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Snack it! 
Tijdens de koude wintermaanden verbruikt ons lichaam ook wat extra 

energie en durven we al eens naar snacks te grijpen. We geven jou enkele 
tips mee om een gezonde(re) keuze te maken. Wist je bijvoorbeeld dat 
er tal van gezonde on-the-go-snacks in onze winkels verkrijgbaar zijn? 

Blader snel verder voor ons overzicht!

Op volle toeren
En ook wij hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten.  
Met onze nieuwe winkels in Brussel (Galerij Ravenstein)  

en Hasselt (Guffenslaan 96) zijn we opnieuw 2 vestigingen rijker.  
Kom ons gerust eens bezoeken!

Haal de 
biobox in huis  
en geniet van  

onze kortingen

bio op z’n 
wintersPasta for the 

win(ter)
Met de winter in aantocht hebben we weer wat meer tijd 

om samen te zijn met onze familie en vrienden. En wat is er 
gezelliger dan een grote kom pasta voor de ganse familie, 

gemaakt door ‘la mamma’? Wij geven jullie alvast wat 
inspiratie om zo een lekker pastagerecht op tafel te toveren. 
Bovendien wordt pasta door vrijwel iedereen gesmaakt en is 

het een ideaal geen-gedoe-gerecht voor de feestdagen.  
Maak het jezelf dus gemakkelijk dit jaar en geniet voluit  

mee van alle festiviteiten.

Koudgeperste 
plantaardige oliën 
rijk aan essentiële 

vetzuren
zonnebloemolie, 

zoete amandelolie

rijk aan essentiële 

zonnebloemolie, 
zoete amandeloliezoete amandelolie Since 1921

»   Ontwikkeld in 1926 als ‘Huidcrème’ 

»   100% natuurlijke all-in-one cream voor 

 gezicht, lippen, handen, nagels en voeten 

»  Wat je op je huid smeert, komt in je lichaam 

terecht 

»   Herstelt en beschermt de droge, ruwe huid 

»  Sinds jaren favoriet bij sterren en visagisten, 

bekroond met vele internationale awards

»  Beschikbaar in 75 ml en 30 ml 

»  Must-have voor in de handtas

Natuurlijke 
wassen
bijenwas, 
wolwas

Natuurlijke 

Plantenextracten 
met specifi eke 

werking
Extract van Calendula, 

rozemarijn, kamille, 
driekleurig viooltje

Natuurlijke 
etherische oliën 

uit bloemen, 
planten en 
vruchten
Sinaasappel, 

lavendel

Het geheim 
van Weleda Skin Food?
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HOE bEREIDEN?
zie volgende  pagina

Gevulde pastaschelpen met pompoen en spinazie
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Frisse speltpastasalade met koolrabi en paprika
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Recepten gecreëerd door keukenteam Origin’O Gent



1 Maak eerst de misopasta door alle nodige ingrediënten daarvoor te mengen.  
Dit kan zelfs tot een dag op voorhand.

2 Snijd de look en gember in zeer fijne plakjes. Snijd de pijpajuin in fijne ringetjes en houd de helft aan 
de kant voor straks. Zet look, gember, bouillon en de helft van de pijpajuin samen met 3 l water op. 
Breng aan de kook en laat het daarna zeker nog 20 minuten door pruttelen op een lager vuur.

3 Zet ondertussen water op voor de noedels. Kook deze iets minder lang dan de aangegeven kooktijd 
(aangezien ze nog wat verder garen in de warme soep). 

4 Snijd ondertussen de shiitake in vier en de prei en wortels in fijne plakjes van een halve centimeter 
breed ongeveer. Voeg alle groenten toe aan de soep en laat nog een drietal minuten meekoken. Voeg 
de noedels en de rest van de pijpajuin pas toe nadat het vuur afstaat.

5 Om te serveren schep je eerst een lepeltje hazelnoot-miso-pasta in een kom en dan de warme soep.

+/- 3 l soep

Oosterse 
noedelsoep 

met hazelnoot-
misopasta
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1 Verwarm de oven voor op 180°.

2 Kook de pasta in flink gezouten water al dente, spoel even onder koud water, meng er wat olijfolie 
onder en zet opzij.

3 Snij de gepelde rode ui en afgespoelde pompoen in grote stukken (ca. 3 cm).  
Je hoeft de pompoen niet te schillen, enkel ontpitten.

4 Meng de ui en pompoen in een ovenschaal met een goeie scheut olijfolie, balsamicoazijn en 
ahornsiroop. Kruid met peper/zout en zet dit ca. 30 minuten in de voorverwarmde oven (eventueel 
wat langer, de pompoen moet boterzacht zijn).

5 Haal uit de oven en mix (met blender of staafmixer) samen met de ricotta en een flinke snuif 
currypoeder tot een gladde puree (kruid eventueel nog wat bij).

6 Vul de pastaschelpen met de puree en zet ze in een ovenschaal even opzij.

7 Meng 1 L warm water met een grote koffielepel (morga)bouillon, voeg de bieslook, peterselie, look en 
spinazie toe en mix met de staafmixer en zet even opzij.

8 Smelt de boter in een kookpan en meng deze met een klopper op een laag vuur met de bloem (=een 
roux). Voeg hierbij al roerend de bouillon die je opzij hebt gezet tot een egale saus. Werk af met het 
sap van de citroen en eventueel nog wat peper en zout.

9 Warm de pastaschelpen even terug op in de oven.

10 Verdeel de pastaschelpen in een bord met een bodempje van je spinaziesaus.

11 Werk af met geroosterde pompoenpitten, parmezaanschilfers en wat jonge spinazieblaadjes.

1 Snipper de paprika zo klein mogelijk. Marineer deze daarna in de sojasaus, olijfolie, balsamico en 
geperst teentje look. 

2 Breng 2 kookpotten met water aan de kook voor zowel de pasta als voor de koolrabi. Schil en snij de 
koolrabi in dobbelsteentjes van ong. 1 vierkante cm. Kook de pasta en blancheer de koolrabi gaar. 
Giet beide af. 

3 Voor het sausje mix je in een maatbeker de basilicum, ajuin en haverroom. Kruid af met peper en 
zout naar eigen smaak.

4 Meng het sausje goed onder de pasta en serveer met warme koolrabiblokjes en gemarineerde 
paprika. Voeg eventueel nog wat geroosterde pitjes toe voor een extra bite.

4 personen

4 personen

Gevulde 
pastaschelpen 

met pompoen en 
spinazie

Frisse spelt-
pastasalade  
met koolrabi  

en paprika

vegan

vegan

7 

ingredienten
321

1 3

2
+ pasta conchiglioni  
   (zak van 500 g is ruim voldoende)
+ pompoen ca. 1 kg
+ ricotta 150 g
+ jonge spinazieblaadjes ca.250 g 
   en wat extra voor versiering
+ bieslook (handjevol)
+ peterselie (handjevol)
+ 2 teentjes look
+ 25 g boter
+ grote eetlepel bloem
+ olijfolie
+ 1 citroen
+ peper, zout, currypoeder
+ bouillon (Morga is een aanrader)
+ witte balsamicoazijn
+ ahornsiroop (of vervangen door honing)
+ pompoenpitten (even roosteren in de pan)
+ parmezaankaas

+ 0,5 kg speltpasta 
   (“Strozzapreti” van ‘La terra e il cielo’)
+ 2 koolrabi’s
+ 1 rode paprika
+ 2 el sojasaus
+ 1 tl witte balsamicoazijn
+ 1 el olijfolie
+ 1 teentje look

Sausje: 
+ 2 plantjes basilicum
+ 1 kleine ajuin of 1 sjalot
+ 250 ml haverroom 
+ peper en zout

Extra: 
+ Geroosterde pitjes

+ 3 l water
+ 125 g udon-noedels
+ 1 tl bouillon

Hazelnoot-misopasta:
+ 120 g hazelnoten (geroosterd en met    
   zo weinig mogelijk vliesjes)
+ 2 el tamari
+ 2 el witte misopasta (van lima)
+ 2 teentjes look
+ 2 el mirin

Groenten:
+ 150 g shiitake
+ stukje gember (ongeveer 60 g)
+ 2 wortels
+ 1 stengel prei (zonder groen)
+ 1 teentje look
+ 1 bussel pijpajuin

gevulde pastaschelpen 
met pompoen en spinazie

Frisse speltpastasalade 
met koolrabi en paprika

Oosterse noedelsoep 
met hazelnoot-misopasta 

Vind jouw korting in 
ons bonnenboekje

recepten



pasta  
fun

aan de slag  
met pasta 

Pasta, uitgeroepen tot het lekkerste gerecht  
ter wereld, is super veelzijdig.  

Zowel op vlak van vormen, kleuren,  
graansoorten als bijhorende sausen  

zijn de mogelijkheden oneindig. 
Tijd om dus het één en ander  

op een rijtje te zetten.
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Wist u dat?

De meeste pasta’s zijn geelachtig van kleur 
en smaken vrij neutraal.  maar er zijn ook 

gekleurde pasta’s met een smaakje:

Rode pasta met tomaat / Groene pasta met 
spinazie / Zwarte pasta met inktvisinkt

Orecchiette

la terra e il cielo

harde tarwe

Schioppi

la terra e il cielo

harde tarwe

Penne glutenvrij

kikkererwt 
& maïsmeel

la bio idea

Spaghetti

spelt

la terra e il cielo

Penne 
Rigate

volkoren harde 
tarwegriesmeel

2 bio

Gnocchi

harde 
tarwe

s'atra
sardigna

Pasta bestaat normaal gezien uit tarwe, 
water en soms ei. Maar je kan ook met 
andere graansoorten pasta maken en er 

bestaan zelfs glutenvrije varianten!

volkoren pasta 

Deze pasta bevat meer vezels dan ‘witte’ pasta. Dit maakt 
dat de pasta meer complexe koolhydraten bevat. Deze soort 
koolhydraten zijn moeilijker af te breken door ons lichaam. 

Hierdoor komt de energie gelijkmatiger vrij, krijgen we minder een 
dip na het eten en hebben we minder snel opnieuw honger. 

 Speltpasta
Spelt is ook een graansoort en bevat dus ook gluten. Toch bevat 
spelt minder gluten dan normale tarwe. Hierdoor is deze pasta 

lichter en gemakkelijker te verteren. Bovendien smaakt hij 
heerlijk door zijn typische nootachtige smaak. 

Pasta met maÏs- en 
kikkererwtenmeel

Tegenwoordig bestaan er ook glutenvrije pasta’s met o.a. maïs- 
en kikkererwtenmeel. Ze zijn bovendien superlekker!

Er bestaan wereldwijd meer dan 600 pastasoorten. 
De meest gekende? Capellini, farfalle, macaroni, 
fusilli, lasagne, linguine, orecchiette, penne, ravioli, 
rigatoni, spaghetti, tortellini…en zo kunnen we nog 
even doorgaan.

De Italianen zouden al pasta eten van tijdens het 
Romeinse Rijk. Vandaag de dag is daar nog niks 
veranderd. Een Italiaan eet immers gemiddeld 30 
kilo pasta per jaar.

Tomaten zijn oorspronkelijk vruchten uit Zuid-
Amerika. Na hun introductie in Europa door de 
ontdekkingsreizigers rond 1520, duurde het wel nog 
200 jaar vooraleer de tomatensaus in de Italiaanse 
keuken was ingeburgerd. Nu is deze saus niet meer 
weg te denken uit de ‘lekkerste keuken ter wereld’.



IEDERE OCHTEND EEN 
NIEUW ONTBIJTIDEE

Gromt je maag wanneer je wakker wordt, maar heb je nog geen flauw 
benul wat je zou willen eten? Maak je geen zorgen, want met Provamel 
zijn er zo veel heerlijke mogelijkheden. Plantaardige producten, allemaal 
biologisch en met een verbluffende smaak! In een glas, in een kom, op 
een lepel of in een recept! De keuze aan combinaties is helemaal aan jou!

EEN BIOLOGISCHE START VAN JE DAG  
EN JE BENT GOED BEGONNEN
Zorg ervoor dat je eerste hap van de dag smaakvol is. Veel van onze 
plantaardige alternatieven voor Yoghurt, Plattekaas en Drinks zijn 
suikervrij. En er is nog meer: ze zijn allemaal veganistisch, biologisch en 
natuurlijk lactose-vrij. Bovendien zijn ze beschikbaar in verschillende 
smaken, zoals kokosnoot, haver, rijst en amandelen, of gewoon natuur-
lijke soja. Weet je wat? Deze smaken komen ook in combinaties voor.

GA VOOR DE COMBINATIES!
Laat je verleiden en ontdek de eindeloze mogelijkheden van onze pro-
ducten. Mix en meng. Geniet van onze plantaardige alternatieven voor 
Yoghurt en Plattekaas puur, met granen of als ingrediënt in een lekkere 
dip. Weg met die ochtend blues dankzij onze heerlijke ongezoete Drinks, 
zoals de Soja Drink wanneer je snakt naar hoogkwalitatieve plantaardige 
proteïnen en de Haver Drink, een bron van vezels. Of verwen jezelf 
compleet door je eigen muffins te maken, havermoutpap en crumble. 
Ochtenden zijn nooit een beter excuus geweest voor creativiteit in de 
keuken. Ontdek al onze fantastische ontbijtrecepten op provamel.be

YUMMY ONTBIJTINSPIRATIE: 
HAVERMOUTCRUMBLE MET PRUIMEN  
EN EEN VIJGEN-KANEELCRÈME 

TIP:
Bereid alles de dag voordien, 
zo kan de crumble ’s ochtends 
meteen de oven in!

INGREDIËNTEN:

 200g pruimen
 50g havermout
 150ml Provamel Haver Drink
 1tl gemalen vanille
 30g Provamel Soja  

Bakken & Smeren
 200ml Provamel Soja Alter-

natief voor Yoghurt Suikervrij
 2 gedroogde vijgen
 1tl kaneelpoeder

BEREIDINGSWIJZE:

 Verwarm de oven voor op 200°C.
 Ontpit de pruimen en snijd ze in vie-

ren. Meng de pruimen, havermout, 
Haver Drink en vanille in een kom.

 Giet het mengsel in een kleine 
ovenbestendige schaal en leg er 
enkele klontjes Soja Bakken & 
Smeren op.

 Bak ongeveer 15 minuten in het mid-
den van de oven (met warmte langs 
boven en langs onder).

 Pureer de vijgen met het kaneel-
poeder en het Soja Alternatief  
voor Yoghurt.

 Serveer de warme havermout- 
crumble met de crème.

enkele tips

Gezond 
snacken

En wat met die chocoladeverslaving? Neen, chocolade moet je echt 
niet laten. Dat gaan we je niet aandoen. Chocolade is zelfs goed  

voor jou! In beperkte mate dan toch. Cacao is namelijk voedzaam en 
bevat veel ijzer, magnesium, koper, zink en antioxidanten. Kies wel 

steeds voor pure chocolade, best met 70 à 85% cacaogehalte.  
Aan deze soorten chocolade is het minst suiker toegevoegd  

en bevat het meeste cacao.

Ben je eerder een hartige snacker? Dan stil je waarschijnlijk die 
kleine hongertjes met een zakje chips. Je kan deze vervangen 

door een portie nootjes, best ongezouten. Of je kan zelfs voor een 
mengeling pitten gaan. Voor de beste smaak raden we aan om de 
pitjes eerst even te roosteren in een droge pan. Dan krijg je echt 

die nootachtige smaak. Noten en pitten zitten vol goede vetten en 
vitamines. Toch liever die chips? Dan kan je eens voor een zakje 

groentechips kiezen. Hierin zitten verschillende varianten van wortel, 
bieten en andere knolgroenten.

Zelf thuis aan de slag om een gezond tussendoortje te maken? Maak 
dan zeker deze havermoutkoekjes:

Plet 2 bananen tot een gladde mousse. Meng dit met 80 g 
havermout en 50 g geraspte kokos. Maak met een ijscrèmeschepper 

porties en leg deze op een bakplaat bedekt met een bakpapier.  
Bak deze koekjes zo’n 15-tal minuten in de oven op 180°C.

Grijp niet onmiddellijk naar snoep. Maar denk in de eerste plaats 
aan fruit. Met dezelfde felle kleurtjes als snoepjes, maar ook 
met superveel vezels, vitamines en antioxidanten. Wist je dat 

je dagelijks best tussen de 2 à 3 stukken fruit eet? Je kan deze 
aanbevolen hoeveelheid meenemen naar het werk in de vorm van een 

fruitsla maar ook verwerken in een smoothie of een sapje. Probeer 
bijvoorbeeld eens een smoothie met 125 g (bevroren) bosvruchten, 

150 cl melk, 4 eetlepels yoghurt en eventueel een lepel honing erbij. 
Heerlijk! Is het soms moeilijk om vers fruit mee te nemen? Kies 

dan voor ge(vries)droogd fruit. Je kan ze in één van onze winkels in 
handige meeneemverpakkingen vinden.

11 

Gezond snacken, het klinkt  als een tegenstelling…maar het kan! Hieronder bezorgen we jou 
enkele nuttige tips om die kleine hongertjes op een verantwoorde manier te stillen.  

Door enkele klassieke tussendoortjes te vervangen door een gezondere variant krijg je minder 
geraffineerde suikers en verzadigde vetten binnen. Bovendien zijn ze ook héél lekker!
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na am tiesj benoot
leeftijd 22 jaar
komt uit gent
ploeg lotto-soudal
favoriete koers 
ronde van vlaanderen
strafste prestatie 
5e in eerste ronde van 
vlaanderen 2015

In zijn eerste profseizoen werd hij tweede in  
de Ronde van België en eindigde hij op een vijfde stek 
in de Ronde van V laanderen. Dat Tiesj Benoot nog 
potten zal breken in de internationale wielerwereld, 
staat vast. Maar wat heeft de jonge profrenner met 

biologische voeding te maken? We zochten hem op in de 
Origin’O-winkel in Drongen. 

jouw moeder baat origin’o drongen 
uit. betekent dat dan ook dat je 
opgegroeid bent met biologisch 
voedsel?
<< Alles staat thuis in het teken van biologische voeding. Nu moet ik toegeven dat 
het niet altijd een sinecure is geweest. Als kind wil je ook wel eens een cola drinken 
of choco op je boterham smeren. Daar had ik het als jonge snaak wel eens lastig 
mee. Maar hoe verder ik kwam in de koers, hoe meer ik besefte dat ik geluk heb 
gehad om thuis op te groeien met biologische voeding. >>

eet je dan ook bewust veel 
biologische voeding om je  
sportprestaties te bevorderen?
<< Ik ga naar een biowinkel omdat je daar producten kan verkrijgen die je in een 
gewone winkel niet vindt. Biologisch brood vind ik bijvoorbeeld stukken beter bij 
Origin’O dan in een andere winkel. Ook voor verse producten zoals groenten en fruit 
ga ik langs bij Origin’O. >>

het is misschien ook iets menta al…
<< Klopt. Het is ook een stukje psychologisch want je voelt je beter omdat je 

biologisch eet. Maar vooral op lange termijn pluk je er ook fysiek de vruchten van. >>

je bent volop bezig met je kl a ar 
te stomen voor het nieuwe 
wielerseizoen. ligt jouw 
voedingspatroon in de winter 
anders dan in de zomer?
<< Ik ben nu iets nieuws aan het uitproberen waarbij ik meer vetten en iets 
minder koolhydraten eet. Verder moet ik ook voldoende eiwitten binnenkrijgen. 
Tijdens het wielerseizoen ben je afhankelijk van het hotel waar je verblijft. 
In sommige koersen kunnen we niet anders dan onze eigen kok meenemen. 
In Frankrijk is het een ramp. Daar kunnen ze nog geen rijst koken. Terwijl in 
een Italiaanse rittenkoers zoals Tirreno-Adriatico, op culinair vlak dan, alles 
piekfijn in orde is. Onze ploeg voorziet ook iedere keer foodboxen met gezonde 
snacks zoals gedroogd fruit, noten en koekjes. >>

werk je samen met een 
voedingsconsulent/
sportdiëtist?
<< Ik heb al enkele keren met een diëtist samengezeten maar eens je de 
grote lijnen van de sportvoeding kent, kan je zelf voor een groot stuk je 
voedingspatroon samenstellen. Wanneer er een wedstrijd aankomt, probeer 
ik ook gluten te vermijden. Dan eet ik speltbrood i.p.v. gewoon brood om geen 
tarwegluten binnen te krijgen. >>

“Gezond eten is een deel van 
mijn beroep geworden.”

het ontbijt is de bel angrijkste 
maaltijd van de dag. hoe ziet 
jouw ontbijt eruit als je voor een 
rustige duurtraining vertrekt?
<< Ik start de dag met een omeletje van drie eieren. Daar eet ik een banaan  
en een kommetje havermout met diepvriesvruchten bij. >>

en wat neem je dan mee op 
training?
<< Ik varieer nogal graag. Dat maakt het trainen minder eentonig.  Ik drink 
altijd water. Tijdens het seizoen krijgen wij zware suikers mee in de vorm van 
energierepen en gels. Dat probeer ik tijdens mijn training zoveel mogelijk te 
vermijden. Dan neem ik liever een banaan mee en speltreepjes, die ook van 
Origin’O komen uiteraard. >>

Wie is Tiesj ?

interview
tiesj Benoot

profwielrenner

eet biologisch

t i esj  b e n o ot

de boog k an niet altijd gespannen 
staan. wat is jouw zoete zonde?
<< Mijn grootste hobby is op restaurant gaan. Ik eet graag en na het seizoen 
gaat de riem er even af. Dan eet ik ook alles. Maar echt alles. Ik ben een beetje 
verslaafd aan gebak. Niet de gekende slagroomtaarten maar eerder de fijne 
patisserie. Als het iets warmer is, las ik op training ook geregeld een koffiestop 
in. Dan kies ik voor een cappuccino of groene thee. Heerlijk! >> 

l aat het ons eens hebben over 
jouw kookkunsten. kook je zelf 
veel?
<< Zelf kook ik niet zoveel, dat laat ik momenteel nog aan mijn moeder over 
maar binnenkort ga ik samenwonen met mijn vriendin. Ik zal dus niet anders 
kunnen dan mijn eigen potje koken (lacht).  Maar ’s middags, als ik thuiskom 
van training, durf ik wel eens een omelet klaarmaken. Als ik een stage inlas, 
moet ik trouwens ook zelf aan de slag in de keuken. Wat ik bijvoorbeeld 
geregeld klaarmaak, is zoete aardappel in de oven met een ei. >>

Dan hopen we met z’n allen jou op het podium te zien in de Ronde van V laanderen, 
wie weet zelfs op het hoogste schavotje. We duimen alvast. Veel succes in het nieuwe seizoen, Tiesj!

maak je soms zelf 
recuperatieshakes in de vorm van 
smoothies?
<< Vroeger wel. Ik deed er dan wat yoghurt of havermout bij. Maar bij Origin’O kan 
je een eiwitshake van Mannavital krijgen. Dat is ook goed om de recuperatie te 
bevorderen. Het is dan wel iets duurder dan in de gewone winkel maar er zitten 
geen smaakversterkers of kleurstoffen in verwerkt. >>

heb je enkele favoriete origin’o 
producten?
<< Naast zoete aardappel ben ik nogal fan van de cashewnotenpasta van Monki. Ik 
gebruik het misschien iets te veel (lacht). Dat is ook nog zo’n product wat je niet 
makkelijk in de gewone supermarkt vindt. >> 

tot slot, wat mogen we jou 
wensen voor het nieuwe seizoen?
<< Ik wil dit jaar graag een stapje hoger zetten. Top drie rijden in een klassieker is 
dan ook mijn doel. >>
 

wat denk je van een podium in 
de ronde van vl aanderen, jouw 
favoriete koers?
<< Waar kan ik tekenen (lacht)? Dat zou inderdaad wel de kers op de taart zijn. >>

dish from tiesj
Thaise wokschotel met kip (4 personen)

4 kipfilets • 30g verse gember • 1L kokosmelk • 2 teentjes look • 1 rode paprika
200 gr erwten • 200gr boontjes • 3 wortelen • 150 gr shiitake-paddenstoelen

 150 gr ananas • Scheutje sojasaus • Scheutje wokolie 
Enkele takjes koriander • Enkele takjes munt

1. Snij de kipfilets in blokjes. Verwarm de wokolie en bak de blokjes kip op een 
gloeiend heet vuur. 2. Snij de boontjes, paprika, en wortelen in grote stukken en leg 

ze in de wok samen met de shiitakes en erwten. 3. Breng op smaak met gember, 
peper en zout, sojasaus en knoflook. 4. Voeg de kokosmelk, ananas toe en laat alles 

even sudderen. 5. Werk af met koriander en munt.

cashewnotenpasta van Monki zoete aardappel eiwitshake van Mannavital

favoriete 
Origin’O producten



Blije beesten
Wanneer je zelf gezond eet, dan is het toch logisch

dat je dat ook voor je hond of kat wilt.  Gezond voer
zonder allerlei kunstmatige toevoegingen of

ingrediënten die er helemaal niet in thuishoren.
Zoek je zuiver voer? Stap dan over op Yarrah.

www.overoporganic.nl

40.000 deelnemers op de Antwerp 10 
miles, het succes van de Color Run en 

ook de Ronde van V laanderen voor 
wielertoeristen is in een mum van tijd 

uitverkocht. Zeg nu nog eens dat sporten 
niet ‘in’ is.

Aan populariteit geen gebrek dus. 
Ook in de koude maanden houden heel 

wat sportievelingen hun conditie op 
peil.  Terwijl de ene de fitness opzoekt, 
maakt de andere dan weer een tochtje 
met de mountainbike. Om het sporten 

vlekkeloos te laten verlopen, is een 
goede voorbereiding essentieel. Kledij, 
materiaal, motivatie, maar misschien 

 nog het belangrijkste:  
een evenwichtige voeding.

Met een wagen zonder benzine raak 
je geen poot vooruit. Ook het lichaam 
heeft brandstof nodig om te kunnen 

sporten. Koolhydraten vormen daarbij de 
belangrijkste vorm van energie. Ze worden 

opgeslagen in de spieren en in de lever. 
Aangezien deze opslagruimtes klein zijn, 

moeten ze regelmatig bijgevuld  
worden.

Gezond sporten 
tijdens de winter

Ontbijt!

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Ga dus zeker 
niet op een lege maag sporten. Wij kiezen voor een magere 

(alternatief voor) natuuryoghurt met muesli en fruit.  
Licht verteerbaar maar geeft je genoeg energie om  

die work-out tot een goed einde te brengen.

ready to (c)rumble

Tijdens de inspanning verbruik je heel wat energie.  
De energietank moet voortdurend aangevuld worden om niet  

in je reserves te gaan tasten. Al eens energierepen  
van bananen gemaakt? 

Heel simpel. Snij de banaan in stukjes, rooster enkele amandelen 
en doe deze bij de banaan. Doe er haver, cacaonibs, fleur de sel, 
bloemsuiker en cacaopoeder bij en plet alles mooi fijn. Verdeel 

het mengsel en vorm er repen van. Verpak de zelfgemaakte 
bananenrepen in plasticfolie en laat opstijven in de koelkast.

En voor de rest: niet vergeten te drinken. Mineraalwater, 
eventueel gemengd met vruchtensap, is aangeraden. Zuivere 

vruchtensap, limonade en cola zijn minder geschikt  
vanwege hun hoog gehalte aan suiker en zoetstoffen.

recupereren

Na het sporten is een uitgebalanceerde maaltijd minstens 
even belangrijk.  Hoogwaardige proteïnen, een gezonde portie 

koolhydraten en een gezonde mix van groenten zijn aangeraden. 
Onze tip: pasta met gerookte zalm en erwtjes.

Pasta en erwten vullen je energiereserve aan. De eiwitten in de 
zalm helpen dan weer de beschadigde spieren te herstellen en 

sterker te worden. Dé ideale recuperatiecombo  
als je het ons vraagt!

Extra tip: Rood fruit zit boordevol antioxidanten. Die zijn onder 
meer goed tegen de krampen. Pérfect dus om de recuperatie 

te bevorderen.  Zo’n 10 minuten na het sporten is een 
recuperatieshake met soja, sinaasappel en aardbei dan ook 

perfect om het lichaam optimaal te laten herstellen.

tip voor
evenwichtige 

voeding
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Bewust eten hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Kiezen voor 

seizoensproducten is al een eerste stap in de goede richting. 

Groenten en fruit smaken dan niet alleen beter, maar je bent zeker 

dat ze niet de hele wereld hebben afgereisd vooraleer ze op je bord 

belanden. Wij houden de keten zo kort mogelijk. Daarom werken 

we het liefst van al samen met plaatselijke biolandbouwprojecten. 

De winter heeft ons heel wat te bieden. Wij hebben alvast enkele 

winterse groenten en fruit opgelijst. 

witte kool
Vitamines & mineralen:  

vitamine C, K
Gerechttip:  

Winterse stoemp van witte kool

 

Savooikool
Vitamines & mineralen:  

vitamine C, calcium, fosfor, kalium
Gerechttip:  

Quiche met savooikool

Prei
Vitamines & mineralen:  

provitamine A, vitamine C
Gerechttip:  

Glutenvrije champignon-preiquiche

rode kool
Vitamines & mineralen:  

vitamine C, E, K, ijzer, kalium,  
calcium, foliumzuur

Gerechttip:  
Rode kool-wortelstampot

Champignon
Vitamines & mineralen:  

vitamine B2, B3 en B5, selenium
Gerechttip:  

Gevulde kastanjechampignons

veldsla
Vitamines & mineralen:  

vitamine C, omega-3 vetzuren,  
foliumzuur, ijzer, calcium

Gerechttip:  
Carpaccio van zalm, veldsla en volkorenpasta

witloof
Vitamines & mineralen:  

vitamine C, B9,  kalium, ijzer, magnesium
Gerechttip:  

Tagliatelle met witloof en champignons

Pastinaak
Vitamines & mineralen:  

vitamine B 11, C en K 
Gerechttip:  

Witloof-pastinaaksoep met peterselie

Peer
Vitamines & mineralen:  

vitamine C en K
Gerechttip:  

Amandelcake met peren

komkommer
Vitamines & mineralen:  

kalium
Aperitieftip:  

komkommer past perfect als  
botannical in sommige gin tonics

Paprika
Vitamines & mineralen:  

provitamine A, vitamine C, antioxidanten
Gerechttip:  

Paprikasoep

koolrabi
Vitamines & mineralen:  

vitamine A, B1, B2, B3, C kalium,  
fosfor, calcium, ijzer, magnesium

Gerechttip:  
Gegrilde koolrabi met dille-dressing

artisjok
Vitamines & mineralen:  

vitamine B1, B3, B9, C, calcium,  
magnesium, ijzer kalium, fosfor

Gerechttip:  
Pizza met artisjok en pesto

erwt
Vitamines & mineralen:  

proteïnen, vitamine B en C
Gerechttip:  

Erwtenpuree met Gandaham

rabarber
Vitamines & mineralen:  

vitamine C
Gerechttip:  

Compote van rabarber met briochebrood

Schorseneer
Vitamines & mineralen:  

vitamine B1, foliumzuur, ijzer, kalium
Gerechttip:  

Wok met scampi en schorseneren

winterpostelein
Vitamines & mineralen:  

magnesium, calcium, ijzer, vitamine C
Gerechttip:  

salade van vergeten groenten  
(met koolrabi, rode biet en raapjes)

Broccoli
Vitamines & mineralen:  

vitamine B1, B2, B3, B5, B6, C, K, foliumzuur, 
antioxidanten, magnesium, calcium, ijzer

Gerechttip:  
zalmspiesje met broccoli-bloemkoolcouscous

tip op onze
website

tip op onze
website

tip op onze
website

tip op onze
website

eerste hulp Bij
Seizoensgroenten 

en -fruit
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Productkwaliteit
Een goede vis is de basis voor een goed product. Phare d'Eckmühl voert systematisch 
veel controles uit bij het ontvangen van de vis, zowel op organoleptische kwaliteiten als 

op administratie.

Van de zee naar de tafel, back to basic!

Biologische vis
Steeds toegewijd aan het behouden van het 
visbestand, besloten ze de 4 pijlers van hun 

engagement te delen met de Origin'o klanten.
 

www.pharedeckmuhl.com

Lasagne “makreel 
met mosterd”

2  P E R S  Ingrediënten: 
•  4 lasagnevellen  •  2 blikken makreel met mosterd
•  1 ui, 2 sjalotten  •  50 cl zure room
•  snuifje zout  •   1 rol geitenkaas

bereiding: 
1 Begin eerst met de garnituren. Snij de ui en sjalotten in fijne stukjes. Snij de 

makreelfilets in grote stukken en voeg er de zure room bij. Kruid naar smaak.

2 Neem een rechthoekige schaal en leg een eerste laag lasagnevellen en wissel af 
met je garnituren. Zorg ervoor dat de schotel genoeg gevuld is. Werk de lasagne af 
met de stukjes geitenkaas. Bak de lasagne gedurende 30 minuten in een oven  
van 180°C.

Resource management
De duurzaamheid van de verschillende vissoorten is de basis voor de duurzaamheid 
van Phare d'Eckmühl. De vissen die ze gebruiken in hun recepten worden gevangen via 

selectieve vismethoden die onschadelijk zijn voor de zeebodem.

Transparantie
Op simpel schriftelijk verzoek met het lotnummer bezorgen ze hun klanten de info van 
de dozen, in alle transparantie. Ze kunnen deze info bezorgen: de soort, het visgebied, de 

vismethode, de naam of namen van de boten, en de datum van de vangst.

Maatschappelijke eisen
Ze kopen wereldwijd vis in. Ze verzekeren ons ervan dat het personeel bij onze leveranciers 
goed behandeld wordt. Hun partners hebben zich contractueel verbonden om minimaal de 
regels van het ILO (International Labour Organization) rond waardig werk te respecteren.

smaak 

het verschil

de perfecte
aanvulling

Superfoods is een term die bij zowat iedereen bekend in de oren klinkt. Steeds 
meer mensen beseffen dat deze voedingsmiddelen een perfecte aanvulling zijn 
op hun dagelijkse voeding. Voor de ene blijft het ’s ochtends bij een handvol 
gojibessen in de yoghurt, anderen houden ervan om te experimenteren met 
diverse superfoods en de verrassende smaken en talrijke mogelijkheden te 

ontdekken.

de macavelden
in peru

Superfoods vind je net zo goed in Europa, maar ze komen veelal uit de verre 
uithoeken van de wereld. Peru herbergt een schat aan interessante superfoods 
en daarom trok Biotona ter plaatse op expeditie. Onder andere een bezoek 
aan de macavelden maakte hiervan deel uit. Maca is een knolgewas dat 
groeit in het barre berglandschap dat wegens te felle zon, stevige wind en 

vriestemperaturen niet voor andere planten geschikt is. Om zich te beschermen 
tegen deze extreme omstandigheden maakt maca heel wat beschermstoffen 

aan die ook voor onze gezondheid interessant kunnen zijn.

Eenvoudig en snel toegevoegd aan je 
maaltijd, ideaal als tussendoortje.

Superfoods
de perfecte aanvulling

Biotona heeft een uitgebreid aanbod van 
kwalitatief hoogstaande & biologische superfoods, 
waaronder doordachte mengsels van superfruits 
en van groene superfoods. Maar ook gedroogde 
bessen, wieren, algen en (gespruite) zaden 

behoren tot het assortiment. 
 

www.keypharm.com
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het maca gewas verbetert het 

libido, zorgt voor meer energie en 

een beter uithoudingsvermogen.

V ind  jouw

korting in ons

bonnenboekje!
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Rozemarijn

21

het parfum van rozemarijn doet je onmiddellijk terugdenken 
aan die heerlijke vakantie aan de middellandse zee… 

maar ook aan de stoofpotjes uit je kindertijd. 
hoog tijd om dit veelzijdige kruid eens onder de loep te nemen. 
want waar komt deze plant vandaan en hoe kan je ze het best 

in de keuken gebruiken?

Geschiedenis
Rozemarijn, of Rosmarinus Officinalis, was al een favoriet bij onze 
voorouders. In het oude Egypte werd rozemarijn als een heilig kruid 

aanzien. En bij de Romeinen en Grieken was dit kruid hét symbool van 
vriendschap en trouw. Zo werden er toen kransen en kronen 

van rozemarijn gedragen bij huwelijken.

Perfecte plant voor 
de tuin of balkon

Rozemarijn, letterlijk vertaald ‘dauw van de zee’, groeit van oorsprong in 
mediterrane landen en is familie van de lipbloemigen. En hoewel de plant 
er heus wel robuust uitziet, is ze niet echt bestand tegen strenge vorst 

(+ -10°C). Je plaatst deze plant dan ook beter een beetje beschut in een 
kalkrijke grond die goed doorlatend is. Rozemarijn is een groenblijvend 
kruid met blaadjes die doen denken aan dennennaalden en kan tot 2 
meter hoog worden! In het voorjaar verschijnen er mooie lichtblauwe 

bloemetjes op de plant.

Bijtjes smullen er van
Dit kruid is niet alleen een favoriet in onze keuken maar is ook populair bij 
bijen. Het resultaat van deze romance is heerlijke rozemarijnhoning. Past 

trouwens perfect bij een witte schimmelkaas zoals brie of camembert. 
Vooral als je deze kazen even in de oven steekt op 180°C met een met olie 
bestreken takje rozemarijn erbovenop. Smeer de warme lopende kaas op 

een stukje vers brood en werk af met de rozemarijnhoning. Jammie!

Gebruik in de keuken
Rozemarijn is heel veelzijdig in de keuken. Je kan het perfect 

gebruiken in marinades, soepen, stoofschotels en op de barbecue 
maar ook in hartige koekjes en chutneys. Bovendien is het 

een winner in jouw kruidige gin-tonic.  
Je kan rozemarijn uiteraard vers gebruiken maar je kan het ook bewaren. 
Droog een paar dagen wat takjes rozemarijn op een koele plek en je hebt 
direct een voorraadje voor de wintermaanden. Je kan de blaadjes van de 

rozemarijn ook invriezen om hun smaak te behouden.



Our passion, 
        your coffee timewww.bioco.be | info@bioco.be

De keuze om op een ambachtelijke manier te 
branden volgens de principes van slow roasting is 
opnieuw een keuze voor kwaliteit. We branden onze 
bonen heel langzaam zodat de aroma’s optimaal 
worden behouden. 

hopen dat u dit ook doet. Lekker genieten van die 

Ons assortiment bestaat uit 7 referenties; 5 originekof-

locale projecten steunen. Van de Peru hebben we 
tevens een puur biologische DECA-variant. 

En ‘last but not least’, bieden we u nog onze Organo 

-

De keuze voor bio is een keuze vanuit respect voor ons ecosysteem 

-

resulteert in een uitstekende kwaliteit.

De keuze voor 100% Arabica is een keuze voor smaak. Arabica 
bonen zijn nu eenmaal overheerlijk en een plezier om mee te 

Wie zijn wij? De natuur weet raad en geeft ons het beste advies
Fytostar-Acerola

Het Fytostar gamma bestaat uit natuurlijke gestandaardiseerde 

plantenextracten, zuivere vitaminen en mineralen, antioxidanten  

en vele andere streng geselecteerde actieve bestanddelen.  

Fytostar brengt enkel bestudeerde wetenschappelijke formules  

op de markt waarvan de ingrediënten in synergie onze  

gezondheid ondersteunen.

last van vermoeidheid? 

Start je dag met een gezonde  
brok vitamine C. 

Fytostar Acerola Vitamine C-500  
helpt de vermoeidheid verminderen  

en draagt bij tot de normale  
werking van het  immuniteitssysteem. 
Een prima start voor klein en groot!
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Fytostar is al jaren dé expert in de ontwikkeling van hoogwaardige 

fyto- & nutricomplexen in de vorm van voedingssupplementen,  

kruidentheeën en verzorgingsproducten. 

Met focus op groene wetenschap brengt Fytostar 

wetenschap en natuur samen.



latin roots

De Yacon of Polymnia Sonchifolia is afkomstig uit het Andesgebergte 

en groeit daar op een hoogte van 300 tot 900 meter. Net zoals de 

aardpeer is de Yacon familie van de zonnebloem en worden zowel de 

knollen gegeten als de bladeren gebruikt om thee van te trekken.

keukendroom

De knollen van de Yacon plant zijn lekker knapperig en hebben een 

subtiele, zoete smaak. Per plant mag je rekenen op een 10 tot 20 

knollen met een totaalgewicht van 10kg. Je kan ze koud verwerken  

in een salade. Warm serveer je ze het best als frietjes  

of puree en je kan er lekkere soepjes van maken. 

Alhoewel de Yacon zoet smaakt, heeft hij een lage waarde op de 

glycemische index. Dit wil zeggen dat ook diabetici van deze knol 

kunnen genieten. Bovendien bevatten ze weinig calorieën.  

Een toppertje dus!

Ook in jouw tuin?

Je kan de knollen in jouw Origin’O winkel verkrijgen ofwel zelf telen  

in de tuin. Hiervoor plant je de knol best in potten. De Yacon is 

immers niet winterhard. Je kan ze het best pas in volle grond planten 

na de Ijsheiligen. Dan maken ze een groeispurt en worden ze tot 2 

meter hoog! Aan de voet van de plant kan je bijvoorbeeld pompoen 

planten wat zorgt voor een ideale bodembedekker.  

Andere combinatieteelten zijn minder geschikt. 

De knollen worden geoogst na de eerste lichte vorst.  

Dit zorgt ervoor dat ze nog zoeter en lekkerder gaan smaken.

Al van de Yacon gehoord? Deze superplant met 
oorsprong in Peru wordt ook wel 'appel van de aarde' 

genoemd en heeft het allemaal! Eentje om te ontdekken 
dus in onze versafdeling.

YAcon

24 25



hasselt heeft er een nieuwe biologische winkel bij. 
met de opening van onze nieuwe winkel wil Origin’O het hart 

van de limburgse bioconsument veroveren.

Guffenslaan 96,  
3500 Hasselt.

Ma: 9u00 - 18u30
Di: 9u00 - 18u30
Wo: 9u00 - 18u30
Do: 9u00 - 18u30
Vr: 9u00 - 18u30
Za: 9u00 - 18u00
Zo: 9u00 - 13u00

Origin’O opent 
nieuwe store in hasselt

Onze Origin’O store werd feestelijk geopend 
en ingepalmd door zo’n 500-tal nieuwsgierigen.

Ook de gekende kruidentuiltjes 
zijn van de partij.

Voor de opmaak van de wijnkisten werkten we 
samen met enkele leerlingen van het VTI Hasselt.

Onze duurzame visie vertaalt zich in het 
winkelconcept. Versheid is onze troef!

We hebben een 
uitgebreide kaastoog. 

Tip: probeer onze 
biologische geitenbrie, 

gemaakt op een boerderij 
in Lummen.

“AMANPRANA ondersteunt een lichaamsverzorging die anders naar je huid kijkt.” 

In het Sanskriet betekent ‘Aman’ vrede of rust. ‘Prana’ verwijst naar levenskracht. De olifant symboliseert 
een sluimerende, niet-agressieve kracht en belichaamt wijsheid en vrede. 

AMANPRANA
bodycare in 1-2-3-4

1. smeer geen rommel op je huid. 
Het Amanprana bodycare gamma ontstond spontaan naast de Amanprana voedingsproducten. De gezonde beauty oils horen thuis in een levensstijl 
onder het motto ‘Voeding als Medicijn’. Wie goed voor zichzelf zorgt aan de binnenkant, zorgt ook goed voor haar huid aan de buitenkant. Elk 
Amanprana bodycare product wordt gekenmerkt door de 100% natuurlijke, volwaardige en biologisch gecertificeerde ingrediënten die ook 
100% actief zijn. 

Met deze claim onderscheidt de Amanprana bodycare zich van alle andere huidoliën op de markt. Wie een gezonde huid wil, blijft ver weg 
van huidverzorging vol gif of additieven, die de huidkwaliteit ondermijnt. Doorsnee cosmeticamerken hebben vaak een ellenlange lijst aan 
ingrediënten op hun etiket staan, chemische namen die een doorsnee consument helemaal niet kent. Dat doen bepaalde merken bewust: ze 
willen eigenlijk niet dat je als consument snapt wat je op je huid smeert. Ze geven je ook het gevoel dat zij jouw huid beter kennen dan jijzelf. 
Als een soort tovenaar van Oz komen ze om de zoveel tijd met een stofje op de proppen, dat wonderen zal verrichten tegen een vertraagde 
celregeneratie, rimpels of een vlekkerige of doffe teint. 

Wonderen? Ze beschadigen je huid meer dan je denkt. Voor je huid zorgen zou niet moeilijk moeten zijn en vraagt zeker geen vergezochte 
middeltjes. Je eigen huid is ook geen vreemde: je kent je huid zelf het best, je woont er immers in. Elke huid leeft op van een zachte en goeie zorg 
met kwalitatieve ingrediënten. Nooit van chemicaliën. Amanprana houdt de ingrediëntenlijst zo kort mogelijk: wat nodig is voor de functie van 
het product komt erin, niets meer, niets minder. Over wat er precies in een beauty oil zit, is Amanprana transparant. 
Op elk Amanprana-etiket vind je de volledige lijst van wat er in het product zit, zelfs in welke hoeveelheid. Lees maar, je zal zien dat het 
uitsluitend BEKENDE lekkernijen voor je huid zijn. En wie zich ervan wil vergewissen dat de ingrediënten geen schade doen, gaat maar eens 
testen op de volgende link: http://laveritesurlescosmetiques.com/recherche-inci.php. De site ‘La vérité sur les cosmétiques’, ooit opgestart 
door beauty-journaliste Rita Stiens en een chemicus en nu verdergezet door Anne Dubost, bevat een database met alle wettelijk toegestane 
cosmetische ingrediënten (de befaamde INCI-lijst). Daar kun je elk ingrediënt van een cosmetisch product dat je vindt in de opsomming achter het 
woord ‘INCI’ op de verpakking invoeren en je krijgt per ingrediënt een rating, gaande van ‘très bien’ (zeer goed) naar ‘déconseillé’ (af te raden 
of afgekeurd). Elk Amanprana ingrediënt in elk product scoort ‘trés bien’!

Amanprana gebruikt enkel volwaardige plantaardige extra vierge oliën: deze oliën worden nooit geraffineerd; alle goeie vitamines, fytonutriënten 
en vetzuren zitten er nog in. De Amanprana bodycare zet zich daarmee af tegen dode bewerkte oliën, huidvreemde minerale oliën, en zelfs 
het gebruik van water in een product. Water vind je meestal in een zeer hoog percentage in crèmes (tot 90%) en droogt een huid gewoonweg 
uit. De volgende plantaardige oliën genieten bij Amanprana de voorkeur: kokosolie, olijfolie, rode palmolie, amandelolie, abrikozenpitolie, 
tarwekiemolie en hennepolie wegens hun specifiek verzorgende eigenschappen voor elk huidtype, van extra droge huid tot vette huid, rijpe 
huid tot probleemhuidjes. De rode palmolie, rijk aan Vitamine E, treedt zelfs op als een natuurlijk bewaarmiddel. Chemische bewaarmiddelen? 
Die komen er bij Amanprana nooit in. En waar mogelijk worden de ingrediënten volgens FairTrade of FairWorld principes ingekocht.

2. huidolie met EXTRA VIERGE KWALITEIT VS. 
MINERALE OLIËN OF WATER.  

Advertentie Origino_bodycare.indd   1 29/08/16   10:19
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Nooit meer wakker liggen met SleepyLove
“  O m d at  w ij  e c h t  h e e l  g r a a g  s l a p e n !  ”

SleepyLove is een pure biologische blend van mango en Bach bloesems. SleepyLove heeft een kalmerend effect en ondersteunt een gezonde slaap.

Slaapproblemen zijn erg vervelend. Al is het maar omdat je jezelf niet kan ‘dwingen’ te slapen. Je gevoel van vermoeidheid wordt steeds erger als je slecht slaapt.  
Het weegt op je gemoed, je humeur en op je dagelijkse prestaties. SleepyLove Mango kan een betere nachtrust ondersteunen, dankzij de aanwezigheid van Bach bloesems.

Ondervind jij, net als zoveel mensen, moeilijkheden om gemakkelijk en snel in slaap te vallen?  
Houden zorgen, stress en de drukte van je leven je ‘s avond en ‘s nachts langer wakker dan je zou willen?

hoe kan sleepylove helpen om een betere nachtrust te krijgen?

Als je de zorgen niet opzij kan schuiven dan kan je niet makkelijk in slaap vallen. De Bach bloesems in SleepyLove helpen je je mentale activiteit kalmeren.  
Op die manier verhogen ze je kans op een heerlijke nachtrust. Deze Bach bloesems zullen je bovendien in het algemeen ondersteunen in het ervaren  

van meer kalmte, ook dit heeft een positief effect op je slaapkwaliteit.

wat is onze specifieke aanbeveling voor jou?

Ga in je bed liggen. Focus op het aroma van mango dat uit je SleepyLove straalt. Dat alleen al zal je geest focussen op iets prettig en je rustiger maken.  
Neem even je kopje met beide handen vast. Ervaar de warme gloed tegen je huid. Focus ook daar even op. Neem nu een voorzichtig slokje van deze heerlijke drank.  

Let op de verschillende smaaknuances in je mond, op je tong en tegen je verhemelte. Laat de mango en de Bach bloesems rustig op je inwerken.  
En glij daarna vredig en zacht in een weldadige slaap.

De volgende ochtend word je, na een heerlijke nachtrust, weer fris, vol energie en goede moed wakker.
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Alleen het beste is goed genoeg 

voor jouw baby!

BabyBio engageert zich om de gezondheid  
en toekomst van baby’s veilig te stellen door 
gezonde, authentieke en milieuvriendelijke 

voeding aan te bieden.

De biologische opvolgmelk van Babybio wordt in Frankrijk geproduceerd en de gebruikte magere 
melk komt van Franse koeien die met gras of met biologisch voer gevoerd worden.  

Babybio biedt melken voor verschillende leeftijden, van zuigelingenmelk tot opvolgmelk,  
afgestemd op de behoeften van je kind, met bijvoorbeeld de speciale Caprea  

op basis van geitenmelk.

enkele gouden tips
Jouw kind kan gezond opgroeien dankzij de producten van BabyBio.  

Ons team geeft je enkele tips. Is jouw kind jonger dan 3 jaar?  
Vermijd dan vetarme zuivelproducten en toegevoegd zout. Beperk suiker,  

honing en chocolade. Ook gefrituurde voeding wordt afgeraden.

r e sp e cteer het ritme en  
wa k k er het s ma akgevoel  

va n jouw  baby  a an

Elk kind heeft een ander tempo in het ontdekken 
van nieuwe smaken en texturen. Neem de tijd om je 

kind te laten wennen aan die nieuwe smaken.

Pa s d e hoeveelheid a an  
n a ar gel ang de behoeften

Kleine kinderen hebben enorme behoefte aan 
energie, wat zich ook uit in een grote behoefte aan 

essentiële vetzuren. Daarom is het belangrijk de 
hoeveelheid vetzuren in de voeding niet  

te verminderen.

h o u  de hoeveelheid en  
fr e quentie in het oog

Je kind is in staat om de hoeveelheid eten te 

regelen in functie van zijn behoeftes. Forceer je kind 
niet om zijn bord leeg te eten. Als jouw kind minder 

eet tijdens een maaltijd, zal hij waarschijnlijk al 
genoeg gegeten hebben bij een vorige maaltijd.



Slow fish waar geen 
luchtje aan zit.

Wereldwijd wordt zo’n 80% van de vissoorten die gevangen worden voor consumptie,  
volledige bevist of overbevist. In Europa zelfs 88% van deze vissoorten.  

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de V N schat bovendien in dat  
zo’n 20% van de gevangen vis, illegaal is.

Positieve 
alternatieven
Gelukkig zijn er ook vissers die duurzaam met visserij 
omgaan. Zij respecteren de natuur en het breekbare 
evenwicht onder water en maken gebruik van 
vistechnieken die het maritieme leven zo min mogelijk 
schaden. Fish4Ever is een bedrijf die samenwerkt met 
deze vissers.

Fish4ever
Fish4ever werd in 2001 door Charles Redfern 
opgericht en was het allereerste duurzame merk 
visconserven ter wereld. Hij is pionier op het 
gebied van het maken van duurzaam visbeleid. De 

belangrijkste aspecten hiervan zijn: een volledige 
traceerbaarheid van de vangst tot de verwerking, het 
vermijden van bijvangst en te jonge vangst en er wordt 
niet gewerkt met grote internationale schepen.

Dit strikte ethische beleid van Fish4Ever beschermt 
ook de traditionele vissers, hun gemeenschap en 
hun bron van inkomsten. Ook in de fabriek wordt 
deze ethiek doorgevoerd: de vis wordt zorgvuldig 
(grotendeels met de hand) verwerkt met ingrediënten 
van biologische herkomst. Fish4Ever zet zich actief 
in om op alle vlakken duurzaam met de visvangst om 
te gaan. Ze werken hierbij samen met traditionele 
vissersgemeenschappen die met duurzame methoden 
werken. De vissers vangen selectief en leveren hoge 
kwaliteit. In ruil daarvoor krijgen ze een goede prijs 
voor hun vis. Fish4Ever werkt niet alleen samen 
met de vissers, maar ook met maritiem biologen, 
milieuorganisaties en controle-organisaties om op die 

Het probleem met de meeste moderne vistechnieken is, dat er sprake is van enorme hoeveelheden ‘bijvangst’, waar behalve de gewenste vissoort ook 
onder meer zeeschildpadden, zeepaardjes, haaien en albatrossen mee gevangen worden. Verminkt of stervend worden deze dan weer teruggegooid in 
zee. Ook het beschadigen van de zeebodem door het gebruik van bodem-sleepnetten is een groot probleem binnen de reguliere visserij. Veel zeeleven 

wordt onnodig kapotgemaakt. Onderwaterplanten, anemonen, schelpen en andere bodemdieren verdwijnen. Wat overblijft, is een zanderige ruïne.  
 

Tenslotte wordt het kleine, lokale vissers heel moeilijk gemaakt om nog een redelijk inkomen te krijgen uit de visvangst,  
doordat Europese vissers met gigantische boten, wegens visgebrek in hun ‘eigen wateren’ beginnen te vissen voor onder meer Afrikaanse kusten.

mSC-certificaat
MSC (Marine Stewardship Council) is een 
onafhankelijke, internationale organisatie die zich 
inzet om het visaanbod in de zee voor de lange 
termijn te garanderen en de leefomgeving van de 
vissen gezond te houden. 70% van de producten van 
Fish4Ever zijn MSC gecertificeerd. De visproducten 
die deze certificering nog niet hebben, zijn overigens 
wel degelijk op een duurzame manier gevangen. 
Fish4Ever vindt het namelijk niet alleen belangrijk 
dat vis op een duurzame en milieuvriendelijke manier 
gevangen wordt, maar vindt het ook van groot belang 
dat kleine, lokale vissersgemeenschappen een bron 
van inkomsten hebben. Daarom kopen ze een deel van 
hun vis van vissers die wel op een duurzame manier 
vissen, maar vanwege de hoge kosten geen MSC-
certificaat hebben.

Slechts 1% van de oceanen is beschermd. Veel 
wetenschappers denken dat dit 20% tot 40% zou 
moeten zijn. Fish4Ever doneert daarom aan de 
campagne van MSC om meer beschermde reservaten 
te creëren, die zijn afgesloten voor alle activiteiten die 
schade toebrengen aan het zeeleven, zoals visserij, 
scheepvaart, olieboringen en zand- en grindwinning. 
Op die manier kan al het prachtige, waardevolle 
zeeleven, zoals vissen, schelpdieren, koraal en 
zeegras, zich in alle rust herstellen.

transparantie
Fish4Ever vindt het heel belangrijk dat hun producten 
volledige traceerbaar zijn en willen hun klanten zo veel 
mogelijk informatie geven over de herkomst van een 
product.

Op www.fish4ever.co.uk vind je een schat aan 
informatie, onder meer in de vorm van filmpjes die 
uitleg geven over hun werkwijze, filosofie en de 
globale tonijnindustrie.
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waarom is 
Fish4ever  
zo duurzaam?
Ze werken samen met vissers, maritiem biologen, 
milieuorganisaties en controle-organisaties, om op 
die manier de beste keuzes te maken op gebied van 
duurzame en eerlijke vis.

Fish4ever geeft uitgebreide info over de producten, 
de herkomst en de manier waarop ze werken en hun 
keuzes maken.

Er wordt geen gebruik gemaakt van grote industriële 
boten, er is zo goed als geen bijvangst en tevens wordt 
er geen schade aan de zeebodem toegebracht.

Er wordt samengewerkt met lokale 
vissersgemeenschappen.

manier tot de beste keuzes te komen op het gebied 
van eerlijke vis. Zo is er zo goed als geen bijvangst en 
wordt er niet met grote industrieboten gewerkt.

“Alle aspecten van 
duurzaamheid komen terug 
in de missie van Fish4ever: 

Land, Zee & Mensen.”

Bedreigde 
tonijnsoorten
Een aantal tonijnsoorten zijn met uitsterven bedreigd. 
De meest bedreigde soort is blauwvin-tonijn, een 
tonijnsoort die vooral vers gegeten wordt. Deze 
soort is al bijna niet meer te krijgen en wordt door 
Fish4Ever dan ook niet verkocht. Grootoog-tonijn, 
geelvin-tonijn en albacore, zijn drie soorten tonijn 
die volgens een onlangs gepubliceerd rapport alleen 
zullen overleven als er onmiddellijk een quotum 
wordt ingesteld. Dit rapport is gepubliceerd door de 
International Union for The Conversation of Nature 
(IUCN), een samenwerkingsverband dat zich bezig 

houdt met natuurbehoud en het verantwoord gebruik 
van natuurlijke middelen. 

“Fish4ever werkt 
samen met lokale 

vissersgemeenschappen die 
met duurzame methoden 

werken. De vissers vangen 
selectief aan hoge kwaliteit. 

In ruil daarvoor krijgen  
ze een eerlijke prijs  

voor hun vis.”



Berchem 
Uitbreidingsstraat 392 03 218 94 60

Brugge 
Katelijnestraat 142 050 33 31 37

Brussel Zuid Station Fonsnylaan 47 
02 526 93 53

Brussel Ravenstein Galerij Ravenstein 02 289 29 37

Drongen 
Mariakerksesteenweg 34 09 227 07 52

Gent 
Kortrijksesteenweg 148 09 221 37 45

Hasselt 
Guffenslaan 96 

011 93 30 17 

Leuven 
Craenendonck 5 016 23 67 18

Overijse 
Brusselsesteenweg 310 02 731 66 45

Roeselare 
Oude stadenstraat 15 051 22 68 85 

Sint-Lambrechts-Woluwe Tomberg 199 
02 771 53 03 

Torhout 
Industrielaan 3 

050 22 20 97

Ukkel 
Sint Jobsplein 12 02 372 39 78

Waregem 
Henri Lebbestraat 51 056 61 71 21

Watermaal-Bosvoorde Middelburgstraat 1 02 662 16 93

www.origino.be

join us on

facebook


