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Een goede dag begint altijd met een goed ontbijt. Wie ’s morgens zijn 

lichaam al van waardevolle, natuurlijke voedings- en vitaal stoffen voorziet, 

legt de basis voor een lang aanhoudend lichamelijk en geestelijk 

prestatievermogen – tijdens het werk, in school, bij sport of thuis. 

Het veelzijdige ontbijtgenot van het huis Jentschura is het gezonde 

alternatief voor de traditionele suiker-crunchy-muesli’s, voor toast met 

chocoladepasta en voor ander witmeelproducten. 

De bereiding lukt in een mum van tijd. Morgenstund wordt als pap gekookt 

of met heet water overgoten en omgeroerd. Daarna kort laten wellen en 

naar believen met fruit, vruchten, noten, een beetje room, haver-, rijst- of 

amandelmelk verfijnen. Morgenstund geniet overigens op basis van zijn 

talrijke waardevolle ingrediënten een reputatie als mooimaker ontbijt. 

 

Wij wensen u veel plezier bij het bereiden en smakelijk eten.
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“Morgenstund” – het ontbijt verhoogt de stofwisseling 

Voor een succesvolle dag is ‘Morgenstund’ de ideale start.  

De gierst-boekweit-pap levert natuurlijke waardevolle vitamines, 

mineraalstoffen en sporenelementen voor een optimaal prestatie-  

en uithoudingsvermogen en een sterk immuunsysteem.  

 

Morgenstund is een waardevolle bron voor zink, magnesium,  

biotine en vitamine B. 

 

Zink Speelt een belangrijke rol bij de zuur-base-huishouding. 
Het is nodig voor de ontzuringsfunctie van de nieren 

 Stimuleert het weerstandsvermogen en de wondgenezing 
 

Magnesium Is voor de sturing van de spier- en zenuwfunctie nodig 
 Is belangrijk voor de opbouw van botten en tanden 

 
Biotine Voor een mooie huid, haren en nagels 

 
Vitamine B Is belangrijk voor de zenuw-, hart- en spierfunctie 

 

 



Donk 51 – BE-2400 Mol         www.kalijnshop.be 
Tel.: +32 (0)14 71 57 99         info@kalijn.be 

  

 3
 

Voedingswaarde – informatie van Morgenstund

Voedingswaarde Per 100 gram 
gedroogde producten 

% van de aanbevolen 
dagelijkse 
voedingsrichtlijn 

Calorische waarde 1552 KJ / 367 kcal 18,35% 

Eiwit 12,90 gram 25,80% 

Koolhydraten 62,50 gram 23,15% 

- daarvan suikers 12,82 gram 14,24% 

Vet 7,30 gram 10,43% 

- daarvan 
verzadigde 
vetzuren 

0,95 gram 4,75% 

Voedingsvezels 6,80 gram 27,20% 

Natrium 0,017 gram 0,71% 

KHE 5,21  

 

Vitamines en 
mineraalstoffen 

Per 100 gram 
gedroogde producten 

% van de aanbevolen 
dagelijkse 
voedingsrichtlijn 

Vitamines   

Vitamine B, thiamine 0.32 mg 29,09% 

Vitamine B 0,28 mg 20% 

Biotine 12 mg 24% 

Niacine 4,66 mg 29,13% 

   

Mineraalstoffen   

Kalium 380 mg 19% 

Magnesium 170 mg 45,33% 

Zink 2,70 mg 27% 

Ijzer 2,50 mg 17,86% 

Silicium 8,70 mg n.v. 

Chroom 20 mg 50% 
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Heerlijke ontbijtideeën met Morgenstund 

 

 

Met bessen, peren en hazelnoten 

- 3 eetlepels Morgenstund 

- ca. 120 – 140 ml 

- 6–7 bosbessen 

- ½ peer 

- 1–2 theelepel room 

- gehakte hazelnoten 

- een beetje kaneel 

Morgenstund volgens 

basisrecept bereiden en iets 

laten afkoelen. Het fruit klein 

snijden, toevoegen en aan de 

pap samen met de hazelnoten, 

kaneel en de room verfijnen. 

 

 

Met appelmoes en vanille 

- 3 eetlepels Morgenstund 

- ca. 120 – 140 ml 

- ½ banaan 

- 2 eetlepels frambozen 

- 4 – 6 gedroogde dadels 

- 1 theelepel kokosvlokken 

- een scheutje room 

Morgenstund volgens 

basisrecept bereiden en iets 

laten afkoelen. De bananen, 

dadels of vijgen in kleine stukjes 

snijden en samen met de 

geraspte kokosvlokken en 

frambozen in de pap roeren. 

De room erbij doen en met 

kaneel verfijnen. 
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Basisch goed de dag beginnen ! 

1. Drink al na het opstaan een glas koolzuurvrij water en bij het 

ontbijt een kopje 7x7 kruidenthee 

2. Bereid het ontbijt in alle rust voor. Neem voor het ontbijt ten 

minste een kwartier de tijd, want goed gekauwd is half verteerd ! 

3. Verfijn Morgenstund naar believen met Wortelkracht. 

4. Kauw grondig. Eet slechts zoveel, totdat u verzadigd bent. 

5. Eet elke morgen vitamine- en mineraalstofrijk fruit. 

6. Gebruik verse en seizoensafhankelijke levensmiddelen. 

7. Ook als tweede ontbijt is Morgenstund een waar genot. 

 

Ideale aanvullingen van een ontbijt 

Verfijn Morgenstund met Wortelkracht – een echte smaakbelevenis 

Het 100-planten granulaat is een met een surplus aan basen alles 

omvattende leverancier van vitaalstoffen voor de zuurneutralisatie en 

regeneratie. Geniet daarbij van de 7x7 kruidenthee van 49 uitgelezen 

kruiden, de universele ontslakkingsthee en celspoeler.  
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Intelligent ontbijt voor opgewekte kinderen 

 

Pap maakt sterk! Juist bij opgroeiende kinderen , voor hun optimale 

ontwikkeling, concentratie en uithoudingsvermogen, speelt gezonde 

voeding een centrale rol. De daarvoor nodige energie levert Morgenstund. 

De gierst-boekweit-pap is een vitaalstofrijk power-gezinsontbijt, dat elke 

morgen, individueel verfijnd, een nieuwe spannende smaakervaring biedt. 

Ideaal en eenvoudig is ook de bereiding, waarbij kinderen enthousiast 

kunnen meehelpen. 

1, 2, 3 tovenarij en klaar is mijn lievelingsbrij! 

Beresterke variaties met Morgenstund 

Fruit, appelmoes, fruitsaus, amandelen, kaneel, geraspte kokos en nog veel 

meer. Een extra portie sterke vitaalstoffen: telkens 1-2 theelepels 

Wortelkracht erbij doen. 

 

Tips voor mensen die niet ontbijten 

Morgenstund kan ook kant- en klaar meegenomen worden naar school. 

 

Bakken met Morgenstund 

Kinderen willen zelf graag bakken. Ze willen de ingrediënten zelf mengen, 

het deeg kneden en vormen, tussendoor proberen en zien hoe het baksel in 

de oven groeit, bruin wordt en begint te ruiken. Dat vinden de kleintjes heel 

leuk en vol trots presenteren ze het lekkere resultaat.
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Morgenstond heeft goud in de mond 

 

 

 

 

Morgenstund – Mooi, vitaal en fit 

Morgenstund is: 

- Rijk aan vitaalstoffen  - Lactosevrij 

- Glutenvrij  - Zonder toegevoegde suikers 

 

 

 


