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MARTINE 
FALLON  is 
gespecialiseerd in 
energieopwekkende 
voeding. Ze organi-
seert ontgiftingsku-
ren en workshops 
waarin ze mensen 
leert om bewuster 
om te springen met 
voeding. Haar keu-
ken, waarin ze vaak 
biologische produc-
ten of ingredienten 
met antioxidanten 
gebruikt, is bedoeld 
voor mensen met 
een druk leven die 
houden van lekker 
eten. Ze werkte 
mee aan verschil-
lende boeken, 
zoals Feel Good 
Food (Borgerhoff 
& Lamberigts) en 
Stijlvol Dineren 
(Lannoo). www. 
cuisine-energie.be  

GENIETEN recepten 

Kz.
ardemom, met zijn kleine zwarte 
aadjes, is een echt afrodisiacum. Het 

kruid stimuleert het zenuwstelsel en 
gaat zowel vermoeidheid als apathie 
tegen. Door die opwekkende wer-

ing wakkert het seksuele appetijt aan. 
Kardemom komt oorspronkelijk uit Azi6, maar wordt bij 
ons al heel lang in de keuken gebruikt. De Arabieren meng-
den de zaadjes vaak onder koffiebonen, omdat ze wisten dat 
koffie de viriliteit deed dalen: kardemom moest dat effect 
compenseren. Indiërs gebruiken kardemom dan weer om 
hun gerechten op smaak te brengen en de Oude Grieken - 
zo blijkt uit oude geschriften - voegden het kruid toe aan 
hun compotes. Cleopatra parfumeerde haar kamer met 
kardemom wanneer Marcus Antonius eraan kwam. In 
Scandinavi6 vind je het kruid al sinds mensenheugenis 
terug in ingelegde groenten en marinades - wellicht om de 
Vikings bravoure te geven en alle maagden tussen de Maas 
en de Middellandse 
Zee te doen  
yen van schrik. 
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Kardemom werkt  KARD F 
niet alleen lustop- 
wekkend en ontzu-  	\ A 	ROD 
rend maar verbetert 
ook de spijsvertering. 
Het neutraliseert bovendien de geur van knoflook. Een 
mousse van peren en appels met kardemom is dus ideaal 
om een intiem etentje tussen twee geliefden af te sluiten.' F
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MET KRUIDEN 
voor 4 personen 
Voorbereiding: 3 + 4 minuten 
Kooktijd: 5 + 3 minuten 

Ingredienten 
1 liter rijstmelk of een mengeling van rijst- en 
amandelmelk 

2 kopjes spelt-, haver- of rijstvlokken 
2 eetlepels honing (optioneel) 
Masala met amandelen op z'n Indiaas: 
1 glas witte amandelen 
1 glas cashewnoten 
6 saffraandraadjes 
1 theelepel kardemomzaadjes 
1 glas dadels 
1/2 glas pistachenoten 

Bereiding 
Giet de melk in een pan en doe er de 
granenvlokken bij. Laat 5 minuten zwellen op een 
zacht vuur. Voeg 4 eetlepels masala met 
amandelen toe (zie recept hieronder). Is de 
porridge te dik geworden, giet er dan wat koude 
melk bij. Zoetekauwen kunnen honing toevoegen. 
Masala met amandelen op z'n Indiaas: 
Bak de amandelen, de cashewnoten, de 
saffraandraadjes, de kardemomzaadjes, de dadels 
en de pistachenoten in een braadpan zonder 
vetstof te gebruiken. Mix en bewaar op een droge 
plek. 

Een heerlijk en voedzaam ontbijt voor klein en 
groot, ideaal voor in de koude wintermaanden. 

Kardemom werkt niet alleen 
lustopwekkend rnaar verbetert ook 

de spijsvertering' 
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KIP OP Z'N INDIAAS MET MARTINES CURRY 
voor 6 personen 
Voorbereiding: 15 minuten 
Kooktijd: 10 minuten 

Ingredienten 
2 kipfilets 
1 geutje olijfolie 
2 citroengrasstengels 
1 chilipepertje (optioneel) 
1 sjalot 
300 ml water 
1/2 blokje plantaardige bouillon 
6 eetlepels kokosmelk 
4 Thaise citroenblaadjes (optioneel) 
1 kom bloemkoolroosjes 
6 eetlepels kastanjechampignons (of 
shiitakes) 
1 courgette 
Martines curry: 2 eetlepels kurkumapoeder, 
1 eetlepel zwarte peper,1 eetlepel 
korianderzaadjes, 1 eetlepel groene 
anijszaadjes, 1 eetlepel mosterdzaadjes, 
1/2 eetlepel piment d'Espelette, 
1/2 theelepel kardemomzaadjes, 
1/4 vanillestokje 

Bereiding 
Snij de kipfilets in reepjes. Doe de olijfolie in een wok en 
braad daarin gedurende 2 a 3 minuten de kip, de 
fijngesneden harten van de citroengrasstengels, het 
fijngesneden en ontpitte piment (optioneel), de 
gesnipperde sjalot en het fijngesneden teentje knoflook. 
Voeg ook 1 theelepel van Martines curry toe (zie recept 
hieronder). Giet er het water bij en voeg het bouillonblokje 
toe, de kokosmelk, de fijngesneden citroenblaadjes 
(optioneel), de bloemkoolroosjes, de in reepjes gesneden 
kastanjechampignons (of shiitakes) en de courgette, 
geschild, ontpit en in fijne brunoise gesneden. Laat nog 
2 minuten stoven op een zacht vuurtje. Breng op smaak en 
dien onmiddellijk op. 
Martines curry: mix het kurkumapoeder, de zwarte peper, 
de koriander, de groene anijszaadjes, de mosterdzaadjes, 
het piment, de kardemom en de vanille. Bewaar op een 
droge plek. 

4 
 Kardemom'stimuleert het zenuweelsel  * 

en gaat vermoeidheid tegen' 
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voor4personen 
Voorbereiding: 10 minuten 
Kooktijd: 10 minuten 

Ingredienten 
2 appels 
2 peren 
4 kardemomzaadjes 
16 amandelen 
1 stukje gember 
2 eetlepels olijfolie 
1 eetlepel acaciahoning of 
agavestroop 

Bereiding 
Schil de appelen en peren, ontpit 
ze en snij ze in stukjes. Stoom ze 
gaar gedurende 5 minuten, samen 
met de fijngestampte 
kardemomzaadjes. Verdeel over 
4 glazen. Snij de amandelen in 
fijne schiA es en de gember in fijne 
reepjes. Bak de amandelen en de 
gember zachtjes in wat olijfolie. 
Voeg, zodra ze goudbruin worden, 
wat acaciahoning of agavestroop 
toe. Roer enkele keren om met een 
houten lepel en verdeel over de 
glazen. 
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