


Voorwoord
Het vinden van Hollandse gerechten die geheel gezond zijn is vrijwel 
onmogelijk. Al helemaal wanneer je diabetes type 2 hebt. Aardappelen, 
deegwaren en andere ongezonde producten zijn dan namelijk de 
eerste dingen waar je afscheid van moet nemen. 

Dat maakt het erg lastig om gerechten te ontdekken die je diabetes 
niet verslechteren. Zeker wanneer je een heerlijke Hollandse stamppot 
wilt bereiden. 

Wij hebben gemerkt dat de behoefte aan recepten voor stamppotten 
vrij groot is. Vooral in de wintermaanden willen mensen stamppot 
eten met een stukje rookworst of een gehaktbal. Maar een stamppot 
maken zonder aardappelen is onmogelijk… toch? 

Nee, totaal niet.

Dat iets moeilijk is, betekent niet dat het onmogelijk is. Het “Diabetes 
Omkeren Methode Hollands Kookboek” is daar het perfecte voorbeeld 
van.

In de volgende pagina’s kom je 50 diabetesvriendelijke Hollandse 
gerechten tegen. Van soepen tot stamppotten, en van stoofschotels 
tot ontbijtkoek. Deze gerechten zullen je bloedsuikerspiegel niet 
verslechteren. In veel gevallen verbeteren ze zelfs je bloedsuiker.

Voor iedereen zit er iets tussen.

Veel succes en vooral veel eetplezier toegewenst! 

Ben Kuiper & Marloes Schuurman

Klik hier voor meer informatie!

https://www.ziektevrijleven.nl/hollands-kookboek/
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Basisproducten





Wortelpeterseliepuree

5min 15min

Ingrediënten:
400 gram wortelpeterselie 
20 gram ongezouten roomboter

1 bouillonblokje - groente of tuinkruiden
Scheut volle melk

Zo maak je het:
Verwijder de bladaanzet en schil de wortelpeterselie.

Snij de wortelpeterselie in plakken en spoel deze om. 

Kook de wortelpeterselie samen met het bouillonblokje en een scheut melk in 10 tot 15 
minuten gaar. 

Giet de wortelpeterselie af en stamp deze samen met de roomboter tot een grove puree. 
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Voedingswaarde per portie: 122 kcal
5 gr7 gr 10 gr 5 gr
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Tip: Deze puree kan gebruikt worden als vervanger voor 
aardappelpuree.





Hollandse 
stamppotten





Stamppot andijvie met kerriesaus

10min 10min

Ingrediënten:
1 bloemkool - in roosjes gesneden
200 gram verse andijvie
1 ui - fijngesneden
2 eetlepels roomkaas
2 theelepels kerriepoeder
40 gram ongezouten roomboter

2 eetlepels tamari
6 - 10 eetlepels water
1 bouillonblokje
Nootmuskaat
Peper

Zo maak je het:
Kook of stoom de bloemkool samen met het bouillonblokje in 10 minuten beetgaar. 

Verhit een steelpan met 20 gram roomboter en fruit het uitje samen met de kerriepoeder 
op laag vuur gedurende 5 minuten. 

Voeg de tamari en 6 eetlepels water toe aan de uitjes zodat een sausje ontstaat. Zet 
het vuur laag en laat het mengsel indikken. Is het sausje te dik? Dan kun je extra water 
toevoegen. 

Doe de andijvie in een vergiet en giet het vocht van de bloemkool eroverheen zodat deze 
zacht wordt. 

Stamp de bloemkool met de roomkaas en overige roomboter tot een grove puree. Breng 
op smaak met nootmuskaat. Schep de uitgelekte rauwe andijvie door de bloemkoolpuree. 
Breng het gerecht op smaak met peper. 

Serveer de andijviestamppot samen met het kerriesausje. 
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Voedingswaarde per portie: 288 kcal
15 gr8 gr 22 gr 8 gr
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Tip: Je kunt bij dit gerecht gebakken spekjes of een stuk 
vlees serveren.
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Hollandse 
ovenschotels





Prei-kerrie ovenschotel

10min 40min

Ingrediënten:
400 gram prei - gesneden
300 gram rundergehakt
1 teentje knoflook - fijngesneden
1 ui - fijngesneden
100 gram roomkaas naturel

100 gram geraspte kaas
½ theelepel kerriepoeder
½ theelepel paprikapoeder
Snufje peper en zout
1 eetlepel olijfolie

Zo maak je het:
Verwarm de oven voor op 200 graden (hetelucht). 

Rul het gehakt in een koekenpan goudbruin. Voeg vervolgens de prei, ui en knoflook toe 
aan de pan en bak gedurende 5 minuten mee. 

Voeg de kruiden en de roomkaas toe aan de pan en schep goed om zodat alle kruiden 
goed verdeeld zijn. Laat nog enkele minuten sudderen. 

Vet een ovenschaal in met olijfolie en doe de inhoud van de pan in de ovenschaal. Verdeel 
de geraspte kaas daarna over het gerecht. 

Plaats de ovenschaal in de oven gedurende 35 minuten. 
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Voedingswaarde per portie: 730 kcal
16 gr48 gr 53 gr 7 gr
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Hollandse pan 
gerechten





Kip-kerrie roerbakschotel

10min 20min

Ingrediënten:
150 gram bloemkoolrijst
250 gram kipfilet - in blokjes gesneden
200 gram ananas - in blokjes gesneden
200 gram sperziebonen - gesneden
1 ui - fijngesneden
½ kippenbouillonblokje
125 ml crème fraîche
½ theelepel gemalen komijnzaad

1 eetlepel kerriepoeder
1 eetlepel limoensap
2 eetlepels olijfolie
100 ml water
½ theelepel verse peterselie
Peper en zout
Optioneel: johannesbroodpitmeel

Zo maak je het:
Verhit 1 eetlepel olijfolie in een pan en fruit de ui lichtbruin op laag vuur. Voeg de kip toe 
en bak goudbruin. Voeg de kerriepoeder en het komijnzaad toe. 

Voeg 100 ml water en het bouillonblokje toe aan de kip en laat dit 10 minuten koken. 

Kook de sperzieboontjes in een andere pan beetgaar in ongeveer 12 minuten. 

Roer de crème fraîche door het kipmengsel en laat het iets indikken. Je kunt ook 
johannesbroodpitmeel toevoegen om het mengsel in te laten dikken.

Bak ondertussen in een andere pan de bloemkoolrijst gedurende 3 tot 5 minuten met 1 
eetlepel olijfolie op hoog vuur. Blijf goed omscheppen. Voeg naar smaak peper en  zout 
toe. 

Giet de sperziebonen af en schep door het romige kipmengsel. Voeg daarna de 
ananasblokjes toe. Breng het gerecht op smaak met peper en zout. Druppel op het einde 
wat limoensap over het mengsel. 

Serveer de kip kerrie met de rijst en garneer met peterselie. 
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Voedingswaarde per portie: 452 kcal
21 gr38 gr 24 gr 6 gr
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Hollandse 
soepen





Erwtensoep zonder erwten

15min 45min

Ingrediënten:
150 gram spekblokjes
1 ui - grof gesneden
2 teentjes knoflook - fijngesneden
1 prei - gewassen en gesneden
150 gram wortelen - gesneden
175 gram bleekselderij - gesneden
350 gram knolselderij - geschild en 
redelijk fijngesneden

500 - 700 ml water
1 groentebouillonblokje
400 gram broccoli - in roosjes gesneden
1 rookworst 
3 laurierblaadjes
15 gram ongezouten roomboter
Peper en zout
Optioneel: 100 gram champignons

Zo maak je het:
Los het bouillonblokje op in 500 ml water en roer goed door. 

Verhit de roomboter in een soeppan en fruit de ui en knoflook aan op laag vuur. Voeg 
daarna de prei, wortelen en bleekselderij toe en bak gedurende 5 minuten. 

Doe de knolselderij in de pan en bak gedurende enkele minuten mee. 

Doe de laurierblaadjes in het gerecht en giet 500 ml bouillon bij de groenten. Je kunt 
eventueel ook nog champignons toevoegen. 

Breng de soep aan de kook. Is de soep te dik? Voeg dan eventueel nog wat extra water toe. 
Laat de soep minstens 30 minuten zachtjes doorkoken. 

Kook ondertussen de broccoli in een andere pan in 10 minuten beetgaar. Giet vervolgens 
af en pureer de broccoli. Bak tevens de spekjes in een pan totdat deze knapperig zijn. 
Verwarm de worst zoals aangegeven op de verpakking en snijd deze daarna in plakken. 

Haal de laurierblaadjes uit de soeppan. Stamp de soep grof met een pureestamper. Hou 
je niet van een grove soep? Gebruik dan een staafmixer. 

Voeg de spekjes, worst en de broccolipuree toe en roer goed door. Warm alles nog even 
goed door. Breng de soep eventueel nog op smaak met peper en zout. 
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Voedingswaarde per portie: 308 kcal
10 gr15 gr 23 gr 7 gr

6

5
6
7
8

Tip: We gebruiken in dit gerecht geen erwten 
omdat deze teveel koolhydraten en te weinig 
vezels bevatten.





Visgerechten





Kibbeling

10min 10min

Ingrediënten:
350 gram kabeljauwhaasjes
Kibbeling kruiden - Zie de tip 
onderaan dit recept
25 gram amandelmeel
¼ theelepel johannesbroodpitmeel

¼ theelepel wijnsteenbakpoeder
1 ei
100 ml water
Snufje zout
Ghee (een botersoort) of kokosolie

Zo maak je het:
Snij de kabeljauw in rechte blokjes en kruid ze met de kibbeling kruiden. Zet deze 
vervolgens 30 minuten in de koelkast zodat de kruiden kunnen intrekken. 

Meng het amandelmeel, het johannesbroodpitmeel en de wijnsteenbakpoeder en voeg 
een snufje zout toe. 

Voeg het ei en de helft van het water toe aan het meelmengsel en meng met een garde. 
Doe vervolgens de rest van het water erbij en klop het beslag glad met een garde. Laat 
daarna 10 minuten rusten. 

Het beslag moet na 10 minuten ongeveer zo dik zijn als pannenkoekenbeslag. 

Verhit een wokpan op het vuur en voeg genoeg ghee of kokosolie toe om de vis daarin te 
kunnen frituren. Haal de stukjes kabeljauw door het beslag en bak ze in een paar minuten 
mooi bruin. 

1
2
3
4

V
IS

G
ER

EC
H

TE
N

Voedingswaarde per portie: 524 kcal
2 gr37 gr 40 gr 2 gr
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Tip: Kibbeling kruiden kun je maken door de volgende ingrediënten 
te mengen: 1 theelepel zwarte peper, 1 theelepel knoflookpoeder, 
1 theelepel uienpoeder, 1 theelepel paprikapoeder, ½ theelepel 
gemberpoeder, ½ theelepel cayennepeper, ½ theelepel zeezout





Hollandse 
lekkernijen





Ontbijtkoek

10min 25min

Ingrediënten:
200 gram amandelmeel
2 eetlepels peperkoekkruiden
Snufje witte peper
2 theelepels bakpoeder
2 snufjes zout

60 gram ongezouten roomboter
5 eieren
3 eetlepels Steviala Sweet Bee 
(honingvervanger) 
10 walnoten - gehalveerd

Zo maak je het:
Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius (hetelucht) en vet een cakevorm in. 

Meng het amandelmeel, de peperkoekkruiden, witte peper, bakpoeder en het zout goed 
door elkaar. 

Smelt de roomboter op laag vuur. Meng het daarna met een vork door het amandelmeel 
mengsel. 

Meng de eieren en de Steviala door het mengsel tot een klontvrij beslag. Voeg eventueel 
naar smaak extra Steviala toe. 

Doe het beslag in de cakevorm en leg de walnoten bovenop het beslag. 

Bak gedurende 25 minuten in het midden van de oven. 

Doe een prikker test om te kijken of de cake gaar is. Wanneer de prikker er schoon uitkomt 
is hij gaar. 

Laat de cake afkoelen. Je kunt de cake het best een dag (afgedekt) laten staan zodat hij 
wat smeuïger is. 
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Voedingswaarde per portie: 191 kcal
2 gr6 gr 16 gr 1 gr
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TOT SLOT.
Ik hoop dat je hebt genoten van deze recepten. Mocht je nou meer
inspiratie voor gezonde recepten nodig hebben, dan is het Diabetes 
Omkeren Methode Hollands Kookboek zeker wat voor jou. 

Klik hier voor meer informatie!

Gezonde groet,
Ben Kuiper & Marloes Schuurman

https://www.ziektevrijleven.nl/hollands-kookboek/
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