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VOORWOORD RENS 0504

Lola Quinoa bewijst dat 
het ons en onze telers 
gelukt is om quinoa 
succesvol in Nederland 
te introduceren. Het is 
inmiddels een gewaardeerd 
akkerbouwgewas en 
een gerespecteerd food 
ingrediënt.

De introductie van nieuwe 
gewassen en aanpassingen 
in ons dieet zijn bijzonder 
maar niet uniek. Denk aan 
‘oer-Hollandse’ aardappelen, 
sperzieboontjes, asperges 
en maïs? Nederlandse en 
Europese gewassen die 
hun oorsprong hebben in 
andere werelddelen zoals 
Zuid-Amerika of Afrika. 
We verwachten dat quinoa 
dezelfde route aflegt als de 
aardappel. Onze pieper is 
eveneens afkomstig uit de 

Zuid-Amerikaanse Andes en 
is rond 1500-1600 in Europa 
geïntroduceerd. Het zal dus 
nog wel even duren voordat 
quinoa net zo bekend en 
geaccepteerd is als de 
aardappel. Maar we zijn nu 
samen getuige van de start!  

Quinoa verrijkt onze 
landbouw én ons dieet
Wij noemen het ook wel 
een bron van duurzame 
energie. De energie komt 
langzaam vrij en dat zorgt 
voor een goed gevuld gevoel. 
Daarnaast bevat quinoa 
hoogwaardige eiwitten 
en is het rijk aan vezels 
en mineralen zoals fosfor 
en magnesium. Quinoa 
is van nature glutenvrij 
- zelfs hypoallergeen - 
en past perfect in een 
gezonde levensstijl. Quinoa 

betekent in het Quechua 
(Andes-Equatoriale taal) 
waarschijnlijk niet voor niets 
“Moeder der granen”.

Genieten van een lekker 
Hollands product 
In Nederland verbouwen 
we Quinoa met oog voor 
onze eigen normen en 
waarden. Quinoa met een 
goed gevoel en oog voor 
milieu, voedselveiligheid, 
arbo en fair produce. Het 
vervult mij dan ook met trots 
dat deze voedingswaarde 
kampioen nu ook door onze 
Nederlandse boeren wordt 
geteeld.

Verassend en veelzijdig
In 2012 bezocht ik Bolivia 
en stond ik versteld van 
de veelzijdigheid van 
quinoa. De marktkramen en 

winkelschappen stonden 
vol met allerlei quinoa 
producten: niet alleen quinoa 
zaden, maar ook quinoa 
pasta, quinoa popcorn, 
quinoa pudding, quinoa 
chips, quinoa broodmix 
en zelfs quinoa bier. Deze 
veelzijdigheid zou ook voor 
ons in Europa een goede 
bijdrage kunnen leveren aan 
een gevarieerder dieet. Wel 
zo gezond en leuk! 

Ik ben erg benieuwd hoe jij 
Lola toepast in je gerechten. 
Het zou leuk zijn als je dit met 
ons en je collega’s deelt via 
onze social media. Ik daag je 
uit en wens je veel leesplezier 
en culinaire inspiratie toe!

Rens Kuijten 
mede-oprichter van  
Dutch Quinoa Group

Voor je ligt ons eerste Quinoa  Inspiratieboek met originele 
recepten. We geven  het uit  ter ere van de introductie 
van onze nieuwe Lola Quinoa  productlijn. Wij laten je 

graag kennis maken met de 
verrassende, smakelijke 
en veelzijdige toepassingen 
van Lola Quinoa in  
jouw keuken!  



Lola Quinoa
Het is ons gelukt quinoa, een super gezonde zaadje van 
Zuid-Amerikaanse oorsprong, op onze eigen bodem te laten 
groeien. We hebben nu dus quinoa uit Nederland. Zo kunnen 
we onze passie voor gezonde en lokale voeding waarmaken. 
Met trots presenteren wij u Lola Quinoa; een merk van Dutch 
Quinoa Group; de echte quinoa uit de low lands. 

We hebben dit product ontwikkeld vanuit onze missie; 
Nederland op een leuke en lekkere manier gezonder, 
duurzamer en bewuster te laten eten. Daarnaast willen we de 
lokale productie stimuleren voor een betere toegankelijkheid 
van duurzaam geteelde quinoa.

Dutch Quinoa Group
De initiator van de Dutch Quinoa Group, de eerste 
Nederlandse quinoaketen en het merk Lola Quinoa is Rens 
Kuijten. “Ik ben opgegroeid op een melkveehouderij. Altijd 
was ik al geïnteresseerd in voeding en gezondheid. In 2001 
kwam ik voor het eerst in aanraking met quinoa. Geïntrigeerd 
door de vele voedings- en gezondheidseigenschappen, teelde 
ik het eerste proefveldje quinoa. In eerste instantie bedoeld als 
voer voor ons vee. 

Toen in 2011 de wereldvoedsel en landbouworganisatie FAO 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
de uitdaging schetste om in 2050 op een duurzame manier 
wereldwijd 9 miljard mensen te voeden, begon ik een 
literatuurstudie en ging ik voor research naar Bolivia, het land 
waar quinoa vandaan komt. Quinoa leek mij een goede aanvulling 
op het bouwplan van de Nederlandse akkerbouwer én het 
Westerse dieet. 

Vervolgens benoemde de FAO het jaar 2013 tot het jaar van 
quinoa. Voor mij was dit het moment om een droom werkelijkheid 
te maken. Ons voedselsysteem iets te verbeteren met quinoa 
als symbool. Samen met Wageningen University & Research 
hebben we onderzoek gedaan naar de beste quinoarassen voor 
de Nederlandse bodem. Daarnaast vond ik een compagnon én 
de eerste akkerbouwers die geloofden in mijn verhaal. De Dutch 
Quinoa Group en de eerste Nederlandse quinoaketen waren 
definitief van start!

Ruim 40 betrokken en vakkundige akkerbouwers telen samen 
met ons quinoa op duurzame wijze en zien de voordelen:
• De gunstige invloed van quinoa op de bodemvruchtbaarheid
• Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen nodig 
• Een korte keten 
• Eerlijke en transparante prijsvorming. 
Zo realiseren zij een iets hoger saldo dan bijvoorbeeld met granen. 

en producenten de 
beschikbaarheid van Dutch 
Quinoa te vergroten. Denk 
aan vleesvervangers, 
maar ook vervangers 
van tarwe, rijst en 
andere granen 
zoals in brood en 
andere ontbijt- en 
lunchproducten. 
We gaan door met onze 
droom: quinoa in Europa op 
de kaart te zetten. Maar het 
geeft een enorme voldoening 
om te zien wat er in de 
afgelopen jaren is opgebouwd. 
Het zou ontzettend mooi 
zijn als we dit verder kunnen 
uitbouwen en samen met 
producenten en consumenten 
het voedselsysteem iets beter 
en duurzamer kunnen maken.”

Quinoa van  
Hollandse bodem
Het verschil tussen 

Nederlandse en Zuid-
Amerikaanse quinoa?
Onze quinoa is in 
samenwerking met 

Wageningen Universiteit 
ontwikkeld en op een 
natuurlijke manier 
‘geschikt’ gemaakt voor 
het Nederlandse klimaat 
en groeiseizoen. Deze 
rassen groeien gewoon 
in de buitenlucht en 
worden zonder chemische 
bestrijdingsmiddelen 
geteeld. 
Bijzonder aan onze quinoa is 
dat het, in tegenstelling tot 
reguliere quinoa, volkoren is. 

Dit komt omdat onze quinoa 
geen bitterstoffen (saponine) 
in het buitenlaagje 
bevat. Voordeel is dat dit 
buitenlaagje (dat normaal 
gesproken verwijderd 
wordt) bij ons kan blijven 
zitten (vergelijkbaar met 
witte rijst en zilvervliesrijst). 
Onze quinoa is daardoor 
volkoren en bevat meer 
vezels en mineralen, wat 
het een van de meest 
voedzame soorten in de 
wereld maakt. Dat verklaart 
ook de iets blondere kleur, 
volle, nootachtige smaak en 
lekkere bite. Een bijkomend 
voordeel is dat je onze 
quinoa niet hoeft af te 
spoelen voor het koken!

TELERS

Hoe langer en harder 
we werken, hoe meer 
we het belang van de 
Nederlandse quinoa teelt 
inzien. Samen zetten we 
ons niet alleen in voor een 
beter voedselsysteem, we 
stimuleren ook de lokale 
economie, akkerbouw en 
biodiversiteit. We overzien 
de hele keten en borgen 
en garanderen de kwaliteit 
van onze productie 
en eindproduct. Deze 
transparantie is ongekend in 
de voedselindustrie. 
In het rijstschap van de 
supermarkt is onze Lola 
Quinoa nu te koop. Maar 
daarnaast proberen 
we via andere merken 
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TELEN PRODUCT- 
ONTWIKKELING 
EN VERPAKKEN

VERWERKEN

LOLA QU INOA
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Van Grond 
tot Mond
Het start allemaal met de duurzame teelt van 
quinoa op Nederlandse bodem. Onze telers werken 
hier met oog voor het milieu, voedselveiligheid 
en arbo aan deze ‘voedingswaarde kampioen’. 
Vervolgens verwerken we de vers geoogste quinoa 
tot het ‘nieuwe’ topingrediënt voor de keuken. 
Zodat iedereen de kwaliteit en de kracht van 
Quinoa kan ontdekken: smakelijk, vol hoogwaardige 
eiwitten, rijk aan vezels en mineralen. Gedurende 
het gehele traject van telen, verwerken en 
verpakken begeleiden wij het proces en controleren 
we de kwaliteit.

2 3
schonen

Lola Quinoa: in drie stappen van de Hollandse grond tot mond. 
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assortiment
Dutch Quinoa Group 
(DQG) heeft een breed 
assortiment van lekkere, 
kwalitatief goede en 
duurzame quinoaproducten 
opgebouwd. Onze 
productontwikkeling is 
continu in beweging; zowel 
in eigen beheer als met 
partners. Dat heeft mooie 
producten opgeleverd zoals 
een 100% vega burger met 
17% eiwit en een worst 
met 30% quinoa en 70% 
varkensvlees!

Foodretail assortiment  
Lola Quinoa
Lola Quinoa is inmiddels bij 
meerdere supermarktketens 
en webshops verkrijgbaar en 
wordt regelmatig afgenomen 
door verschillende aanbieders 
van maaltijdboxen.

Lola Quinoa Naturel bevat 
onze volkoren quinoa en is 
verkrijgbaar in een vrolijke en 
handige schenkverpakking 
(175g of 300g) met draaidop. 
Daarnaast hebben we een 
variant met Lola Quinoa + 
Noten & Pitten verkrijgbaar in 
dezelfde handige verpakking 
(275g). Lekker om mee te 
variëren en met net wat meer 
pit, letterlijk!

Foodservice assortiment 
Lola Quinoa
Ons lola quinoa foodservice 
assortiment heeft dezelfde 
vrolijke, frisse en herkenbare 
stijl als in de retail. Horeca 
en andere foodprofessionals 
kunnen zo nog makkelijker 
voor onze Hollandse, volkoren 
quinoaproducten kiezen.
Naast lokaal, lekker en 
duurzaam, staat ook 
gebruiksgemak hoog in het 
vaandel. Onze quinoa hoef 
je vooraf niet af te spoelen 
en kan direct in de pan! 
Daarnaast hebben we voor 
ons nieuwe assortiment 
gekozen voor een sterke 
herbruikbare emmer met 
een hersluitbare deksel 
en handvat. Makkelijk te 
vervoeren en handig in 
gebruik in de professionele 
keuken. In onze emmers 
zitten vier verschillende 
quinoaproducten: 

• Lola Quinoa Naturel (3,5 kg), 
• Lola Quinoa Getoast (3,5 kg), 
• Lola Quinoa Pops (750 g) en 
• Lola Quinoa Meel (3 kg).

Business-to-business 
assortiment Dutch Quinoa 
Group
Voor onze grootzakelijke 
afnemers hebben we een 
assortiment Dutch Quinoa 
ingrediënten opgebouwd 
in zakgoed en bigbags met 
onder andere ook quinoa 
vlokken en quinoa crisps. 
Specificaties zijn aan te 
passen naar wens van de 
klant. 

Toepassingsmogelijkheden
Quinoa kan je op elk moment 
van de dag eten! Om je 
een idee te geven van de 
mogelijkheden met al onze 
verschillende Lola Quinoa 
producten, volgt hiernaast 
een korte toelichting per 
product. 

Quinoa Zaden Naturel (en 
variant met Noten & Pitten)
Hier is het natuurlijk allemaal 
mee begonnen: onze 
duurzame, volkoren quinoa 
van Hollandse bodem! 
Zeer makkelijk in gebruik, 
want doordat het geen 
bitterstoffen bevat, hoeft 
onze quinoa niet gespoeld 
te worden voor het koken. 
Volkoren betekent bovendien 
dat onze quinoa zaden tot 
de meest voedzame van de 
wereld behoren. 
Lola Quinoa is een ideaal en 
glutenvrij alternatief voor 
zetmeelrijke producten 
zoals aardappelen, rijst en 
pasta. Onze quinoa kan je 
ook gebruiken in een salade, 
soep, als vleesvervanger, 
in ontbijtgranen, of in een 
gezonde snack of dessert. 

Getoaste Quinoa
Lola’s getoaste volkoren 
quinoa wordt in de oven 
getoast, waardoor het een 
lekkere, geroosterde smaak 
krijgt! Het is een verrassende 
variatie op Lola Quinoa 
Naturel, vanwege de extra 
volle, nootachtige smaak. 
De getoaste zaden zijn op 
dezelfde manier te gebruiken, 
maar dan met nog meer 
karakter! Zoals je van ons 
gewend bent hoeft getoaste 
quinoa voor gebruik niet 
gewassen te worden.

Quinoa Pops
Door onze volkoren quinoa 
zaden te poffen ontstaat een 
heerlijk luchtige variant. Erg 
makkelijk, want ze zijn al klaar 
voor gebruik en geschikt om 
op elk moment van de dag 
gegeten te worden. Gebruik 
ze als lichte topping over je 
salade, ontbijt of dessert of 
verwerk ze in een zoete of 
hartige snackreep. Ook als 
speelse coating om vlees, vis 
of groente zijn ze erg lekker! 

Quinoa Meel
Volkoren quinoa meel van 
Lola is een prima en glutenvrij 
alternatief voor andere 
soorten meel. Dankzij een 
speciaal productieproces 
krijgt ons meel een lekkere, 
verfijnde smaak. Verwerk 
het in bakproducten als 
brood, quiche, taart of koek, 
als paneermeel voor vlees 
en vis, of als bindmiddel in 
een soep of saus. In zuivere 
vorm, of gemixt met andere 
meelsoorten, is Lola’s 
volkoren quinoa meel lekker, 
makkelijk en voedzaam!

Kijk voor de actuele 
beschikbaarheid van ons 
assortiment op dqg.nl of  

lolaquinoa.nl. 

Heb je vragen of wil je een bestelling 
plaatsen? Neem contact met ons 

op via info@dqg.nl of  
info@lolaquinoa.nl
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NATUREL

Tip: voor 250 gram gekookte quinoa heb je ongeveer  
120 gram ongekookte quinoa nodig. 

Bereiding
Kook de quinoa volgens de gebruiksaanwijzing en laat goed 
uitlekken en volledig afkoelen. Weeg ingrediënten af in de 
keukenmachine en draai het geheel tot een mooi beslag. 
Weeg balletjes van circa 100 gram af en druk deze met een 
vorm uit tot mooie dunne burger. Laat de burger minimaal 
2 uur stevig worden. Bak de burger knapperig en goudbruin.

Ingrediënten voor 5 quinoa burgers: 250 gr gekookte quinoa, 75 gr kidneybonen uit blik, uitgelekt, 50 gr geraspte belegen kaas,  
50 gr kikkererwten uit blik, uitgelekt, 25 gr maiskorrels uit blik, uitgelekt, 50 gr ei, losgeklopt, 30 gr panko broodkruimels,  
2 gr gumbo cajun melange, 1 gr gerookte paprikapoeder, 5 gr fijn zeezout, 1 gr gemalen witte peper. 

LA PLACE
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‘quinoa een écht blijvertje, 
OMDAT HET LEKKER, MAKKELIJK EN 
ENORM GEZOND IS!’

Een burger met de smaak van thuis 
Dagelijks bereiden we bij La Place de lekkerste, 
huisgemaakte gerechten van natuurlijke 
ingrediënten in onze open keukens. We werken 
graag met Nederlandse boeren, telers en 
veehouders uit de regio, die we persoonlijk 
kennen. Daarom vind je Lola Quinoa bij La Place 
terug in onder andere huisgemaakte salades en 
de heerlijke veggie quinoaburger.

Marino Rodrigo 
Specialist Product & Development  
bij La Place
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Getoast bol.com

INnovatieve energie pijler
Mijn naam is Remko Smid en ik ben Horeca Manager bij bol.com. 
Samen met mijn collega’s van het cateringteam verzorgen wij 
iedere dag 1000+ lunches, ontbijten, borrels en diners. Bol.com 
hecht grote waarde aan gezond en lekker eten & drinken voor 
alle medewerkers. Bol.com werkt volgens ‘Energie pijlers’ om een 
gezonde werkomgeving te creëren. De catering is verantwoordelijk 
voor het Nutrition gedeelte. Naast gezond en lekker, passen daar 
ook voedselinnovaties zoals de Lola Quinoa bij. We koken graag 
met Lola Quinoa vanwege de gezondheidsvoordelen maar ook het 
feit dat het product van Hollandse bodem komt. 

get
oaste quinoa,

De lunchpauze is voor ons 
niet alleen het moment 
om de inwendige mens te 
verzorgen, maar ook om 
collega’s te verrassen en 
inspireren om het maximale 
uit zichzelf te halen. Salades 
met getoaste quinoa of 
de yoghurtbeleving met 
gepofte quinoa? Je vindt het 
bij bol.com in het restaurant!

Bereiding
Verwarm de oven voor op 210 graden. Snij de pompoen in 
kleine blokjes. Meng deze met wat olijfolie, peper, zout en rits 
de tijm van het takje in een ovenschaal. Rooster de pompoen 
zo’n 20 minuutjes in de oven. Verdeel de Parmezaanse kaas 
op bakpapier. Bak deze vervolgens 4 minuten in de oven en 
laat afkoelen. Scheur de oesterzwammen en bak deze met 
olijfolie, knoflook en wat peper en zout. Meng ondertussen 
de veldsla in een kom met 1 eetlepel olijfolie, het sap van de 
citroen en peper en zout. Leg dit in een diep bord en strooi 
de getoaste quinoa eroverheen. Verdeel de pompoenblokjes 
en de oesterzwammen over de salade. Breek als laatste de 
Parmezaanse kaas in stukken en verdeel deze over de salade.
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get
oaste quinoa,

Remko Smid

Ingrediënten voor 1 portie: 50 gr veldsla, 30 gr Lola Quinoa getoast, 40 gr pompoen, 50 gr oesterzwam, 
30 gr Parmezaanse kaas, ¼ citroen, 1 teen knoflook, Takje tijm, Olijfolie, Peper en zout.
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POPS

Hemels ontbijten met 
Lola Quinoa pops-granola
In 2010 startten wij met de 
Zeeuwse Hemel in Zierikzee. 
Een restaurant, podium, 
ontmoetingsplek en winkel ineen. 
Vanaf het begin bieden we onze 
gasten de mogelijkheid om onze 
recepten thuis na te maken. We 
geven kooktips aan tafel, die onze 
gasten enthousiast opkrabbelen 
op servetjes. Naderhand 
kunnen ze in ons winkeltje de 
ingrediënten kopen en kunnen ze 
thuis zelf aan de slag.  

Ingrediënten voor 1 middelgrote weckpot granola: Neem een kopje of mok, afhankelijk van de hoeveelheid granola die je wilt maken en 
gebruik dit als basiseenheid bij het afwegen. 1 kop havervlokken, 1 kop zonnenbloempitten, 2 koppen quinoa pops, 1 kop gedroogde gojibessen, 
1 kop gedroogde berberisbesjes, een halve kop wit chiazaad, 1 kop gedroogde minivijgjes, gember, citroen, kokosyoghurt.

GRANOLA

de Zeeuwse Hemel 
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In 2015 hebben we onze gerechten gebundeld in een kookboek. 
Hierin zijn ook twee recepten opgenomen met “quinoa pops”. 
In het ene recept gemengd met Raz el Hanout om over 
onze pompoensoep te strooien. In een ander recept als vast 
bestanddeel van onze Hemelse Granola. 

In 2015 was er alleen nog de Zuid-Amerikaanse quinoa 
verkrijgbaar. Toen we (nota bene!) in Zeeland geteelde quinoa 
ontdekten, waren we meteen enthousiast! De gekookte 
quinoa verscheen direct in een avocadosalade op ons menu. 
Op de Hollandse pops moesten we nog even wachten. Om 
te vieren dat die er nu ook zijn, delen we hier graag ons 
granolarecept. Als je binnenkort bij ons blijft logeren, in ons 
nieuwe pand op de hoek, vind je deze granola gegarandeerd 
terug bij je ontbijt!

Bereiding
Rooster 1 kop havervlokken lichtbruin in een droge koekenpan
en 1 kop zonnenbloempitten op dezelfde manier. Voeg daar 
aan toe 2 koppen quinoa pops, 1 kop gedroogde gojibessen,  
1 kop gedroogde berberisbesjes, een halve kop wit chiazaad 
en meng dit door elkaar. Weeg ook 1 kop gedroogde 
minivijgjes af, verwijder de steeltjes en halveer ze. Voeg deze 
op het laatst aan het mengsel toe.

Serveer met kokosyoghurt en rasp er op het laatst wat 
verse gember en citroenschil (van een biologische citroen) 
overheen.

Monique Hiltermann
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MEEL

Voorbereiding:
Meng van stap 1; water, desem en meel in een kom. Laat dit minimaal 12 uur in de koelkast staan.  
De volgende dag; weeg alle grondstoffen af. Tijdens de laatste deegrust de oven voorverwarmen  
op 220 °C.

Ingrediënten voor 2 broden: Stap 1: 500 gram Kollenberger Speltmeel, 250 gram Speltdesem, 400 ml Water
Stap 2: 250 gram Kollenberger Speltbloem, 250 gram Quinoameel, 150 gram Havermeel, 100 ml Water, 10 gram Gist,  
20 gram Olijfolie van Finca Duernas, 20 gram Zout, Stap 3: 150 ml Water.

Sp
el
t 

Ha
ve

rbr
ood

De
se

m
 Q
uin

oa
 

De
se

m
 Q
uin

oa
 

Bisschopsmolen

Frank van Eerd

Bereiding
Voeg van deel 2 meel, water, olijfolie en zout toe. Meng dit 
goed. Kneed het deeg goed door, zodat het een soepel deeg 
wordt. Even 5 minuten laten rusten. Voeg van deel 3 het water, 
druppelsgewijs toe. Zorg dat het water wordt opgenomen 
voordat nieuw water wordt toegevoegd. Smeer de plastic bak 
in met olijfolie. Wanneer al het water is opgenomen en het deeg  
soepel is, leg je het deeg in de bak met olijfolie. Laat het deeg 
ca. 1.5 uur staan.

Vouw het deeg in vier stappen op de volgende manier:
• De rechterflank van het deeg naar het midden vouwen.
• De linkerflank van het deeg naar het midden vouwen.
• De bovenflank van het deeg naar het midden vouwen.
• De onderflank van het deeg naar het midden vouwen.
• Laat het deeg ca. 1 uur staan.
• Herhaal het proces zoals hierboven weergegeven nogmaals. 
• Laat het deeg weer ca. 1 uur staan
•  Keer de bak om boven de werkbank en verdeel het deeg in 

twee gelijke stukken.
• Het deeg opmaken, in de gewenste vorm.

•    De lucht mag er niet uit worden gehaald!
    Tip: Maak gebruik van een rijsmandje, of vorm het brood en bak 

het op de plaat!
• Narijs van ca 30 minuten. 
• Bak het brood in de oven ca. 45 minuten op 230 °C.

Voor topsporters en topgenieters
“Sinds 2005 ben ik eigenaar van de 
Bisschopsmolen. De eerste 100% 
speltbakkerij van Nederland gevestigd 
bij de oudste nog werkende watermolen. 
Hier laten we onze gasten het drieluik 
‘boer-molenaar-bakker’ beleven door 
te zien, proeven, ruiken en voelen. Als 
bakkerij – graanpakkerij zit duurzaamheid 
in elke vezel van onze organisatie. Het 

gebruik van regionale ingrediënten en 
het zorgen voor een zo kort mogelijke 
keten, is hierin van essentieel belang. We 
willen natuurlijke producten maken die 
niet alleen ontzettend smaakvol maar ook 
voedzaam zijn. De quinoa van  
Dutch Quinoa Group past uitstekend bij 
onze denkwijze, doordat het op eigen 
bodem verbouwd wordt en het altijd 

volkoren is. Met het quinoameel maken 
we een heerlijk Desem Quinoa Spelt 
Haverbrood: licht, mals en met een 
nootachtige smaak van het eiwitrijke 
quinoameel. De combinatie van lekker en 
voedzaam zorgt ervoor dat het brood ook 
een favoriet is onder de topsporters, met 
Steven Kruijswijk  (Team LottoNL-Jumbo) 
als grootste fan.”
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“In 2011 kookte ik voor 
het eerst met quinoa. Ik 
wilde mensen iets laten 
proeven wat ze nog 
nooit gegeten hadden. 
Wel vond ik het jammer 
dat het helemaal uit 
Peru ingevlogen moest 
worden. Daar is nu 
gelukkig verandering 
in gekomen! Quinoa uit 
Nederland! Hell yeah!!”

Ingrediënten voor 4 personen: 300 gr Lola Quinoa Naturel, 350 gr haricots verts, 1 rode paprika, 1 pot goede kwaliteit artisjokken (300 gr), 
2 goede blikjes sardines (bijvoorbeeld Fish Tales), 6 sjalotten (of 3 grote), 4 smaakvolle tomaten (bijvoorbeeld Tasty Tom), 1 komkommer,  
3 limoenen, 2 aardappels, Paar takjes platte peterselie, Handje wilde rucola, Paar smaakvolle bloemen, zoals rucola- of bieslook bloemen. 

Naresh Ramdjas
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De salade die eigenlijk geheim moest blijven 
“Het onderstaande recept mocht ik eigenlijk van mijn vriendin 
niet vrijgeven, omdat  ze het zo ontzettend lekker vindt. Het 
is heel eenvoudig te bereiden, maar door een paar simpele 
technieken super lekker. Heerlijk fris, het klopt gewoon.”

Bereiding
Kook de quinoa gaar zoals op de verpakking beschreven. 
Zet in een bakpan de sjalot en paprika aan, het mag best een 
beetje aanbakken en dus karamelliseren. Zet apart. Dop de 
haricots verts en snijd doormidden. Bak ze vervolgens aan 
in wat olijfolie en zout. Snijd de aardappels brunoise (kleine 
blokjes) en bak deze in een andere pan met wat olijfolie 
en zout gaar. Snijd de tomaten en komkommer brunoise. 
Meng alle ingrediënten met elkaar en breng op smaak met 
limoensap, olijfolie en zout. Maak af met peterselie, wilde 
rucola en de bloemen.

Naresh Ramdjas
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Happaz Catering: 
Happaz Catering is: puur • dagvers • homemade  
• lokaal • veel groenten • sfeervol • onderscheidend  
• ongedwongen • warm • persoonlijk • genieten  
• vol smaak • styling • enthousiast • organiseren  
• koken op locatie 

Ingrediënten voor 4 porties kruidige quinoa salade:
200 gr Lola Quinoa Getoast, 1/2 ontvelde paprika, 1 tomaat 
zonder zaadlijsten, 1/2 sjalot, ½ Avocado, Handje knolselderie, 
Pijnboompitjes, Parmezaan, Chip, Cress, Eetbare bloem.
Kruidenolie: Biologische olijfolie, Basilicum, Platte peterselie, Zout, 
Peper, Knoflook. Limoen crème: Zelfgemaakte mayonaise,  
Sap van ½ limoen, Rasp van ½ limoen.

Getoast

Bereiding
Stoom de quinoa 15 min in de oven of kook het volgens de bereidingswijze op 
de verpakking. meng de quinoa en de groenten in een kom, voeg daar goede 
olijfolie, limoensap, peper en zout aan toe. Leg de salade op het bord met 
gebruik van een ring vorm. Doe de ingrediënten voor de kruidenolie in een kom 
en mix met een staafmixer. Verhit het mengel tot 50 à 60 graden zodat het 
mooi groen blijft. Druppel de kruidenolie voorzichtig om de quinoa heen.  
Meng de mayonaise en limoen sap en raps bij elkaar tot een gladde en frisse 
crème. Afwerking met limoen crème, chip, cress & eetbare bloem.

Happaz Catering

Een onvergetelijke salade
In 2009 gaf Renske Stapper haar culinaire droom vorm door 
Happaz Catering op te richten. Renske heeft een kunst & culinaire 
achtergrond en is vol passie voor heerlijk eten. In 2010 versterkte 
Peter van der Tuuk het team. Inmiddels is Happaz uitgegroeid tot 
dé cateraar van Den Bosch en omstreken! Het team van Happaz 
kookt, bedenkt, organiseert, serveert, kleedt de locatie sfeervol 
aan en zorgt voor een onvergetelijk moment voor jou & je gasten! 

Kruidige quinoa      salade

Kruidige quinoa      salade
Renske Stapper
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MEEL

Natuurlijk quinoa wokgerecht 
Onze naam De Baeckermat zegt het al: “De Oorsprong”.  
Van kinds af aan is ons de liefde en het respect voor 
de natuur bijgebracht. Onze visie is: wat de natuur ons 
“natuurlijk” levert, draagt bij aan een betere gezondheid. 
Daarbij past de samenwerking met de Dutch Quinoa 
Group en Lola Quinoa perfect. Een samenwerking die snel 
tot stand kwam omdat onze broer quinoa teelt voor deze 
organisatie. Lola Quinoa past helemaal bij de doelstelling 
van ons restaurant: korte ketens en eerlijke producten. 
Zo blijven wij, Esther en Judith, trouw aan onze roots.

Bereiding
Gewokte quinoa:
Kook de quinoa volgens aanwijzingen op de verpakking.  
Zorg dat de warme groenten beetgaar zijn. Verhit de olijfolie 
in de pan en voeg de rode ui toe gevolgd door de rode 
paprika, bloemkool, broccoli, boontjes, spitskool, lente ui en 
de winterwortel toe. Liefst achter elkaar zodat de pan op 
temperatuur blijft. Voeg de gegaarde quinoa toe.

Scampi’s in tempura van Quinoa meel:
Pel de 24 scampi’s maar laat het staartje eraan. Maak een 
inkeping in de rug van de scampi tot het staartje. Doe de 
meel en de eieren in een kom, roer dit met de garde door 
en voeg de spa toe. Breng op smaak met een beetje zout of 
kruidenzout. Voeg als laatste een handje quinoa pops toe. 
Zet de frituurpan aan of verhit veel olie in de pan. Zodra de 
olie heet genoeg is; pak de scampi bij het staartje vast en haal 
het door de tempura mix. Bak à la minute de scampi’s in de 
olie en daarna direct opdienen.

Pernodkerriesaus:
Verwarm 150 ml kookroom met 15 gr kerriepoeder en een 
scheutje pernod of ricard naar eigen smaak. Breng verder op 
smaak met peper en zout of groentebouillonkruiden.
Bindt de saus tot gewenste dikte met maïzena.

Het gerecht kan uiteraard ook zonder de scampi’s worden 
geserveerd waardoor het een vegetarisch gerecht wordt.
Daarbij is dit gerecht glutenvrij.

4 personen: 350 gr Lola Quinoa Naturel zaden, 1 rode paprika, 3 lente ui, 1 rode ui, 1 winterwortel geraspt, 125 gr cherry tomaatjes 
warme groenten (gegaard), 50 gr bloemkool, 75 gr broccoli, 50 gr boontjes, 100 gr. spitskool, olijfolie, groentebouillonkruiden, weinig water, 
24 scampi’s, 60 gr quinoa meel, 60 gr spa, 2 eieren, Handje Lola Quinoa Pops.
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Esther Baecke en Judith Meyer-Baecke
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NATUREL

Het beste van twee werelden! 
VITAM is een jonge en 
ondernemende cateraar. 
Vertrouwen en decentraal 
ondernemerschap vormen 
de basis voor onze aanpak en 
dienstverlening. We hebben 
respect voor de mens en natuur. 
Het is onze missie om mensen 
te verleiden te kiezen voor 
een verantwoorde en vitale 
levensstijl.

Wij zijn altijd op zoek naar 
assortimentsverbetering. 
Minder vlees, meer groenten 
speelt hierin een belangrijke 
rol. Uit onze ‘zoektocht’ is de 
samenwerking met Heyde Hoeve 
(Gerwen) en Dutch Quinoa 
Group (’s-Hertogenbosch) 
ontstaan en is Ookworst 
ontwikkeld. Ookworst smaakt als 
een gewone worst, maar heeft 
een beter verhaal! De worst 
is van lokale herkomst. Bevat 
minder (70%) en smaakvoller 
vlees en beschikt over meer 
vezels door de toevoeging van 
Nederlandse quinoa (30%). 
Minder vlees en meer vezels,  
dat is de Ookworst!

Ingrediënten voor 1 portie: 1 Ookworst. Saus: 5 lepels mayonaise, 1 theelepel gerookte 
olie, 1 theelepels gerookte chipotle tabasco, Sap van halve limoen, 1 klein scheutje 
gembersiroop. Kleurrijke kool: 50 gr. spitskool fijn gesneden, ½ theelepel kurkuma,  
½ sap van halve limoen, ½ theelepel gembersiroop, ½ theelepel olijfolie, ½ theelepel 
witte wijnazijn, ½ theelepel honing. Zoet zure rode ui: 2 rode uiringen (zeer fijn),  
100 ml balsamicoazijn, 4 eetlepels suiker. Broodje + garnituur: 1 pitabroodje,  
5 blaadjes spinazie, 1 rode paprika (julienne), handje tortilla chips, 1 rode kool fijn 
gesneden, 1 eetlepel gefrituurde ui.

met Ook
worst

VITAM
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Bereiding
Steek de BBQ (of oven) aan. Meng de ingrediënten van de 
saus tot een glad geheel. Meng de ingrediënten voor de 
kleurrijke kool. Fruit de ui met wat olie in de pan, voeg de 
suiker toe en laat 5 minuten zachtjes koken, Blus af met 
balsamicoazijn en laat 5 minuten koken. Snijd de paprika en 
rode kool in julienne (dunne reepjes). Grill de worst 3 minuten 
per zijde goudbruin. Grill het pita broodje 3 minuten om en 
om. Snijd het broodje open en beleg het broodje met de saus, 
worst en garnituur. 

Igor Langeveld
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ZAADJE

wist je 
dat?

.... de quinoa plantjes heel efficiënt 
omgaan met water? Per kilo product 
verbruikt quinoa minder dan de helft 
aan liters water dan tarwe en maïs en 
1/5 van de hoeveelheid ten opzichte van 
rijst. Zo draagt quinoa op een natuurlijke 
manier bij aan een duurzamere teelt!

Hoe spreek je quinoa nou eigenlijk uit?
Wat ons betreft is het gewoon ‘Kie-no-wa’. Ons product is net zo 
Hollands als aardappels en moet even toegankelijk worden als rijst. 
We spreken hamburger toch ook niet op z’n Amerikaans uit? 

Waarom is Lola 
Quinoa volkoren?
Onze quinoa rassen bevatten 
geen bitterstoffen (saponine) in 
het buitenlaagje. Dit betekent dat 
onze quinoa zijn buitenlaagje kan 
behouden, waardoor het volkoren 
kan blijven. Daarom heeft onze 
quinoa ook zo’n mooie, blonde 
kleur en volle smaak. Om dezelfde 
reden hoeft je Lola niet af te 
spoelen! Slim he?

faQ

Wat is quinoa?
Quinoa is een oud gewas en kent zijn 
oorsprong in het Zuid-Amerikaanse 
Andes gebied;  voornamelijk Bolivia en 
Peru. 5000 jaar geleden verbouwde  de 
Inca’s het al en zij beschouwden het als 
heilig voedsel. Niet vreemd, want het is 
een enorm gezond, plantaardig product, 
vol vitamines, vezels en mineralen. 
Bovendien is quinoa een erg veelzijdig 
product, je kan het gebruiken in je 
ontbijt, lunch avondeten of  
als tussendoortje!

.... quinoa een volwaardige proteïne is?  
Het bevat alle negen essentiële 
aminozuren bevat. Dat is best bijzonder 
voor een plantaardig product, omdat 
volwaardige proteïnes voornamelijk 
voorkomen in vis- en vleessoorten, 
eieren en zuivelproducten.

Quinoa 
telers

‘Kie-no-wa’

... we met elke verkochte kilo quinoa bijdragen aan de 
ontwikkeling van nieuwe rassen en kennis over de teelt. 
Zo blijven we groeien in onder meer duurzaamheid, 
efficiëntie en opbrengst. 

.... quinoa een zouttolerante plant is? Omdat de 
zoetwaterbeschikbaarheid wereldwijd een probleem vormt, 
   kan de teelt van quinoa bijdragen aan wereldwijde 
            voedselzekerheid.

12 
minuten

een pan met ruim 2x zoveel water als quinoa50 gram ongekookte 
quinoa per persoon

niet afgieten!

Voor wie is quinoa geschikt?
Quinoa is bijzonder voedzaam en hypoallergeen.  
Eigenlijk is het dus voor iedereen geschikt.  
Maar sommigen hebben er nog meer profijt van:

•  Mensen met glutenintolerantie: quinoa is van nature glutenvrij
•  Vegetariërs: quinoa bevat alle essentiële aminozuren en is rijk aan ijzer 
•  Sporters: quinoa is een bron van hoge kwaliteit eiwit en is rijk aan magnesium
•  Kinderen in de groei en bejaarden: quinoa heeft een uitgebalanceerd en breed 
profiel aan voedingsstoffen en is rijk aan vitaminen, mineralen en vezels

•   Mensen met suikerziekte: quinoa heeft een lage glycemische index  
(in tegenstelling tot aardappelen, pasta en rijst)

•  Zwangere vrouwen: quinoa is rijk aan foliumzuur

... quinoa geen graan maar een zaadje 
is? Officieel is het familie van de spinazie 
en de biet. Het is daarom ook glutenvrij! 
Quinoa wordt ook wel een pseudograan 
genoemd; de manier van telen is hetzelfde 
en de zaadjes worden op dezelfde  
manier gebruikt.  

.... quinoa bijdraagt aan de 
bodemvruchtbaarheid? Quinoa verbetert de 
bodemstructuur, verhoogt het organische 

stofgehalte en is een zogenaamd 
rustgewas voor de bodem.

... we Nederlandse quinoa telen en 
verwerken onder de hoogste eisen ter 
wereld ten aanzien van voedselveiligheid, 
milieu en arbo? Wij vinden dat voedsel veilig 
moet zijn, maar ook met respect tot 
stand dienen te komen. 

Hoe kan quinoa in Nederland groeien?
Ten eerste is quinoa een vrij sterke plant, gewend aan een 
gematigd klimaat en met een groot aanpassingsvermogen. 

Daarnaast selecteert Wageningen Universiteit al sinds de jaren 
90 quinoarassen die goed gedijen in Nederland en Europa. Deze 

rassen groeien gewoon in de Nederlandse buitenlucht en telen wij 
zonder chemische bestrijdingsmiddelen! Quinoa wordt gezaaid in de 

maanden maart/april en geoogst in augustus/september.

Waar is Lola Quinoa verkrijgbaar?
Kijk op lolaquinoa.nl of dqg.nl voor de beschikbaarheid of 
stuur ons een email via info@dqg.nl of info@lolaquinoa.nl 
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