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Gluten is een eiwit en komt van 
nature voor in tarwe, rogge, gerst, 
spelt en kamut. Het zorgt voor 

elasticiteit en rekbaarheid van meel. 
Hierdoor is glutenvrij brood vaak wat 
anders van structuur dan glutenhoudend 
brood. Bij mensen die lijden aan coeliakie 
of dermatitis herpetiformis (ook wel 
ziekte van Durhing genoemd) kan dit 
eiwit schade aanrichten aan de darmen. 
Door een glutenvrij dieet te volgen 
wordt dit tegengegaan. Een glutenvrij 
dieet geeft natuurlijk beperkingen. in 
de meeste gevallen is het dus ook niet 
uit luxe als je besluit glutenvrij te gaan 
eten. Gelukkig zijn er genoeg glutenvrije 
graansoorten en kun je dankzij onze 100% 
glutenvrije vlokken voldoende variëren. 
Onze vlokken kunnen o.a. worden gebruikt 
als basisingrediënt om mee te bakken en 
te koken of voor het maken van een pap 
(porridge). 
 
In dit magazine willen we je daarom 
graag meenemen in de wereld van onze 
glutenvrije vlokken en je inspireren in 
hoe je ze kunt gebruiken in de heerlijkste 
gerechten.
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Hi, ik ben Hanne, Gewoon Hanne. 
Ik noem mezelf altijd full-time 
foodie, ik ben namelijk gek op eten. 

Ik houd van gezonde groene smoothies, 
kant-en-klare diepvriespizza’s en alles 
daar tussenin. Op mijn blog 'gewoonhanne' 
deel ik mijn recepten met iedereen die 
ze wil lezen. Deze recepten zijn ‘gewoon 
gemakkelijk’, ‘gewoon gezond’ en vooral 
‘gewoon lekker’. Want ik geloof dat eten 
geen hogere wiskunde hoeft te zijn, dat je 
keukenkastjes niet vol hoeven te staan met 
superfoods en dat je met gewoon eten al 
een heel eind komt 
 
GLUTENVRIJ ETEN 
Wat veel mensen niet van mij weten is dat 
ik grotendeels glutenvrij eet. Niet omdat 
ik allergisch ben voor gluten, maar omdat 
ik een intolerantie heb voor tarwe. Dat zit 
zo. Ik heb al sinds ik me kan herinneren 
vermoeidheidsklachten en nadat ik voor de 
zoveelste keer door de huisarts naar huis 
werd gestuurd met de opmerking ‘iedereen 
is wel eens moe’, besloot ik eens in de 
alternatieve geneeskunde te duiken. Ik kwam 
terecht bij een mesologe en zij merkte op 
dat ik niet zo goed reageer op tarwe. Sinds 
twee jaar doe ik dus mijn best om tarwe te 
vermijden – al is dat behoorlijk lastig als je 
favoriete eten pizza is en je ook behoorlijk 
gek bent op koekjes. Aangezien glutenvrije 
producten per definitie vrij zijn van tarwe, 
kies ik daar vaak voor.  
 

FAVORIETE VLOKKEN 
Ik heb een heerlijk recept met de 
quinoavlokken van Meesters van De Halm 
gemaakt, maar mijn favoriete glutenvrije 
vlokken van De Halm zijn toch de 
havervlokken. Als former Miss Havermout 
kan dat ook eigenlijk niet anders. Ik ben gek 
op havermout omdat het zo veelzijdig is. Je 
kunt er een voedzame ontbijtpap van maken, 
een lekker bananenbrood of je maalt het tot 
havermeel voor een stapel pancakes. Maar 
bovenal is het gewoon erg lekker. 

TARWE-INTOLERANT 
MET EEN LIEFDE VOOR 

PIZZA EN KOEKJES
Hanne Clemens
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“IK GELOOF DAT ETEN
GEEN HOGERE WISKUNDE

HOEFT TE ZIJN.”
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THAISE BROCCOLISALADE
MET CRUNCHY TOFU

Dep de tofu met keukenpapier goed 
droog. Meng het kikkererwtenmeel met 
de havermelk en de sojasaus. Meng de 

quinoavlokken met het zwarte sesamzaad 
en strooi dit uit over een bord. Verhit een 

bodempje olie in een koekenpan. 

Tijd om de tofu te paneren! Wentel de 
tofu eerst door het kikkererwtenpapje en 

vervolgens door de quinoavlokken. Bak de 
gepaneerde tofu enkele minuten aan beide 

zijden in de hete olie.

Maak ondertussen ook de salade. Breng een 
grote pan water aan de kook. Kook hierin de 

broccoli in enkele minuten beetgaar en spoel 
af onder de koude kraan. 

Meng de broccoli met de sojabonen, lente-ui, 
sesamzaad, limoen en sesamolie. 

Serveer de salade met wat plakjes 
gepaneerde tofu er bovenop. 

Bereidingstijd: 30 minuten
2 personen

quinoa (chenopodium quinoa)

Voor de gepaneerde tofu 
1 blok tofu 
1 volle eetlepel kikkererwtenmeel* 
3 eetlepels havermelk* 
2 eetlepels sojasaus 
60 gram quinoavlokken 
2 eetlepels zwarte sesamzaad 
Neutrale olie om in te bakken

*Van het kikkererwtenmeel en de havermelk maak je 
een papje om de tofu in te marineren. Mocht je niet 
plantaardig eten, dan kun je hiervoor ook een geklutst 
eitje gebruiken. Voeg aan het ei de sojasaus toe en 
wentel hier je plakken tofu in voordat je ze paneert met 
de quinoa vlokken.

Voor de salade 
1 broccoli, in kleine roosjes 
200 gram verse sojabonen 
1 lente-uitje, fijngesneden 
1 eetlepel sesamzaad 
Sap van een limoen 
1 eetlepel sesamolie

https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken-glutenvrij/quinoavlokken/
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Al vanaf de oprichting van De halm maakten 
we van alle soorten granen vlokken. De 
rijst-, boekweit- en gierstvlokken werden op 
dezelfde productielijn geplet als de andere 
vlokken. Pas na het jaar 2000 kregen we de 
vraag of we ook gegarandeerd glutenvrije 
vlokken konden maken. En dat leek ons een 
leuke uitdaging!

Als je iets wilt doen, vinden we dat je het 
goed en professioneel moet doen. Zeker 
als het gaat om producten die van invloed 
kunnen zijn op iemands gezondheid. We 
verdiepten ons in de materie van glutenvrije 
producten en de productie daarvan. We 
bezochten glutenvrije markten om met 
coeliakiepatiënten te praten om er zo achter 
te komen wat echt belangrijk is! Tijdens 
de introductie van onze gegarandeerd 
glutenvrije granen verwerkten we nog steeds 
alle granen op dezelfde productielijn als de 
andere granen, maar deden we een heel 
uitgebreide schoonmaakprocedure van de 

lijn. Alle producten werden na productie door 
een laboratorium geanalyseerd op gluten om 
zeker te weten dat ze glutenvrij waren. 

Nu, ruim 20 jaar later, verwerken we veel 
meer verschillende glutenvrije granen tot 
vlokken en hebben we zelfs een aparte 
productieruimte waarin we de glutenvrije 
vlokken maken. Dit is de meest veilige 
methode om te produceren.

Duurzaamheid zit in de genen van ons 
bedrijf gebakken. Daarom hanteren we 
ook voor de glutenvrije granen de filosofie 
om de granen van zo dichtbij mogelijk te 
halen. Zo komt de rijst niet uit Azië maar uit 
Italië en komt nu de quinoa uit Nederland 
in plaats van uit Zuid-Amerika. Daarnaast 
wordt in de glutenvrije afdeling warmte  uit 
het productieproces terug gewonnen om de 
granen alvast voor te verwarmen.

GLUTENVRIJ PRODUCEREN,
HOE DOE JE DAT?

2 Om glutenvrij te produceren hebben we diverse 
veiligheidsmaatregelen in ons kwaliteitssysteem 
ingebouwd.

1 Alle bij ons aangeleverde grondstoffen worden 
begeleid met een glutenvrij verklaring en/of 
analyse.

3 Voor glutenvrije producten hebben wij een aparte 
productielijn die in een aparte afdeling van ons 
bedrijf staat. Deze productielijn bevat ook geen 

andere allergenen.

4 Om de ruimte te betreden moet je door een 
hygiënesluis.

5 Personeel op deze afdeling heeft speciale 
kleding aan.

6We hebben een apart magazijn voor glutenvrije 
producten.

8 Na productie van glutenvrije vlokken wordt een 
klein sample door een extern lab onderzocht op 
de aanwezigheid van gluten.

7 Onze glutenvrije productiemethode wordt jaarlijks 
ge-audit en is glutenvrij gecertificeerd. 
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100 gram haverzemelen 
1 rijpe banaan 
15 gram cacao 
60 gram pure chocolade chips 
120 milliliter amandelmelk 
50 gram suiker 
4 gram bakpoeder 
Snuf zout 
Olie of boter om de 
muffinsvormpjes in te vetten 

Verwarm de oven voor op 230 graden Celcius.

Vet 6 muffinvormpjes of een muffinbakvorm 
in met boter of olie.

Doe in een grote beslagkom de 
haverzemelen, cacaopoeder, suiker, 

bakpoeder en het zout. Meng goed door 
elkaar.

Mix in de blender de amandelmelk en de 
banaan. Mocht je geen blender hebben kun 
je de banaan prakken met een vork en door 

de amandelmelk mixen.

Voeg de banaan-amandelmelk mix toe aan 
de droge ingrediënten en mix tot een glad 

beslag. Roer de chocolade chips er doorheen.

Vul de muffinvormpjes voor ongeveer 3/4e 
met beslag en bak ongeveer 15 minuten in de 

voorverwarmde oven. Laat afkoelen

Bereidingstijd: 30 minuten
6 muffins

VEZELRIJKE CHOCOLADE-
BANAANMUFFINS

haver (avena sativa)

https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-haverzemelen/
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QUINOACAKE MET
BLOEDSINAASAPPELGLAZUUR

Voor de cake 
200 gram amandelmeel 
125 gram  quinoavlokken (gemalen tot meel met een 
blender of keukenmachine) 
4 eieren (of eivervanger) 
100 milliliter havermelk 
250 gram suiker 
120 gram (plantaardige) boter 
2 theelepels bakpoeder 
een snufje zout 
rasp van 1 bloedsinaasappel

Voor het glazuur 
100 gram poedersuiker 
1 eetlepel bloedsinaasappelsap

Extra 
tulbandvorm of cakeblik 
fruit naar keuze ter garnering

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet de 
tulbandvorm in en bestuif deze met bloem of 

bekleed het cakeblik met bakpapier. 

Meng het amandelmeel, het quinoameel, het 
bakpoeder en het zout in een grote kom. 

Snijd de boter in blokjes en doe deze in 
een andere kom. Mix de boter samen met 

de suiker tot een luchtige massa. Voeg 
vervolgens een voor een de eieren toe. Mix 
tot alle eieren goed opgenomen zijn. Voeg 
dan beetje bij beetje de havermelk en het 

mengsel van droge ingrediënten toe. 

Doe het beslag in de tulbandvorm of het 
cakeblik en zet dit in de oven. Bak de cake in 

45 tot 50 minuten gaar. 

Maak ondertussen alvast het glazuur. 
Meng de poedersuiker met het 

bloedsinaasappelsap. Als het glazuur te dik 
is kun je wat extra sap toevoegen. Is het veel 
te dun? Voeg dan wat extra poedersuiker toe. 

Laat de cake buiten de oven goed afkoelen 
en garneer hem dan met het glazuur en vers 

fruit naar keuze.

Bereidingstijd: 30 minuten
2 personen

quinoa (chenopodium quinoa)

https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken-glutenvrij/quinoavlokken/
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SUPERSNELLE
BLOEMKOOL-GIERSTSOEP

400 gram bloemkoolroosjes 
1 wortel (ongeveer 70 gram) in 
dunne plakjes 
100 gram gierstvlokken 
1 liter groentebouillon 
120 milliliter (plantaardige) 
kookroom 
sap van een halve citroen 
snufje nootmuskaat 
handje verse peterselie 
peper en zout

Maak van de bloemkool kleine hapklare 
roosjes. Kook deze 3-4 minuten koken in de 

bouillon.

Voeg daarna de wortel en de gierstvlokken 
toe. Laat 10 minuutjes op laag vuur pruttelen 

totdat alles gaar is. Roer zo nu en dan door.

Roer de citroensap en de (plantaardige) 
kookroom door de soep. Voeg daarna de 

nootmuskaat toe. 

Breng op smaak met zout en peper en 
serveer direct met als garnering wat verse 

peterselie.

Bereidingstijd: 15 minuten 
4-6 personen

gierst (panicum miliacaum)

https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken-glutenvrij/gierstvlokken/
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Rijst, maïs en haver klinkt ons allemaal 
bekend in de oren, amaranth en 
teff waarschijnlijk wat minder. Als 
ontbijtgranenproducent geloven wij niet 
in het goedkoopste van ver weg, maar in 
het lekkerste en beste van dichtbij. Als de 
granen niet op Nederlandse bodem kunnen 
groeien, dan halen we ze van zo dichtbij 
mogelijk! 
 
AMARANTH 
Wordt niet in Europa geteeld en komt vanuit 
Azië of Zuid-Amerika.

BOEKWEIT 
bij boekweit hanteren we de volgorde 
Europa, Zuid-Amerika en China op basis 
van beschikbaarheid. Vroeger werd er op 
de zandgronden in Nederland wel boekweit 
geteeld. Boekweit werd ook wel ‘het graan 
van de armen’ genoemd omdat het op arme 
grond groeit wat vaak van een arme boer 
was. Sinds de opkomst van de kunstmest 
wordt er bijna geen boekweit meer geteeld 
in Nederland. Door de kunstmest werd het 
ook mogelijk om goede opbrengsten van 
tarwe en andere gewassen te krijgen op de 
zandgronden.

GIERST 
bij gierst is er sprake van hetzelfde principe 
als bij boekweit. Gierst is niet altijd even 
makkelijk verkrijgbaar; vooral biologische 
gierst met de juiste kwaliteit niet. We 
proberen onze gierst te importeren uit 
Europa (bijvoorbeeld Polen), lukt dát niet, dan 
wijken we uit naar de Verenigde Staten en 
als dat niet mogelijk is komt het uit China.

HAVER 
De haver voor onze havermout en 
havervlokken komt van vruchtbare 
Nederlandse bodem. Haver past heel mooi 
in het Nederlands klimaat en past ook  heel 
mooi in een glutenvrij dieet. Wij zijn één 
van de initiatiefnemers van de Nederlandse 
glutenvrije haverketen. Onze haver komt dan 
ook uit deze keten. Enkel de haverzemelen 
komen uit Duitsland omdat wij deze helaas 
nog niet zelf kunnen maken.

MAIS 
Onze mais komt uit Italië. De maïs die wij 
gebruiken is namelijk zoete maïs en deze 
wordt in Nederland niet voor menselijke 
consumptie geteeld. 

QUINOA 
Hoera! Trots dat we zijn - sinds kort 
verwerken we quinoa van Nederlandse 
bodem. Dat scheelt ontzettend veel 
foodmiles ten opzichte van Zuid-Amerikaanse 
quinoa! De meeste quinoa die je in de winkel 
vindt is niet volkoren; onze  Nederlandse 
quinoa wel.

RIJST 
Bij rijst denken we al snel aan Azië, maar 
niets is minder waar, de rijst voor onze 
rijstvlokken komt uit italië!

TEFF 
Teff importeren we uit Spanje. Ondanks dat 
dit gewas in Nederland wel geteeld wordt 
zijn er in Nederland nog geen telers die 
biologische teff verbouwen.

DE HERKOMST VAN ONZE
GLUTENVRIJE GRANEN

Ik ben Melissa van het blog 
Lislovescooking. Op mijn blog 
(lislovescooking) deel ik glutenvrije en 
creatieve recepten! Ik vind namelijk dat 
eten er, naast heel lekker, er ook leuk 
uit moet zien. Want hoe mooier, vrolijker 
en kleurrijker je recept eruit ziet, hoe 
lekkerder de creatie ook weg eet!

 
 
 
Een paar jaar geleden had ik een slechte 
relatie met eten. Ik was het zat hoe ik altijd 
en elke dag at en was vastbesloten om het 
koken weer superleuk te gaan vinden. In het 
begin was dit een zoektocht naar al snel 
ontdekte ik als je eten er mooi en kleurrijk 
uit laat zien je extra geniet. Ook kwam ik 
erachter dat mijn lichaam beter reageert op 
minder gluten en lactose en vanaf toen ben 
ik mij daar in gaan verdiepen!

 
 
Het is heel leuk om met onbekende 
producten een lekkere maaltijd te creëren 
waar je zelf van kan genieten! Mijn uitdaging 
is ook altijd om zoveel mogelijk mensen uit 
te dagen om zelf een lekkere, creatieve en 
kleurrijke maaltijd op tafel te laten toveren 
en te laten genieten! Voor dit magazine 
ontwikkelde ik twee recepten die je op de 
volgende pagina's kunt vinden!
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“HOE MOOIER,
HOE LEKKERDER!”
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BLAUWE BESSEN
CHOCOLADE KWARKTAARTJE

Voor de bodem 
35 gr teffvlokken 
5 gr cacaopoeder 
2 a 3 medjoul dadels 
1 a 2 tl (amandel) melk 
Snufje zout 
 
Voor de vulling 
100 gr (diepvries)blauwe bessen 
1 el (plantaardige) kwark 
1 blaadje gelatine* 
Optioneel: 1 tl maple syrup

*wil je dit taartje plantaardig 
maken? Gebruik dan agar agar.

Verwarm de oven voor op 180 graden  Celcius 
en vet een springvormpje van 12 cm in of 

bekleed deze met bakpapier.

Ontpit de dadels en kneed deze door het 
teffmeel en het snufje zout. Voeg beetje bij 
beetje de melk toe want je wilt niet dat je 

beslag te nat wordt. Je moet het kunnen 
kneden. Als je deeg te stug voelt, voeg dan 

nog wat melk toe. Nog niet zoet genoeg? 
Voeg nog een dadel toe. Te nat? Voeg dan 

wat extra teffvlokken toe.

Druk je deeg goed aan in de bodem en bak 
voor 10 a 12 minuten in de voorverwarmde 

oven. Laat je bodem goed afkoelen voordat je 
verder gaat.

Bereid de gelatine volgens de verpakking.

Pureer de blauwe bessen, roer hier de 
klaargemaakte gelatine en de lepel kwark 

doorheen. Roer goed door elkaar en giet in 
de springvorm op de afgekoelde bodem. 

Laat je taartje voor minimaal 2 uur opstijven 
in de koelkast.

Versier je taartje met chocolade, vers fruit 
en gehakte nootjes voor een extra feestelijk 

resultaat!

Bereidingstijd: 30 minuten + 2 uur opstijven
2 personen

teff (eragrostis tef)
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https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken-glutenvrij/teffvlokken/
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Voor het taartje 
100 gram rijstvlokken 
75 gram rijstmeel 
250 gram kokosyoghurt 
2 eieren 
1 theelepels bakpoeder 
40-50 gram maple syrup  
Rasp 1 citroen 
50-75 gram witte chocolade* 
250 gram (diepvries)bramen  
 
Als toppings 
Witte chocolade 
Bramen 
Pistachenoten

*wil je dit taartje plantaardig 
maken? Gebruik dan agar agar

Verwarm de oven voor op 180 graden Celcius 
en bekleed een springvorm van 18 centimeter 

met bakpapier.

Was en rasp de citroen en hak de witte 
chocolade fijn.

Roer de yoghurt, eieren en maple syrup door 
elkaar tot een glad beslag.

Roer de rijstvlokken, rijstmeel, bakpoeder 
en citroenrasp door het beslag. Proef of je 
beslag zoet genoeg is en voeg anders nog 

wat maple syrup toe.

Voeg de witte chocolade en bramen door het 
beslag en schep dit in een springvorm.

Bak de taart voor ongeveer 45 minuten gaar 
in de oven. Laat afkoelen en versier met 
meer witte chocolade, verse bramen en 

pistachenootjes.

Bereidingstijd: 60 minuten
6 personen

CITROEN BRAMENTAART
MET WITTE CHOCOLADE

rijst (oryza sativa)
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https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken-glutenvrij/rijstvlokken/
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Je zou kunnen zeggen dat Theo is opgegroeid 
ín de bakkerij. Al op zijn 12e weet hij zijn plekje 
in de bakkerswereld te veroveren. Hij heeft de 

bakkersopleiding in Wageningen gedaan en daarnaast 
heeft hij ook een docentenopleiding tot leraar brood- en 
banketbakken afgerond. Ondanks dat hij nooit actief is 
geweest in het onderwijs, is hij dat wel nog steeds in de 
bakkerswereld. Op het moment in de glutenvrije sector 
waar hij als adviseur werkzaam is. Maar, waar is deze 
interesse voor glutenvrij vandaan gekomen. 
 
GLUTENVRIJ ETEN 
In 1997 besloot Theo zijn eigen bakkerij te beginnen. Rond 
diezelfde tijd werd één van zijn zoons, Joost, regelmatig ziek 
op het moment dat hij van fruithapjes en maaltijden met 
rijst overging op maaltijden met granen. Zijn vrouw, Anja, las 
in alle toevalligheid in een magazine een verhaal over een 
moeder die haar kind omschreef en dit viel precies samen 
met wat er bij Joost aan de hand was. Na onderzoek bleek 
niet alleen Joost, maar ook zijn grote broer Wouter coeliakie 
te hebben. “Als de derde ook nog coeliakie heeft, dan verkoop 
ik mijn bakkerij!” zei Theo toendertijd tegen Anja - gelukkig 
was dit niet het geval. 
 
GLUTENVRIJ: 25 JAAR GELEDEN VS. NU 
“25 jaar geleden was er echt nog heel weinig informatie te 
vinden over glutenvrije producten” vertelt Theo ons. “We 
zijn toen in contact gekomen met een kinderarts en diëtiste 
en zelfs zij moesten zoeken! Vaak werd de herkomst van 
ingrediënten niet genoemd en moest daarvoor gebeld worden 
naar de producent. De oorsprong van een zetmeel werd 
bijvoorbeeld nog niet gedeclareerd, het kon dus maïs, tarwe 
of rijst zijn. Gelukkig moet dat nu wel en dat maakt het een 
stuk eenvoudiger.” 
Sinds een aantal jaren staat glutenvrij extra in de spotlights, 
en niet enkel door mensen met een allergie of intolerantie. 
“Ik kan dat op twee manieren bekijken, commercieel gezien 
zeg ik: interessant! Hoe meer mensen het kopen hoe meer 

er ontwikkeld en verbeterd kan worden. Ten tweede ontstaat 
er ook prijstechnische en  kwalitatieve competitie! Hier 
staat tegenover dat het van belang blijft dat producenten 
heel duidelijk blijven communiceren over de veiligheid van 
producten. Consumenten met een intolerantie of allergie 
moeten 100% kunnen vertrouwen op de veiligheid van het 
product”. 
 
GLUTENVRIJ BAKKEN: DAT IS ANDERE KOEK   
Theo is na de diagnose coeliakie bij zijn zonen thuis zelf 
glutenvrij brood gaan bakken. Dit recept heeft hij toendertijd 
in de bakkerswereld willen vermarkten maar dat was toen 
nog was de markt er nog niet klaar voor. Hij is toen zakelijk 
verder gegaan als regulier bakker en is zelf thuis glutenvrij 
brood blijven bakken voor Joost en Wouter, maar Joost bakte 
op zijn achtste al zijn eigen glutenvrije brood!Dit is eigenlijk 
altijd zo gebleven todat er een partij bezig was met het 
ontwikkelen van een glutenvrij brood waar ik me bij aansloot. 
Privé gezien is het enige wat ik rondom glutenvrij doe zo nu 
en dan wat brood meenemen voor mijn zoons, maar zakelijk 
gezien ben ik wel nog elke dag bezig met het ontwikkelen 
van glutenvrije concepten. Het leven is door toevalligheden 
zo gelopen en ik heb er enorm veel van geleerd!”

"Als je  glutenvrij brood gaat bakken als je  bakker bent, 
is dit alleen maar een handicap omdat het niets meer te 
maken heeft met het bakken van brood. Je bent eerder een 
technoloog dan een bakker. Vers is glutenvrij brood heerlijk, 
maar laat je het een dag of langer staan dan is het een ander 
verhaal”.  
 
Theo vertelt ons dat dit met de vochthuishouding te maken 
heeft. In een brood wil je dat het vocht mooi verdeeld blijft. 
In een brood met gluten gebeurt dit van nature, maar bij een 
glutenvrij brood is dat helaas niet zo mooi geregeld en zul je 
andere manieren moeten gaan onderzoeken. 

Maar waarom is het nu zo moeilijk om glutenvrij te bakken?

THEO VAN HOOF: EEN
BAKKER MET RUIM 40 JAAR 
ERVARING IN GLUTENVRIJ

Nu we in gesprek zijn met een bakker 
met meer dan 40 jaar ervaring kunnen 
we natuurlijk niet ongevraagd laten wat 
zijn gouden tips zijn voor het creëren van 
deze constante factoren in een glutenvrij 
bakproces. Dit zijn volgens Theo “de drie T’s: 
temperatuur, tijd en toewijding”.

TEMPERATUUR: zorg voor een constante 
rijstemperatuur en probeer bij glutenvrij 
bakken het deeg niet op een te hoge 
temperatuur te rijzen. Op deze manier geef 
je de ingrediënten de tijd om hun werk te 
doen. 

TIJD: laat een glutenvrij deeg niet te lang 
rijzen anders raakt de deeghuid lek, verlies 
je gas en dus volume!

TOEWIJDING: blijf proberen. Afwegen, 
stappen opschrijven, leren en verbeteren!

“CONSUMENTEN 
MOETEN 100% KUNNEN 

VERTROUWEN OP DE 
VEILIGHEID VAN HET 

PRODUCT.”

“Het zit in de naam: het feit dat er geen 
gluten in zitten. Gluten zorgt voor een soort 
karkas van stevigheid waar eigenlijk altijd 
een redelijk resultaat uitkomt en dat ben je 
bij glutenvrij bakken volledig kwijt. Je moet 
de stevigheid, tolerantie, luchtigheid en 
andere elementen op een andere manier 
invullen om een beetje en goed brood te 
krijgen. Het belangrijkste is om je kennis 
te gebruiken om een constante factoren te 
creëren in je bakproces”

Heb je een specifieke vraag over glutenvrij 
bakken? Een probleem waar je steeds maar 
tegenaan loopt en niet op kan lossen? 
Theo beantwoordt graag je vraag! Stuur 
een mailtje naar glutenvrij@dehalm.nl met 
als onderwerp ‘glutenvrije hulplijn’ en wij 
zorgen ervoor dat jouw vraag beantwoordt 
wordt!  
 
Wil jij elke week glutenvrije inspiratie? Volg 
ons dan op Instagram en/of Facebook want 
elke vrijdag is bij ons ‘glutenvrijdag’, een 
dag waarop we een glutenvrij recept met je 
delen!

THEO’S TIPS VOOR
GLUTENVRIJ BAKKEN
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140 gram glutenvrije 
havermout of havermeel 
40 gram amaranthvlokken 
100 gram koude (plantaardige) 
margarine 
65g rietsuiker 
1 eierdooier of eivervanger 
snufje zout 
8-10 pruimen 
2 theelepels kaneel 
1 eetlepel suiker

Verwarm de oven voor op 160°C. Vet een lage 
taartvorm van 22cm in met margarine.

Maal de havermout fijn tot bloem in een 
keukenmachine of blender. Doe de meel, 

amaranthvlokken, margarine, suiker, 
eierdooier (of eivervanger) en zout in een 

kom. Snijd de margarine met twee messen in 
kleine stukjes. Kneed dan snel het mengsel 
tot een stevige bal. Als het deeg niet goed 
blijft plakken, voeg dan een eetlepel koud 

water toe. 

Doe het deeg in een zakje of pak het goed 
in in vershoudfolie en leg een half uur in de 

koelkast.

Snijd ondertussen de pruimen door midden 
en verwijder de pit. Snijd de pruimen 

vervolgens in plakjes.

Rol het deeg uit en beleg de taartvorm 
ermee. Leg de pruimen er dakpansgewijs in. 
Meng de suiker en kaneel en strooi het over 

de pruimen heen.

Plaats de vorm in de oven en bak de taart in 
45 minuten goudbruin en gaar.

Bereidingstijd: 60 minuten + 30 minuten rusttijd
10 stukken

PRUIMENTAARTJE
MET AMARANTHBODEM

amaranth (amaranthus)

https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-havermout-750-gram/
https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-havermout-750-gram/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken-glutenvrij/amaranthvlokken/
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100 gram dessertrijst 
500 milliliter plantaardige melk  
2 eetlepels rijststroop 
snufje kaneel  
100 gram rozijnen

Breng de rijst, melk, rijstroop langzaam aan 
de kook.

Laat het 12 minuten koken op heel zacht 
vuur. Roer af en toe zodat het niet aanbrandt. 

Verdeel de rijstepap over de schaaltjes en 
breng het op smaak met de rozijnen en 

kaneelpoeder. 

Het is zowel warm als koud erg lekker!

Bereidingstijd: 20 minuten
4 personen

RIJSTEPAP MET ROZIJNEN

2 eieren 
150 gram gepureerde appels 
100 gram gepureerde wortels 
100 milliliter zonnebloemolie 
200 gram glutenvrij zelfrijzend 
bakmeel 
snufje zout 
snufje kaneelpoeder 
snufje nootmuskaat 
snufje gemberpoeder 
250 milliliter rijststroop

donutbakblik

Verwarm de oven voor op 175˚C en vet het 
donutbakblik in met olie.

Mix de eieren met de suiker schuimig. Mix 
de appel en wortelpuree erdoor tot een mooi 

glad mengsel en voeg de olie toe.

Spatel het bakmeel, zout en de kruiden 
erdoor.

Vul het donutbakblik, gebruik eventueel een 
spuitzak.

Bak de donuts 15 minuten in de oven en laat 
ze goed afkoelen.

Verwarm de rijststroop en wentel de 
afgekoelde donuts door de warme rijststroop.  

Bereidingstijd: 30 minuten
12 personen

VEGGIE DONUTS

Onze rijststroop is een 
goed alternatief voor 
geraffineerde suiker. 

Mild en zoet van smaak. 
Ongeraffineerd en van 

nature glutenvrij. Bij 
de productie blijven de 

natuurlijke eigenschappen 
van rijst zoveel mogelijk 

bewaard en de originaliteit 
van het product 

gegarandeerd. De stroop 
is een goed zoetmiddel 

bijvoorbeeld bij het bakken 
van taarten, gebak en 

desserts, in de yoghurt, 
rijstepap of in warme 

dranken als kruidenthee. 

RIJSTSTROOP 
VAN DE TRAAY

rijst (oryza sativa)
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https://www.detraayhoning.com/index.php/catalog/category/135/rijststroop-bio
https://www.detraayhoning.com/index.php/catalog/category/135/rijststroop-bio
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Hoi ik ben Judith. Ik eet nu ongeveer 14 jaar glutenvrij. 
Na jaren van buikpijn en andere klachten werd eindelijk 
ontdekt dat dit werd veroorzaakt door gluten. Aan het 
begin was het een enorme zoektocht naar wat ik nog 
mocht eten. Om mijn glutenvrije tips en ervaringen te 
bundelen, ben ik begonnen met een blog (ikeetvrij), daar 
deel ik glutenvrije tips, hotspots en recepten. Ik houd 
ontzettend van bakken en kokkerellen, dus ben ik ook 
glutenvrije recepten gaan ontwikkelen. Met mijn blog 
probeer ik mensen te inspireren en te laten zien dat 
glutenvrij eten echt geen beperking hoeft te zijn. Want 
kunnen genieten van lekker eten is toch een feestje!

“GLUTENVRIJ ETEN HOEFT GEEN 
BEPERKING TE ZIJN.”

Fo
to

 's
: J

ud
ith

 V
os

se
n 

- @
ju

di
th

_i
ke

et
vr

ij

Haver is een graansoort dat al duizenden jaren wordt 
geteeld. De oorsprong van haver ligt in Zuidoost-Europa 
en Zuidwest-Azië, maar ook in Nederland kent het telen 
van haver een lange traditie. Al in de middeleeuwen 
werd haver volop geteeld op zandgronden als 
voedingsbestanddeel voor haverkoeken en haversoep. 
Haver was het meest belangrijk als graan voor de het 
brouwen van bier. 
 
Op dit moment wordt er in Nederland zo’n 2000 hectare 
haver verbouwd, maar glutenvrije haver wordt slechts 
op beperkte schaal geteeld. Hoewel haver van nature 
geen gluten bevat, kan het in de praktijk ‘besmet’ worden 
met granen uit naburige percelen of bij het oogsten; 
wanneer oogst- en verwerkingsmachines niet goed zijn 
schoongemaakt. Omdat (glutenvrije) haver hartstikke gezond 
is vinden we het belangrijk hier extra aandacht aan te 
besteden. 
 
De meeste glutenvrije haver is afkomstig uit het buitenland, 
maar het nadeel van deze buitenlandse haver is dat, 
ondanks de gebruikte glutenvrij-claim, de garantie niet 100% 
waterdicht is.  Daarnaast is het veel mooier en duurzamer om 
producten van eigen bodem te kunnen eten! 
 
Meesters van De Halm heeft daarom samen met andere 
partners de Nederlandse glutenvrije haverketen opgericht. 
Dankzij strenge controles en procedures kunnen we op 
deze manier in Nederland garanderen dat de haver uit deze 
keten glutenvrij is. En een mooi bijkomend voordeel is dat 
we hierdoor in Nederland een grotere biodiversiteit in ons 
landschap krijgen, win-win dus! 
 
De geoogste haver kan niet zomaar verwerkt worden. Eerst 
dient de haver gepeld te worden. Na het pellen wordt 
de haverkorrel geschoond en gescheiden van vliesjes en 
gebroken korrels. Dit gebeurt bij onze ketenpartner Van 
Dinter Semo. Daarna wordt de haver in onze glutenvrije 
afdeling geplet tot havermout en verpakt.

IS HAVER NU WÉL
OF NIET GLUTENVRIJ?

Teffvlokken waren nieuw voor mij, maar wat 
is het een smaakvol product. De nootachtige 
smaak doet het goed in veel gerechten. En 
ook met de haverzemelen kan je alle kanten 
op. Maak eens een bananenbrood, granola of 
appeltaart.

Teff is een gewas dat oorspronkelijk uit 
Afrika komt, stamt af van de grassenfamilie 
en bestaat uit hele kleine zaadjes. Het 
past in een gezond eetpatroon omdat het 
boordevol vezels zit. Door het toevoegen van 
teffvlokken aan je maaltijd krijg je een nog 
voedzamere bite, zó lekker!

Verwen jezelf met deze frambozenbites. 
De bites zijn glutenvrij, melkvrij en vrij van 
geraffineerde suikers. Ik maakte de bodem 
van gedroogd fruit en teffvlokken. De bites 
zijn lekker als ontbijt, om te snacken of als 
een gezonder alternatief voor een taartje! 
Ze zijn glutenvrij, koemelkvrij en vrij van 
geraffineerde suikers. Je maakt ze ook nog 
eens zonder oven!
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NO-BAKE FRAMBOZENBITES
VAN TEFFVLOKKEN

Voor de bodem 
150 gram Medjoul dadels 
50 gram gedroogde cranberry's 
100 gram teffvlokken 
50 gram kokosrasp 
1 eetlepel honing 
1 flinke eetlepel kokosolie

Topping 
100 gram ongezouten en 
ongebrande cashewnoten 
3 eetlepels kokosolie 
1 eetlepel honing 
150 gram bevroren frambozen 
2 eetlepels kokosrasp

Haal de frambozen uit de vriezer en doe 
ze in een bakje zodat ze al ietwat kunnen 

ontdooien.

Ontpit de dadels en vermaal deze samen 
met de gedroogde cranberry's in de 

keukenmachine.

Voeg daarna de teffvlokken, kokosrasp, 
honing en kokosolie toe en vermaal het 

geheel tot een massa, maar maak het niet te 
fijn. Je moet nog wat stukjes blijven zien.

Bedek een bakblik van 20x20 centimeter 
met bakpapier. Verdeel het mengsel voor 
de bodem over het bakblik. Duw aan met 
de bolle kant van een natte lepel. Zet het 

bakblik vervolgens in de koelkast.

Vermaal nu de cashewnoten, samen met de 
kokosolie en honing in de keukenmachine 

tot een fijne mix. Voeg de frambozen toe en 
mix deze een tijdje mee.  Wacht 10 minuten 

en vermaal verder totdat het mengsel de 
substantie van roomijs krijgt.

Verdeel de topping over de bodemlaag. Zet 
het bakblik in de koelkast en laat 2 uur 

opstijven.

Snijd in 16 stukken en bestrooi met 
kokosrasp. Bewaar de snacks in de koelkast 

om ze hard te houden.

Bereidingstijd: 30 minuten + 4 uur opstijven
16 personen

teff (eragrostis tef) Fo
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https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken-glutenvrij/teffvlokken/
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MEXICAANSE PAPRIKA’S
GEVULD MET MAÏSVLOKKEN

1 eetlepel olijfolie 
1 kleine rode ui, gesnipperd 
1 teen knoflook, fijngehakt 
50 gram maïsvlokken 
1/2 theelepel gerookt paprikapoeder 
200 milliliter groentebouillon 
1 klein blik kidneybonen 
2 eetlepeks pittige chilisaus 
2 paprika’s 
scheut (plantaardige) kookroom 
peper en zout

Verwarm de oven voor op 200 graden Celcius.

Verhit de olie in een koekenpan en fruit de ui 
en knoflook een paar minuten. 

Voeg daarna de maïsvlokken en de bouillon 
toe. Breng het langzaam aan de kook en leg 

de deksel erop om 10-12 minuten zachtjes 
pruttelen. Roer af en toe door en voeg 

eventueel een scheutje bouillon of water toe 
als het mengsel te droog is.

Spoel de kidneybonen af en laat ze uitlekken. 
Schep ze samen met de chilisaus door het 

maïsmengsel en breng eventueel op smaak 
met zout en peper.

Snijd de paprika’s in de lengte doormidden 
en verwijder de zaadlijsten.Leg ze in een 
ingevette ovenschaal en vul ze met het 

groente-maïsmengsel. Dek losjes af met 
aluminiumfolie.

Zet de paprika’s 15 minuten in de oven. 
Garneer met een scheutje kookroom.

Bereidingstijd: 30 minuten 
2 personen

maïs (zea mays)
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https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken-glutenvrij/maisvlokken/
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Hoi! Ik heet Livia, maar je kunt me ook Liv noemen. 
Ik ben het gezicht achter de food & lifestyle blog 
Liv Label Free en Instagram @livlabelfree, waar ik 

mijn passie deel voor alles wat met voeding en gezondheid 
te maken heeft. Ik geloof dat iedereen uniek is in zijn/haar 
behoeftes en dat geen één dieet of label voor iedereen 
hetzelfde zal werken. Daarom streef ik met Liv Label Free 
(= een leven vrij van labels) na om een optimale manier 
van leven te ontdekken dat bij ieder individu past. Dit 
doe ik door het delen van recepten die toegepast kunnen 
worden op talloze verschillende lifestyles; en vooral bij een 
glutenvrij en/of veganistisch eetpatroon.  
 
Zelf ben ik een erg sensitief persoon, zowel fysiek als 
mentaal. Eten dat rijk is aan voedingstoffen en makkelijk 
verteerbaar is, zijn voor mij cruciale aspecten van mijn 
maaltijden! 
 
Ik volg om die reden een voornamelijk glutenvrij dieet. 
Mensen denken dan al snel dat er niet veel overblijft, maar 
dankzij het brede assortiment glutenvrije graanvlokken van 
Meesters van de Halm zijn de variatiemogelijkheden werkelijk 
eindeloos! Ik vind ze allemaal zo lekker, maar ik denk dat mijn 
top drie lievelingsvlokken zijn: haverzemelen, quinoavlokken 
en teffvlokken. Ze hebben alle drie unieke voedingswaarden 
en hebben daarnaast bijzonder karakteristieke smaken. 
Zo bevatten haverzemelen meer eiwitten en vezels dan 
havermout, waardoor het een ontzettend leuke en voedzame 
variatie is op een traditionele havermoutpap. Quinoa is 
een goed alternatief voor rijst omdat het een wat korrelige 
structuur heeft. Quinoavlokken daarentegen, hebben een 
romige consistentie, perfect voor een ontbijtpap dus! Teff is 
hoog in resistent zetmeel wat helpt bij het op peil houden 
van je bloedsuikerspiegel en bevordert ook een gezonde 
darmflora. Duidelijk zijn deze drie typen glutenvrije granen 
heel bijzonder. 
 
Ik begin vaak mijn dag met pap omdat het snel en vullend 
is, maar ook omdat je er werkelijk alle kanten mee op kan. 
Het klaarmaken van een kleurrijk kommetje glutenvrije pap 
begint altijd met het volgende basisrecept: Meesters van De 
Halm glutenvrije graanvlokken, plantaardige melk, lijnzaad 

en/of chiazaad en een schep plantaardige eiwitpoeder in een 
pannetje aan de kook brengen en laten sudderen totdat je 
een romige pap krijgt. Daarna top ik het af met fruit en een 
lepel notenpasta voor een volwaardig ontbijt: kwalitatieve 
koolhydraten, gezonde vetten, plantaardige eiwitten, en vol 
vezels, vitaminen en mineralen! 

LEVENSLESSEN EN 9 
PORRIDGE-TOPPINGS VAN LIVIA

40g haverzemelen 
7g gebroken lijnzaad 
12g eiwitpoeder 
250ml melk naar keuze 
1 eetlepel pindakaas + meer als 
topping 
1/2 banaan + meer als topping

Doe alle ingrediënten in een 
steelpannetje en breng al 

roerend aan de kook.

Zet het vuur wat lager en 
laat het geheel sudderen tot 

een romige pap.

Serveer met nog een lepel 
pindakaas en de rest van de 

banaan.

DE LEKKERSTE
HAVERZEMELEN

“IK HAAL MIJN
ONTBIJTINSPIRATIE
UIT MIJN INTUÏTIE”

Niks is lekkerder dan 
klassieke pindakaas 
met banaan, toch? 

Zeker wel als we het hebben 
over romige pap gemaakt 
van haverzemelen! Dit recept 
voor haverzemelen pap 
met pindakaas en banaan 
is vezelrijk, eiwitrijk en vol 
gezonde voedingsstoffen.

Elke ochtend haal ik mijn 
inspiratie voor een lekker 
ontbijtje uit mijn innerlijke 
wijsheid, oftewel mijn 
intuïtie. Naast mijn geloof 
dat iedereen een heel uniek 
pad bewandelt op onze 
aarde, geloof ik ook dat 
onze intuïtie zeer krachtig 
is, vaak krachtiger dan we 
zelf denken. We leven in een 
wereld vol stimulus en zijn 
constant geprikkeld vanuit 
de buitenwereld, wat kan 
leiden tot gevoelens van 
overweldiging en stress. 
We vergelijken onszelf met 
anderen en gaan op zoek 
naar antwoorden buiten 
onszelf, maar bijna altijd zijn 
die antwoorden al in ons…
dus weet je voortaan niet 
wat je wil ontbijten? Neem 
dan even 5 minuten de tijd 
om je ogen dicht te doen en 
jezelf de volgende vraag te 
stellen: wat wil ik echt?  
 
Op de volgende pagina vind 
je mijn favoriete ontbijtjes 
met alle glutenvrije granen 
van Meesters van De Halm. 
Ik hoop dat je daar wat 
inspiratie van krijgt!
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https://meestersvandehalm.nl/haver/glutenvrije-haverzemelen/
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Quinoavlokken eet ik het allerliefst met 
bevroren frambozen, pure chocolade en 
een grote lepel amandelpasta. Om van te 
smullen!

Teffvlokken gaan bijzonder goed samen 
met chocolade. Chocoladepap als ontbijt? 
Ja graag! Roer 2 eetlepels cacaopoeder 
door je pap en het resultaat is een gezonde 
ontbijtpap dat smaakt naar brownies!

Havermout is de basis van een heerlijk 
gezond ontbijtje. Blauwe bessen gaan zo 
goed samen met amandelpasta dat het 
samen met havermout ontzettend lekker is! 

Boekweitvlokken zijn misschien wel het 
allerromigste van de vlokkensoorten! Ik 
eet boekweitpap graag met appel, perzik, 
kokosyoghurt, amandelpasta en een snufje 
kaneel. Echt een feestje!

Rijstvlokken zijn ideaal voor een peanut 
butter & jelly combinatie. Niet op een 
rijstwafel, maar op rijstepap! Das’ wel wat 
anders dan Oma’s rijstebrij :)

Maisvlokken horen samen met pindakaas 
en banaan. Maiswafels met pindakaas 
en banaan zijn namelijk echt één van 
mijn lievelingstussendoortjes. Deze heb 
ik gerecreëerd in de vorm van pap met de 
maisvlokken!

Gierstvlokken hebben een lichtzoete, 
nootachtige smaak. Ze gaan dus perfect 
samen met zoete aardbeien en een lepel 
notenpasta!

Amaranthvlokken hebben een aardse, 
diepe smaak. Ik top ze dan graag af 
met zoete banaan, blauwe bessen, en 
zonnebloempittenpasta! 

VOOR ELKE VLOK 
DE PERFECTE

TOPPING Haverzemelen zitten aan de buitenzijde van 
de haverkorrel. Ze staan bekend om hun 
hoeveelheid voedingsvezels en proteïne. 
Haverzemelen bevatten weinig calorieën 

en passen perfect in een gevarieerd 
voedingspatroon en een gezonde levensstijl. 
Onze biologische haverzemelen zijn lekker in 

allerlei gerechten!

HAVERZEMELEN
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40 gram chiazaad 
240 milliliter water 
300 gram boekweitvlokken 
12 gram bakpoeder 
flinke snuf zout 
160 milliliter water 
60 milliliter zonnebloemolie 
een handje zonnebloempitten

Mix in een kommetje het chiazaad en 240 
milliliter water door elkaar. Laat 20 minuten 
staan (roer zo nu en dan door) totdat er een 

gelei-achtige structuur ontstaat. 

Verwarm je oven voor op 180 graden Celcius 
en vet een klein bakblik in met wat olie. 

Maak ondertussen je boekweitmeel door de 
boekweitvlokken fijn te malen in een blender 

of keukenmachine. 

Meng in een beslagkom het boekweitmeel, 
het bakpoeder en het zout. Voeg daarna 160 

milliliter water en de zonnebloemolie aan 
de chiazaadgelei. Het is belangrijk dat je 

niet langer mixt dan nodig is, anders zal het 
brood minder rijzen!

Schep het deeg in het bakblik en top af met 
de zonnebloempitten. Bak 70 minuten in de 

voorverwarmde oven. 

Laat goed afkoelen, snijd in plakken en dan: 
smullen maar!

Bereidingstijd: 10 minuten + 70 minuten baktijd
10 plakken

SUPER MAKKELIJK
CHIA-BOEKWEITBROOD

boekweit (fagopyru esculentum)

https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken-glutenvrij/boekweitvlokken/
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Volg ons: 
Volg Meesters van De Halm ook via: 

Instagram: @meesters_van_de_halm 
Facebook: www.facebook.com/dehalm

www.meestersvandehalm.nl

GRAAN.
pik er eentje mee!
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