goed ter variatie.

Let wel op dat als je het van jezelf vaak
warm hebt, de kaneel dit versterkt.
Doe er in het algemeen niet teveel
kaneel in.


