RECEPTEN WORKSHOP KRUIDEN
gouden pasta
een wist-je-datje
Het hoofdingrediënt van gouden pasta en gouden melk is kurkuma (of geelwortel of goudwortel).
Geelwortel of kurkuma wordt geteeld in tropische en subtropische landen, zoals India en China. De belangrijkste werkzame, helende, stof in kurkuma is curcumine.  Dit is het stofje dat ontstekingsremmend werkt, een sterke antioxidant en antibacterieel is en giftig voor tumorcellen lijkt te zijn. Er zijn duizenden onderzoeken gedaan naar curcumine en de helende werking ervan op ons lichaam (inclusief onze hersenen) lijkt eindeloos. Inmiddels zijn er al meer dan 600 preventieve en therapeutische toepassingen in allerlei onderzoeken beschreven.

benodigdheden
fornuis
2 pannetjes
2 lepels
2 gardes
2 (confituur)potjes om de gouden pasta in te doen
	
ingrediënten
¼ kopje (bio) kurkumapoeder
½ kopje water
½ à 1 theelepel gemalen zwarte peper
1½ eetlepel extra virgin kokosolie
	
werkwijze
– Doe alles in een pannetje en verwarm het water, de kurkuma en de zwarte peper.
– Blijf ongeveer 7 à 10 minuten roeren op het laagste vuur. Voeg wat extra water toe als het helemaal opdroogt. Deze minuten zijn belangrijk zodat de zwarte peper de werkzame stoffen in kurkuma kan gaan verhogen. Uiteindelijk bekom je een dikke pasta.
– Haal van het vuur en voeg de kokosolie (met behulp van de garde) toe. De gouden pasta is nu klaar. 
– Doe deze in een glazen potje met deksel en zet in de koelkast. Deze kun je voor maximaal 2 weken bewaren.

gouden melk

benodigdheden
fornuis
2 pannetjes
2 schenkkannen
2 gardes

ingrediënten
1 theelepel gouden pasta
2 kopjes amandel- of rijstmelk (of nog beter: rauwe melk of kokosmelk)
Naar smaak kan je de volgende kruiden toevoegen: vanille, kaneel of honing (deden wij niet)

werkwijze
– Doe 2 kopjes melk met 1 theelepel gouden pasta in een pannetje en warm rustig op, maar niet laten koken! Meer/minder pasta toevoegen kan uiteraard naar eigen smaak. Een garde werkt handig om de pasta goed met de melk te vermengen;
– Als de gouden melk op ideale temperatuur is (warm om te drinken), haal je het pannetje van het vuur af.

happy drink
een wist-je-datje
De happy drink is één voorbeeld van oneindig veel mogelijke varianten van een kruidenthee.
Deze thee heeft een zuiverende werking op je lever. Appelazijn heeft een sterke, alkaliserende werking. Gember komt uit Zuid-Azië. De smaak is scherp, kruidig en pittig. Gember werkt o.a. ontstekingsremmend en bevordert de spijsvertering.

benodigdheden
fornuis
2 pannetjes
2 raspen
lange, houten lepels om te roeren
citruspers
zeef
2 schenkkannen

ingrediënten
1 l water
5 cm gemberwortel, geraspt
1 citroen
(maximum) 1 theelepel appelazijn
2 à 3 eetlepels honing

werkwijze
– Rasp de gember;
– Rasp de citroen en pers die uit;
– Breng het water met de gember, het sap en de rasp van de citroen aan de kook en laat het 10 minuten trekken. Roer af en toe zachtjes om;
– Zeef het mengsel;
– Breng op smaak met een heel klein beetje (paar druppels) appelazijn;
– Voeg achteraf naar eigen smaak honing toe.

een hand- en/of lichaamsscrub met zeezout (en andere ingrediënten naar keuze)
een wist-je-datje 
Waarom scrubben?  Het verwijdert de dode huidcellen, je huid kan zich vernieuwen en weer beter ademen. Zo krijg je een zachte, glanzende huid. Ook verzorgingsproducten worden zo beter opgenomen, ingegroeide haartjes en puistjes hebben minder kans of verdwijnen.
Voor het maken van een eenvoudige scrub bestaan er wel honderden “recepten”.  Als regel geldt dat je steeds een vloeistof zoals een olie of honing nodig hebt en een korrel van zout of suiker. Indien je dat wenst, kan je nog verse kruiden en/of enkele druppels essentiële olie toevoegen om de scrub meer geur te geven. Gebruik je kruiden met vrij grote bladen, dan is het handig om die eerst fijn te maken vooraleer je ze aan de scrub toevoegt. Je kan ook meer of minder olie toevoegen, afhankelijk van hoe vochtig/droog je de scrub wilt hebben. Alles goed mengen, in goed afsluitbaar potje doen en klaar! De scrub blijft enkele weken bruikbaar.
Suiker is het best voor de gevoelige of droge huid. Deze zachte korrel lost op in het water en kan je tot 2 x per week gebruiken.
Zout is een hardere korrel en gebruik je beter niet voor je handen en gezicht, wel voor het lichaam.
Kies steeds een scrub die jou aanspreekt of maak er eentje helemaal naar je eigen voorkeur.

benodigdheden
kopjes als afmeetinstrument
mengkommetjes
lepels
kommetjes om de scrub in te bewaren (confituurpotjes)
enkele teiltjes om de handen in te wassen na gebruik van de scrub
badhanddoeken

ingrediënten
1 kopje zeezout of epsomzout (=ontgiftend zout)
½ kopje kokosvet of olie (amandel- of zonnebloem- of olijfolie)
10 à 15 druppels etherische olie naar keuze van pepermunt of lavendel en eventueel wat gedroogde kruiden (rozemarijn past perfect bij pepermunt) of lavendelbloemetjes ter info: Pepermunt geeft frisheid en energie, bv. bij vermoeide benen/voeten op het einde van de dag. Lavendel heeft een ontspannende werking.
	werkwijze
– Doe alle ingrediënten in een mooie glazen pot. Roer goed en het is klaar;
– Verwen jezelf wekelijks met een scrub door ronddraaiende bewegingen te maken;
– Gebruik eventueel een scrubhandschoen voor het beste resultaat. 

