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Inleiding 
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De maand december staat in het teken van eten en drinken. Als jij deze feestdagen 

spannen wilt maken en er een culinair erotisch tintje aan wilt geven, dan is dit boekje 

speciaal voor jou gemaakt.  

Hoe krijg je jouw tafelgenoot in erotische sferen? In dit boekje vind je een lange lijst 

met afrodisiaca. 

Hoe zorg je dat jouw sappen optimaal smaken? ? In dit boekje vind je een lijst met 

smaakmakers. 

Maar eerst vind je drie recepten die beide lijsten combineert en ook nog eens 

smaakvol zijn. Op deze manier hopen we dat je geniet van een erotische feestmaal 

met een spannend vervolg. 

Wij wensen iedereen erotische, ondeugende, opwindende kerstdagen en een 

gelukkig nieuw jaar, waarin veel van jouw stoute dromen mogen uitkomen toe. 

 

 

 

Josée & Anouk 
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Stoofperen-carpaccio  

met balsamicodressing 
 

 

© Foto: Allerhande 

Steel meteen de show met dit elegante voorgerechtje waarin zoete stoofpeertjes 

gezelschap krijgen van knapperige, zelfgemaakte crackers met venkelzaad. 

350 kcal | 40 min. Bereiden | 20 min. Oventijd | 1 uur wachten 

Vegetarisch | Lactosevrij 

 

500 g Gieser Wildeman stoofpeer  100 g bloem 

½ sinaasappel    ½ tl zout 

300 ml port ruby    2 el venkelzaad 

215 ml water     5 el milde olijfolie 

100 g rietsuiker    1 el balsamicoazijn 

1 kaneelstokje    25 g rucola 

4 kruidnagels 
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1. Schil de peren, maar laat het steeltje eraan zitten. Schil met de dunschiller de 

oranje schil van de halve sinaasappel. 

2. Breng de port met de sinaasappelschil, 150 ml water, de rietsuiker, het 

kaneelstokje en de kruidnagels aan de kook. Zet de peren in het portmengsel, 

zet het vuur laag en laat de peren in 35 min. gaar worden. Zet het vuur uit en 

laat de peren in het stoofvocht 1 uur helemaal afkoelen. 

3. Maak ondertussen de crackers. Verwarm de oven voor op 200 °C. Meng de 

bloem met het zout en het venkelzaad. Giet er 1 el olie bij en de rest van het 

water en roer tot een samenhangend deeg ontstaat. Voeg steeds 1 tl extra 

water toe als het deeg te droog blijft. 

4. Bestuif je werkblad met veel bloem. Rol het stuk deeg uit tot een zo dun 

mogelijke lap van 35 x 30 cm. Leg het deeg op een met bakpapier beklede 

bakplaat. Bestrijk de bovenkant van het deeg met behulp van het bakkwastje 

licht met ½ el olie. Prik het deeg helemaal in met een vork. Bak in het midden 

van de oven in ca. 20 min. lichtbruin en knapperig. Laat van de bakplaat af 

helemaal afkoelen en breek de reuzencracker in grote schotsen. 

5. Meng ondertussen de rest van de olie met de balsamicoazijn en 1 el stoofvocht 

van de peren in een grote kom tot een gladde dressing. Breng op smaak met 

peper en zout. 

6. Snijd de peren met een scherp mes in de breedte in flinterdunne plakjes. 

Besprenkel met de helft van de dressing. 

7. Verdeel de plakjes peer dakpansgewijs over 4 borden. Verdeel de rucola 

erover. Besprenkel met de rest van de dressing. Serveer met een stuk van de 

cracker. 

Wijntip: 

• Lekker met een glas Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico,  Saint 

Louis de Provence Rose ́ of Terra Viva Sangiovese Bio. 

Combinatietip:   

Lekker met 50 g dungeschaafde Parmezaanse kaas. Het gerecht is dan niet meer 

vegetarisch en lactosevrij. 

Bereidingstip: 

Je kunt de peren t/m stap 2 al 1 dag van tevoren voorbereiden. 
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Gebraden knolselderij met mosterdkruim 
 

 

© Foto: Allerhande 

Gebraden knolselderij als feestelijke centerpiece! Mét bloedrode bieten-lauriersaus. 

240 kcal | 30 min. Bereiden | 1 uur 30 min. Oventijd | 30 min. Wachten 

Vegetarisch 

 

900 g knolselderij   3 tenen knoflook 

750 ml Zonnatura bietensap 30 g ongezouten roomboter 

1½ el zwarte peperkorrel  30 g panko paneermeel 

3 laurierblaadjes   2 el grove mosterd 

1½ tl zout 
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1. Snijd eventuele wortels van de knolselderij en schil hem rondom met een 

dunschiller, zodat hij mooi egaal wordt. 

 

2. Doe samen met het bietensap, de peperkorrels, laurier en het zout in een niet te 

grote kookpan, zodat de knol voor minimaal de helft onderstaat. Breng op hoog 

vuur aan de kook en zet vervolgens het vuur laag. Kook 30 min. en draai de 

knolselderij halverwege de kooktijd om met een keukentang, zodat de 

bovenkant onder komt te staan. Verwarm ondertussen de oven voor op 200 °C. 

 

3. Haal de knolselderij uit de pan en leg in de ovenschaal. Rooster 45 min. in het 

midden van de oven tot hij bruin begint te worden aan de buitenkant. Haal uit 

de oven en leg op een groot stuk aluminiumfolie. Leg daar de ongepelde 

knoflook bij en vouw de zijkanten naar boven. Leg de helft van de boter boven 

op de knol en vouw vervolgens de folie goed dicht. Zet het pakket in de 

ovenschaal en rooster in het midden van de oven in nog ca. 45 min. gaar. 

 

4. Kook ondertussen de saus in de pan in ca. 25min. in tot 100ml (per 4 personen). 

Zeef de saus en houd apart. Smelt de rest van de boter in een koekenpan op 

middelhoog vuur, voeg de panko toe en rooster tot lichtgekleurd. Doe de 

mosterd erbij en roer goed door de panko (zorg dat het niet klontert). Zet het 

vuur uit en blijf doorroeren tot de panko goudbruin is en de mosterd zijn vocht 

kwijt is. Laat eventueel in de pan van het vuur af afkoelen, zodat je er zeker van 

bent dat het goed uitdroogt en knapperig wordt. Breng op smaak met zout en 

peper. 

 

5. Laat de knolselderij iets afkoelen. Snijd de knolselderij in zo dun mogelijke plakken 

en serveer met een deel van de saus en van de mosterdkruim erover. Serveer de 

rest van de saus en mosterdkruim er apart bij. 
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Pure chocolademousse 
 

 

     © Foto: Erik Spronk 

 

Waarschuwing: dit chocolademousse recept is voor de puurste mousse die je ooit 

gaat proeven! En hij is onwijs lekker! Dat komt omdat er niets meer in zit dan pure 

chocolade, ei, een klein beetje suiker en een snuf zout. 

30 min. Bereiden | 150  min. Wachten 

Vegetarisch 

 

3 eieren, gescheiden 

100 gr pure chocolade, grof gehakt 

1 el suiker 

snuf zout 
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1. Smelt de pure chocolade au bain-marie of in de magnetron. Let er bij 

gebruik van de magnetron op dat je de chocolade tijdens het verwarmen 

regelmatig doorroert, zo voorkom je dat de chocolade aanbrandt. 

 

2. Doe de eiwitten in een brandschone kom en klop deze samen met het 

zout luchtig. Voeg als de eiwitten luchtig beginnen te worden de suiker 

toe. Klop door tot het eiwit stijf is. 

 

3. Roer de eidooiers los en meng deze door de gesmolten chocolade. Neem 

de helft van het opgeklopte eiwit en spatel dat door het 

chocolademengsel. Spatel vervolgens de rest van het eiwit erdoor en 

meng alles voorzichtig tot een luchtige mousse. Schenkt de mousse in 

bakjes of glaasjes en laat ze enkele uren opstijven in de koelkast. 

 

Let op: Dit gerecht bevat rauwe eieren en is niet geschikt voor mensen in 

risicogroepen, zoals kinderen, zwangere en ouderen. Gebruik zo vers mogelijke 

eieren of gebruik gepasteuriseerd eigeel en -wit. 
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Smaakmaker 
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Hoe beïnvloed je de smaak van jouw intieme sappen? Om te beginnen geldt de 

regel, dat de smaak die je tot je neemt, komt er vaak ook zo uit. Het zal dan ook niet 

verrassend klinken dat een gezonde levensstijl de smaak per definitie ten goede 

komt. Om je op weg te helpen hebben we een lijst samen gesteld, zodat jij jouw 

partner eens kan plezieren met een aangename smaak. 

 

Lekkere smaken 
 

Zoete smaak 

• Fruit zoals: mango, ananas, kiwi, bosbessen, pruim, 

dadel, citrusvruchten 

• Pepermunt 

• Peterselie 

• Kaneel 

• Tarwegras (friszoet) 

• Groenten 

Neutrale smaak 

• Selderij (haalt zoute randje eraf) 

• Cranberries 

• Veel water (minder afvalstoffen) 

Licht zoutige smaak • Koolhydraten 

 

Onaangename smaken 
 

Onaangename smaak 

• Zwavelhoudende voedingsproducten (versterken de 

smaak) zoals: eieren, broccoli, bloemkool, ui, kool, 

knoflook, spruiten 

• Asperges (zelfde effect als op urine) 

• Zuivel (zure smaak) 

• Vlees (zoutige smaak) 

• Vis (zachte botersmaak of lichte vissmaak) 

• Pittig en/of kruidig eten 

• Junkfood (bitter) 

• Roken, drugs en alcohol (muffe en bittere smaak) 
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Afrodisiaca  
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Een afrodisiacum (mv: afrodisiaca) is een middel dat wordt gebruikt wordt om de 

geslachtdrift te stimuleren.  

Afrodisiaca kunnen op drie manieren op het seksueel functioneren ingrijpen:  

1. geslachtsdrift; de mate waarin een persoon behoefte heeft aan 

seksualiteit.  

2. potentie; vermogen om een erectie te hebben, kinderen te verwekken, 

seksuele prikkels en stimuli waar te nemen, te ejaculeren en orgasme te 

krijgen. 

3. het seksueel plezier. 

Het woord is afgeleid van de naam van Aphrodite, de godin van de 

vruchtbaarheid, de zinnelijke liefde en de schoonheid in de Griekse mythologie. 

In de geschiedenis is er veel gezocht naar effectieve afrodisiaca. Elke cultuur heeft 

door de eeuwen heen zijn eigen afrodisiaca gevonden, die de seksualiteit 

bevorderd.  

Van veel afrodisiaca is de werking niet bewezen. Van knoflook en ginseng is uit 

proeven bekend dat ze de hormoonspiegel verhogen. Van alcohol is bekend dat 

het remmingen wegneemt. Sommige stoffen, zoals Spaanse vlieg, zijn werkzaam bij 

dieren, maar giftig en daarom verboden. 

Op de volgende pagina’s vind je een lijst met verschillende afrodisiaca. We hopen je 

op deze manier dat je jouw feestmaal spannend afsluit met een heerlijk toetje. 

  



 

 
14 

 

Fruit en Noten 
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Aardbei 
Aardbeien zitten bomvol met vitamine C. De aanmaak van neurotransmitters in de 

hersenen zouden hierdoor worden gestimuleerd. Die schijnen ervoor zorgen dat je 

libido een boost krijgt 

Amandelen 
Amandelen zijn rijk aan riboflavine, eiwitten, vitamine E en calcium, daardoor 

zouden ze stimulerend zijn voor de potentie. 

Avocado 
De avocado bevat veel foliumzuur, vitamine B6 en kalium. Deze vruchten zouden 

ervoor zorgen dat het immuunsysteem gestimuleerd wordt.  

Bananen 
Bananen zitten vol met kalium, magnesium en vitamine B. Deze vitamines schijnen 

ervoor zorgen dat je libido een boost krijgt. 

Chocolade 
In pure chocolade zitten anandamine en fenylethylamine. Deze stofjes zorgen 

volgens wetenschappers voor een gevoel van geluk, opwinding en euforie. Cacao 

bevat ook tryptofaan, een essentieel onderdeel van de neurotransmitter serotonine. 

En die is weer bekend vanwege het geven van een geluksgevoel en het bevorderen 

van ontspanning. 

Dadels 
Dadels schijnen het bloed te zuiveren, de hoeveelheid sperma te verhogen en zijn 

volgens sommige wetenschappers zelfs in staat om de duur van liefdesplezier te 

verlengen. 

Granaatappel 
Granaatappel bevat veel fyto-oestrogenen, die qua structuur lijken op het 

vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen. Het stimulerende effect ervan wordt 

vandaag de dag zelfs door wetenschappers bestudeerd. 

Kokosnoot 
Kokos bevat veel licht verteerbare eiwitten en zou niet alleen de seksuele eetlust 

verhogen, maar ook het aantal zaadcellen. 

Perziken en abrikozen 
De zacht behaarde perziken en abrikozen staan symbolisch voor de vulva. Het zoete 

sap van de vrucht staat symbolisch voor het sap uit de vagina. Het aanzicht alleen 

al is heel verleidelijk. 

Pijnboompitten 
Pijnboompitten hebben een hoog eiwitgehalte, deze zouden verantwoordelijk zijn 

voor de hormoonspiegels in het lichaam. 
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Pistachenoten 
Pistachenoten bevatten zink, vitamine A en B. Ze zouden stimulerend werken en 

kunnen waarschijnlijk liefdesgevoelens opwekken. 

Walnoten 
Walnoten zitten bomvol met vitamine E, magnesium en Omega 3-vetzuren zouden 

de hormoon aanmaak stimuleren. 
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Groente 
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Aloë  
Aloë ("agave") zou een bloedstroom naar de bekkenorganen veroorzaken. Dit zou 

de vrijpartij intenser maken. Vers geperst aloë-sap met honing werkt bijzonder goed. 

Artisjok 
De artisjok geeft niet alleen energie en tonen, maar veroorzaakt waarschijnlijk ook 

een stroom van bloed naar de geslachtsdelen. 

Asperges 
Asperges zijn een grote bron van kalium, vezels, vitamine B6, vitamine A vitamine C, 

thiamine en foliumzuur. Over foliumzuur wordt gezegd dat het de histamineproductie 

een boost geeft, wat weer zou helpen bij het bereiken van een orgasme 

Mierikswortel 
Mierikswortel wordt vanwege het hoge gehalte aan vitamines en mineralen als een 

goed afrodisiacum beschouwd.  

Paddenstoelen en truffels 
Paddenstoelen bevatten veel eiwitten en zink, daarom worden ze beschouwd als 

een bron van seksuele energie. Aristocratische truffels en schijnbaar vrij gewone 

morieljes zouden bijzonder effectief zijn. 

Paprika, rode peper en chilipeper 
Het stofje dat verantwoordelijk is voor de scherpe smaak van rode peper, zorgt er 

ook voor dat de zenuwuiteinden op je tong gevoeliger worden. Deze produceren 

op hun beurt weer neurotransmitters zoals adrenaline die ervoor zouden zorgen dat 

je zin krijgt. 

Tomaat 
De Spaanse veroveraars brachten de tomaat in Nederland als de liefdesappel 

("pommo d'amore") om het liefdesspel te verlengen. 

Zeewier 
Laminaria (zeewier) zou alle essentiële voedingsstoffen bevatten en stimuleert 

daardoor de hormonale activiteit. 
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Kruiden  
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Basilicum 
Basilicum heeft een fantastisch aroma dat stimulerend zou werken. Basilicum door je 

eten zou ook nog eens goed zijn voor het hart zijn.  

Bonekruid  
Bonekruid zou een prikkelende werking op de geslachtsklieren hebben. 

Gember 
Gember zou de bloedcirculatie versnellen, waardoor de potentie wordt 

gestimuleerd. 

Kaneel 
Kaneel zou voor een betere doorbloeding zorgen van de vagina en eierstokken. 

Kaneel wordt dan ook wel gezien als een lustopwekkend middel. 

Kervel 
Kervel zou zorgen voor het verhogen van het libido. 

Knoflook 
Knoflook bevat een stofje dat allicine heet en dat zou er voor zorgen dat je bloed 

sneller gaat stromen. 

Kruidnagel 
Kruidnagel zou zorgen voor het verhogen van het libido en zou tevens verfrissend 

werken 

Laos (galanga) 
Laos zou zorgen voor het verhogen van het libido door de oppeppende werking. 

Munt 
Munt wordt vooral in Arabische landen beschouwd als een boodschap van liefde of 

vriendschap. "Bouquet de mento, l'amour vous tento", zo luidt een gezegde uit het 

Middellandse Zeegebied. 

Nootmuskaat 
Nootmuskaat zou zorgen voor het verhogen van het libido. 

Karwij 
Karwij zou de spijsvertering helpen en het werkt tegen een overdadige 

knoflookadem. 

Peper 
Het stofje dat verantwoordelijk is voor de scherpe smaak van peper, zorgt er ook 

voor dat de zenuwuiteinden op je tong gevoeliger worden. Deze produceren op 

hun beurt weer neurotransmitters zoals adrenaline die ervoor zorgen dat je zin krijgt. 

Saffraan 
Saffraan verbeterd de doorbloeding in het lichaam en het stimuleert de erogene 

zone.  
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Selderij 
Selderij bevat kalium, zink, calcium, ijzer, fosfor, magnesium, vitamine C, vitamine B, 

PP, E en provitamine A. Dit zou zorgen voor sensuele gevoelens. 

Sesamzaad 
Sesamzaadjes bevatten een grote hoeveelheid vitamine E. Sesamzaadjes met 

honing zouden de potentie stimuleren. 

Vanille 
Vanille schijnt de geslachtsdrift op te wekken. 
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Dierlijke producten 
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Duif en fazant 
Duiven en fazanten zouden vanwege hun verliefde gedrag gezien worden als 

Afrodisiacum 

Eieren 
Eieren zijn een eiwitproduct en worden daarom als een krachtige seksuele stimulans 

gezien.  

Honing: 
Honing zit vol met borium (een mineraal dat ervoor zorgt dat je oestrogeen goed 

gebruikt wordt). Daarnaast zouden studies aangetoond hebben dat het ook nog 

eens zorgt voor een verhoging van testosteron in het bloed. 

Kaviaar 
Kaviaar bevat vitamine A, C, PP, B2, B6 en B12 en zink. Dit product geeft je energie.  

Kreeft  
In het vlees van de kreeft schijnen stoffen te zitten die de seksuele energie stimuleren.  

Oesters 
Oesters bevatten veel zink. Dat schijnt te zorgen voor een hoger libido én uit 

onderzoek is gebleken dat het de spermaproductie zou verhogen. 

Orgaanvlees 
Orgaanvlees zoals niertjes, zwezerik en merg zouden lust opwekken. 

Paling 
Paling is rijk aan fosfor en zou een prikkelend effect hebben op de blaas en genitale 

zone.  

Slakken 
Slakken bevatten veel eiwit in hun vlees  en er is helemaal geen vet en cholesterol. 

Daarom worden zij als een krachtige seksuele stimulans gezien. 

Wild 
Wild zou lust opwekken. 

Zalm 
Deze vis is rijk aan omega 3-vetzuren, wat goed zou zijn voor het hart en de 

aanmaak van oestrogeen, testosteron en progesteron. Deze hormonen zouden jouw 

seksdrive een boost geven. 
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Dranken 
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Alcohol 
Een glas goede droge wijn, een klein glaasje aromatische likeur of een exotische 

cocktail op het juiste moment doen je twijfels, angsten en vooroordelen vergeten en 

verlangen opwekken, maar als je het een beetje overdrijft, kan men volledig 

onbekwaam worden. 

Champagne 
Champagne heeft een  hoog histamine gehalte, wat zou helpen bij het bereiken 

van een orgasme 

Koffie 
Koffie bevat cafeïne, wat een sterk stimulerend effect zou hebben op het centrale 

zenuwstelsel en het hart. 


