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Springtime Salad

Zonder

schuldgevoelens
LEKKER

Hoe lekker die boterham met

choco ook is gezond is hij niet Of
toch Met deze pure choeopasta
zonder toegevoegde suikers kan je
zonder schuldgevoelens genieten
5 60 euro

www ligravita be

fROVITAIH
CHOCO

Ingrediënten 1 persoon 1 3
venkel 5 mini tomaages 9
olijven 3 artisjokken alla con

tadina 3 5 g feta 1 3 kropsla
5 blaadjes basilicum
Dressing maak de dressing
door 1 el hibiscusazijn te
mixen met I Ü honingmos
terden 1 Ü ahornsiroop
Meng vervolgens met 3 el
paprika mix olie
Bouw de salade als volgt op
Giet de dressing op do bodem
Voeg vervolgens in laagjes
de venkel tomaatjes olijven
artisjok en feta toe Maak af
met de sla en de basilicum

blaadjes

www oilvinegar com

Proef de lente
Magda

Avocado olie

Gezonde voeding kan helpen
om langer te leven minder

kies voor een gezonder alternatief

ziek te worden er beter uit

met deze avocado olie Geschikt

Schuif de boter aan de kant en

te zien en je energieker tc
voelen Maar wat is nu echt

om koud tc gebruiken bij salades

ECHT W ETEN

hom ook verhitten

gezond Viviane Van Dyck en

Rik VermUytcn formuleren

nii ril iLïmItm

hierop een natuurlijk ant
woord in hun bock Echt w
eten Gezond koken volgens

MUI

groenten of quinoa maar je kan
270

De

smaalt is mild natuurlijk en noot
achtig

y

14 95 euro

de vijfscizoenskeuken

www oilvinegar com

Mmmmmacarons
Chocolatierjean Galler viert de
komst van de lente met twee

INGE
MQERMANS

r

nieuwe macarons in ccn geli
miteerde editie Kies jij voor het
verfrissende limoen citroen of de

gedurfde meloen basilicumcom
bi natie

De twee macarons in gelimiteerde
editie zijn nog tot tot 21 juni 2016
verkrijgbaar in de boetieks van
Galler en kosten

1 50 stuk
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