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M et vrienden en/of familie een kook-

workshop volgen? De vergadering 

of een activiteit aanvullen met een gezel-

lige en bovendien interessante lunchwork-

shop?

Ook dat behoort vanaf nu tot de mogelijkheden bij 

boerderij Het Molentje! De kookworkshops worden  

gegeven rondom veel verschillende thema’s!



kookworkshops

De kookworkshops worden gegeven rondom veel verschillende thema’s waaronder: 
- Haal meer energie uit je voeding
- Smakelijk Zoet Zonder Suiker
- Walk&Lunch
- Koken volgens het seizoen 

En…heeft u een ander thema in gedachten? In overleg is natuurlijk heel veel mogelijk! 
De kookworkshops worden gegeven door Krista Boots. Krista is Natuurvoedingskundige & Leefstijlcoach en leidt een succesvol bedrijf 
van waaruit zij o.a kookworkshops geeft.

Wanneer u meer wilt weten over de invloed die u zelf kunt uit oefenen op uw eigen gezondheid én dat van uw omgeving, lees dan 
zeker verder!  Wat uw achtergrond ook is, naast dat u nieuwe ervaringen kunt opdoen en leren, is het meedoen met de workshops 
bovenal erg gezellig. Onderstaand vindt u specifi eke informatie per workshop: 

workshop “Haal meer energie uit je voeding”

Tijdens deze workshop gaan we een heerlijke uitgebalanceerde maaltijd maken waarin alle producten aan bod komen die jouw energie 
een fl inke boost geeft.  We starten de kookworkshop met een zelfgemaakte soep zodat we vervolgens met de theorie verder kunnen 
gaan.  Aansluitend leren jullie tijdens een interactieve quiz welke voedingsmiddelen energie gevers zijn en welke juist energie kosten. 
Het centrale orgaan van je energiehuishouding, de lever, komt deze avond ook uitgebreid aan bod. Na de theorie is het tijd om zelf 
aan de slag te gaan. We gaan koken met heilzame kruiden en specerijen, energierijke granen, natuurlijke zoetmiddelen en biologische 
groente.  Haal alles uit het leven met deze waardevolle workshop. Gun jezelf een boost van je gezondheid voor nu en voor later!

Na deze workshop:
- Ben je op de hoogte van de voedingsmiddelen die jou energie geven en welke 
juist energie kosten

- Weet je alles over hoe je het beste etiketten op verpakkingen kunt lezen
- Weet je meer over de heilzame invloed van kruiden en specerijen op je gezond-
heid

- Ben je op de hoogte van de werking van jouw energie-orgaan, de lever
- Kun je zelf een uitgebalanceerde maaltijd maken die zorgt voor de juiste energie
- Ga je naar huis met een volle maag en een boekje vol lekkere recepten

workshop “Smakelijk Zoet Zonder Suiker”

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de alternatieven voor geraffi  neerde suiker. We starten de workshop met een heerlijk 
kopje kruidenthee en een door mij zelf gemaakte snoeperij! Vervolgens komen de theorie van geraffi  neerde suiker en de alternatie-
ven aan bod. Je leert onder andere meer over de effecten van geraffi  neerde suiker op je bloedsuiker en de invloed hiervan op jouw 
energieniveau.  We gaan alle alternatieven proeven en leren welke je het beste in welk gerecht kunt toepassen. We gaan tijdens deze 
workshop natuurlijk ook zelf bakken! De alternatieven van geraffi  neerde suiker toveren we om in hemelse bonbons, knapperige koek-
jes, echte energierepen en heerlijke taartjes. Je zult versteld staan van wat er allemaal kan. Daarnaast krijg je waardevolle tips & trucs 
waar je op kunt letten als je geraffi  neerde witte suiker op een natuurlijke manier wilt vervangen. Kortom, een waardevolle investering 
in jouw gezondheid!

Na deze workshop:
- Ben je op de hoogte van wat de effecten zijn van geraffi  neerde suiker op  je 

lichaam
- Kun je verschillende smaken van de zoet-alternatieven herkennen
- Weet je welk alternatief je het beste waarin kunt gebruiken
- Ga je naar huis met allerlei heerlijke lekkernijen, inclusief recepten



kookworkshops

workshop “Walk&Lunch”

Wil je graag meer buiten zijn en weten wat gezonde, natuurlijke voeding je allemaal te bieden heeft? Tijdens de Walk&Lunch workshop 
ervaar je de buitenlucht en raak je geïnspireerd om met biologische seizoensproducten heerlijke maaltijden te maken.
Je gaat tijdens deze walk & lunch workshop de buitenlucht in onder leiding van een wandel- en/of natuurcoach. Na deze wandeling 
gaan we samen een uitgebreide en gevarieerde lunch bereiden en aan de feestelijk gedekte tafel eten we de zelf bereide lunch op. 

Na deze workshop:
- Heb je ervaren hoe heerlijk wandelen in de buitenlucht is en weet je meer over 
de positieve effecten ervan

- Weet je meer over welke producten er in welk seizoen te verkrijgen zijn
- Ben je geïnspireerd geraakt om meer groente op tafel te zetten
- Weet je hoe je een eenvoudige lunch kunt maken zonder brood
- Word je geïnspireerd om gezonder te leven
- Ga je naar huis met een volle maag en natuurlijk een boekje vol lekkere recepten.

workshop “Smakelijk Zoet Zonder Suiker”

Wist je dat ons lichaam beter functioneert wanneer je de groenten en fruit neemt die van het seizoen zijn? Dus: boerenkool in de 
winter. Tegenwoordig kunnen we het hele jaar door eten wat we maar willen, maar sta je er eigenlijk wel eens bij stil wat de impact 
is op het milieu van al die groente en fruit die moet worden aangevoerd!?
En…is het eigenlijk wel goed vers, want een week transport doet de producten logischerwijs geen goed. De oplossing: eten wat het 
seizoen jou biedt!

Na deze workshop:
- Weet je precies wat je waar het beste kunt kopen…seizoensproducten zijn 

veelal goedkoper dan exotische producten
- Weet  je de lekkerste en verste beschikbare producten te combineren
- Weet je meer over welke producten er in welk seizoen te verkrijgen zijn
- Ben je geïnspireerd geraakt om meer groente op tafel te zetten
- Weet je hoe je een eenvoudige lunch kunt maken zonder brood
- Word je geïnspireerd om gezonder te leven
- Ga je naar huis met een volle maag en natuurlijk een boekje vol lekkere
  recepten


