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het



AMANPRANA PS.:
Wil je het nieuwe jaar goed beginnen met 
gezond én lekker eten? Mijn boek zit boordevol 
inspirerende recepten en tips. Bovendien zie je 
nog meer toepassingen van onze Amanprana 
producten. 
Eet goed, dat doet je goed is vanaf 20 januari 
beschikbaar.wist je dat?

1 Aangezien we met vier bedrijven (Amanprana, webshop Amanvida, 

authentieke seitanmaker Bertyn en sinds dit jaar ook natuurlijk mineraalwa-

ter Pineo) bij elkaar zitten op het hoofdkantoor in Schoten(BE) is de kruis-

bestuiving onder onze werknemers erg groot. Iedereen is gek op lekker én 

vooral gezond eten.

2 Onze werknemers hebben allemaal een sterke invloed op ons bedrijf. 

Ieder met zijn eigen verhaal, kennis en achtergrond -van voedingsconsulent, 

zangeres en yoga-leraar tot muzikoloog en herboriste-. Sommigen van ons, 

zoals onze productieverantwoordelijke Serge welke voordien te kampen had 

met diabetes type 2, hebben echt aan den lijve ondervonden wat gezonde 

voeding je kan geven. Dit versterkt alleen maar de passie voor het bedrijf. 

Passie die terugkomt in onze producten.

Dag lieve lezer, wij wensen jou alvast een heerlijk 2016...

Afgelopen jaar is er bij Amanprana veel beweging geweest. Er zijn nieuwe 

producten bijgekomen (Razoli scheerolie voor vrouwen, Gula Java kokosbloe-

semsuiker Suikersticks, Rudolf! adem vrij kruidenbalsem en Oral & Auris oor-en 

tandolie) en de bedrijvigheid heeft er voor gezorgd dat we vele nieuwe werkne-

mers hebben mogen verwelkomen, waaronder een team in de Verenigde Staten.

Allemaal hanteren we dezelfde filosofie: voeding als medicijn. Hoewel we naast 

voeding ook een uitgebreid aanbod lichaamsverzorging hebben, blijven ‘wat eten 

jullie?’, ‘wat heb jij in je lunchbox?’ en ‘heb jij nog een recept voor…?’ een paar 

van de meest gestelde vragen op onze kantoren. Tijd dus om een paar lievelings-

recepten te bundelen. Waarom dan ook niet meteen deze recepten delen in een 

E-book, zodat we ook jou kunnen inspireren?!

Voor 2016 hebben wij al mooie nieuwe producten op de planning staan. Een 

kleine greep: nieuwe Botanico-mixen, Khoisan fleur de sel, een Vitamine D2 + 

superfoods Consommé en een goed-gevoel-kuur met saffraan. Onze boodschap 

voor 2016: laat voeding je medicijn zijn, kook je eigen potje en weet waar je 

voedsel vandaan komt…Keep it simple en geniet vooral van alles wat je doet. 

Namens het gehele team,

2015-2016 

Wij wensen je een spannend en opwindend 2016, vol warmte, vriendschap en een goede gezondheid
Deel je passie, laat goede dingen gebeuren, hou van het leven en volg je hart.Een heerlijk kerstfeest en al het beste in 2016

Bart Maes en Chantal Voets, oprichters van Amanprana



Marijkes 
smakelijke 
spiegel-
eitjes
voor 1 persoon

Ingrediënten
2 eieren

1tl Amanprana Rode Palmolie 

Scheuten, van bijvoorbeeld prei en rode biet

Amanprana ORAC Botanico-mix, mild

Amanprana Hermanos Catalan olijfolie

bereiding
Om de twee spiegeleitjes te maken, verhit je een pan met hierin de 

rode palmolie op middelhoog vuur. Wanneer deze goed warm is, 

breek je de eitjes en doe je deze (met een hele dooier) in de pan. 

Draai vervolgens het vuur wat zachter. Bak de eieren op een laag 

vuurtje in ongeveer 4 minuten tot een mooi spiegelei, waarvan de 

dooiers nog lopend zijn. 

Leg het eitje op je bord en verdeel wat van de ORAC botanico-

mix naar smaak over het ei. Voor een frisse toets leg je er nog wat 

scheuten op. Druppel hier vervolgens wat Hermanos Catalan olijfolie 

overheen. Zo begin je je dag optimaal!

Over Marijke
Sales Manager België en Groot 
Hertogdom Luxemburg

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
Omdat ik helemaal achter de visie “Voeding als 
medicijn” sta en met terechte trots een buitengewoon 
productaanbod mag verkopen. De leuke collega’s en 
goede werksfeer maken het helemaal top!

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en 
keuken veroverd: 
Meer dan eentje: de kokosolie, olijfolie Hermanos 
Catalan, de ORAC Botanico-mix mild, Rode Palmolie, 
Eicosan Perilla omega-olie en het kokosmeel. Niet alleen 
overheerlijk, maar ook heel erg gezond.

Mijn lievelingsgerecht: 
Vooral zoete gerechten vind ik lekker en zeker die met 
chocolade. Eigenlijk ben ik een echte snoeper. Maar 
dus ook dit overheerlijke spiegeleitje in rode palmolie, 
afgewerkt met ORAC-Botanico mix en Hermanos Catalan 
olijfolie.

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Ik eet zowat alles graag en een echt lievelingsgerecht 
heb ik niet. Wel heb ik zeer goede herinneringen aan de 
heerlijke vegetarisch injera’s (Ethiopische pannenkoeken) 
in Ethiopië. Lokale topkeuken!

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: : 
Kokosolie, olijfolie en zwarte chocolade

Naast koken, houd ik ook van: 
Sporten, Lindy Hop dansen, film kijken, met vrienden 
afspreken, reizen... en nog zo veel meer.

ontbijt



barbara’s
Power-
muesli
met Gula Java Matcha Over barbara

Medewerker Amanvida 

Hoe is deze muesli ontstaan? 
Ik was op zoek naar een gezonde muesli-variant die mijn 
dagelijkse havermout een opkikker zou geven. Het leuke aan de 
Gula Java prestatiedranken is dat afwisseling gegarandeerd blijft, 
want er zijn smaken genoeg: matcha, Earl Grey, saffraan, rooibos 
en dan natuurlijk de cacao voor granola met chocoladesmaak.

Deze powermuesli is een heerlijke granola om te mengen onder 
je havermoutpap voor een extra crunch, om samen met frisse 
yoghurt te eten, om over je salade te strooien of om zo van te 
genieten als snack. Ook heel snel klaar.

Voor ongeveer 20 porties

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
Mooie filosofie, draagt bij aan een betere en gezondere wereld.

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en keuken 
veroverd: 
Kokos+ Olijf+ Rode palmolie - een unieke en heerlijke smaak! 
Echt het beste van 3 werelden.

Mijn lievelingsgerecht: 
Thaise curry met kikkererwten.

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Lekkere pizza in Sicilië tijdens een uitwisseling toen ik 17 was.

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
Havervlokken - eet ik elke dag - veelzijdiger dan je zou denken.

Naast koken, houd ik ook van: 
Yoga, lezen, wandelen met onze hond, taal 

ontbijt
Voor ongeveer 20 porties

Ingrediënten
250g havervlokken
120g zonnebloempitten
120g pompoenpitten
60g (gebroken) lijnzaad
100g pecannoten
60g amandelnoten
100g rozijnen
3el extra vierge kokosolie van Amanprana
3el Amanprana Gula Java Matcha

bereiding
Verwarm de oven voor op 180 °C.
Meng de havervlokken met de zonnebloempitten, pompoenpitten en 
het lijnzaad in een grote ovenschotel. Hak de noten grof en voeg ze 
aan het havermout mengsel toe.

Breng de kokosolie op een zacht vuurtje aan het smelten en voeg 
hierbij de eetlepels Gula Java Matcha. Roer goed, totdat de kokosolie 
en de Gula Java Matcha zich hebben vermengd.

Verspreid de Matcha-kokosoliesaus over de havermoutschotel en 
meng alles goed. Zorg ervoor dat alles bedekt is met de saus.

Zet de schotel 40 minuten in de oven, maar roer elke 10 minuten 
het mengsel om, zodat de powermuesli langs alle kanten goed kan 
roosteren.

Haal de powermuesli uit de oven om af te koelen. Meng een half 
uurtje later de rozijntjes eronder.
Wanneer de muesli helemaal is afgekoeld is, kan je het bewaren in 
een glazen pot. 

TIP: Probeer zeker de Gula Java Cacao variant. Vervang de amandel- of pecannoten 
in dit geval door hazelnoten. 



klaartje’s 
Energie-
balletjes
met Gula Java Matcha 

voor ongeveer 10 balletjes

Ingrediënten
1 kopje notenmix (bijvoorbeeld walnoten, amandelnoten, paranoten)

1/3 kopje medjool dadels

1el Gula Java Matcha van Amanprana

1el Gula Java Cacao van Amanprana

1el (koudgeslingerde) honing

1tl Amanprana kokosolie

Snufje Amanprana Khoisan fleur de sel

bereiding
Stop de notenmix, dadels, honing, kokosolie en de fleur de sel in een 

blender. Laat deze mixen tot je een smeuïge massa hebt. Draai hier 

vervolgens bolletjes van en rol deze door een mix van de Gula Java 

Cacao en Gula Java Matcha.

Over klaartje
Sales Director 

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
“It’s a beautiful thing when a career and a passion come 
together”. 

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en 
keuken veroverd: 
De Kokos + Olijf + Rode palmolie van Amanprana

Mijn lievelingsgerecht: 
Lekker biologisch zuurdesem brood (Herteleer) met 
Hermanos Catalán olijfolie, fleur de sel, verse Spaanse 
olijven en verschillende verse tapenades. Het ideale 
aperitief voor mij!

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Het gerecht Moros y cristianos. Het Cubaanse leven en 
cultuur ontdekken tijdens onze reis naar Cuba

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
Muziek

Naast koken, houd ik ook van: 
Reizen, een glaasje wijn, muziek op de achtergrond en 
gezellig samen zijn met vrienden en familie

tussen-
doortje



dians
bananen-
brood
Voor ongeveer 12 porties

Ingrediënten
100g amandelmeel
100g Amanprana kokosmeel
30g Amanprana Gula Java Brut kokosbloesemsuiker
5 rijpe bananen
1tl wijnsteenpoeder
1 zakje vanillesuiker
2el chiazaad 
2 eieren
Handje walnoten / gemengde noten
1tl kaneel
Snufje fleur de sel
Amanprana kokosolie

bereiding
Prak de bananen fijn in een grote kom. Hak de noten in kleinere 
stukken en doe dit samen met de overige ingrediënten bij de geprakte 
bananen Meng alles goed door elkaar.

Vet een brood /cake vorm in met kokosolie en doe er het beslag 
in. Bak de cake ongeveer 40 min. op 180 graden in de oven en laat 
vervolgens goed afkoelen. 

Garneertip: een romige mascarpone crème met chocoladeschilfers. 
Klop de mascarpone los, klop de room half stijf en meng ze door 
elkaar, rasp er de chocolade schilfers onder en laat dit opstijven in de 

koelkast.

Over DIAN
Boekhouder

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
Boekhouden is echt mijn ding. Bij Amanprana heerst een fijne 
werksfeer en het is dicht bij huis. Een ideale combinatie voor het 
behouden van quality time.

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en keuken 
veroverd: 
Kokos + Olijf + Rode palmolie van Amanprana

Mijn lievelingsgerecht: 
Witlof met ham en kaas in de oven

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Bananenbrood. Blije collega’s die dit een zalige traktatie vonden 
en ik ontzettend blij dat ik eindelijk een bestemming heb 
gevonden voor overrijpe bananen.

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
Knoflook, chilipeper en lente-ui.

Naast koken, houd ik ook van: 
Op vakantie gaan naar mijn geliefde land Kroatië.
 

tussen-
doortje



Serges 
Seitan 
fingers 
met ORAC Botanico-mix 
chili 

Voor 4 personen

Ingrediënten
1 Bertyn seitan Tamari Protein Bloc

4el maiszetmeel

Amanprana ORAC Botanico-mix met chili

Zoete paprika poeder (voor de kleur)

Amanprana Kokos + Olijf + Rode palmolie

Beetje water

Dipsausje naar eigen smaak bv. chilisaus

bereiding
Snij de seitan in repen van ongeveer 1 bij 7 centimeter. Meng 
vervolgens de rest van de ingrediënten (behalve het dipsausje en de 
Kokos + Olijf + Rode palmolie) tot een papje. Haal de seitan door 
het papje en laat even uitlekken. Bak de seitanfingers vervolgens 
goudbruin in Kokos + Olijf + Rode palmolie. Serveer de seitanfingers 

samen met het dipsausje.

Tip: hetzelfde recept maar, ipv ORAC Botanico-mix, sesamzaad en teriyaki 
als dipsaus.

Over Serge
Chef bij Bertyn

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
De filosofie van het bedrijf is super, wat ik doe is zeer 
gevarieerd, gezond gestoorde collega’s met een visie, we 
beginnen waar iedereen stopt: wie speelt er nu niet graag 
in éérste klasse?

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en 
keuken veroverd: 
Rode palmolie, Gula Java Safran, Verde Salud Olijfolie , 
ORAC Botanico-mix chili, Bertyn Protein Steak Tamari.

Mijn lievelingsgerecht: 
Ik hou te veel van voeding om een favoriet te hebben. 
Persoonlijk combineer ik graag Thai’s, Indisch, Afrikaans 
of andere buitenlandse keukens.

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Salsa de Mexico (uit het kookboek “Gezond en Gelukkig 
met eiwitten blz.130). Dit sausje heb ik voor het eerst 
geproefd in Puertos Escondido (Mexico) met zicht op de 
Grote Oceaan en de ondergaande zon.

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
Passie en liefde

Naast koken, houd ik ook van: 
Aikido, zen meditatie, reizen en lezen

voor-
gerecht



gudruns
super
soepje
Voor 2 personen

Ingrediënten
2 rode paprika’s 

2 middelgrote uien

1 half chilipepertje

Paar schijfjes gedroogde mango

½l groentebouillon

2el Amanprana kokosolie        

3el kokoscrème

1 mespuntje gemberpoeder (of klein stukje verse geraspte gember)

1tl Amanprana ORAC Botanico-mix mild

Bieslook of hennepzaadjes ter decoratie

bereiding
Week minimaal 4 uur een paar schijfjes gedroogde mango in ½ liter 
bouillon. Schil de uien, snij deze in stukjes en fruit deze in een pan 
met een beetje kokosolie. Verwijder steeltjes en zaadhuizen van de 
paprika’s en de chilipeper. Versnipper het chilipepertje en snij de 
paprika in kleine blokjes. Voeg vervolgens de chili en de paprika toe 
aan de ui in de pan. 

Wanneer de ui en paprika glazig zijn voeg je hier de kokoscrème aan 
toe. Laat het geheel inkoken en kruid met de ORAC Botanico-mix 
en het gemberpoeder. Voeg vervolgens de bouillon met mango toe. 
Wanneer de soep zijn kookpunt heeft bereikt de soep van het vuur 
halen en mixen met een staafmixer. 

Decoreer voor het opdienen je soep met bieslook en hennepzaadjes.

Eet smakelijk!

Over gudrun
Customer Service

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
Omdat ik van de producten en de mensen hou, omdat 
mijn werk afwisselend en uitdagend genoeg is.

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en keuken 
veroverd: 
Kokosolie, Gula Java Brut, Gula Java Cacao, Hermanos Catalan 
olijfolie en Shangri-la gezichtsverzorging.

Mijn lievelingsgerecht: 
Vegetarische spaghetti met veeeel groenten.

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
De chocolade-kokosrepen van collega Barbara, puur en 
superlekker! 

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
Kokosolie

Naast koken, houd ik ook van: 
Skiën, lezen en mijn katten

 

voor-
gerecht



miekes 
heerlijk simpele 

appelmoes
met kokosbloesem-
suiker 

Voor ongeveer 10 porties

Ingrediënten
4kg (stoof)appelen

1el Amanprana Gula Java kokosbloesemsuiker

1el kaneel

bereiding
Schil de (stoof)appeltjes, verwijder de klokhuizen en doe deze in 
een flinke pan. Spoel de appelen en giet het water af, zorg er wel 
voor dat er nog een klein beetje vocht op de bodem zit. Verwarm 
de pan op een zacht vuurtje en voeg na een minuut of tien de 
kokosbloesemsuiker en de kaneel toe. Laat het geheel zachtjes 
stoven tot de appelen wat zacht zijn geworden en plet de wat grotere 
stukken met een pureestamper.

De appelmoes verdeel je het beste over glazen potjes (zoals 
bijvoorbeeld die van de Amanprana Gula Java kokosbloesemsuiker). 
Was deze potjes goed af, spoel warm af en laat deze omgekeerd 
uitlekken. Doe vervolgens met een schone lepel de appelmoes in de 
glazen potjes. Zorg er voor dat de appelmoes nog gloeiend/kokend 
heet is om de houdbaarheid te verlengen. 
Maak het potje goed schoon met een schone doek, draai het deksel 
er op en zet de potjes met het deksel naar beneden terug weg om af 
te koelen.

Smakelijk eten!

Over MIEKE
Productiemedewerker Amanprana

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
Ik werk graag bij Amanprana omdat het in de productie 
dikwijls heel afwisselend werken is! Ik heb toffe collega’s 
en de producten vind ik interessant.

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en 
keuken veroverd: 
De kokosolie is heel lekker en de ORAC Botanico-mix 
vind ik in veel gerechten echt een toevoeging.

Mijn lievelingsgerecht: 
Scampi’s gewokt met zuiderse groenten en rode curry!

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Broodpudding van mijn grootmoeder is ontzettend lekker 
en ik ben de enige van de familie die het recept heeft.

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
Een wokpan, verse groenten, olijfolie en kokosolie.

Naast koken, houd ik ook van: 
Onze honden, twee Mechelse herders en een Shih tzu. 
Daar houden wij heel veel van, dat zijn onze kinderen. 
Daarnaast op vakantie gaan, knutselen en les volgen in 
gehoorzaamheid met één van onze Mechelse herders.

bijgerecht



SANNEs
seitan

Voor 2 personen

Ingrediënten
Voor de seitan met kokoskorst:
1 Bertyn seitan Shoyu Protein Bloc
3el Amanprana kokosmeel
3el Amanprana kokosolie
3el geraspte kokos
Een snufje Fleur de sel
1 takje verse tijm
2 eieren
Voor de avocadosaus:
2 teentjes look
Verse basilicum
Citroensap
Amanprana Verde Salud olijfolie
1el water
1 avocado
Een snufje fleur de sel
Zwarte peper

bereiding
Voor de seitansticks: snij de seitan in repen. Verwarm de oven voor 
op 180°C. Meng de kokosmeel, geraspte kokos, wat fleur de sel en 
fijngesneden tijm in een ruime kom. Klop de eieren los in een tweede 
kom. Haal de seitan eerst door de losgeklopte eieren en vervolgens 
door de kokosmix. Bak de setian aan alle kanten in een pan met een 
beetje kokosolie tot deze goudbruin zijn. Leg deze vervolgens in een 
ovenschaal en zet deze 25 minuten in de oven.

Voor de avocadosaus: pureer de look, wat verse basilicum, een paar 
druppels citroensap, de avocado, een scheutje olijfolie en het water 
in een blender tot een zachte, smeuïge massa. Breng de avocadosaus 
op smaak met wat fleur de sel en peper. Smakelijk!

Over Sanne
Customer Service Amanvida

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
Omdat iedereen er (bijna) altijd zo vrolijk is! Zelfs als je een 
mindere dag hebt, word je hier uitgedaagd om dat slechte 
humeur thuis te laten. Een fijne werkomgeving dus.

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en keuken 
veroverd: 
De kokosolie en Kokos + Olijf + Rode palmolie worden bijna 
dagelijks gebruikt. Seitan kende ik niet maar staat nu geregeld op 
het menu. Als tussendoortje ook Gula Java Safran om weer meer 
energie te hebben.

Mijn lievelingsgerecht: 
Sushi!

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Vers, ambachtelijk vanille roomijs met gefrituurde 
courgettebloemen; het was de specialiteit van een restaurantje 
in Rome, waar we op citytrip waren. Het was een perfecte, 
warme zomeravond na onze eerste dag in de stad.

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
Eieren, omdat je er zo veel kanten mee op kan.

Naast koken, houd ik ook van: 
Lezen, naaien van stoffen, op stap gaan met vriendinnen. 

 

hoofd-
gerecht met kokoskorst en 

avocadosaus 



melita’s 
Seitan 
met gewokte groenten 

Voor 4 personen

Ingrediënten
400g Bertyn seitan Tamari Protein Steak

1 rode paprika

3cm gemberwortel 

2 teentjes knoflook

600g champignon mengeling bv kastanjechampignons, shiitakes, 

oesterzwam, … 

4el Amanprana kokosolie 

350g prei, panklaar

Peper

Fleur de sel

bereiding
Haal de seitan uit de verpakking en vang de saus op in een bakje. Snij 
de seitan in blokjes en de paprika in stukjes. Schil de gemberwortel 
en snijd hem in dunne schijfjes. Pel de teentjes knoflook en snijd ze 
in kleine stukjes. Maak de champignons schoon en snijd ze in grove 
stukken. 
Verhit de kokosolie in een wok en bak de seitan op een hoog vuur 
in ca. 10 minuten. Voeg de gember en knoflook toe. Schep het 
‘seitanmengsel’ vervolgens op een apart bord en roer de tamarisaus 
er door.  Bak nu de paprika, champignons en prei in de wok tot ze 
beetgaar zijn. 
Voeg het ‘seitanmengsel’ toe in de wok bij de groenten om deze nog 
even te verhitten en breng het gerecht op smaak met peper en wat 

fleur de sel. 

Tip: lekker met een stukje stokbrood met een laagje kokosolie, kort gegrild in de oven. 

Over melita
Marketing- en communicatie manager

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
De Amanprana filosofie sluit aan bij mijn levensvisie. 
Gezonde en lekkere producten waar ik achter sta.  

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en 
keuken veroverd: 
Seitan (als vegetariër die veel sport en dus veel eiwitten 
nodig heeft, is dit de perfecte vleesvervanger) 

Mijn lievelingsgerecht: 
Seitan met groenten 

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Gado Gado op het strand in Lombok bij zonsondergang. 

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
Gember

Naast koken, houd ik ook van: 
Sporten, gezelligheid met familie en vrienden

hoofd-
gerecht



Voor 2 personen

Ingrediënten
Voor de Pad Thais saus:
2el amandelpasta
2el tamari (glutenvrije sojasaus)
3el sap van een limoen of citroen
½el Gula Java kokosbloesemsuiker van Amanprana
2tl geraspte gember
½ teentje geraspte knoflook

Voor de noedelsalade:
2 courgettes
2 lente-uien
4 flinke handen gemengde sla (rucola, spinazie, boerenkool, Romeinse sla ...)
4 flinke handen taugé (of andere kiemen naar keuze)
¼ kopje grof gehakte cashewnoten
2tl sesamzaad
Koriander, fijngehakt
Een handvol gedroogde daikon

bereiding
Voor de Pad Thai Saus
Meng de amandelpasta, tamari, limoensap,  kokosbloesemsuiker, 
gember en look in een glazen pot en schudt deze goed. Wanneer de 
amandelpasta te hard is kun je een blender of keukenmachine gebruiken 
om de saus te maken.

Voor de noedelsalade
Gebruik een spiralizer, dunschiller, een juliënneschiller of 
een groenterasp om de courgette-noodles te maken. 
Hak de lente-uitjes fijn en meng de courgettes en de andere groenten 
in een grote kom. Mix vlak voor het serveren de Pad Thai saus door de 
noedelsalade. Voeg de grof gehakte cashewnoten, een snufje sesamzaad 
en fijngesneden koriander naar smaak toe.
Tip: serveer met Gula Java Chili Tops van Bertyn.

Over chantal
Creatief brein en beheerder van het 
menselijk kapitaal

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
Geweldige uitdaging om samen gezonde producten te 
ontwikkelen, enorme positieve feedback van de Amanprana-fans 
en ik vind het fijn om te kunnen werken met zulke toegewijde en 
leuke mensen bij ons in het bedrijf. Daarnaast is het fijn om iets 
terug te kunnen geven en mee te werken aan een betere wereld.

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en keuken 
veroverd: 
Kan echt niet kiezen, alle producten van Amanprana en Bertyn 
staan in mijn keuken en badkamer!

Mijn lievelingsgerecht: 
Wraps met avocado, parmigiana, avocado-papayasalade, 
burrata, Thaise curry met groenten, Marokkaanse tajine met 
groenten en rozijntjes, veggie sushi’s,...

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Op een zaterdag, na een lange demodag in West-Vlaanderen, 
kwam ik ‘s avonds laat thuis en Bart had vrienden uitgenodigd 
en zelf gekookt (!) met op het menu een tomatensoepje en 
een pasta met groenten - heel eenvoudig maar oh zo welkom, 
gezellig en lekker!

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
Kokosolie, rode palmolie, olijfolie, de ORAC Botanico-mix en avocado’s

Naast koken, houd ik ook van: 
Jullie, mijn gezin, familie en vrienden, yoga, joggen, zeilen, 
lekker gezellig samen eten, en de wereld ontdekken....

 

hoofd-
gerecht met noedels van 

courgette 

chantals
Pad Thai 



johans 
Amanprana
chocolade-
crème  
 
Voor 4-6 personen

Ingrediënten
100g melk-of pure chocolade

120g Amanprana Rode palmolie

4 eidooiers

125g Amanprana Gula Java Fin kokosbloesemsuiker

Eventueel een snufje fleur de sel

bereiding
Smelt de chocolade au bain-marie en vermeng deze samen met de 

rode palmolie tot een gladde crème, voeg eventueel nog een snufje 

fleur de sel toe. Splits het ei en bewaar het eiwit. Roer de eidooiers 

glad en meng deze door de chocoladecrème. Klop vervolgens de 

eiwitten samen met de Gula Java Fin tot een schuim. Schep het 

schuim door het mengsel zonder te roeren maar door de spatel ‘op te 

halen’ zodat deze mooi luchtig blijft. Verdeel de chocoladecrème al 

in glaasjes of kommetjes.

Laat de chocolademousse vervolgens twee uur in de koelkast 

afkoelen en opstijven alvorens op te dienen. Eet smakelijk!

Over johan
Keukenmedewerker Bertyn

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
Het zijn super-producten

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en 
keuken veroverd: 
De Amanprana Gula Java Cacao, de Bertyn Shoyu Protein 
Steak en Bertyn Tamari Protein Steak

Mijn lievelingsgerecht: 
Wokgroenten en groentesoepen 

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Moeders pudding en cakes bij TV-voetbalavonden

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
Amanprana Rode palmolie en Amanprana Walnootolie

Naast koken, houd ik ook van: 
Stratenlopen en recreatief fietsen

zoet
pleziertje



lindseys
banaan-
kokos-
droom
Voor 4 personen

Ingrediënten
4 bananen
8el Amanprana Gula Java kokosbloesemsuiker
2el Amanprana kokosolie
5 druppels vanille essence
200ml kokosmelk
4el kokosrasp
4el gecrushte pindanoten (ongezouten)

bereiding
Verwarm de kokosolie in een pan. Snij elke banaan doormidden 
en snij deze vervolgens door in de lengte. Op die manier krijg 
je van iedere banaan 4 stukken. Wentel deze allemaal in de 
kokosbloesemsuiker tot de stukjes banaan in hun geheel bedekt zijn 
met de kokosbloesemsuiker.
Verhit ondertussen de kokosmelk, samen met de vanille essence in 
een pannetje op laag vuur. Verwarm deze maar laat deze niet koken.
Wanneer de kokosolie warm genoeg is bak je de banaan hierin tot 
deze licht zachtjes is aan de buitenkant en de kokosbloesemsuiker 
gekarameliseerd is.
Vervolgens verdeel je de banaan over vier schaaltjes. Ook de warme 
kokosmelk verdeel je en giet je over de banaan. Voor de afwerking: 
strooi in ieder bakje een eetlepel kokosrasp en een eetlepel gecrushte 
pindanoten.

Tip: voor wat meer pit kun je Seroendeng gebruiken

Over lindsey
Online Marketeer / Copywriter

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
Mijn werk is erg afwisselend, ik heb leuke collega’s en het bedrijf 
biedt mooie kwalitatieve producten waar je simpelweg wel fan 
van moet zijn.

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en keuken 
veroverd: 
Ik gebruik graag de Verde Salud olijfolie. Wanneer je deze in een 
smaaktest vergelijkt met andere merken, proef je pas echt hoe 
lekker deze is. 

Mijn lievelingsgerecht: 
Naast hiernaast vernoemd eet ik graag een ovenschotel met 
aubergine, tomaat, courgette, ui, olijfjes, pesto en gedroogde 
Italiaanse kruiden. 

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Nasi Goreng, mijn moeder maakte die vaak zelf en ik rook de 
Nasi al wanneer ik van school uit met mijn fiets op de dijk aan 
kwam rijden. 

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
Knoflook

Naast koken, houd ik ook van: 
Lezen en het ontdekken van alle hoekjes en gaatjes van 
Antwerpen (Als import-Antwerpenaar:))

 

zoet
pleziertje



dana’s 
Ijskoude 
kokos-
chocolade
bonbons  
hoeveelheid naar wens

Ingrediënten
50% Gula Java Cacao van Amanprana

50% Amanprana kokosolie

Ijsklontvormpjes

bereiding
Warm de Gula Java Cacao samen met de kokosolie in een klein 
steelpannetje op. Verwarm tot de  suiker helemaal is gesmolten. 
Goed doorroeren en wanneer nog warm in vormpjes gieten. Steek 
deze vormpjes vervolgens in de diepvriezer. Na ongeveer 3 uur zijn 
deze volledig bevroren.

Dien de bonbons koud op, wanneer deze warmer worden smelten 
deze namelijk. Bestrooi ze naar wens met wat fleur de sel, ORAC 

Botanico-mix, chilipeper, citroenzeste enz.

Over dana
Manager & Product Developer Bio 
Bodycare

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
Amanprana vraagt steeds om nieuwe uitdagingen en daar wil 
ik graag deel van uitmaken.

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en 
keuken veroverd: 
Kokosolie, Kokos + Olijf + Rode palmolie, Kotobuki thee, 
ORAC Botanico-mix met chili.

Mijn lievelingsgerecht: 
Carpaccio van tomaat met feta, olijfolie, sojasaus en 
Amanprana ORAC Botanico-mix met chili.

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Voorgaand lievelingsgerecht, zo’n zalige verfrissing 
tijdens de zomermaanden, uniek en smaakvol, 
ik ben er echt gek op!

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
Olijfolie, kokosolie, sojasaus en look

Naast koken, houd ik ook van: 
Zingen, acteren en juwelen maken

zoet
pleziertje



maximes
raw
nutty
kokosbar
Ingrediënten
Walnoot-vijgen basis 
75gr walnoten
40gr amandelen
2el gedroogde kokosnoot
75gr gedroogde vijgen
75gr ontpitte dadels
½el Pineo water
½tl kaneel

bereiding
Voor de basis
Meng ale de ingrediënten in een foodcompressor en mix het tot het 
kleeft aan je vingers als je het vastneemt en er op drukt. Neem en 
plaat en leg er folie op. Doe het mengsel op de plaat en maak het 
plat met de onderkant van een spatel. Zet vervolgens in de vriezer 
om te stollen. 
Voor de cream
Doe cashewnoten in een foodcompressor en mix deze een paar 
minuten. Voeg terwijl het mixt langzaam de kokosmelk, kokosolie en 
de vanille toe. Blijf mixen tot het mengsel glad en romig is.
Voeg vervolgens de gedroogde kokosnoot toe en mix nog eens goed 
door elkaar.

Neem de basis uit de vriezer en beleg de walnoot vijgen basis met 
de vanille-kokos-cashew-cream. Zet terug in de vriezer voor 2 uur 
om op te stijven. Laat maximum 15 minuten ontdooien alvorens 
te serveren zodat de cream wat zacht wordt. Versier met verse 
aardbeien of vijgen, snijd voorzichtig met een scherp mes en geniet 
van dit heerlijk gerecht!

Over MAXIME
Medewerker Amanvida

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
Door de vriendelijke, behulpzame collega’s

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en keuken 
veroverd: 
Kokosolie en kokosmeel

Mijn lievelingsgerecht: 
Een banana split

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Nutellabrood en Nutellataart, gerechtjes die het hart van mijn 
vriend kunnen veroveren

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
Vanille, boter, kokosolie en Gula Java Cacao

Naast koken, houd ik ook van: 
Katten en lezen 

 

zoet
pleziertje

Vanille-kokos-cashew cream
75gr cashewnoten
125ml kokosmelk
75gr kokosrasp
2el Amanprana kokosolie
½el vanille

Verse aardbeien of vijgen als decoratie



sprankelend
het nieuwe
jaar in 

e-book

Over philip
Verantwoordelijke Pineo

Waarom werk je graag bij Amanprana: 
Het unieke karakter van het Pineo-water. Pineo en Amanprana zijn échte 
bio-produkten, die fair trade en milieuvriendelijk geproduceerd worden. Het 
is een sociaal bedrijf waar de menselijke contacten en de gezondheid van 
de medewerkers en de klanten centraal staat.

Dit product van Amanprana/Bertyn heeft mijn hart en keuken veroverd: 
Pineo is een heel natuurzuiver “rijp” water, dat spontaan uit een artesische bron 
aan de oppervlakte komt, temidden van 2 grote natuurgebieden, waar tientallen 
kilometers in de omtrek geen landbouw, veeteelt of industrie te vinden is. Het 
is een zeer energetische water, microbieel volledig zuiver, natrium-, fluor- en 
sulfaatarm, en het bevat geen (detecteerbare) fosfaten, carbonaten, nitrieten, 
fluor, arseen, uranium, noch zware metalen. Dat is een zeer uniek gegeven. 
Daarnaast ook de Amanprana Kokos + Olijf + Rode palmolie

Mijn lievelingsgerecht: 
Vegetarische “pad krapao”

Mooie herinneringen heb ik aan het gerecht: 
Tom yam soup in The riverside restaurant in Chang Mai, Thailand - 
Zaaaaaalig !

Dit mag absoluut niet in mijn keuken ontbreken: 
De kokosolie en de mengeling Kokos +Olijf + Rode palmolie

Naast koken, houd ik ook van: 
Dansen, sporten, met de rugzak rondtrekken in de natuur, mediteren

voor 4 personen

Ingrediënten
1 fles Pineo medium water, licht bruisend. 
Natuurlijk mineraalwater uit de Pyreneeën
4 champagneglazen

bereiding
Schenk het Pineo-water in de champagneglazen. 
Proost op het nieuwe jaar!

Dit e-book is tot stand gekomen door een vrolijke 
samenwerking. Bedankt aan alle medewerkers die de tijd 
hebben genomen hun favoriete recept en wat meer over 
hen zelf  op papier te zetten.
Bedankt voor het tot standkomen van dit e-book 
(en die zullen volgen):

Serge 
voor het ter beschikking stellen van je keuken 
en je hulp bij de bakdagen. 
Zie zijn recept op blz 12-13 

Lindsey 
voor het verzamelen van de recepten en de inhoud. 
Zie haar recept op blz 26-27 

Chantal 
voor de styling van de gerechten. 
Zie haar recept op blz 22-23

Graciella 
voor de vormgeving en fotografie van dit e-book. 
Geen recept, wel het vermelden waard:

Natuurlijk ook bedankt aan jou als lezer. 
Proost, op weer een goed jaar!


