
Bountiful. Voeding voor een bewuste levensstijl.

De meest succesvolle gezondheidsproducten nu verkrijgbaar 
bij uw drogist. Met o.a. heerlijke gezondheidssappen, verantwoorde
tussendoortjes, zuidvruchten, diverse graansoorten en een 
compleet assortiment superfoods.

Genieten van 
heerlijke en

gezonde 
recepten!

Samen met 
Bountiful.

Nu met
speciale
kortings-

actie!

Bio Kokosolie
500 ml

Spelt muesli koeken en 
cranberry rozijnen koeken
Zonder toegevoegde suikers.

Van € 3,25
Nu voor
€ 2,99

Cranberry-
bessen
500 gr

Malsovit
500 gr

Bio Notenmix /
Studentenmix
200 gr

Bio Lijnzaadolie
250 ml

Bio Basis
Muesli
750 gr

Bio Quinoa
500 gr

Bananen-
vlokken
250 gr

10% korting

Van 5,45
Nu € 4,63

Vast 
verlaagd!

€ 3,98

Normaal € 2,25

Nu 10%
korting

Normaal € 2,79

Nu 2 voor
€ 5,00

Normaal € 3,75

Nu 10%
korting

Normaal € 6,95

Nu € 1,00
korting

Normaal € 4,95

Nu € 1,00
korting

20% korting

Van 6,95
Nu € 5,56

Doe nu uw voordeel met deze aanbiedingen!

Deze actie wordt 
aangeboden door 
uw  drogist:

Deze aanbiedingen zijn geldig 
tot 2 weken na verspreiding, 
zolang de voorraad strekt.

DA Drogisterij De Bautsch
Bautscherweg 47
6418 EJ Heerlen
Tel: 045-5424224



Banaanchiapap
Dit gezonde ontbijt geeft je voor de komende uren voldoende energie! Doordat(gedroogd) fruit gecombineerd wordt met de gezonde vetten uit de chiazaden, hennepzaden en noten zal de opname van de natuurlijke suikers langzamer verlopen, waardoor je bloedsuikerspiegel minder stijgt en je  langer verzadigd bent en meer energie hebt.. Daarnaast zorgen de omega 3 vetten uit de zaden voor actie in je hersenen, om de dag goed te kunnen starten. Dit ontbijt bevat voldoende vezels om een gezonde darmwerking te ondersteunen.

Benodigdheden voor 1 kom:
1 grote banaan
3 el chiazaden
2 el moerbeien
1 el rozijnen
1 el gehakte pecannoten
1/2 el gepelde hennepzaden

Bereiding.
Vermaal de hennepzaden in de blender met 125 ml water tot een witte melk. Voeg

daarna de banaan toe en blend het toteen romig geheel. Als laatste voeg je derozijnen toe en blend die nog even kort mee, zodat deze iets vermalen worden, maar geen pulp. Giet het mengsel in een kommetje, roer de chiazaden er door heen en laat dit 10 minuten staan, zodat de za-den goed kunnen wellen, roer het af en toe even door. Versier de pap met moerbeien en pecannoten. Eet smakelijk!

Boekweitpannenkoeken

Deze pannenkoeken kun je maken met zowel zoet als hartig beleg. De banaan

kan je vervangen voor rood fruit, plakjes mango of ananas, maar ook voor

tomaatjes, komkommer, avocado en pesto. De pannenkoeken leveren je eiwitten 

en complexe koolhydraten die zorgen voor langdurige verzadiging. De bijenpol-

len zijn gemaakt van het stuifmeel van bloemen dat bijen met zich meedragen. 

Ze geven je een echte oppepper en versterken je immuunsysteem door hun zeer

hoge voedingswaarde. Als je last hebt van hooikoorts kan je baat bij bijenpollen

hebben.

Benodigdheden voor 1 portie:

40 gram boekweitmeel

60 gram havervlokken

2 grote eieren
125 ml amandelmelk

snufje zeezout

Topping:
plakken banaan
wat frambozen
1 el bijenpollen
1 el geraspte pure chocola

notenpasta

Bereiding.
Blend het meel met de vlokken, eieren, 

melk en het zout tot een beslag. Verhit 

een klontje kokosolie in een koek-

enpan en bak de pannenkoeken aan 

beide kanten lichtbruin.

Maak ze daarna af met de topping. 

Veel bakplezier & eet smakelijk!

Deze heerlijke recepten zijn samengesteld door 
onze voedingscoach Annemieke de Kroon, 
bekend van het boek Superfood recepten.

Chocoladecakeje

Een heerlijk tussendoortje dat goed is voor de lekkere trek, maar tegelijkertijd ook 

voedzaam is en voldoende energie geeft voor een boost tot aan de lunch of het avond 

eten. Havervlokken zijn verzadigend, rijk aan eiwitten, vezels, magnesium, fosfor en vita-

mine B1. De cacao zit boordevol antioxidanten en gezonde stofjes voor een goed humeur!

Benodigdheden voor 1 cakeje:

1 groot ei
1 grote, rijpe banaan

6 el fijne havervlokken

1 el cacaopoeder

1 el kokosrasp

2 tl ahornsiroop

2 tl kaneel
klein scheutje amandel- of rijstmelk

Bereiding.

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Mix alles in je blender en giet het in een

met kokosolie besmeerde kleine bakvorm.

Je kunt het ook over muffinvormpjes

verdelen. Zet het ongeveer 25 minuten

in de oven en geniet! Je kan een voorraadje

maken en bewaren in de koelkast of

vriezer, dan heb je snel een gezonde lunch

of snack bij de hand.

Probeer deze heerlijke 
en gezonde recepten!

Quinoasalade
Quinoa is een volwaardige vleesvervanger wat voedingsstoffen betreft. De zaden bevatten veel vitaminen, mineralen,  aminozuren, wel 19% eiwitten enenorm veel vezels. Ook heeft het een lage glycemische waarde, wat gezond is voor je bloedsuikerspiegel. Daarnaast heb je natuurlijk de rijke vulling van groent-en die een mooie  aanvulling zijn.

Benodigdheden voor 1 portie:
 80 gram quinoa
grote hand babyspinazie
1/2 courgette
klein handje shiitakes
1 puntpaprika
1 el groene pesto
1 el zachte geitenkaas
1 el gojibessen

Bereiding.
Week de quinoa een paar uur en
wrijf het bittere laagje eraf. Zeef de
zaden en spoel met vers water.
Verhit water in de waterkoker
en schep de quinoa in een steelpan,
voeg het gekookte water toe. 
Zet het goed onder water en laat op 

middelhoog vuur 8 minuutjes pruttel-
en. Roer het af en toe even door. Snijd 
ondertussen de courgette in blokjes, 
de paprika in stukjes en halveer de 
shiitakes. Verhit wat kokosolie in een 
koekenpan en roerbak de groente een 
paar minuten, voeg daar op het laatst 
de pesto bij. Leg de spinazie op een 
bord. Giet de quinoa af als het water 
bijna, maar niet helemaal, verdampt 
is en mix de groente erdoor. Maak af 
met de geitenkaas en gojibessen en 
geniet ervan!

Tip: Je kunt de salade ook laten 
afkoelen en meenemen als lunch voor 
onderweg.

Lever deze bon in en ontvang 
20% korting op 1 of meerdere 
producten uit de recepten.

Recepten

Actie!Actie!
Deze aanbieding is geldig tot 2 weken na verspreiding, zolang de voorraad strekt.


