
Bijzonder uit de Filipijnen

Stichting LOOP brengt bijzondere, gezonde en lekkere landbouw-
producten van de Filipijnen naar Nederland. LOOP koopt deze 
producten direct bij lokale boerencoöperaties en kleine bedrijven. 
Door hen eerlijke prijzen te betalen draagt LOOP een steentje bij 
aan armoedebestrijding. 
LOOP verkoopt zonder tussenhandel aan zowel consumenten als 
grootverbruikers en detaillisten. De stichting heeft geen winstoog-
merk en wordt gerund door vrijwilligers.

Assortiment
zinnenprikkelend, lekker, gezond en duurzaam 
Met de producten van LOOP beleeft u de kleurrijke en uitbundige 
smaken van de Filipijnen. En stuk voor stuk hebben de producten 
een goed verhaal. Ze zijn duurzaam en eerlijk geproduceerd en pas-
sen bij een gezonde levensstijl. 
Het assortiment van LOOP bevat onder meer rode, zwarte, roze 
en bruine pure volkorenrijst, gedroogde mango en ananas, diverse 
kokosproducten (olie, meel, rasp, bloesemsuiker, azijn en nectar), 
bananenchips in verschillende smaken, kruidenthee, muscovado- 
suiker en etherische citroengrasolie. 
Ontdek de Filipijnen en laat u ook inspireren door de recepten op 
onze website.

Cadeaus
verrassend en verantwoord 
Op zoek naar een origineel cadeau? Met cadeaupakketten en kerst-
pakketten van LOOP komt u verrassend én verantwoord voor de 
dag. Met onze cadeaubonnen kunt u de keuze aan de ontvanger 
overlaten. Ook voor de zakelijke markt heeft LOOP veel te bieden. 
Relatiegeschenken en kerstpakketten maken wij op maat, volledig 
afgestemd op uw wensen. Hiervoor kunt u het beste contact opne-
men met ons. 

Verkrijgbaarheid
webshop en markten
In onze webshop kunt u het volledige productassortiment van LOOP 
bekijken en uw bestellingen  plaatsen.
LOOP staat ook regelmatig op markten. Op de website treft u een 
overzicht met data en locaties.

Informatie
Op de website treft u uitgebreide informatie over LOOP en alle pro-
ducten. U kunt zich daar ook aanmelden voor onze nieuwsbrief met 
informatie over nieuwe producten, bijzondere gebeurtenissen en 
verrassende recepten. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. 

Stichting LOOP
Vondelstraat 2
7002 AR Doetinchem

Kookadvies Bios Dynamis Rijst:

Pure Volkoren Rijst met Smaak
Rijst koken, in ruime pan met deksel en dikke bodem. 
Neem per persoon 40-50 gram rijst
(1 kop rijst is ongeveer 100 gram)

Zwarte rijst
l 2 koppen water op 1 kop rijst
l Zet op met koud water en laat in 36 minuten  
 zachtjes gaar koken
l Als u van kleverige rijst houdt, laat dan 3 minu- 
 ten extra koken. Dan heeft u ook perfecte rijst  
 voor sushi

Rode rijst
l 2 ½ koppen water op 1 kop rijst
l Zet op met koud water en laat in 38 minuten  
 zachtjes gaar koken
l Bent u liefhebber van al dente rijst? Dan met  
 wat minder water de rijst 36 minuten koken.

Bruine rijst
l Ruim 2 koppen water op 1 kop rijst
l Zet op met koud water en laat in 36 minuten  
 zachtjes gaar koken

Roze rijst
l 1 ½ koppen water op 1 kop rijst
l Zet op met koud water en laat in 20 minuten 
 zachtjes gaar koken

Na het koken de rijst even omroeren met houten lepel. Als u  
gekookte rijst overhoudt, kunt u deze uitstekend invriezen en voor 
gebruik opwarmen in de magnetron. Als u een grotere hoeveel-
heid rijst kookt, vanaf 3 koppen, heeft u in verhouding wat minder 
water nodig. Bios Dynamis Rijst is een puur natuurproduct en is niet 
voorgekookt. Omdat Bios Dynamis rijst een puur natuurproduct is, 
kan het soms nodig zijn om voor een perfect kookresultaat wat af te 
wijken van de opgegeven kookinstructie.
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Rijstboeren van Bios Dynamis

Rode rijst



Lunchgerecht met rode rijst,
gerookte kip en geitenkaas

Ingrediënten per persoon: 
50 gram rode rijst 
50 gram gerookte kip 
25 gram bleekselderij 
25 gram rode ui 
1 lente-ui 
50 gram shiitake, kastanje
champignons of oesterzwam
25 gram harde (oude/belegen)
geitenkaas peper/zout/bouillon

Bereiding
Rijst in 35 minuten gaar koken, paddenstoelen snijden en gaar 
bakken in een beetje kokosolie en bouillon. 
Alle andere ingrediënten klein snijden en alles mengen door de 
nog warme rijst. Eventueel op smaak maken met een beetje 
zout/peper. Lauw/warm opdienen.

Sushi met zwarte rijst

Ingrediënten:  
4 vellen sushi-nori (geroosterd zeewier)
3 koppen rijst (zwart, rood,
bruin of roze rijst van LOOP)
6 eetlepels kokosnootazijn (van LOOP)     
3 theelepels kokosbloesemsuiker (van LOOP)
2 eetlepels sojasaus.
1 komkommer
100 gram gerookte kip of 100 gram gerookte zalm of verse zalm
bamboematje

Bereiding
Kook de rijst met een blokje kruidenbouillon tot deze mooi kle-
verig is. Meestal geeft een paar minuten extra koken een mooi 
resultaat. Meng de kokosnootazijn met de kokosbloesemsuiker 
en de sojasaus, roer tot de suiker is opgelost.
Verwijder de zaadlijsten uit de komkommer en snijd er dunne 
smalle repen van. Doe de gesneden komkommer in een kom, 
besprenkel met kokosnootazijn en strooi er wat zout en peper 
op. Verse zalm zet u eerst 10 minuten onder de gril.
Snijd de gerookte kip en de zalm in smalle repen.
Als de rijst is afgekoeld, mengt u deze met het azijnmengsel tot 
u een egale massa. Proef nu of de smaak goed is. Voeg eventu-
eel wat azijn of suiker en zout en peper toe.  

Leg een half nori-vel in de breedte, met de glanzende kant 
omlaag, op het bamboematje. Verspreid rijst over het nori-vel, 
blijf 1 cm van de kant af. Leg nu de de repen komkommer, kip of 
zalm op de rijst. Til het matje op, begin aan de dichtstbijzijnde 
kant. Rol van u af. Maak uw vingers nat met azijn, houd de vul-
ling tegen, druk voorzichtig maar stevig. Wikkel de nori om de 
vulling. Aan het eind van de rol hecht de nori op de onbedekte 
nori. Voor betere hechting de nori een beetje bevochtigen met 
azijn. Leg de rol met de naad omlaag op een snijplank enkele 
uren in de koelkast. Snijd de sushi kort voor serveren met een 
scherp mes en geef er naar keuze een saus bij. (mengsel van 
sojasaus en kokosnootazijn) 

Heerlijke makronen

In 15 minuten een tropische versnapering voor
uw gasten. Voorbereiding 5 minuten, bereiding
10 minuten, bakken 15 minuten.

Ingrediënten voor 12 kleine makrons:
eiwit van 2 eieren
100 gram kokosrasp
100 gram suiker
sap van halve citroen
1 zakje vanille suiker
boter om bakpapier in te vetten

Bereidingswijze:
Bedek een bakplaat met bakpapier,
vet het bak-papier in.  Verwarm de
oven tot 175 graden. Klop de eiwitten stijf in vetvrije kom. Voeg 
de suiker toe en schep om tot een glanzende massa is ontstaan. 
Schep het citroensap, de vanillesuiker en de kokosrasp door het 
eiwit.Maak met 2 dessertlepels van het beslag kleine hoopjes op 
het bakpapier. Bak 15 minuten in de voorverwarmde hetelucht-
oven, tot ze goudbruin zijn.

Zalmtaartje met
zwarte rijst

Ingrediënten voor 4 personen: 
200 gram gerookte zalm, gesneden in reepjes 
100 gram zwarte rijst 
25 gram zeer fijn gesnipperde rode ui 
1/4 Granny Smith appel zeer fijn gesnipperd 
4 eetlepels mayonaise 
1 theelepel Dijon mosterd 
50 gram crème fraiche kippen bouillon-
poeder, peper zout, takje peterselie, rucola

Bereiding
Kook de rijst met een beetje meer water dan volgens voor-
schrift, zodat de rijst kleverig wordt. Maak de nog warme rijst 
op smaak met kippenbouillonpoeder en peper/zout en laat dan 
afkoelen. Vorm de koude rijst tot 4 ronde platte ‘koeken’ en leg 
deze op een bordje met daaronder wat rucola. Leg hierop de 
zalm en doe op elk taartje een lepel dressing. Garneer met een 
takje peterselie. Voor de dressing: meng de mayonaise met de 
appel, mosterd en crème fraiche.

Komkommer Likha Inay

Ingrediënten (voor 1 grote jampot)
2 komkommers
½ ui
1 teentje knoflook
2 cm gemberwortel, geraspt
½ theelepel laos
2 theelepels kurkuma
250ml kokosnootazijn Sweet and Spicy
1 eetlepel kokosolie
Zout

Bereiding:
Schil de komkommers in de lengte, er mag wat groen blijven 
zitten. Snijd de komkommer over de lengte in kwarten, haal de 
zaadlijsten eruit en snijd in vingerlange delen. Doe in schaal en 
bestrooi royaal met zout. Dek af en laat nacht staan. 
Giet de volgende dag alle water goed af. Snipper de ui en 
knoflook en wrijf deze samen met de specerijen fijn in vijzel. 
Verhit de kokosolie in pan en roerbak de kruidenpasta ca. 
2 minuten. Voeg de azijn toe en laat even doorkoken. Doe 
de stukken komkommer in jampot of weckfles, giet de hete 
azijnmassa erover en sluit af. Minimaal 3 dagen laten staan tot 
gebruik. Gekoeld 3 weken houdbaar. Heerlijk bij nassi, risotto, 
uitsmijter,  etc

Veel van de recepten in deze
brochure zijn exclusief gemaakt
voor LOOP door de kookschool
van Mings Slikker. Meer recepten treft u aan op
onze website Loop-products.com

LOOP bedankt Mings voor de mooie gerechten en de geweldige 
inspiratie! Bezoek de website van Mings ‘kokenenproeven.nl’ voor 
meer tips en recepten.

Lekker en Fair Trade uit de Filipijnen


