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LEEFSTIJL

»

Haar MoodFood prikkelt alle zintuigen. Op die manier inspireert  
Claudia Lucardie van Soulrecipe mensen om te luisteren naar hun 

innerlijke stem. Als geen ander weet ze hoe het is om jezelf kwijt  
te zijn en weer terug te vinden. “Ik ben weer de volle, stralende ‘ik’.”

TEKST BELINDA FALLAUX | FOTOGRAFIE BART HONINGH | VISAGIE LINDA HUIBERTS

Je proeft ze met je ogen dicht, zodat je echt 
kunt ervaren welke past bij jouw innerlijke 
behoefte. Voor de een is dat de dip Inner 
Peace, voor de ander Warm Hug. Soms zijn 
er zelfs tranen van ontroering als een dip 
perfect past bij iemands oer-verlangen.” 
 
Wat is jouw missie? 
“Ik plant zaadjes. Ik hoop bij anderen iets  
te activeren, zodat ze weer volgens hun  
eigen zielsrecept gaan leven. Dat ze voelen:  
I got this, ik mag hier zijn als mezelf. En dat 
ze zich innerlijk rijk gaan voelen en ten  
diepste tevreden zijn met wie ze zijn.  
En vooral: dat ze de magie van het leven 
voor hun neus herkennen.” 

Met Soulrecipe creëer je de prachtigste 
gerechten. Wat typeert jouw stijl? 
“Ik kook heel zintuiglijk. Kleurrijk,  
avontuurlijk en levendig. En plant-based, 
hoewel ik daarin niet dogmatisch ben. Als 
creatieve geest vind ik het fantastisch om de 
levenskracht van planten, bloemen en kruiden 
te verwerken in gerechten. Veel mensen zijn 
verrast: ze weten niet dat plantaardig eten 
zo lekker kan zijn. Maar mijn gerechten  
zijn veel meer dan alleen eten. Het zijn eet-
belevenissen die alle zintuigen prikkelen.” 
 
Leg eens uit… 
“Eten is aards, feestelijk en fun, maar er zit 
zo’n laag onder. In mijn MoodFood Atelier 
nodig ik mensen uit om weer contact te 
maken met hun binnenwereld. Met hun  
dromen, verlangens en behoeften. Zintuigen 
omzeilen je hoofd, ze gaan rechtstreeks naar 
je hart. Daarom voed je met mijn gerechten 
niet alleen je lijf, maar ook je hart en ziel. 
Mijn gerechtjes zien eruit als een eetbaar 
cadeautje, een compliment. Een ‘wow’-
moment. En zo smaken ze ook. Door wat  
je ziet, ruikt en proeft, keert je blik naar  
binnen. Een van mijn signature gerechtjes is 
de Magic Dip Trip: vijf dips in verschillende 
kleuren met elk een ander effect op je mood. 

De leefstijl van… Claudia Lucardie 

WIE IS Claudia?
Creative chef en ondernemer  
Claudia Lucardie (45) is eigenaar 
van Soulrecipe, een keuken die 
draait om lekker eten, voluit 
leven en vertrouwen op je 
gevoel. Vanuit haar MoodFood 
Atelier organiseert ze tasty trips 
inside: eetbelevenissen, events 
en workshops die uitnodigen 
om van binnen naar buiten  
te leven. Claudia woont met 
haar man en drie dochters  
in Vijfhuizen. Soulrecipe.nl 
Instagram: @soul.recipe

‘Ik hou van raven  
én zweven’  

 

 
Waar komt deze bevlogenheid vandaan? 
“Ik ben geboren met zin in het leven, maar ik 
weet ook dat het anders kan gaan. Als kind 
was ik levendig, gevoelig, hartstochtelijk  
en creatief. Ik fladderde ongeremd door het 
leven en genoot van alles. Ik was zo’n kind 
dat heksensoepjes maakte en gek was op 
tekenen en knutselen. Mijn favoriete  
boek was Sjakie en de Chocoladefabriek.  
Ik droomde ervan een magisch winkeltje  
te hebben met geuren, kleuren en smaken. 
Maar rond mijn tiende veranderde dat. 
Thuis was er superveel spanning. Dat kwam 
bij mij, als gevoelig meisje, enorm binnen.  
Ik veranderde van een energiek en creatief 
kind in een angstige puber. Zo deed ik wat  
er van me werd verwacht, ik ging netjes  
studeren. Maar dat was niet wat ik van   
binnen wilde. Mijn droom was mensen  
betoveren met eten. Er ontstond een  
disconnectie met mezelf en ik liep vast. 
Rond mijn zeventiende ontwikkelde ik een 
eetstoornis. Ik was mezelf helemaal kwijt.” 
 
Hoe vond je jezelf weer terug? 
“Ik realiseerde me dat ik weer zonder de rem 
van angst wilde leven, ook al wist ik niet 
hoe. Ik wilde die bruis weer terug. Zonder 
dat iemand het wist, meldde ik me aan bij 
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jochies op school. Iedereen zei: je bent gek, 
waarom zeg je je goedbetaalde baan op? 
Maar ik wilde leven vanuit mijn hart.”
 
En je hart zei: koken. 
“Dat was mijn droom. Eten was voor mij als 
kind al een klein vier-momentje, een feestje. 
Ik weet nog dat ik altijd het mooiste bordje 
pakte. Mijn boterham sneed ik in negen 
stukjes, die ik allemaal verschillend belegde. 
In koken komt alles samen waar ik als kind 
al van hield: creëren en vooral met al je  
zintuigen genieten.” 
 
Je bent inmiddels ruim tien jaar verder. 
Hoe sta je nu in het leven? 
“Ik ben weer de volle, stralende ik. Ik doe 
alles in lijn met wat ik van binnen voel. Veel 

LEEFSTIJL

»SPORT-
DAGBOEK

“Ik heb geen regime, maar sport en 
beweeg vanuit verlangen. Sportscholen 
vind ik vreselijk qua vibe, maar ik wil me 
wel graag sterk, flexibel, vrouwelijk en 

levendig voelen. Mijn lijf geeft vaak  
perfect aan wat goed is voor me op dat 

moment. Ik wandel of fiets iedere dag en 
verder doe ik twee à drie keer per week 
mijn eigen verzonnen work-out op mijn 

matje in de tuin: deels krachttraining, 
deels yoga en deels dansen. In de zomer 
zwem ik in het natuurwater voor de deur, 

daar geniet ik mega van.”

‘Ik vind het leuk 
om de buitenkant  
te laten matchen  

met de binnenkant, 
daarom draag ik graag

 kleurige prints’

‘Leven vanuit de  
diepe verbinding met  

mijn binnenwereld  
maakt dat ik me een 

gevoelsmiljonair voel’

een eetstoorniskliniek. Op dat moment 
woonde ik al een tijdje op mezelf. Ik ging in 
therapie, volgde coachingssessies en lang-
zaamaan herinnerde ik me wie ik ooit was.”
 
Je werd weer creatief en levenslustig? 
“Het duurde nog wel even voordat ik écht 
ging bloeien. Er was me altijd verteld dat 
mijn talent en mijn toekomst in mijn hoofd 
zaten. Ik had daarnaar geluisterd en had 
carrière gemaakt in de communicatie.  
Voor de buitenwereld had ik het helemaal 
gemaakt. Maar ik voelde: dit is níét wie  
ik ten diepste ben. Ik ben hier niet om op  
kantoor te zitten, ik ben hier om wat ik voel, 
creëer, ruik, proef en voel. Dus besloot ik een 
koksopleiding te volgen. Hoogzwanger van 
mijn eerste dochter zat ik tussen zestienjarige 

mensen richten zich op de buitenwereld om 
liefde, vrijheid en tevredenheid te vinden.  
Ik heb geleerd om mijn ‘voelsprieten’ naar 
binnen te richten. Daar, in die binnenwereld, 
zit een enorme rijkdom. Leven vanuit die 
diepe verbinding maakt dat ik me een 
gevoelsmiljonair voel.” 
 
Is leven vanuit je gevoel dan alleen  
maar licht? 
“Zeker niet, ik heb ook het donker gekend. 
Zes jaar geleden ben ik gescheiden van de 
vader van mijn kinderen. Een moeilijk en 
verdrietig besluit, maar ik heb toch naar m’n 
hart geluisterd. Als je echt trouw wilt zijn 
aan jezelf, is liefde soms ook een ‘nee’.  
Vanuit je gevoel leven betekent dagelijks  
lastige keuzes maken. Zoals afscheid nemen 
van goed betalende opdrachtgevers, waar-
door ik minder inkomen had. Maar in iedere 
cel van mijn lijf belichaam ik dat ik leef wie 
ik ben. En daar hoef ik niks voor te doen,  
ik hoef alleen maar te zijn. Zelfs mijn droom 
van een magisch winkeltje waar ik mensen 
kan betoveren, is uitgekomen. Dat maakt  
me dankbaar.” 

 
Met Soulrecipe heb je veel oog voor 
detail. Heb je thuis ook zo veel aandacht 
voor de dagelijkse maaltijd? 
“Haha, niet altijd hoor. We hebben een 
druk leven, dus ik eet ook weleens rennend 
een broodje pindakaas. Dat is niet erg,  
want ik maak van eten meestal wel een 
feestje. Als gezin starten we de dag met een  
smoothie bowl, met fruit en nootjes erop. 
Verder maak ik alles vers en in de basis 
gezond. Soms overrulet vitamine G  
– gezellig samen zijn – het hardcore gezond 
eten. We hebben nou eenmaal drie pubers  
in huis en mijn dagen zijn lang en vol. Als  
de meiden vragen om een pizza van de  
supermarkt, kan dat best een keer.”
 
Waaraan ‘bezondig’ jij je weleens?   
“Ik denk ik niet in termen van zondigen.  
Als ik langs het tankstation rijd en zin heb 
in een Snickers-icecream, stop ik gewoon. 
Voor het lekkerste hazelnootroomijs fiets  
ik zelfs om. Aan de andere kant kan ik  
op een feestje makkelijk een punt fabrieks-
vlaai laten staan. Mijn liefde voor smaak  
en levendig eten overheerst.” 

Hoe belangrijk zijn je looks voor je? 
“Ik vind het leuk om de buitenkant te laten 
matchen met de binnenkant. Daarom draag 
ik graag kleurige prints. Maar verreweg de 
meeste aandacht gaat bij mij dagelijks naar 
de binnenkant; met mijn uiterlijke verzorging 
ben ik hooguit een kwartier bezig. Ik merk 
wel dat ik ouder word. Het mooie daaraan 
vind ik de wijsheid en rijpheid die dat met 
zich meebrengt. Minder is dat mijn kinderen 
soms roepen dat ik rimpels krijg…”
 
Hoe deal jij met die veranderingen? 
“Ik erken ze. Innerlijk voel ik me dertig, dus 
het vergankelijke en die rimpels vind ik niet 
heel leuk. Anderzijds is mijn gezicht laten 
gladstrijken niet de route voor mij. Ik denk 
zo: puur van binnen, puur van buiten. In ons 
toilet hangt een quote: Happy girls are the 
prettiest. Tegen levenslust kan geen botox 
op. Een passievrucht is ook het lekkerste als 
̕ie gerimpeld is. Ik weet zeker dat ik met een 
sprankel in m’n ogen in het bejaardenhuis zit.” 
 
Hoe belangrijk is fit zijn voor je? 
“Belangrijk. Ik wil energiek zijn en lekker in »
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‘Het kunnen voelen,  
vertrouwen en volgen 

van de wijsheid van mijn 
lijf en intuïtie voelt  

heel krachtig’

Ontbijt
“We eten doordeweeks allemaal een 
voedende smoothie bowl met zaden 

en noten. Die bereid ik de avond 
ervoor al deels voor. In het weekend 

brunchen we meestal met eitjes, 
croissantjes, broodjes en verse jus.”

 
Lunch

“Die baseer ik op mijn verlangen 
van dat moment. Ik check in bij 

mezelf en voel waar mijn lijf, hart én 
ziel behoefte aan hebben. Meestal 

zit er wel iets van groente bij. Soms 
is het een left-over wok, soms een 

salade of soep, soms crackers  
met pindakaas of een tosti met 

gesmolten geitenkaas."

Diner 
“Net als bij de lunch wisselt dat per 

dag en mood. Wél is minstens de 
helft van ons bord gevuld groente 
en kleur. En levendig qua smaak.  

Ik kook supervers en zelf eet ik voor 
95 procent vegetarisch. Heel soms 

eet ik vlees als ik daar echt zin in heb 
of als ik voel dat mijn lichaam het 

nodig heeft. Ook weer intuïtief dus. 
En altijd vanuit liefde voor genot, 
gezelligheid, mijn lijf én de aarde.”

Tussendoor
“Ik drink in de ochtend espresso 

met geschuimde volle bio-melk, echt 
een gezellig moment met mezelf. 

Verder kan een tussendoortje van 
alles zijn. Van hazelnotenroomijs tot 
een handje noten of snackgroenten 
met dip. Na het avondeten eet ik  
wel áltijd chocolade en ’s avonds  

regelmatig nog ’n stukje kaas en wat 
nootjes. Of dat nu doordeweeks of 
in het weekend is; ik gun mezelf elk 
moment waar ik behoefte aan heb 
en wat liefdevol voelt. Behalve met 

wijn en cocktails. Die drink ik 
alleen in het weekend.”

EET- 
DAGBOEK

mijn vel zitten. Maar dat is voor mij niet aan 
een streng menu of sportregime gebonden. 
Het ene moment eet ik wat rauwkost met 
hummus, de andere dag neem ik een glas  
wijn met een bitterbal. Soms heb ik behoefte 
aan een work-out op m’n matje thuis, soms  
wil ik juist vertragen en dan ga ik wandelen.  
Ook met dit soort dingen ben ik mega- 
intuïtief. Ik luister naar mijn gevoel en dat 
geeft me energie.” 
 
Hoe houd jij balans in alles wat je doet? 
“Alles staat of valt met een goede voedings-
bodem en dat is de relatie met mezelf.  
Sowieso zijn relaties – met mezelf, m’n man  
en kinderen en de mensen om me heen –  
by far het belangrijkste. Die gaan altijd voor.  
Ik zorg goed voor mezelf om alles te kunnen 
laten stromen. Zelfzorg is voor mij wandelen, 
dansen, buiten zijn, festivals bezoeken.  
Regelmatig neem ik een pauze om ‘in te  
checken’ bij mezelf. Daar hoef ik inmiddels 

niet meer over na te denken. Op een drukke 
dag ga ik automatisch tussen de middag een 
stuk wandelen.”
 
Ben jij spiritueel? 
“Wat is spiritueel? Ik vind het heerlijk om  
te mediteren en in te tunen op het grotere 
geheel, maar sta ook met mijn voetjes op de 
aarde. Ik hou van raven én zweven, zeg ik 
weleens. Net als een lift ga ik heel makkelijk 
omhoog en omlaag. Voor de spirituele mensen 
om me heen breng ik het aardse en speelse 
erin, de party peeps geef ik het hogere mee.” 
 
Welke les wil je meegeven aan  
je dochters?
“Energy doesn’t lie, trust the vibes you get. 
De mensen om je heen en het leven zelf  
reiken dingen aan, maar je weet zelf wat 
goed voor je is. Volg je eigen kompas,  
met liefde voor de ander. Een andere les:  
vier het leven. Maak van alles een feestje.”  


