
snel (Puur)Keto

5 makkelijke recepten

no. 1

PuurKeto helpt je op weg. 



#ketoislekkereten

'de beste dokter staat in de keuken'

oud chinees gezegde

 

only

make good

food



toscaans champignons

15-20 min / 4 porties

450 gr champignons

2 teentjes look

125 gr kerstomaatjes

1 eetlepel tomatenpuree

175 ml volle room

30 gr parmezaanse kaas 

zout en peper naar smaak

basilicum 

vetstof (ghee)

ingrediënten:

 

stoof de geperste look en de tomatenpuree 1

min.

voeg de champignons toe.

halveer de tomaatjes en voeg toe en kook tot

de champignons zacht zijn en de tomaatjes

beginnen te barsten.

schenk de voller room erbij en bestrooi met de

parmezaanse kaas. 

kruid met peper en zout naar smaak.

werk af met verse basilicum

zo maak je het:



50 gr cacaomassa 100% (pit-pit)

150 gr boter

erythritol naar smaak

scheutje room

grof zeezout (optioneel)

ingrediënten

smelt de cacaomassa samen met een scheutje

room in de magnetron.

voeg 2 eetlepels erytritol toe en meng goed

door elkaar.

klop de boter op met een mixer en voeg je

gesmolten chocolade mengsel toe.

klop nog eens goed luchtig en proef of het zoet

genoeg is. voeg eventueel nog erytritol toe.

stort uit in een met bakpapier bekleede schaal. 

je brokken mogen zo dik of dun zijn zoals je zelf

wil.

bestrooi eventueel met wat grof zeezout.

zet je schaal in de diepvries en bewaar je

brokken ook in de diepvries

zo maak je het

romige

chocolade

brokken

superfood.

rauwe cacao is rijk aan

mineralen en

antioxidanten. het is

een goede bron voor

magnesium en koper...



gegratineerde prei

 40 min maar weinig werk!/ 4 porties

6 preistengels

350 ml volle room

50 gr parmezaanse kaas

peper en zout

een lekker stukje vlees of vis

vuurvaste pot

ingrediënten:

 

 

verwarm de oven voor op 180°C

snij de prei in de lengte in twee, snij daarna in

stukken van ongeveer 5 cm.

stoof je prei kort aan en overgiet met de room,

kruid met peper en zout

breng aan de kook en laat 5 min sudderen met

een deksel

stoof daarna 15 min zonder deksel

strooi de kaas erover en zet 15 min in de oven

bak ondertussen je vlees of vis

zo maak je het:



snelle pho

30 min / 4 porties

met een aantal aromaten tover je

een bouillon zo om in een vietamese

pho. 

Pure comfortfood in a bowl

1,5 liter runderbouillon (uit de diepvries of een

blokje)

3 teelepels vissaus

sap van een halve limoen

3 kruidnagel

5 korianderzaadjes

3 cm gember (in plakjes)

vetstof

toppings naar keuze zoals:

bak de specerijen en de gember kort aan in

wat vetstof.

voeg de bouillon, vissaus en het sap van een

halve limoen toe.

laat 15 min sudderen.

breng eventueel op smaak met peper en zout

stoom ondertussen wat groentjes beetgaar

snij je komkommer in reepjes

gril je steak en snij in reepjes.

ingrediënten

kip, kort gebakken steak, reepjes komkommer,

bosuitjes, koriander, kort gestoomde boontjes, een

hart gekookt eitje, .... 

 

zo maak je het

 

smakelijk
 



scampi diabolique

 15 min/ 4 porties

500 gr scampi (gepeld en ontdarmt)

1 ui

4 tenen look (geperst)

250 ml volle room

2 eetlepels tomatenpuree

3 eetlepels cognac

tabasco of chili naar smaak

peper en zout

ingrediënten:

 

 

stoof de ui met de look glazig

overgiet met de cognac en flambeer

blus met de room

voeg tomatenpuree toe

laat sudderen zodat de saus wat indikt

bak de scampi kort aan en kruidt met zout en

peper

voeg bij je saus

zo maak je het:

 

serveer met snelle salade.

 



hippocrates van kos. 460 v.chr

let food be thy

medicine and medicine

be thy food.

waarom PuurKeto

 

Een ketogeen dieet zorgt voor verbluffende resultaten op de weegschaal. Maar

dat is slechts een tipje van de sluier. Je energiepeil stijgt enorm, je bent helder in

je hoofd, je beschadigde metabolisme herstelt, je hormonen komen in balans.

Daarnaast zou het beschermen tegen kanker en hart-en vaatziekten, diabetes en

andere ouderdomsziekten zoals Parkinson, dementie enz. 

 

Maar vooral, ketose zorgt ervoor dat de hormonen die verantwoordelijk zijn voor

je verzadigingsgevoel en hongergevoel terug hun werk kunnen doen.

Dit zorgt voor minder cravings en minder honger en dat, lieve mensen, dat zorgt

voor rust,

rust rond eten, en dat is voor velen (en voor mezelf) het allermooiste voordeel.

liefs ellen


