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HAVERMOUT
Goed te weten!
Bereidingstijd: 10 minuten
Ingredienten: 40-50 gram havermout |
200 ml water of ongezoete plantaardige
melk | 1 stuk fruit naar keuze | toppings
naar keuze
Houdbaarheid: het liefst gelijk opeten

En nu?
Breng de havermout met het water of
plantaardige melk aan de kook en laat
het circa 3 minuten zachtjes pruttelen.
Serveer de havermoutpap met een stuk
fruit naar keuze, garneer met wat noten
en breng op smaak met kaneel,
kokosrasp, etc. Zie voor tips de volgende
bladzijde.

HAVERMOUT
Tips
Havermout kun je verwarmen met water
of met ongezoete plantaardige melk. De
lekkerste optie voor ongezoete
plantaardige melk vind ik havermelk.
Je kan heerlijk varieren met toppings.
Denk aan een lekker stuk fruit:
banaan, aardbeien, blauwe
bessen, appel, peer.
Of een handje ongezouten noten,
chiazaad, gojibessen, moerbeien.
Voor de zoutekauwen: een beetje
kaneel, rauwe cacaopoeder, cacaonibs
of kokosrasp.

Havermout

Antioxidanten zijn nodig om gifstoffen,
die dagelijks in je lichaam
terechtkomen, sneller af te voeren.
Havermout is een goede bron van

Mijn favoriete ontbijt: havermout.
Havermout bevat een grote
hoeveelheid van de oplosbare vezel
beta-glucan. Oplosbare vezels nemen
in de darmen veel vocht op en zorgen
voor een soepele ontlasting. Hiermee
voorkom je verstopping. Havermout is
een goede bron van
plantaardige eiwitten. Eiwitten zijn
een belangrijke bouwstof voor ons
lichaam. Havermout is rijk aan
verschillende vitamines en mineralen.
Met een havermout ontbijt begin je de
dag al goed: met veel essentiële
voedingstoffen.
Tegenwoordig eten wij te veel voedsel
dat slechts dient als vulling, maar
geen opbouwende functie heeft.
Hierdoor ontstaan tekorten aan
vitamines en mineralen in ons lichaam.
Deze vitamines en mineralen zijn juist
zo belangrijk voor veel processen in
ons lichaam.

antioxidanten, waaronder polyfenolen
en ferulazuur. Uit onderzoek blijkt dat
de soorten polyfenolen die in
havermout zitten ontstekingsremmend
werken. Hierdoor biedt het bescherming
tegen hart –en vaatziekten, darmkanker
en huidaandoeningen.

