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FOOD FOR
BEAUTY
Veel meer dan plakjes komkommer
Even lekker relaxen. Een fijne outfit aan, snacks erbij en een maskertje op. Mét de
typerende plakjes komkommer op de ogen natuurlijk, voor een verkoelende en
verfrissende werking. Maar wist je dat je veel meer voedingsmiddelen kan
gebruiken voor je dagelijkse verzorging? Daar zitten veel voordelen aan: je weet
namelijk precies wat je op je huid smeert en je hebt het meeste al in huis!
Gezichtsmasker – voor een droge huid
Met een halve avocado en eetlepel honing maak je een voedend masker. Prak de
avocado grondig voor een egale substantie. Laat het masker ongeveer 20
minuten intrekken en geniet daarna van een heerlijk zacht gezicht!
Tip: maak met de andere helft van de avocado guacamole en haal wat chips in
huis, een lekkere snack tijdens het relaxen!
Gezichtsmasker – verkoelende werking
Deze is ideaal voor tijdens je ontbijt, want hiervoor heb je yoghurt en havermout
nodig. Meng ongeveer een gelijke hoeveelheid, zodat het masker niet te
vloeibaar is (dan glijdt het zo van je gezicht af). Dit masker is ook een goede
aanrader voor in de zomer, na een dagje in de zon.
Haarmasker - voor beschadigd haar
Het enige wat je nodig hebt is kokosolie! Dit versterkt je haar, geeft het meer
glans en verzacht de hoofdhuid. Door ongeveer 2-3 eetlepels even te verwarmen,
wordt de kokosolie vloeibaar, dan kun je het goed over je haar verdelen. Je kunt
het een uurtje laten intrekken of een hele nacht, vervolgens goed uitspoelen (het
kan zijn dat je je haar meerdere keren moet wassen).
Tip: je kunt kokosolie ook goed gebruiken als handcrème!
Scrub – tegen dode huidcellen
Suiker en olie klinkt niet als een erg lekkere eet-combinatie, maar zeker wel als
scrub! Het is aan te raden zonnebloemolie te gebruiken, dat is wat minder vet
dan olijfolie. Hoeveel je precies nodig hebt ligt eraan hoe dik je je scrub wil.
Alternatief: in principe kan je ook zout gebruiken in plaats van suiker en/of
citroensap in plaats van olie, maar let op! Als je wondjes hebt is dit geen goed
idee.

BLUE LAGOON

MIMOSA

Dit heb je nodig voor 4 cocktails:
80 ml limoensap
1 sinaasappel
160 ml De Kuyper Blue Curaçao
likeur
80 ml Three Sixty Vodka
IJsblokjes
400 ml Sprite
1 lange lepel
Bereidingswijze:
1. Vul je glazen met het ijs,
schenk in elk glas 40 ml van de
Blue Curacao, 20 ml vodka en
20 ml limoensap.
2. Vul het glas aan met Sprite en
roer het voorzichtig door.
3. Garneer de Blue Lagoon
cocktail met schijfje sinaasappel.

Dit heb je nodig voor 4 cocktails:
240 ml mousserende wijn
(champagne/cava/prosecco)
240 ml sinaasappelsap
20 ml Cointreau
1 sinaasappel (rasp de schil)
Bereidingswijze:
1. Schenk de sinaasappelsap in
een champagne glas.
2. Schenk de mousserende wijn er
langzaam bij, zorg dat het niet
overstroomt.
3. Roer het voorzichtig door en
schenk de Cointreau er bovenop.
4. Garneer met sinaasappelzest.

COCKTAILS
COCKTAILS
LIMONCELLO SPRITZ
Dit heb je nodig voor 4 cocktails:
200 ml Limoncello (Villa Massa)
600 ml Prosecco
Citroen
Crushed ijs
Bereidingswijze:
1. Vul een cocktail/wijn glas met
het ijs.
2. Voeg per glas 50 ml limoncello
en 150 ml prosecco toe.
3. Garneer het drankje met een
schijfje citroen.
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LID VAN DE MAAND
MAART

CAITHLYN
LOOIJ
Wat is je slechtste gewoonte?
Dat ik aan alleeess twijfel
Favoriete openingszin?
Eigenlijk houd ik niet zo van openingszinnen, ik vind het juist altijd leuk als het iets persoonlijks en
spontaans is :)
Wat staat er bovenaan je bucketlist?
Naar IJsland op vakantie!
Als je een dag het leven van iemand anders kon leven, wie zou dat dan zijn?
Charlie van The Chocolate Factory
Zoete of zoute popcorn?
100% zoete popcorn!!
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RECEPT

VOOR DE LEKKERSTE
PANNENKOEKEN
De blueprint met het thema ‘In the mood for food’ is natuurlijk pas compleet met een aantal recepten
om een geweldig dinertje neer te zetten voor jou en de mensen om je heen. Een goedkoop
studentenmaal/dinertje om je huisgenoten te imponeren of een diner met je ouders, ideeën bedenken
voor deze momenten kan nogal moeilijk zijn.
Maar laat het nou net maart zijn, de maand van pannenkoekendag! 18 maart is het zover en wordt er
door het hele land pannenkoeken gegeten (of niet, haha).

Ingrediënten basisrecept
pannenkoeken:
2 a 3 personen
250 gram bloem
500 ml (amandel/soja)
melk
2 middelgrote eieren
1 mespunt zout
Vloeibare
boter/zonnebloem olie

Bereiding:
1. Gooi de bloem en het zout in een kom.
2. Voeg de eieren en ongeveer 1/3 van de melk
toe en mix alles door elkaar.
3. Blijf in kleine beetjes melk toevoegen, totdat
het een mooi glad beslag is.
4. Bak de pannenkoeken in een pan met een
beetje boter of olie, totdat deze goudbruin zijn.

Wil je nou een beetje variëren met de toppings van je
pannenkoeken? Probeer dan vooral deze eens uit: pannenkoek
met peer en geitenkaas, spinazie pannenkoeken, pannenkoeken
met noten en karamelsaus, Italiaanse pannenkoeken met o.a.
Italiaanse wok groenten en bechamelsaus of (gezonde)
chocoladepannenkoeken!

Bereiding:
1. Gooi alle ingrediënten bij elkaar.
2. Mix met een (staaf)mixer, totdat het een
mooi glad beslag is.
3. Bak in ongeveer 3 minuten de
pannenkoekjes goudbruin.

TIP!

TIP!

Ingrediënten havermout
pannenkoeken:
2 personen
75 gram havermoutvlokken
100 ml (amandel/soja) melk
1 ei
1 banaan
Optioneel:
Vers fruit voor op de
pannenkoekjes
Blauwe bessen voor op/door
de pannenkoekjes (aanrader!)

Heb je nou geen zin om
zelf te koken, maar wil
je toch graag een
lekkere pannenkoek
eten? In Utrecht zijn
er een aantal
pannenkoekenrestaurants te vinden, zoals De Oude Muntkelder aan de Oude
Gracht, Het Anafora Parkrestaurant in het Maximapark of ga naar
Theehuis Rhijnauwen! Of je zet je huisgenoten gewoon aan het
werk, kan ook nog ;)
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WOORDZOEKER

OPLOSSING
Je bent om op te eten

PAGINA 8

KEUKENHACKS
Het leven als arme student is niet altijd makkelijk, zeker niet als
je moet koken voor jezelf. Ik heb een marathon aan 5-minute
crafts filmpjes gekeken en een paar van de beste tips uitgezocht,
die je zowel een betere kok maken als geld besparen!

Rijpe avocado

Je kent het vast wel: je koopt een (veel te
dure) avocado en wanneer je hem thuis
opensnijdt, zie je dat hij overrijp is. Gelukkig
kun je erachter komen welke je moet kopen
en welke je beter kan laten liggen!
P.S. als iemand nog een heel goede manier
vindt om een avocado te ontpitten zonder je
vingers er bijna af te snijden, laat het dan
vooral weten!!

Ei scheiden
Als je het eiwit van het eigeel wil
scheiden, kan dat best een gedoe zijn.
Hier is natuurlijk ook iets op gevonden!
Breek het ei boven een kom, pak een
lege fles en ‘zuig’ daarmee het eigeel
op, zoals in het plaatje hiernaast.

Eten verpakken
Weer eens teveel eten gemaakt of iets
gekocht in de bonus wat je nu in wil
vriezen? Als je het met minder lucht
verpakt, blijft het langer goed! Dit kun
je doen door je eten in een hersluitbaar
zakje te doen, die in een pan/bak met
water te houden terwijl je het zakje
dicht doet.
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RESTAURANT
TIPS
Nu de horeca weer helemaal open is, is het
tijd om weer (goedkoop) uit eten te gaan.
Hier zijn 6 tips om in Utrecht wat te eten!

GRAND CAFE LEBOWSKI – LEUK OM KLEINE HAPJES
TE DELEN MET EEN GROEP, ZOALS (VEGA)
HAMBURGERS EN GOEDKOOP BIER :)

IL POZZO – LEKKER ITALIAANS ETEN EN
ERG LEUK OM AAN DE GRACHT TE ZITTEN
IN DE ZOMER

FLORIN – DINSDAG IS STUDENTENAVOND
EN KAN JE HIER VOOR 6,50 ETEN!

RESTAURANT MYKONOS – LEKKERE
GRIEKSE SPECIALITEITEN

LA CUBANITA - ONBEPERKT TAPAS ETEN &
COCKTAILS VOOR 5 EURO

DE BEURS – EEN LEUKE PLEK OP HET
NEUDE OM TE LUNCHEN!
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WERKT
SAMEN MET
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