
HAVERMOUT
 2 0  R E C E P T E N :  V A N  O N T B I J T  T O T  S N A C K



Jup, ik ben er zo eentje! Zo’n type die
jaren geleden in de categorie 'hipster
in geitenwollensokken' viel, maar
inmiddels zichzelf een upgrade heeft
gegeven richting spiritual gangster. 

Na een periode van flink wat soul
searching, waarin ik mijn website de
lucht in gooide, aan mijn eigen
gezondheid sleutelde, verschillende
studies volgde en mijn baan als
leerkracht opzegde, moest ik tot de
conclusie komen dat wanneer je
eenmaal start met het roer een klein
zwiepje geven, dit onvermijdelijk leidt
tot the point of no return.  

En dus ben ik inmiddels healthblogger,
orthomoleculair therapeut,
natuurvoedingsadviseur en sta ik weer
3 dagen voor de klas. En holisme? Dat
is zeg maar mijn ding. 

Op Eat.Pure.Love staat dan ook groen
en gezond leven in de breedste zin van
het woord centraal. Niet voor niets is
mijn motto: Live a happy, healthy &
green lifestyle! Deze holistische
leefstijl is een combinatie van gezonde
voeding, sport en bewegen, yoga en
mindfulness, reizen en een flinke dosis
fun. Enjoy!

Liefs Mirjam

https://www.eatpurelove.nl/
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125 gr havermout
2 rijpe bananen, geprakt
50 gr kokosrasp
50 gr grof gehakte walnoten
2-3 Medjoul dadels, zonder pit en
in kleine stukjes gesneden
1 el notenpasta
1 el koekkruiden
1 el ahornsiroop
een snufje zout
optioneel: zonnebloempitten

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 180
graden.
Prak de bananen fijn met een vork.
Voeg de overige ingrediënten toe
en meng alles goed door elkaar.
Bekleed een bakplaat met
bakpapier.
Gebruik per koekje ongeveer een
eetlepel koekjesdeeg, dit komt
neer op zo’n 40 gram per koekje.
Draai een balletje van het deeg en
druk deze vervolgens plat op de
bakplaat.
Eventueel kun je nu nog wat
zonnebloempitten over de koekjes
strooien.
Bak de havermoutkoekjes in zo’n
15-20 minuten goudbruin en gaar.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

HAVERMOUT
KOEKJES
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100 gr heel lijnzaad
100 gr glutenvrije havermeel (zelf
malen)
30 gr sesamzaad
60 gr zonnebloempitten
60 gr pompoenpitten
100 ml water
1 el olijfolie
1 ei
2 el Italiaanse kruiden
klein blikje tomatenpuree
peper en zout naar smaak

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Kluts het ei in een grote mengkom
en voeg de overige ingrediënten
toe. 
Roer goed door en laat het
mengsel een half uurtje staan.
Bekleed de bakplaat met
bakpapier en verdeel het mengsel
over de bakplaat.
Leg hier een vel bakpapier over en
rol het met een deegroller uit tot
ongeveer 3mm dikte.
Maak met een scherp mes lijnen,
zodat je de crackers straks easy
peasy kunt breken.
Bak 25 minuten in de oven, draai
om (breek de crackers eventueel
alvast) en bak nog eens 18
minuten.
Laat de lijnzaadcrackers goed af
koelen en bewaar ze in een
luchtdicht afgesloten bakje.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

HAVERMOUT
CRACKERS
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3 middelgrote rijpe bananen
5 Medjoul dadels, zonder pit
100 gr havermeel
100 gr amandelmeel
2 el lijnzaad, gemalen*
4 el plantaardige melk
een potje abrikozen (350 gr) op
water, in stukjes gesneden
2 tl wijnsteenzuurbakpoeder
3 tl gemberpoeder
mespuntje vanillepoeder
snuf zout
handje amandelschaafsel

cakeblik
bakpapier

*Lijnzaad kun je easy peasy
fijnmalen in een elektrisch
koffiemolentje

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Meng de gemalen lijnzaad met 4
eetlepels plantaardige melk, roer
goed door en zet apart.
Maal de amandelen en havermout
in je blender of keukenmachine tot
fijn meel.
Mix de dadels samen met de
bananen tot een glad mengsel.
Voeg hieraan het lijnnzaadmengsel
en de overige ingrediënten toe.
Bekleed een cakeblik met
bakpapier en giet het mengsel
erin.
Strooi nog wat amandelschaafsel
over het vegan bananenbrood.
Bak het bananenbrood in zo’n 40-
45 minuten af. 
Laat het bananenbrood goed
afkoelen voordat je hem uit het
cakeblik haalt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

HAVERMOUT
BANANENBROOD
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100 gr roomboter
100 gr pindakaas
75 gr kokosbloesemsuiker
100 gr havermeel*
75 gr gehakte witte amandelen
1 geklutst eitje
snufje zout
1 tl bakpoeder
75 gr pure chocolade, in stukjes
gehakt

*van havermout maal je eenvoudig
meel in je keukenmachine

oven
bakplaat
bakpapier
keukenmachine

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Mix de roomboter, de pindakaas
en de kokosbloesemsuiker tot een
romige massa.
Voeg het geklutste ei, het meel,
het zout en het bakpoeder toe.
Mix dit nog even goed door.
Roer nu de stukjes chocolade door
het koekjesdeeg.
Verdeel het deeg in 15 porties. 
Bekleed een bakplaat met
bakpapier en schep de bolletjes
erop.
Druk het deeg voorzichtig wat
platter met een spatel.
Bak de koekjes in een kwartiertje
goudbruin.
Laat de koekjes goed afkoelen,
want als ze warm zijn vallen ze
snel uit elkaar.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

PINDAKAAS
KOEKJES
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voor 1 persoon

3 el havermout
1 ei
1 el havermelk
1 banaan
1 el kaneel
1/4 tl bakpoeder
snufje zout
kokosolie
optioneel: scheutje ahornsiroop

oven
ovenvaste mok

Houd je van een lekkere bite? Voeg
dan wat gehakte walnoten toe aan
het beslag.

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Klop het ei met een eetlepel
havermelk los in een kom.
Prak driekwart van de banaan
door het eimengsel. 
Snijd het overgebleven stukje
banaan in plakjes.
Voeg de havermout (maal deze
eventueel tot meel), de kaneel, het
bakpoeder en het zout toe en roer
alles goed door elkaar. 
Voeg eventueel wat ahornsiroop
toe. 
Vet je mok in met kokosolie.
Doe vervolgens het cakebeslag in
de ingevette mok.
Bak de havermout mug cake in een
klein half uurtje goudbruin.
.Leg de overgebleven plakjes
banaan op je mug cake.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

HAVERMOUT
MUG CAKE
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150 gr havermout
1 liter water
1 Medjoul dadel, zonder pit
een snufje zout
citroensap
roggemeel

kaasdoek (of een stuk gebleekt
katoen)

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Laat de havermout een nachtje
weken in wat water met een
scheutje citroen en roggemeel. Zo
breek je het fytinezuur in haver
(gedeeltelijk) af.
Giet de geweekte havermout af.
Mix alle ingredienten in een
blender tot een gladde, romige
massa.
Zeef de havermelk vervolgens
door het kaasdoek. 
Je kunt de melk in een glazen fles
zo'n 4-5 dagen in de koelkast
bewaren.

1.

2.
3.

4.

5.

HOMEMADE
HAVERMELK
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voor 1 persoon

voor de crumble
2 el havermout
1 el havervlokken
1 el amandelmeel (of
boekweitmeel)
handje amandelen
1 el ahornsiroop
1 flinke el kokosolie
1 el kaneel
snufje zeezout

voor de fruitlaag
1 grote appel, in stukjes gesneden
1 tl kaneel

kleine bakvorm

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Snijd de appel in stukjes en meng
dit met de kaneel. Zet dit even aan
de kant.
Voor de crumble meng je de
havermout, amandelmeel (of
boekweitmeel) en de amandelen in
een kom samen met de kokosolie,
de ahornsiroop en de kaneel. Met
je handen gaat dit het
gemakkelijkst.
In een bakvorm giet je het
fruitgedeelte, daar bovenop
kruimel je de crumble. Druk dit
even aan.
Bak de appel kaneel crumble 30
minuten in de oven.

1.

2.

3.

4.

5.

HAVERMOUT
CRUMBLE
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voor 10 havermout koekjes 

125 gr havermout
2 rijpe bananen
50 gr kokosrasp
50 gr grof gehakte amandelen
1 el koekkruiden
1 el ahornsiroop
snufje zout

bakplaat
bakpapier

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Prak de bananen fijn met een vork.
Voeg de overige ingrediënten toe
en meng alles goed door elkaar.
Bekleed een bakplaat met
bakpapier.
Gebruik per koekje ongeveer een
eetlepel koekjesdeeg, dit komt
neer op zo’n 40 gram per koekje.
Draai een balletje van het deeg en
druk deze vervolgens plat op de
bakplaat.
Bak de koekjes in zo’n 15-20
minuten goudbruin en gaar.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

HAVERMOUT
BANAAN KOEKJES
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voor ongeveer 20 kaaskoekjes

75 gr havermeel
75 gr boekweitmeel
75 gr geraspte harde kaas
2 geklutste eieren
2 el sesamzaadjes
1 el lijnzaad
1 tl komijnpoeder
75 gr roomboter, op
kamertemperatuur

bakplaat
bakpapier

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Kluts de eieren en houd een beetje
apart om de kaaskoekjes te
bestrijken.
Rasp de kaas.
Meng in een kom de roomboter,
de gekluste eieren, de geraspte
kaas.
Voeg nu het havermeel, het
boekweitmeel en de komijnpoeder
toe en kneed alle ingrediënten tot
een deegbal.
Maak hier balletjes van ongeveer
20 gram.
Leg de balletjes op een bakplaat
bekleed met bakpapier en druk
voorzichtig plat.
Bestrijk de kaaskoekjes met wat
geklust ei en strooi er
sesamzaadjes en lijnzaad
overheen.
Bak de kaaskoekjes in ongeveer
15-20 minuten goudbruin.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

HAVERMOUT
KAASKOEKJES
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voor 1000 gram chocolade granola

250 gr (glutenvrije) havermout
200 gr boekweit
100 gr kokosvlokken
150 gr hazelnoten, fijngehakt
150 gr amandelen, fijngehakt
100 ml kokosolie
75 ml honing
50 gr cacaopoeder
1 tl vanille-extract
een snuf zout

bakplaat
bakpapier

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 150
graden.
Meng de droge ingrediënten in
een kom.
Smelt de kokosolie au bain marie
en voeg hier de honing, het vanille
extract en een snuf zout aan toe.
Roer dit vloeibare mengsel door
de droge ingrediënten in de
mengkom.
Bekleed de bakplaat met
bakpapier en verdeel het mengsel
hierover.
Druk dit goed aan met een spatel.
Op deze manier krijg je de
‘chunky’ stukken in je granola.
Bak de granola in een half uurtje
goudbruin.Go by smell! Dus zodra
de keuken heerlijk geurt even
gaan kijken.
Laat de granola helemaal afkoelen
voor je hem in een goed
afgesloten pot bewaart.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

CHOCOLADE
GRANOLA
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voor 4 appelmuffins

voor de muffins
100 gr havermeel
50 gr amandelmeel
150 gr geraspte appel
25 gr gewelde rozijnen
75 gr Medjoul dadels, zonder pit
1 tl vanille-extract
1 rijpe banaan
100 ml plantaardige melk
1 tl koekkruiden
1/2 tl bakpoeder
snufje zout

voor de kruimeldeeg topping
30 gr havermout
2 el kokosbloesemsuiker
1 tl kaneel
1 el gesmolten kokosolie
snufje zout

keukenmachine
muffinvormpjes

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Mix alle ingrediënten (behalve de
geraspte appel en de gewelde
rozijnen!) in je keukenmachine tot
een fijn beslag.
Giet het beslag over in een
mengkom en roer de geraspte
appel en gewelde rozijnen er door.
Verdeel het beslag over 4
muffinvormpjes en ga verder met
het kruimeldeeg. 
Mix de ingrediënten voor de
kruimeldeeg topping in een
mengkom tot een los deeg. Dit kan
gewoon met een lepel.
Verdeel de topping over de
muffins en bak deze 30 minuten in
de oven. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

HAVERMOUT
APPELMUFFINS
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4 middelgrote appels
175 gr havermeel
225 gr amandelmeel
1 ei
175 gr roomboter of kokosolie
125 gr (kokosbloesem)suiker
rasp van 1 citroen
2 tl kaneelpoeder
1 tl bakpoeder
snuf zout

springvorm – 24cm
bakpapier
keukenmachine
oven

Ook lekker met een flinke
dot kokosslagroom on the side!

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Bekleed de springvorm met
bakpapier en vet de randen
vervolgens in met roomboter.
Doe alle ingrediënten (behalve
de appels en de kaneel) in je
keukenmachine en mix dit tot
deeg.
Gebruik 2/3 van het deeg om in
de springvorm een bodem met
een opstaand randje te maken.
Schil de appels en snijd deze in
blokjes of plakjes.
Verdeel de stukjes appel over
de bodem en strooi hier nog
wat kaneelpoeder over.
Rol het laatste beetje deeg uit
met een deegroller en snijd dit
in repen.Verdeel de repen over
de appeltaart.
Bak de appeltaart 30-35
minuten in de oven.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

HAVERMOUT 
APPELTAART
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voor 6-8 pannenkoekjes

150 gr havermeel
200 ml amandelmelk
1 rijpe banaan
1 tl kaneel
snuf zout
1 tl vanille-extract
1 tl bakpoeder
1 ei
kokosolie om in te bakken

blender of keukenmachine
koekenpan

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Mix het havermeel, de
amandelmelk, de banaan, het
kaneel, het zout, het ei en het
vanille-extract in je blender of
keukenmachine. 
Het moet een egaal beslag
worden.
Mix de bakpoeder nog even
goed door het beslag.
Voeg eventueel nog wat
amandelmelk toe.
Bak de pannenkoekjes in
kokosolie aan twee kanten
goudbruin.

1.

2.

3.

4.

5.

HAVERMOUT 
PANNENKOEKJES
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3 middelgrote rijpe bananen
5 Medjoul dadels, zonder pit
100 gr (glutenvrij) havermeel
100 gr amandelmeel
2 el lijnzaad, gemalen*
4 el plantaardige melk
een potje abrikozen (350 gr) op
water, in stukjes gesneden
2 tl wijnsteenzuurbakpoeder
3 tl gemberpoeder
mespuntje vanillepoeder
snuf zout
handje amandelschaafsel

cakeblik
bakpapier

*Lijnzaad kun je easy peasy
fijnmalen in een elektrisch
koffiemolentje

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Meng de gemalen lijnzaad met 4
eetlepels plantaardige melk, roer
goed door en zet apart.
Maal de amandelen en havermout
in je blender of keukenmachine tot
fijn meel.
Mix de dadels samen met de
bananen tot een glad mengsel.
Voeg hieraan het lijnnzaadmengsel
en de overige ingrediënten toe.
Bekleed een cakeblik met
bakpapier en giet het mengsel
erin.
Strooi nog wat amandelschaafsel
over het vegan bananenbrood.
Bak het bananenbrood in zo’n 40-
45 minuten af. 
Laat het bananenbrood goed
afkoelen voordat je hem uit het
cakeblik haalt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

HAVERMOUT 
SPECULAAS CAKE
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Voor 16 pindakaas brownies

50 gr havermeel
10 Medjoul dadels, zonder pit
2 rijpe bananen
100 gr pindakaas
4 el cacaopoeder
1-2 el ahornsiroop
1 tl bakpoeder
een flinke snuf zeezout

vierkant bakblik
bakpapier
oven

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Ontpit de dadels en doe deze
samen met de bananen en de
pindakaas in je keukenmachine.
Mix dit even goed door elkaar.
Voeg nu de rest van de
ingrediënten toe en mix tot je
een egaal mengsel hebt.
Bekleed het bakblik met
bakpapier.
Giet je brownie mengsel in het
bakblik en strijk nog even glad
met een natte spatel.
Bak de pindakaas brownies 20
minuten in de voorverwarmde
oven.
Check na deze 20 minuten even
met een satéprikker of de
pindakaas brownies goed gaar
zijn.
Laat je brownie goed afkoelen
voordat je deze in stukjes
snijdt.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

PINDAKAAS 
BROWNIES
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Voor 4 personen

100 ml havermelk
2 el ahornsiroop
2 tl kokosbloesemsuiker
1 tl citroenpoeder (of
citroensap)
2 rijpe bananen
75 ml appelmoes
1 tl kaneel
1 tl vanille-extract
75 gr havermout
1 tl bakpoeder
snufje zout

kleine taartvorm
bakpapier
oven

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Bekleed de bodem van je
taartvorm met bakpapier.
Meng de ahornsiroop, de
kokosbloesemsuiker met het
citroenpoeder (of sap). 
Giet dit mengsel op de bodem
van je bakvorm.
Snijd een banaan in plakjes en
leg deze in een enkele laag op
de bodem.
Prak de banaan fijn en voeg de
appelmoes, kaneel en vanille-
extract toe. Meng dit goed door
elkaar.
Aan dit mengsel kun je de
havermout, de havermelk, het
bakpoeder en het zout
toevoegen.Nog even goed
mengen.
Giet dit mengsel in je bakvorm.
Bak de ontbijtcake 30 minuten
in de oven.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

UPSIDE DOWN 
BANANA CAKE
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voor 1 iced coffee smoothie

250 ml amandelmelk
50 gr havermout 
een dubbele espresso
1 tl cacaopoeder
1 tl chiazaadjes
1 banaan
1 tl vanillepoeder
1 tl kaneel
een snufje zout
ahornsiroop naar smaak

blender

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Doe de amandelmelk, het
cacaopoeder en de espresso in
je blender and blend away!
Voeg de overige ingredienten
toe en mix tot je een gladde
smoothie hebt.
Giet over in een glas en strooi
er nog wat kaneel, cacaopoeder
of fijngehakte amandelen over.
Wil je hem meteen opdrinken?
Voeg dan wat ijsblokjes toe,
want deze smoothie is ijskoud
toch het lekkerst!

1.

2.

3.

4.

ICED COFFEE
SMOOTHIE
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voor 6 wafels

4 eieren
2 bananen
50 gr amandelmeel
50 gr havermeel
75 ml plantaardige melk
1 tl kaneel
snuf zout
1 tl bakpoeder
kokosolie 

wafelijzer
keukenmachine

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Mix het havermeel, het
amandelmeel, de eieren, de
bananen en de melk in je
keukenmachine goed door
elkaar.
Zet ondertussen je wafelijzer
vast aan om op te warmen.
Doe nu een snufje zout, een
theelepel kaneel en het
bakpoeder bij het beslag.
Mix nog even goed en giet het
beslag over in een maatbeker
waarmee je makkelijk kunt
schenken.
Vet je wafelijzer in met wat
kokosolie.
Giet het beslag voorzichtig in je
wafelijzer.
Ik bak mijn havermout wafels in
mijn wafelijzer in 3 minuten
goudbruin. Dit verschilt  per
wafelijzer, dus kijk tussendoor
even hoe het met je wafels
gaat.
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50 gr havermout
50 gr havermeel
een handje witte amandelen,
grof gehakt
50 gr amandelmeel
2 eieren
75 ml amandelmelk
50 ml ahornsiroop
1 geraspte appel
75 ml gesmolten kokosolie
rasp van 1 biologische citroen
2 tl kaneel of speculaaskruiden
1 tl bakpoeder
een snufje zout

keukenmachine
vierkant bakblik
bakpapier
oven

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Schil de appel en rasp deze met
een grove rasp.
Boen de citroen goed schoon
met warm water en gebruik een
fijne rasp om de schil van de
citroen te raspen. 
Meng alle droge ingrediënten
met elkaar.
Meng vervolgens de natte
ingrediënten met elkaar.
Voeg deze samen en roer goed
door.
Bekleed je bakblik met
bakpapier en giet het mengsel 
hierin.
Bak de plaatkoek in 45 minuten
goudbruin. 
Mocht de bovenkant van de
plaatkoek te donker worden,
dek deze dan halverwege af
met een stuk bakpapier.
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Voor 1 havermout ontbijtje

50 gr havermout
200 ml amandelmelk
een halve appel, in stukjes
1 el pindakaas
snuf kaneel
een scheutje ahornsiroop

afsluitbaar bakje, beker of
weckpotje
steelpannetje

WAT HEB JE
NODIG?

ZO GA JE TE 
WERK

Giet 200 ml amandelmelk in
goed afsluitbaar bakje.
Voeg vervolgens de havermout
en de kaneel toe. 
Deksel erop, even goed
schudden en bewaren in de
koelkast.
De volgende ochtend giet je
jouw havermoutje over in een
steelpannetje en voeg je nog
een eetlepel pindakaas en een
scheutje ahornsiroop toe.
Verwarm je havermoutpap
gedurende 5 minuten op laag
vuur. 
Snijd ondertussen de appel in
stukjes en verwarm deze nog
even mee met de havermout.
Giet je havermoutpap in een
kommetje en strooi er nog wat
kaneelpoeder overheen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

HAVERMOUT 
ONNTBIJTJE

www.eatpurelove.nl 

http://www.eatpurelove.nl/
http://www.eatpurelove.nl/


I LOVE SLEEP

BECAUSE IT'S

LIKE A

TIMEMACHINE

TO BREAKFAST
 



 
MIRJAM BLANKEN

FOUNDER WWW.EATPURELOVE.NL

SPIRITUAL GANGSTER |  HEALTHBLOGGER 
HOLISTISCH LIFESTYLE COACH

 


