
F oodtrendwatcher en kookboekschrij-
ver Denise Kortlever (29) wist na haar 
eerste boek al vrij snel zeker dat de 

bowltrend het thema van haar tweede boek 
zou worden. In All-day Bowls staan ruim 60 
recepten die je van ‘s ochtends vroeg tot ‘s 
avonds laat en alleen voor jezelf, of juist voor 
een hele groep vrienden kunt maken. De 
recepten zijn creatief, goed te doen, nemen 
weinig tijd in beslag en wel zo fijn: de ingre-
diënten koop je gewoon in de supermarkt. “Ik 
hou niet van gedoe in de keuken. Goed voor 
jezelf zorgen moet je niet te moeilijk maken. 
Het is prettig als je alle ingrediënten gewoon 
op één plek kunt kopen. En dat je geen uur 
in de keuken staat, maar na twintig minuten 
lekker op de bank ploft met een volle, verwar-
mende kom op schoot. Dat is ook goed voor 
jezelf zorgen.”

Comfort
Denise spotte de bowltrend tijdens het 
researchen voor haar eerste boek, maar werd 
pas echt overdonderd op huwelijksreis in 
Californië: het mekka voor alles dat nieuw, 
trendy en healthy is. “Waar we ook kwamen en 
of we nu aan het ontbijt of het diner zaten; er 
stonden bowls op het menu. Ik vond het met-
een een leuke en interessante ontwikkeling. 
Niet alleen omdat bowls er zo mooi uitzien, 
maar ook omdat ze symbool staan voor een 
nieuwe, lichte en pure manier van eten. Je laat 
de tortilla achterwege als je de vulling in een 
kom serveert. Daarnaast is eten uit een kom 

ook gewoon het toonbeeld van comfort. Je 
kruipt ermee op de bank, gebruikt alleen een 
vork of een lepel en je warmt je handen op 
met de warmte van de kom. Heerlijk!”

Aandacht en balans
Gezond eten heeft voor Denise alles te maken 
met aandacht en balans. Op de bank eten? Heer-
lijk. Maar die tv blijft uit. Ook zal je haar niet snel 
al rennend iets naar binnen zien werken. “Als ik 
eet, dan neem ik daar de tijd voor. Even rustig 
zitten, met aandacht genieten van mijn maaltijd.” 
Of dat nu een broccolicouscous met een ceviche 
van zalm is of een kommetje chocoladefondants 
met een zeezout-karamelvulling; haar favoriete 
gezonde en iets minder gezonde recepten uit 
het boek. “Ik vind dat mensen soms nogal bang 
worden gemaakt met wat goed voor je in en wat 
niet. Termen als ‘clean eating’ of ‘guilty pleasure’ 
helpen daar niet bij. Daarmee impliceer je dat 
ander eten slecht voor je is en koppel je zoiets 
als schuldgevoel aan eten. Ik vind het ongezond 
om op zo’n manier met mijn eten bezig te zijn. 
Het kan en het mág allemaal, zolang je de balans 
maar bewaakt en vooral gewoon geniet van wat 
je eet.”

Benieuwd naar de recepten uit All-Day Bowls?  
Op de volgende pagina’s vind je alvast vier van  

onze favorieten. 
All-Day Bowls | Denise Kortlever | € 20,00 | Unie-

boek Het Spectrum B.V. | ISBN 9789000352425

Bliss bowls, smoothie bowls, burrito bowls, buddha bowls, 
falafel bowls… De kans is groot dat je deze kleurrijk gevulde 
kommen al eens voorbij hebt zien komen op Instagram, 
Pinterest of je favoriete foodblog. Eat the rainbow lijkt het 
devies te zijn. De tot aan de rand toe gevulde kommen 
vol voedzame en verse ingrediënten zijn daar het 
Instagramwaardige bewijs van.
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All-day bowls
De allerlekkerste gerechten in een kom

Tekst: Renée Conradi

Alohabowl met granola
In mijn ontbijtboek deelde ik al een recept voor 
een açaibowl: een fruitsmoothie met de textuur 
van softijs die inmiddels ook in Nederland aan 
terrein wint. Nóg hipper is de bijna neonroze 
pitajabowl, waarvoor je tropisch drakenfruit 
gebruikt. Maar mijn persoonlijke favoriet is toch 
echt de alohabowl, die ik bij een fijn smoothie-
barretje in San Diego ontdekte en vervolgens de 
hele week als ontbijt at. Eenmaal thuis maakte 
ik ’m dan ook meteen na. Deze oranjeroze 
bowl maak je met mango en frambozen uit 
de diepvries, die ook nog eens veel makkelijker 
verkrijgbaar zijn dan açaibessen of pitaja.

voor 2 personen
100 g frambozen, bevroren
150 g mangoblokjes, bevroren
350 ml kokosmelk
extra: keukenmachine of sterke blender

toppings:
4 el granola
handje frambozen en/of blauwe bessen

Pureer het bevroren fruit met de kokosmelk 
tot het de textuur van zacht softijs heeft. 
Schep in een kom. Bestrooi met de toppings 
en serveer meteen.

Variatie: voor 
een smoothiebowl 
voeg je 200 ml 
extra kokosmelk 

toe.
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Broccolicouscous met ceviche van zalm Geroosterde zoete aardappel-wortelsoep met feta
Deze kruidige dieporanje soep is ideaal voor luie 
dagen, omdat de oven bijna al het werk voor je 
doet. Heel handig en bovendien zorgt het rooste-
ren van de groente voor een extra rijke smaak. Ik 
rooster vaak meteen een hele bol knoflook mee, 
want de boterzachte zoete teentjes zijn echt ver-
rassend mild en lekker. 
Je kunt deze soep natuurlijk zo eten, maar de 
krokante kikkererwten en feta maken ’m net 
even specialer.

Bereiden: 10 minuten
Oven: 30 minuten

voor 4 kommen
2 zoete aardappels (ca. 450 g), geschild en 
in blokjes
400 g wortel, geschrapt en in stukjes
1 grote ui, gepeld en in vieren
2 teentjes knoflook, ongepeld
1 blik kikkererwten (à 400 g)
3 el olijfolie
½ tl komijn
½ tl gemberpoeder
snufje chilivlokken
1 liter groentebouillon
80 g feta, verkruimeld
extra: bakplaat, bekleed met bakpapier + 
staafmixer

Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel de 
aardappel, wortel, ui en knoflooktenen over 
de bakplaat. Laat de kikkererwten goed uitlek-
ken en dep ze zo droog mogelijk. Leg ze naast 
de groente op de bakplaat. Meng in een klein 
kommetje de olie, specerijen en wat peper en 
zout. Verdeel deze olie over de groente en kik-
kererwten. Meng goed met je handen, zodat 
alles met een laagje specerijenolie is bedekt. 
Rooster 30 minuten in de oven en schep 
halverwege even om. Na een half uur zijn de 
groentes zacht en gaar en de kikkererwten 
knapperig. Pers de knoflook uit de schilletjes 
en doe met de ui, aardappel en wortel in een 
grote soeppan. Voeg de bouillon toe en pu-
reer alles met een staafmixer. Voeg extra water 
toe als de soep te dik is. Verwarm de soep nog 
even door en schep dan in 4 kommen. Verdeel 
er de kikkererwten en feta over. 

Dat je van bloemkool een soort couscous kunt 
maken, wist je misschien al. Maar stiekem vind ik 
couscous van fijngemalen broccoli nog vele ma-
len lekkerder. Je moet de groente vooral stevig 
op smaak brengen met citroensap, olijfolie en 
peper en zout. En vergeet ook de verse kruiden 
niet: hoe meer, hoe beter. Hier gebruik ik peter-
selie, maar basilicum, munt of dille doen het ook 
heel goed. Ik serveer de broccolicouscous hier 
met frisse ceviche van zalm, die je snel ‘gaart’ 
in citrussap. Er komt geen fornuis aan te pas en 
lékker dat het is!

voor 4 personen
sap van 1½ limoen
2 stronken broccoli (ca. 450 g per stuk)
rasp + sap van 2 citroenen
3 el olijfolie
4 el pistachenoten, grofgehakt
1 avocado, in plakjes
extra: keukenmachine

Snijd de zalm in dunne plakjes en leg die 
in een diep bord. Bestrooi met wat zout en 
knijp er vervolgens de limoenen boven uit. 
Laat de zalm 10 tot 30 minuten garen in het 
citrussap. Het visvlees zal iets lichter van kleur 
worden. Vermaal intussen de broccoli kort in 
een keukenmachine, tot je fijne korrels met de 
structuur van couscous hebt. Doe de broccoli 
in een grote kom en meng er de peterselie, 
citroensap en -rasp, olijfolie en pistachenoten 
door. Breng op smaak met flink peper en zout. 
Verdeel de broccolicouscous over 4 kommen 
en leg er de plakken zalm en avocado op.

Tip: 
geen grote 

oven? Gebruik 
dan 2 bakplaten 

en wissel ze 
halverwege 

even om.
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Snelle tortelloni met erwtenpuree
Dit is een van de handigste keuken-shortcuts 
die ik ken: van wontonvellen maak je in een 
handomdraai gevulde ravioli, perle of tortel-
loni. De flinterdunne Aziatische deegvelletjes 
zijn ideaal om als Italiaanse pasta te vullen en ik 
heb daarom altijd een voorraadje in de vriezer 
liggen. Deze versie vul ik met een snelle felgroene 
erwtjespuree, die ik ook weleens als dip (bij 
rauwkost of Italiaanse soepstengels) of als bijge-
recht (bij op de huid gebakken zeebaars) maak. 
Gecombineerd met pittige geitenkaas levert het 
lichte, zijdezachte tortelloni op, die je eenvoudig 
serveert met een lekkere groene olijfolie en heel 
fijngehakte pistachenootjes.

voor 4 personen
50 wontonvellen*
400 g doperwten (diepvries is prima)
rasp + sap van 1 citroen
½ bosje peterselie
6 el olijfolie
125 g zachte geitenkaas, verkruimeld

Laat de wontonvellen ontdooien. Pureer de 
erwten met de citroenrasp en -sap, peterselie 
en 2 el olijfolie tot een smeuïge puree. Breng 
op smaak met peper en zout. Schep een lepel 
erwtenpuree en wat geitenkaas op een won-
tonvel en maak de randen vochtig. Vouw het 
vel diagonaal over de vulling heen tot een drie-
hoekje. Maak dan de puntjes nat, vouw ze naar 
elkaar toe en druk goed aan. Herhaal dit met de 
overige wontonvellen. Kook de tortelloni in een 
grote pan gezouten water in ca. 3 minuten gaar. 
Giet af en verdeel over 4 kommen. Besprenkel 
met de overige olie en bestrooi met
pistachenootjes. Serveer meteen.

Variaties voor de vulling:
• geroosterde pompoen + feta 

 serveren met salieboter
• ricotta + spinazie + nootmuskaat

 serveren met tomatensaus

• gerookte forel + crème fraîche + dille

 serveren met olijfolie en citroensap

*Wontonvellen 
koop je bij toko's 
en sommige grote 

supermarkten 
(diepvries).

Tip: maak meteen een flinke voorraad, want de ongekookte tortelloni kun je prima invriezen. Kook de bevroren pasta gewoon een minuutje langer.


