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Vijf jaar geleden verkeerde ik in een dilemma. Ik had het vervolg op Het duistere 
pact eindelijk klaar, maar de uitgever die het boek op de markt wilde brengen, stop-
te van de ene op de andere dag met bestaan. Dat was een flinke domper, want deze 
uitgever zou ook zorgen voor de heruitgave van De vriend van de koning. En weer 
op zoek gaan naar een nieuwe uitgever was niet bepaald iets wat bovenaan mijn 
wensenlijstje stond. De vraag was: wat nu? 

Ik liep toen al een tijdje rond met de vraag: wat als ik nu zelf een uitgeverij had? Op de 
Verhalensite, waar ik indertijd veel tijd doorbracht, las ik heel wat verhalen. Op dat 
forum waren zo veel goede schrijvers te vinden die nog geen uitgever hadden, er nog 
niet naar zochten of zelfs naar durfden te zoeken, dat mijn handen jeukten om hier iets aan te doen. Alleen op het forum tips 
geven en anderen helpen, vond ik eigenlijk niet genoeg. Het liefst zou ik er mijn werk van maken. Maar hoe? Op mijn leeftijd en 
met mijn carrière in de zakelijke ondersteuning zat het er niet in dat ik ooit ergens redacteur zou kunnen worden. 

Geïnspireerd door Alex de Jong - indertijd van Pure Fantasy en Books of Fantasy - en gesteund door mijn partner Harm Kra-
mer nam ik in 2011 het besluit: ik richt mijn eigen uitgeverij op! In april van dat jaar schreef ik me in bij de Kamer van Koop-
handel en de rest is geschiedenis. Vijf jaar later en vierentwintig titels verder, ben ik nog altijd zeer gemotiveerd en blij met de 
beslissing die ik nam. Ik geniet elke dag van mijn werk en ben enorm blij met de schrijvers van Team Celtica! 

Rianne Lampers  

Geweldig succes Kunstexpo voor het Kinderkankerfonds 
Ik wil nog één keer van de gelegenheid gebruik maken om Ivette Bens in het 
zonnetje te zetten! De tentoonstelling Kunstenaars met een Hart voor Kunst en 
Kanker in het Kasteel de Renesse heeft een prachtige donatie opgeleverd. Sa-
men met haar man en met Annelies Emmers, een van de andere veertien kun-
stenaars, mocht Ivette een cheque van 3.500 euro overhandigen aan de verte-
genwoordigster van het Kinderkankerfonds. 

De tentoonstelling was zeer goed bezocht. Er zijn maar liefst 46 exemplaren van 
van Ivettes gedichtenbundel Splinters van eigenaar gewisseld. Dat bewijst dat 
poëzie nog altijd leeft, zeker als het gaat om gedichten die voor iedereen begrij-
pelijk zijn en die je hart weten te raken. 
Foto: Jan Vorsselmans - klik op de foto voor het artikel in Nieuwsblad.be 

 Terug 
Prijsuitreiking Fantastels op 9 april 

 

Evenementen 

9 april 2016: 
Prijsuitreiking Fantastels 
met Rianne Lampers 
 
10 april 2016: 
Boekpresentatie “Nachtval”,  
Paper & Vynil Festival, STEK - Breda 
met Bas Kock en  
Rianne Lampers 
 
15 april 2016: 
Young Adult Avond in boekhandel 
Haasbeek, Alphen a/d Rijn 
met Patty van Delft 
 
23 en 24 april 2016: 
Elfia, Haarzuilens 
Bas Kock, Jeffrey Debris, Patty van 
Delft, Rianne Lampers 

Op 9 april wordt de uitslag van Fantastels 2015 
bekendgemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking te 
Lekkerkerk in de Raadszaal van Partycentrum Amicitia. 
 
De toegang is gratis! De zaal is open vanaf 14.00 uur. 
Deelnemers ontvangen een persoonlijke uitnodiging.  

Ben je nog geen abonnee en wil je op de hoogte blijven? Registreer je dan in Celtica’s Webshop. Je krijgt maandelijks een link naar dit  
Magazine, je krijgt een e-verhaal cadeau en gegarandeerd géén spam! 

Wil je afmelden? Dat doe je door in je account in de Webshop nieuwsbrief uit te zetten. 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160325_02204073�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Horror_Spanning/De%20Kronieken%20van%20de%20Nieuwe%20Tijd,%20deel%201%20-%20Het%20duistere%20pact�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Horror_Spanning/De%20Kronieken%20van%20de%20Nieuwe%20Tijd,%20deel%201%20-%20Het%20duistere%20pact�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Horror_Spanning/De%20Kronieken%20van%20de%20Nieuwe%20Tijd,%20deel%201%20-%20Het%20duistere%20pact�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/De%20vriend%20van%20de%20koning�
http://www.cpromance.nl/page/ivette-bens/cpromance#navigation�
http://www.kinderkankerfonds.be/nl/Home_1.aspx�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Po%C3%ABzie/Splinters�
http://fantastels.littera.nl/�
http://www.uitpuntbreda.nl/product/6421422/internationaal-paper-vinyl-festival-op-stek�
https://www.facebook.com/events/534428093391219/�
http://www.elfia.com/events/elfia-haarzuilens-2016/�
http://www.amicitia-lekkerkerk.nl/�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/index.php?route=account/register�
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Foto door: Irma van Rijswijk 

Interview met Bas Kock 
Vertel eens iets over jezelf 
Ik voel me iedere dag wat anders. Literaire veelvraat, wereldreiziger, journa-
list, auteur, gitarist in een rockband en levenslang fantasy- en sciencefiction-
fan. In het dagelijkse leven ook nog eigenaar van een communicatiebureau en 
baasje van de zwarte herder Wolf. Woonachtig in wat steeds meer het epi-
centrum van de Nederlandstalige fantasy wordt: Breda (woonplaats van o.a. 
de auteurs Adrian Stone en Jeroen van Unen). 
 
Hoe is het schrijven bij jou begonnen en heb je een voorkeur voor een 
genre? 
Schrijven doe ik al sinds mijn jonge jaren. Mijn eerste ‘boek’ printte ik zelf, 
toen ik vijftien jaar was. Daarna heb ik vooral beroepsmatig geschreven als 
dagbladjournalist. Een paar jaar geleden maakte ik de overstap naar het 
communicatievak en begon ik het schrijven te missen. Ik las Lord of the 
Rings toen ik twaalf was en daarna heb ik zo’n beetje alles wat er te lezen 
valt in dit genre verzwolgen. Toen ik fictie wilde schrijven heb ik heb een 
advies van Stephen King aan beginnende schrijvers in mijn oren geknoopt: 
Stick to what you know! Vandaar: fantasy. 
 
Je debuteert met “Emperium - Nachtval”, het eerste boek in een trilogie. 
Kun je iets over het boek en de serie vertellen? 
Nachtval gaat over de overlevingsstrijd van schijnbaar willekeurige persona-
ges in een instortende middeleeuwse samenleving. Terwijl de zon langzaam 
verduistert wordt de wereld geteisterd door godsdienstwaanzin, burgeroor-
log en hongersnood. Tegen die achtergrond volgen we de opmerkelijke rela-
ties tussen een veteraan en een bakkerszoon, een prinses en haar dienstmeid 
en een smidsdochter en een rebellenleider. 
Actie, vaart en avontuur is er volop in het boek, maar wie goed leest zal de 
overeenkomsten ontdekken tussen het Emperium en de wereld waarin we 
zelf leven. Nachtval is een maatschappijkritische roman in een fantasyjas, 
waarin kleurrijke personages van vlees en bloed de hoofdrol spelen. Zeg 
maar: Game of Thrones ontmoet Oorlog en Vrede. 
 
De wereld van het Emperium heb je zelf gecreëerd, compleet met uitge-
breide landkaart. Hoe is dat in zijn werk gegaan? 
De uitgever en ik wilden de lezers graag trakteren op een onderscheidende 
en kwalitatief goede uitgave, niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm. Om 
extra aandacht te kunnen besteden aan de vormgeving heeft mijn communi-
catiebureau FolksLikeUs een crowdfundcampagne gelanceerd. Die was suc-
cesvol. Met de opbrengst konden we illustratoren, webdesigners, een foto-
graaf en AV-mensen inhuren, die aan Nachtval net die extra touch geven. 
Celtica gaf ons alle ruimte en ik ben erg tevreden met het resultaat. Vooral de 
grote full colour landkaart die bij het boek hoort is erg mooi geworden. 
 

Door welke schrijvers word je geïnspireerd? 
Juist omdat ik al zoveel fantasy heb gelezen, leer ik het meest van auteurs buiten het genre. Op dit moment dompel ik mezelf 
onder in de Russen, zoals Nabokov, Tjechov en Dostojevski. Qua fantasy geniet ik van het epische werk van David Gemmell, 
George R. Martin en Michael Jordan. Mijn favoriete oude meesters in de science fiction zijn Isaac Asimov, Greg Bear en Frank 
Herbert. Moderne aanraders zijn wat mij betreft Jeff Vandermeer en David Mitchell. 
 
Heb je tips voor andere schrijvers? 
Lezen, lezen, lezen, en niet alleen fantasy! Zelf heb ik dit jaar de cursus romanschrijven gevolgd aan de Schrijversvakschool 
Amsterdam. Die kan ik iedereen aanraden. En doe eens aan een wedstrijd mee. Daar leer je ontzettend veel van omdat je vaak 
uitgebreid commentaar krijgt op je inzending. Maar de belangrijkste tip (vraag maar aan Puc, Fitz en Frodo): geef nooit op! 
 
 Terug 
 

http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Emperium_Boek_1_Nachtval�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Emperium_Boek_1_Nachtval�
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Interview met Ronald Helmstrijd 
De cover van “Nachtval” laat zien dat je enorm veelzijdig 
bent. Kun je iets vertellen over hoe die tot stand is geko-
men? 
Dank je, veelzijdigheid vind ik een groot compliment. In de ge-
sprekken die ik voorafgaand aan het illustreren had met Bas, 
heb ik hem een beetje af kunnen tasten om te zien wat hij nou 
voor visie had voor het boek. De sfeer die hij wist te verwoor-
den plantte in mijn hoofd een bepaald beeld, een emotie. Om 
dat beeld uit te kunnen werken en tot zijn recht te laten komen 
moet je wel voor een bepaald soort realistische uitwerking 
kiezen. Ik begon met het maken van ruwe schetsen om mijn 
ideeën over te kunnen dragen aan Bas. Na een paar keer heen 
en weer te hebben gemaild was de vorm bedacht en kon ik me 
richten op de sfeer. Door het maken van een aantal kleurim-
pressies (zeer ruwe impressies in verschillende paletten) kon-
den we het eens worden over een kleurstelling waarbij zowel het (al bestaande) logo goed tot zijn recht kwam, het beeld van 
de zon en de verduistering goed te zien waren en natuurlijk de stad, Ram Koral. 
De vorm van de bergen, de lucht en de stad heb ik vervolgens digitaal geschilderd en van textuur voorzien door gebruik te 
maken van veel foto's. Tijdens de schetsfase hadden we al bepaald waar de typografie enzovoorts zou komen. Er gaat dus heel 
veel tijd zitten in de planning en deze illustratie is dan ook echt op maat gemaakt voor het boek. 
 
Bij het verhaal hoort een uitgebreide kaart; die heb jij ook gemaakt in samenwerking met schrijver Bas Kock. Hoe is 
dit gegaan? 
De kaart vergde ook nog veel meer planning dan de cover. Bas 
had natuurlijk al een heel goed beeld hoe "zijn" wereld eruit 
moest zien; waar de steden lagen, hoe de hertogdommen zich 
naar elkaar verhouden, waar gebergten liepen, enzovoorts. Hij 
had dit al schetsmatig in Excel opgesteld. Dit vormde voor mij 
de basis voor het continent. Daarna was het een invulkwestie, ik 
begon met de vormen van de gebergten, het verloop van rivie-
ren, de plaatsing van steden en daarna de wegen. Het was ei-
genlijk een heel organisch en natuurlijk proces. Ik probeerde 
me ook echt te richten op hoe een authentieke landkaart ge-
maakt zou worden, waar let een cartograaf op. Na een aantal 
schetsen voor de inhoud van de bossen, bergen enzovoorts 
hebben we een goed leesbare schaal kunnen kiezen. Daarna 
was het vele, vele uren van tekenwerk op de Wacom om alles 
uit te werken. De laatste stappen waren het toevoegen van 
kleuren en texturen. Het 'overleggen' van plaatsnamen, typografie, schilden en andere grafische elementen zijn allemaal in 
Illustrator gedaan.  
Fun fact: de kaart is zo groot ontworpen dat hij met gemak full colour, hoge resolutie op de zijkant van een flink pand geprint 
kan worden. 
 
Ontwerpen is hard werken, het komt niet vanzelf. Heb je cursussen gevolgd, ben je volledig autodidact, of een combi-
natie van beide?  
Het was zeker hard werken, lange dagen en soms tot heel laat doorgaan om deze opdrachten klaar te krijgen. Ik wil niet clai-
men dat ik een gevestigde illustrator ben; er zijn zo veel mensen waar ik echt dagelijks naar opkijk en wens ooit zo goed als zij 
te worden. Maar dat neemt niet weg dat ik al een lange tijd aan de weg timmer. Zoals vele ontwerpers ben ik op jonge leeftijd 
begonnen met tekenen, maar toen ik ongeveer zestien was, ben ik gestopt omdat ik meer met computers aan de gang ging 
(webdesign en development). Pas halverwege mijn twenties pakte ik er een Wacom bij en begon weer te tekenen. Toen ging 
het rap. Mijn ambitie is om ooit als een Concept Artist in de game-industrie te gaan werken, maar dat is wel heel moeilijk om 
in terecht te komen.  
Ik heb geen opleidingen gevolgd, maar ben puur uit eigen interesse gaan ontwerpen en illustreren. Op een gegeven moment 
ben ik wel een paar online workshops gaan volgen van o.a. Gnomon (wat masterclasses) en CG Workshops. Ik ben pas echt 
goed digitaal gaan schilderen nadat ik een heleboel olieverf, schildersdoeken en tientallen echte brushes heb gekocht. Prima, 
want schilderen met olieverf op canvas leert je enorm veel over traditionele technieken. Als je deze principes daarna weer 
toepast met digitaal werken, dan zie je enorm veel vooruitgang; dat kan ik iedereen aanraden.  
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Heb je tips voor andere ontwerpers? 
DRAW DRAW DRAW! Koop (goedkope) moleskinachtige notebooks, neem ze mee waarheen je maar kunt en teken alles wat je 
ziet. Kijk om je heen, leer vormen herkennen, de werking van het licht, de zon, schaduwwerking enzovoorts. Als je echt wilt 
doorbreken in deze branche, moet je eigenlijk al je tijd en energie richten op het verbeteren van jezelf, leren van anderen en 
de pro's om feedback vragen (netjes en beleefd vragen en hun mening respecteren). Kijk ook letterlijk vanaf een afstand naar 
je eigen werk; herken je fouten, ga die aanpakken en verbeteren. Merk je dat je figuren niet echt lijken, richt je dan op anato-
mie. Lijkt je kleding niet te kloppen, drapeer een stuk stof over een stoel en kijk hoe de vouwen vallen en teken die na. Weet je 
niet goed hoe een boom groeit, ga naar het bos en teken ze na. Maak foto's en schilder thuis nog een aantal keer hetzelfde 
beeld. Vertrouw niet alleen op fotoreferenties. Deze zijn altijd 2D. Met je eigen ogen zie je diepte en dat is enorm anders.  
 
 Terug 
Patty van Delft leest: “Lobsters” van Tom Ellen & Lucy Ivison 

Het boek volgt Hannah en Sam, twee gewone jongeren 
die hun vakantie ingaan voordat ze naar de universi-
teit zullen vertrekken. Ze hebben één ding gemeen 
nog voor ze elkaar leren kennen: ze zijn allebei nog 
maagd en willen dat absoluut niet blijven! Maar al snel 
komen ze erachter dat de scènes in romantische films 
en boeken overdreven zijn en dat de vakantie in plaats 
daarvan bol staat van awkward situaties en misver-
standen... 
 
Een leuk, herkenbaar en hilarisch boek geschreven 
door een man en een vrouw. Dit zie je duidelijk terug 
in het verhaal dat afwisselend door Hannah en Sam 
wordt verteld. Met beide hoofdpersonages leef je gemakkelijk mee. 
 
Het gaat voornamelijk over verliefdheid, seks, de eerste keer en strubbelingen waar iede-
re puber mee te kampen heeft. Vlot geschreven en op bepaalde momenten zo komisch dat 
ik hardop zat te lachen.  
 

Geen echte diepgang, maar dat heeft het ook helemaal niet nodig wat mij betreft. Lekker waar het op staat, zonder sprookjes-
achtige opsmuk. Gewoon een heerlijk boek om tussendoor in één ruk uit te lezen!  

Terug 
 
Jeffrey Debris praat met boekenblogger GabieWabie 

Hi Gaby, allereerst, leuk dat je mee wilt doen aan dit interview. Kun je kort iets over 
jezelf vertellen; wie je bent en wat je in het dagelijks leven doet? 
Ja, super bedankt! Ik ben Gabriella Kolijn, ik ben 23 jaar en woon samen met mijn vriend 
en drie katten in Rotterdam. In het dagelijks leven studeer 
ik Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hoge-
school Rotterdam. 
 
Aangezien je een blog hebt over boeken; hoeveel lees 
je zelf en welke genres het liefst? 
Ik lees zo veel mogelijk. De ene week heb ik iets meer tijd 
en dan lees ik een stuk of twee boeken en andere weken, 
zoals deze, lees ik er net wel/niet één per week. Het liefste 
lees ik young adult en fantasy, maar tegenwoordig heb je 
zoveel varianten op dit gebied zoals urban fantasy, new 
adult, dat ik toch wel  mijn boekenkasten aan het uitbrei-

den ben. En heel soms lees ik thrillers. Het ligt er echt aan of het verhaal me aanspreekt en dan 
maakt het niet veel uit onder welk genre het valt.  
 
Wat is je favoriete boek, of heb je er meerdere? 
Dat is een moeilijke vraag, hoor. Ik heb er absoluut meerdere en als ik er een paar mag noemen: IJzerfea van Julie Kagawa, 
Mazerunner van James Dashner en eigenlijk alles van Michael Grant.  
 

http://jeffreydebris.com/�
http://pattyvandelft.com/�
https://gabiewabie.wordpress.com/�
https://www.bruna.nl/boeken/lobsters-9789020679816�
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Nu heb je onlangs “De erfgenaam van Herlwinne - De gezellen van Nez” gelezen en hier een review over op je blog 
geplaatst. Heb je ook andere boeken van Celtica Publishing gelezen en wat vind je van onze boeken? 
Ik heb meerdere boeken van jullie gelezen. Een van de eerste was De Afgrond Boek 1 - Leila, Het Begin van Rolf Österberg. 
Deze staat ook op mijn blog en deel twee review ik zeer binnenkort. Ik ben een groot fan van Celtica en de meeste boeken die 
ze uitgeven vind ik heel erg leuk om te lezen. Het zijn vaak dikke boeken en daar hou ik wel van. Er zijn ook nog zat boeken 
waar ik op zit te azen, zoals de boeken van Rianne Lampers bijvoorbeeld.  
 
Je bent in december 2014 gestart met je blog. Waarom ben je er mee begonnen? 
Ik zag zoveel mensen met een blog en ik las ze allemaal. Op een gegeven moment dacht ik: ‘Waarom zou ik mijn eigen ervarin-
gen eigenlijk niet gewoon delen als ik het zo leuk vind?’ Na een kleine “Zomerstop” zoals ik het noem, ben ik toch verder ge-
gaan, omdat ik er veel van geniet. Ik vind het heerlijk om te lezen en te schrijven en als je dan vervolgens ziet (of hoort) dat 

mensen je blog leuk vinden, is het helemaal fantastisch natuurlijk.  
Wat maakt jouw blog uniek? 
Oef, weer zo’n lastige vraag. Ik denk dat ieder blog uniek is, omdat ieder mens en iedere lezer, verhalen op zijn of haar eigen 
manier ervaart. Het zijn mijn ervaringen die ik in mijn blog naar voren wil laten komen. Het blog is eigenlijk misschien een 
beetje een beschrijving van Gabriella’s avonturen in Nimmernimmer, Hogwarts en Narnia.  
 
Je blog gaat over veel meer dan boeken, je hebt ook stukjes over je eigen leven en winacties. Zag ik het goed dat je ook 
zelf bezig bent met een verhaal schrijven? Waar gaat dit over? 
Ik ben inderdaad bezig met een verhaal, maar steeds weer blijf ik hangen, of zijn er andere dingen die mijn aandacht vragen. Ik 
krijg vaak de tip: schrijf elke dag duizend woorden, maar op het moment heb ik daar geen tijd voor. Rond de zomer probeer ik 
vaak cursussen te volgen, maar dat moet ik ook vaak weer vooruit schuiven. Ik kan helaas 
even niet anders, maar ooit komt er een boek geschreven door mij.  
 
Je bent actief op Facebook en daar deel je je posts op. Ben je ook actief bezig met 
nieuwe lezers zoeken voor je blog? Kunnen mensen je ook op andere social media 
vinden? 
Ik probeer steeds nieuwe ideeën te vinden voor nieuwe volgers, ik zit ook met het idee te 
spelen om een keer in de zoveel tijd een blog te laten plaatsen door anderen, maar dat 
idee moet nog even uitgewerkt worden. En tips zijn altijd welkom.  
Momenteel zit ik alleen op Facebook, waar ik een eigen pagina heb aangemaakt voor mijn 
blog. Binnenkort komt daar een Bookstagram bij en misschien ook een Twitteraccount. 
Iedereen is welkom in mijn Facebookgroep en uiteraard mijn eigen Facebookpagina. 
 
Waarom zouden mensen je blog moeten volgen? 
Ondanks dat ik niet elke dag iets nieuws post, ben ik wel altijd te bereiken via het blog of 
Facebook. Ik sta overal voor open en ben zo up-to-date mogelijk. Er is zoveel leuks te 
ontdekken op het blog: boekrecensies, winacties en stukjes over dingen die met boeken te 
maken hebben. Ik ben redelijk van alle markten thuis. 

https://gabiewabie.wordpress.com/�
https://gabiewabie.wordpress.com/�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/De_erfgenaam_van_Herlewinne_boek_I_De_gezellen_van_Nez�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/De_Afgrond_Boek_1_Leila_Het_Begin�
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Heb je nog speciale plannen dit jaar met je blog? 
Ik wil graag uitbreiden. Een wat groter design met wat meer kleur en leven in de pagina. Wat meer bekendheid hopelijk en 
meer social media places-to-be. En zoals eerder vermeld speel ik met het idee om mensen hun eigen stukje te laten plaatsen. 
 
Blog GabieWabie - GabieWabies Facebookpagina - Gabriella Kolijn op Facebook Terug 
 
Recensie op Goodreads van “Bink” 
Conny Schelvis rated it   
Shelves: roman  
 
Een geweldig mooi en rauw geschreven boek. 
 
Van begin af aan ben je geboeid door het verhaal over Bink die een vreselijke jeugd achter de rug 
heeft. (heeft hij wel een jeugd gehad?) en door middel van zijn herinneringen kom je er achter 
wat er gebeurd is en wat hem zo gevormd heeft tot wat hij nu is. Bink is een junk en levert conti-
nu strijd met zichzelf, zijn gevoelens en zijn verleden zodat je je afvraagt of het voor hem mogelijk 
is om een toekomst te hebben. Er zijn zoveel demonen op zijn pad en in zijn hoofd die bestreden 
moeten worden.  
 
Een boek wat ik zeker aan zal raden! 
                                                                                                                                                                         Terug 
 
Love food − Yolinda Vixen 

Dit lekkere soepje heb je binnen no-time gemaakt. Het vult goed en is zowel koud als 
warm erg lekker. Houd je van een wat meer pittig soepje? Snijd dan ook een rode 
peper goed fijn en bak die mee met de knoflook en de sjalot.  
 
Je hebt nodig: 
-  2 kleine avocado’s 
-  1 ½ courgette 
-  2 teentjes knoflook 
-  1 sjalotje 
-  1 groentebouillonblokje 
-  peper 
-  wasabi sesamzaad 
-  1 ½ liter water 
-  limoen 
 
Fruit het sjalotje en de knoflook en snijd 
de courgette in blokjes. Bak het allemaal 
samen gedurende een paar minuutjes. 
Voeg het water en het bouillonblokje toe 
en kook het geheel ongeveer 20 minuten. 
 

Maak het mooi glad in een keukenmachine of met een staafmixer en voeg de avocado en limoen beetje bij beetje toe. Doe er 
wat peper naar jouw smaak bij en strooi wat wasabi sesamzaad eroverheen als garnering. 
 
Geniet ervan! 
 
Wil je nog meer lekkere en gezonde recepten zien? Ga dan naar mijn foodblog!  Terug 
 

http://yolindavixen.wix.com/foodblog�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Roman/Bink�
https://gabiewabie.wordpress.com/�
https://www.facebook.com/groups/649791401819506/?fref=ts�
https://www.facebook.com/gabriella.kolijn?fref=ts�
https://www.goodreads.com/user/show/33079393-conny-schelvis�
https://www.goodreads.com/review/list/33079393-conny-schelvis?shelf=roman�
http://yolindavixen.wix.com/foodblog#!food/c22mp�
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