
Ontbijt 

  



Baked oats 
vegetarisch 

1 persoon  
 

- 3/4 cup havermout 
- 1/4 cup gemalen havermout (doe de 

havermout in je keukenmachine en laat 
draaien tot het meel is geworden) 

- 1 theelepel kaneel (een mix van kaneel en 
speculaaskruiden is ook erg lekker) 

- 1/2 theelepel (wijnsteen)bakpoeder  
- 1 grote e appel 
- 1/2 cup noten 
- 1 en 1/4 cup amandelmelk 

Tip! Je kunt het aanvullen met bosbessen, moerbeien 
en eventueel zoeten met wat honing. 
 

1. Verwarm je oven voor op 180 graden  
2. Schil de appel. Snijd de appel in partjes. 
3. Hak de noten in stukjes en leg een paar partjes appel, wat rozijnen en wat nootjes 

apart voor de garnering. 
4. Mix (met een garde of een grote lepel) alle ingrediënten (droog en vochtig) in een 

grote kom goed door elkaar. Het geheel moet goed gemengd zijn. 
5. Schep het mengsel in de bakvorm en strijk een beetje glad. 
6. Versier de bovenkant met wat appelpartjes, bosbessen, moerbeien en/of noten. 

Maak het geheel af door er nog wat kaneel overheen te strooien. 
7. Schuif de schaal voor 45 minuten in de oven. 

 

Smoothies 

glutenvrij, koolhydraatarm, vegetarisch 

1 persoon 

 

Appel – aardbei 
- 1 appel 
- 6 aardbeien (normale grootte) 

 
1. Schil de appel en snijd in kleine stukje van ongeveer 1-2 cm. 
2. Ontdoe de aardbeien van de kroontjes. 
3. Doe vervolgens alles in de blender en blend net zolang tot het voor jou eet-

/drinkbaar is. 
 

Aardbeien – blauwe bessen – frambozen 
 8 aardbeien (normale grootte) 
 Handvol blauwe bessen 
 Handvol frambozen 



 
1. Ontdoe de aardbeien van de kroontjes. 
2. Doe al het fruit in de blender en blend net zolang tot het voor jou eet/drinkbaar is. 

 

Suikervrije granola 

vegetarisch 
1 persoon 

- 160 gram havermout 
- 40 gram nootjes naar keuze (ik vind walnoten en amandelen het lekkerst in mijn 

granola) 
- 3 eetlepels agavesiroop (honing mag ook, wat je in huis hebt) 
- 1,5 eetlepel kokosolie 

Optioneel: gedroogde cranberries of ander gedroogd fruit, rozijnen, kaneel, wat vanille-
extract. 
 

1. Verwarm de oven voor op 150 graden. 
2. Stop alle droge ingrediënten in een kom (behalve het gedroogde fruit). 
3. Mix de ingrediënten door elkaar. 
4. Laat de kokosolie smelten op laag vuur en voeg de siroop (of honing) toe en roer het 

goed door. 
5. Meng de kokosolie en siroop (of honing) door de gemengde droge ingrediënten in de 

kom. 
6. Verdeel de granola over de bakplaat en bak het gedurende 15 tot 20 min in de oven 

op 150 graden. (Hou tussendoor je granola goed in de gaten want elke oven is net 
weer even anders) 

7. Laat het na de 10 min goed afkoelen en voeg het gedroogde fruit toe voordat je het 
in een pot doet. 

8. De granola moet goudbruin zijn. Is ie dit nog niet, doe hem dan nog een paar 
minuutjes terug in de oven. 

 

Glutenvrije paprika-amandel crackers 

koolhydraatarm, glutenvrij, vegetarisch 

 
- 200 gram amandelmeel 
- 2 tl zwarte peper 
- 1 tl grof zeezout 
- 1 tl gerookt paprikapoeder 
- 2 el water 
- 2 el olijfolie 

 

1. Verhit de oven voor op 175 graden en bedek een bakplaat met bakpapier. 
2. Mix de droge ingrediënten met een vork door elkaar. 
3. Voeg de natte ingrediënten toe en meng het tot een werkbaar deeg. Als het te droog 

blijft, voeg dan (per theelepel) water toe tot het deeg goed is. 



4. Leg het deeg op de bakplaat met bakpapier en leg er een tweede vel bakpapier 
bovenop. 

5. Rol met een deegroller het deg uit tot ongeveer 0,5 cm dik, het liefst nog iets 
dunner. 

6. Gooi het bovenste vel bakpapier weg en snijd met een scherp mes voorzichtig 
vierkantjes van 5x5 cm. Je hoeft niet helemaal tot de bodem door de snijden, grof 
snijden is voldoende. Dit helpt om ze straks makkelijk te breken. 

7. Bak de crackers in de oven tot ze stevig en droog zijn en de randjes bruin beginnen te 
worden, ongeveer 12.-14 minuten. 

8. Laat ze afkoelen, breek ze in stukjes en bewaren in een luchtdicht bakje. 
 

Platbrood van courgette 

koolhydraatarm, vegetarisch 

 
- 2 courgettes 
- 150 gram amandelmeel of boekweitmeel of havermout 
- 4 eieren 
- 2 el kruiden (zonder knoflook en ui) 
- Zout en peper 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Was de courgette. Snijd in stukken en vul de keukenmachine (max tot ¾ vol) en mix 

tot er korrels ontstaan, een soort rijst. Doe de groenterijst in een kom. Herhaal dit 
tot alle groenten fijngehakt is. 

3. Meet 4 kopjes groenterijst af. Mix dit met het meel, eieren en de kruiden. Je kunt 
hier het beste een lepel, houten spatel of je handen voor gebruiken. Je krijgt een 
soort dik, plakkerig beslag. Is het beslag te vochtig? Voeg dan wat meel toe. Breng op 
smaak met zout en peper en roer goed door tot alles gemengd is. 

4. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Spreid het groentemengsel uit op de bakplaat. 
Gebruik hiervoor de bolle kant van een lepel. 

5. Bak het groente platbrood in 25-35 minuten gaar en goudbruin aan de 
randen/bovenkant. Haal de bakplaat uit de oven en keer hem om op een snijplank. 
Pel het bakpapier van de onderkant af en snijd het groente platbrood in stukken. 

 
Tip! Bewaar het in de koelkast of vries in voor later. 
 

Amarant 

vegetarisch, glutenvrij 



2 personen 
 

- 120 gram amaranth  
- 250 ml melk 
- 100 gram bosbessen 
- 60 gram walnoten 

 
1. Doe de melk in een pannetje en zet 

deze op het vuur. Voeg direct de 
amaranth toe en laat zonder deksel op 
de pan zachtjes koken totdat er een 
mooie pap ontstaat (dit duurt 
ongeveer 15 minuten. Blijf erbij en 
haal de pan van het vuur als de melk 
gaat overkoken). 

2. Voeg zodra de amaranth klaar is de 
bosbessen en walnoten toe en 
verdeel over twee schaaltjes. 

 

Boekweit granola 

vegetarisch, glutenvrij 
1 flinke kom 
 

- 100 gr boekweitkorrels 
- 100 gr boekweitvlokken 
- 60 gr gehakte hazelnoten 
- 3 el agavesiroop 
- 2 el gesmolten kokosolie 
- 1 tl kaneel 

 

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. 
2. Doe alle ingrediënten in een kom en hussel het 

goed door elkaar. 
3. Verdeel de boekweit granola over een 

bakplaat bekleed met bakpapier. 
4. Rooster de granola in 15 minuten goudbruin. 

Roer het tussentijds even door elkaar. 
5. Laat de granola afkoelen. 

 
Tip! Je kunt de boekweit granola ongeveer 2 weken bewaren in een schone pot. 
 

Glutenvrije boekweit granola 

glutenvrij, vegetarisch 
5-6 porties 
 

- 150 gram boekweit 



- 6 el pitten en zaden naar keuze (ik nam pompoen- en zonnebloempitten, en nog 2 el 
lijnzaad) 

- 1 el sesamzaad 
- 3 el kokosolie, gesmolten 
- 2 el honing 
- snuf himalaya zout 

 
1. Verwarm de oven voor op 170 graden en leg een bakplaat klaar met een vel 

bakpapier erop. 
2. Pak een ruime kom en meng hierin de boekweit, pitten en zaden, kokosolie, honing 

en snuf zout. 
3. Roer goed door elkaar en spreid het uit over de bakplaat. Druk wat aan en schuif in 

de oven voor 15-20 minuten, draai de granola om en bak nogmaals voor 10-15 
minuten in de oven. 

4. Laat wat afkoelen. Bewaar in een weckpot. 
 

 
 

Keto brood 

vegetarisch, keto, koolhydraatarm 

1 heel brood 
 

- 120 ml boter, gesmolten 
- 2 el kokosolie, gesmolten 
- 7 eieren  
- 1 tl bakpoeder 
- 2 cups amandelmeel 
- 1/2 tl xanthaangom  
- 1/2 tl zout 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 graden. 
2. Doe de eieren in een kom en mix met een 

mixer ongeveer 1-2 minuutjes op de 
hoogste stand. 

3. Voeg de gesmolten boter en kokosolie toe 
en blijf mixen. 

4. Voeg nu de rest van de ingrediënten toe. 
Het wordt nu een stevig beslag. 

5. Bekleed een bakblik met bakpapier en 
schenk het beslag hierin. 

6. Bak ongeveer 45 minuutjes, tot een satéprikker schoon uit het brood komt. 
 

Tip! De xanthaangom kun je vervangen voor 2 eetlepels psyllium vezels. 
 



Boekweitbrood zonder gist 

vegetarisch 

1 brood 
 

- olie of vloeibare boter 
- 500 gram boekweitmeel 
- 1 zakje bakpoeder 
- 10 gram zout 
- 3 eetlepel olie of vloeibare margarine 
- ± 3½-4 dl water 

 
1. Warm de oven voor op 200° C. 
2. Bestrijk de bakvorm met wat olie of margarine. 
3. Meng het boekweitmeel met het bakpoeder en het zout in een kom. 
4. Voeg de olie of margarine en het water toe en mix dit met de mixer tot een dik 

beslag. 
5. Doe dit in de bakvorm. 
6. Bak het brood in het midden van de oven in 35-45 minuten gaar. 
7. Neem het brood uit de vorm en laat het op een rooster afkoelen. 
8. Snijd het brood in sneetjes. 

 
Tip! Verpak het eventueel in porties in diepvrieszakjes en vries dit in. 
 

Fruit met quinoavlokken 

koolhydraatarm, vegetarisch 
 

- 1 cup amandelmelk 
- 1/3 cup quinoa vlokken 
- Mini snufje zout 
- Fruit naar keuze 
- Eventueel 

honing/agavesiroop/ahornsiroop 
- Eventueel nootjes of granola 

 
1. Breng de melk aan de kook in een 

pannetje op medium-hoog vuur. 
2. Als de melk kookt, doe dan de 

quinoavlokken erbij en een snufje 
zout. Zet het vuur uit en roer even 
goed door. 

3. Laat het ongeveer 3 minuutjes rusten 
en roer aan het einde van de 3 
minuten nog eens voorzichtig. 

4. Doe de mix nu in een kom en voeg je fruit, nootjes en/of smaakmakers toe. 
 



Honing bosbes quinoa granola 

vegetarisch, koolhydraatarm 
16 porties 
 

- 3 ½ cups quinoa flakes 
- ½ cup amandelschaafsel 
- ½ tl kaneel 
- ½ tl vanillepoeder 
- ½ tl zeezout 
- ¼ cup amandelpasta (of andere notenpasta) 
- ¼ cup rijststroop 
- 2 el kokosolie 
- 2 el water 

 
1. Verwarm de oven voor op 175 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier en zet 

aan de kant. 
2. Meng in een grote kom de quinoa vlokken, amandelschaafsel en kruiden. 
3. Smelt in een klein pannetje de notenpasta, rijststroop, kokosolie en water. Roer tot 

alles gesmolten is en goed gemengd. 
4. Schenk nu het vloeibare mengsel over de droge ingrediënten en meng alles tot alles 

goed bedekt is met het vloeibare mengsel. 
5. Verdeel de inhoud van de kom nu op de bakplaat en zet het voor 30 minuutjes in de 

oven, elke 10 minuutjes even ‘roeren’. 
6. Laat de granola helemaal afkoelen. 

 
Tip! In een afgesloten glazen pot bewaren dan is het ongeveer 2 weken houdbaar. 
 

Quinoa blauwe bessen pannenkoekjes 

koolhydraatarm, vegetarisch 
10 pannenkoekjes 
 

- 2 el lijnzaad + 6el warm water 
- 1 kopje quinoa meel 
- ½ kopje amandelmeel 
- 2 el arrowroot of ander bindmiddel 
- 2 tl kokosmeel 
- 2 tl bakpoeder 
- Snufje zout 
- 1 ¼ kopje melk 
- Optioneel: 1 el rijststroop  
- 1 handjevol blauwe bessen 

 
1. Mix het lijnzaad met de 6 el warm water in een kommetje en zet apart tot het een 

gel vormt. 
2. Mix in een grote kom het meel, bakpoeder en zout. 



3. Klop in een andere kom de lijnzaadgel, melk en rijststroop samen en voeg erna toe 
aan de droge ingrediënten. Blijf mengen tot het een glad beslag vormt. 

4. Voeg nu de blauwe bessen voorzichtig toe. 
5. Warm een pan alvast voor op medium-hoog vuur. Bak de pannenkoekjes in wat 

kokosolie tot er kleine bubbeltjes komen, ongeveer 2-3 minuutjes. Draai ze nu om en 
bak ook de andere kant tot ze goudbruin zijn. 

 

Ei-groentemuffin 

koolhydraatarm, vegetarisch 
6 muffins 

 
- ½ courgette 
- ½ broccoli 
- 1 wortel  
- 2 lente-uien 
- Paar blaadjes basilicum 
- 6 eieren 
- Scheutje rijstmelk, of andere melk 
- Beetje zout en peper 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de groenten en basilicum fijn. Meng de 

groenten in een kom door elkaar. Vul alle holtes van een muffinvorm met een 
handvol gemengde groenten. 

2. Breek de eieren in een maatbeker, voeg zout en peper toe en klop de eieren. Voeg 
een klein scheutje melk toe aan het eimengsel. 

3. Giet het eimengsel oer de groenten in de muffinvorm net tot iets onder de rand. 
4. Zet de gevulde muffinvorm 15-20 minuutjes in de voorverwarmde oven. Zet dan de 

oven uit en laat de muffins in de oven afkoelen. Ze storten namelijk in als ze uit de 
oven komen en als je ze in de oven laat afkoelen is dat minder. 

 

Overnight oats  
koolhydraatarm, vegetarisch 
1 portie  
 

- 30-40 gram havermout  
- 200 ml (plantaardige) melk  
- de volgende dag: vers fruit in stukjes  

  
1. Doe de havermout in een kom of glas.  
2. Schenk nu de melk erbij en meng goed door.  
3. Zet in de koelkast voordat je gaat slapen.  
4. De volgende ochtend haal je het glas of de kom 

uit de koelkast en roer je het nog even door.   
5. Maak af met wat vers fruit in stukjes gesneden.  

Op dit recept heb je zoveel variaties, je kunt 
bijvoorbeeld standaard chiazaadjes en/of 



lijnzaad toevoegen. Deze doe je dan al de avond ervoor bij de havermout en melk 
erbij.  

 
Tip! De combinatie met amandelmelk, havermout, wat kaneel, banaan en walnoot is heel 
lekker! Je zou ook nog wat cacaopoeder aan het basisrecept kunnen toevoegen, of wat 
geraspte pure chocolade en dan aardbeien en/of frambozen toevoegen. Leef je uit! Wil je de 
overnight iets romiger, voeg dan een eetlepel Griekse yoghurt toe voordat je het in de ijskast 
zet. 
 

Ketobrood 2 
Koolhydraatarm 
1 brood/12 sneetjes 

 
Droge ingrediënten 

- 150 gram macadamianoten 
- 30 gram kokosmeel 
- 50 gram wei- of eiwitpoeder, naturel 
- 80 gram gemalen vlozaad  
- 1 tl baking soda 
- 2 tl wijnsteenpoeder 
- 1 tl zout 

Natte ingrediënten 
- 4 grote eieren 
- 2 eiwitten van grote eieren 
- 2,4 dl water, op kamertemperatuur 

 
1. Verwarm de oven voor op 175 graden. Bekleed een bakblik van ongeveer 18x12 cm 

met bakpapier. Maal de noten fijn (of neem een gelijke hoeveelheid amandelmeel 
en voeg 60 ml extra water toe aan de natte ingrediënten). 

2. Roer alle droge ingrediënten behalve het wijnsteenpoeder door elkaar. Gebruik geen 
hele vlozaadvezels, als je niet aan poeder kunt komen, maal de vezels dan fijn in een 
blender. 

3. Splits de eieren. Roer het water door de dooiers. Klop de 6 eiwitten tot zachte 
pieken. Voeg al kloppend het wijnsteenpoeder toe; zo blijft er wat lucht in het 
eiwitschuim behouden. 

4. Voeg de droge ingrediënten toe aan het dooiermengsel. Doe de eiwitten erbij en 
meng goed: dat hoeft niet heel voorzichtig maar probeer er wat lucht in te houden. 
Opgeklopte eiwitten laten zich beter vermengen dan hele. 

5. Doe het deeg in de met bakpapier beklede bakvorm. Zet de vorm in de oven en bak 
het brood ongeveer 60 minuten. Steek er een sateprikker in; komt die er schoon uit, 
dan is het brood gaar. 

6. Laten afkoelen voordat je het brood gaat snijden. 
 
Tip! Bewaar het ongeveer 3 dagen afgedekt met een theedoek of doe het in een goed 
afsluitbare doos en vries het in. 
 



Hartige granola met spelt, walnoten en komijn 
vegetarisch 

4 personen  

- 4 rijstwafels met zeezout 

- 2 el sesamzaad 

- 1 tl gemalen komijn 

- ½ tl gemalen kaneel 

- 1 tl kerriepoeder 

- 100 g speltmout 

- 2 middelgrote eieren 

- 2 el traditionele olijfolie 

- 100 g ongebrande walnoten 

 

1. Verwarm de oven voor op 160 °C. Snijd de rijstwafels in stukjes. Doe ze met het 

sesamzaad, de komijn, kaneel, kerrie en speltmout in een kom. 

2. Splits de eieren en klop het eiwit lichtschuimig. De eidooiers worden niet gebruikt. 

Roer de olie voorzichtig door het eiwitschuim. 

3. Meng het eiwit door het spelt-kruidenmengsel. Schep goed om. Verdeel over een 

met bakpapier beklede bakplaat en rooster ca. 30 min. in het midden van de oven. 

Neem uit de oven en laat afkoelen. Hak ondertussen de walnoten grof en schep door 

de afgekoelde granola. Breng op smaak met peper. 

Tip! Bewaar de granola in een pot op een droge plek maximaal 1 maand. 
 

Havermoutpap van amandelmelk, appel en kaneel 
lactosevrij, vegetarisch  

4 personen 

- 1 liter amandelmelk 
- 100 g havermout 
- 1 tl gemalen kaneel 
- 2 Elstar appels 

 

1. Breng de amandelmelk aan de 

kook. Roer de havermout en 

kaneel erdoor en laat 2 min. op 

laag vuur koken. Haal van het 

vuur en laat 5 min. staan. Breng eventueel op smaak met suiker of honing. 

2. Snijd ondertussen de appel in vieren en verwijder het klokhuis. Snijd het vruchtvlees 

in blokjes. Garneer de havermoutpap met de appel en kaneel. 



Sojayogurt ontbijt met pistachenoten, appel, peer, limoen, 
avocado en granola  
lactosevrij, vegetarisch 

4 personen 

- 2 el ongezouten 
pistachenoten 

- 1 Golden Delicious appel 
- 1 Conference peer 
- 1 limoen 
- 1 eetrijpe avocado 
- 500 g sojayoghurt 
- 80 g granola 

 

1. Verhit een koekenpan 

zonder olie of boter en rooster de pistachenoten op middelhoog vuur in 5 min. 

goudbruin. Neem uit de pan, laat afkoelen op een bord en hak grof. 

2. Was de appel en de peer, snijd elke vrucht in kwarten, verwijder het klokhuis en 

snijd de kwarten in partjes. Halveer de limoen en pers het sap van 1 helft boven het 

fruit uit; de andere helft van de limoen wordt bij een ontbijt voor 4 personen niet 

gebruikt. 

3. Snijd de avocado overlangs doormidden, verwijder de pit, schep het vruchtvlees met 

een lepel uit de schil en snijd in dunne plakjes. Verdeel de yoghurt over de kommen 

en verdeel er het fruit, de avocado en de granola over. Garneer met de 

pistachenootjes. 

Roerei met paprika en boerenkool 
lactosevrij, vegetarisch  
4 personen 

- 2 zoete puntpaprika's 
- 4 el traditionele olijfolie 
- 8 middelgrote eieren 
- 2 tl zoet gerookt paprikapoeder 
- 80 g babyboerenkool 
- 4 sneetjes volkoren desembrood 

 

1. Snijd de steelaanzet van de 

puntpaprika en verwijder de 

zaadlijsten voorzichtig met een 

mes; houd de paprika heel. Snijd de puntpaprika in ringen. Verhit de olie in een 

koekenpan en roerbak de paprika 2 min. Schuif naar de zijkant van de pan. 

2. Klop de eieren los met de paprikapoeder. Schenk in de koekenpan en bak al roerend 

op middelhoog vuur gaar. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Voeg de 

boerenkool toe, schep om en zet het vuur uit. 



3. Leg de sneetjes brood op de borden en verdeel het roerei met de paprika en 

boerenkool erover. Serveer direct. 

Frittata 

koolhydraatarm, vegetarisch 
2 personen 

- 1 el olijfolie  
- 375 g groenten 
- 4 middelgrote eieren 
- 25 ml melk 
- 50 g ricotta 

  
1. Verhit de olie in een ruime koekenpan. Bak de groenten al omscheppend 5 min. Klop 

de eieren los met de melk, ricotta, peper en zout. Schenk het ei op de groenten. Laat 
met de deksel op de pan op heel laag vuur in 8-10 min. Stollen. 

2. Leg een bord op de pan, keer de frittata op het bord en laat hem weer in de pan 
glijden. Bak de frittata nog 2-3 min. goudbruin en knapperig. 

3. Snijd de frittata in punten en serveer met de salade. 
 

Tip! Heb je een ovenvaste koekenpan, dan hoef je de frittata niet te keren. Zet de pan, nadat 
de frittata in 8-10 min. gestold is, even onder de ovengrill en laat de bovenkant van de 
frittata goudbruin kleuren. 

 
Soja naturel met vers fruit en kokos 
koolhydraatarm, vegetarisch, lactosevrij 

1 persoon  

- 1 Elstar appel (andere friszoete 
appels zijn mogelijk) 

- 150 g soja naturel (beker 500 g) 
- 1 banaan 
- 2 tl vloeibare honing 
- 2 el gemalen kokos 
- 1 tl zonnebloempitten (bakje 

95 g) 
 

1. Rasp de appel en meng met de 

soja naturel. Verdeel een derde van de appelsoja over zoveel hoge glazen als je nodig 

hebt. Snijd de banaan in plakjes. Verdeel de helft van de honing, de helft van de 

banaan en de helft van de kokos over de appelsoja. Verdeel weer een derde deel 

appelsoja, de rest van de banaan en van de kokos erover. Eindig met de rest van de 

appelsoja en de rest van de honing. Bestrooi met de zonnebloempitten. 

Ontbijtcake met noten en banaan 



lactosevrij, vegetarisch 

14 stukjes  

- 4 bananen (rijpe) 
- 4 middelgrote eieren 
- 100 g kokosolie 
- 100 ml ahornsiroop 
- 3 cm verse gember 
- 1 el gemalen kaneel 
- 1 tl zout 
- 200 g hazelnootmeel 
- 100 g havermout 
- 50 g kokoschips (of geraspte 

kokos) 
- 100 g ongebrande pecannoten 
- 50 g gojibessen 
- 200 g dadels zonder pit 

 

1. Verwarm de oven voor op 160 °C. Pel de bananen, breek ze in stukken en doe in de 

keukenmachine. Voeg de eieren, kokosolie en ahornsiroop toe. Schil de gember, 

snijd in kleine stukjes en doe in de keukenmachine met de kaneel en het zout. Maal 

tot een glad beslag en schenk in een ruime kom. Meng het hazelnootmeel, de 

havermout, kokos, pecannoten en gojibessen met een spatel door het beslag. 

2. Bekleed de cakevorm met bakpapier. Schenk het beslag in de vorm. Verdeel de 

dadels gelijkmatig over het beslag en duw ze erin. Bak de cake ca. 50 min. Steek 

tegen het einde van de baktijd een satéprikker in de cake. Komt deze er schoon uit, 

dan is de cake gaar. Laat de cake in de vorm helemaal afkoelen. Bewaar de cake in 

de koelkast. 

Tip(s): Je kunt ook een staafmixer gebruiken voor het beslag. Snijd de cake in plakken, 

verpak elke plak afzonderlijk in vershoudfolie en bewaar in de vriezer. De cake blijft dan tot 3 

maanden goed. 
 

Aardbei banaan smoothie met sojayoghurt 
Lactosevrij, vegetarisch 

4 personen 
- 250 g verse aardbeien 
- 1 banaan 
- 500 ml mild & creamy vanille yoghurt 
- 8 g verse basilicum 

 

1. Doe de aardbeien, banaan, yoghurt en de basilicumblaadjes in de kom van de 

blender of keukenmachine en maal in 30 sec. tot een gladde smoothie. Verdeel de 

smoothie over glazen en serveer direct. 



Groene smoothie met spinazie en banaan 
koolhydraatarm, vegetarisch 
1 smoothie 

 
- 150 gram verse spinazie 
- 2 bevroren bananen 
- 25 gram sesamzaadjes 
- 300 gram yoghurt 

 
1. Was de spinazie en stop in de blender. Voeg daarna de banaan, yoghurt en 

sesamzaad eraan toe. Mix het geheel en klaar is je smoothie! 
 

Cacaospread 
koolhydraatarm, lactosevrij, 

vegetarisch, bijgerecht  

4 personen 

- 100 g kokosolie (op 

kamertemperatuur) 

- 6 el rauwe cacaopoeder 

- 4 el gemalen kokos 

- 2 tl vloeibare honing 

 

1. Doe de kokosolie, 

cacaopoeder, gemalen kokos en honing in een kom en meng met een vork tot een 

samenhangend mengsel.  

2. Schep de spread in een goed afsluitbaar, schoon potje en laat 30 min. opstijven in de 

koelkast. 
 

Volkorenboterham met pindakaas en banaan 
vegetarisch  

2 personen 

- 2 sneetjes volkorenbrood 

- 40 g 100% pindakaas 

- 1 banaan 

 
1. Bestrijk het brood met de pindakaas. Pel de banaan en snijd in de lengte in plakken. 

Verdeel dit over het brood. 
 

Hartige granola 

lactosevrij, vegetarisch  

4 personen 

- 150 g ongezouten notenmix pistache 



- 50 g Puur Natuur kokosrasp 

- 150 g grove havermoutvlokken 

- 1 tl grof zeezout 

- 2 el garam masala 

- 50 g sesamzaad 

- 2 middelgrote eieren 

- 8 el koolzaadolie botersmaak 

- 320 g gojibes, moerbei en pitten 

 

1. Verwarm de oven voor op 160 °C. Doe de notenmix, het kokosrasp, de havervlokken, 

het zeezout, de garam masala en het sesamzaad in een kom. 

2. Splits de eieren, de eidooiers worden niet gebruikt. Klop het eiwit licht schuimig. 

3. Roer de koolzaadolie door het eiwitschuim. Meng goed door het noten-

havermoutmengsel. Verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat en rooster ca. 

30 min. in het midden van de oven. 

4. Neem de granola uit de oven en laat 1 uur afkoelen. Meng met de gojibes, moerbei 

en pitten. Bewaar in een afgesloten pot. 
 

Zelfgemaakte pindakaas 
lactosevrij, vegetarisch, bijgerecht 

1 pot 
 

- 450 g ongezouten pinda's 

- ½ el zout 

- 2 el arachideolie 

- 1 el vloeibare honing 

 

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Verdeel de pinda’s over een met bakpapier 

beklede bakplaat en rooster in ca. 8 min. lichtbruin. Schep regelmatig om. Maal de 

warme pinda’s in de keukenmachine in 4 min. tot een grove, dikke pindakaas. Schep 

de rand van de kom regelmatig schoon met een spatel. 

2. Voeg het zout, de olie en honing toe en maal nog 1 min. tot een gladde pindakaas. 

Schep in een pot en sluit af. 

Tip(s)! Houd je van pindakaas met een smaakje? Voeg dan na de honing 1 el sambal badjak, 

1 tl gemalen kaneel of 1 el fijngehakte pure chocolade toe. 

Je kunt de pindakaas 3 weken in de koelkast bewaren. 

 

Omelet met gerookte zalm 

koolhydraatarm 
1 persoon 

 
- klontje boter 



- 2 scharreleieren 
- Peper en zout 
- Enkele reepjes gerookte zalm 
- Extra vergine olijfolie, voor het bestrijken 
- 2 trostomaten, in dikke plakken 
- ½ theelepel balsamico azijn, naar wens 

 
1. Smelt de boter in een middelgrote koekenpan en verdeel hem over de bodem. 
2. Schenk de eieren erin en druk tijdens het bakken de randen voorzichtig naar het 

midden, zodat het rauwe gedeelte naar de rand loopt. Leg de zalm in het midden en 
bak de omelet tot hij licht gestold is, maar bovenop nog vloeibaar is. 

3. Bestrooi de omelet met peper en vouw hem dubbel. Warm hem nog even door. 
4. Verwarm intussen de grill voor op middelhoog. Bekleed een pan met folie en bestrijk 

de folie met wat olijfolie. Leg de plakken tomaat erop en gril ze ongeveer 3 minuten, 
of tot ze zacht zijn; keer ze af en toe. 

5. Leg de omelet en gegrilde tomaten op een bord. Sprenkel indien gewenst de 
balsamico azijn over de tomaten. 

 

Tortillarolletjes met ei 

vegetarisch 
2 personen 

 
- 2 kleine volkoren tortilla’s of pitabroodjes 
- 8 cherrytomaatjes, voor erbij 

Vulling 
- 15 gram ongezouten boter 
- 1 theelepel olijfolie 
- ½ rode paprika, ontdaan van zaadlijsten en zaadjes, in blokjes 
- 1 lente-uitje, fijngehakt 
- 2 zongedroogde tomaten in olie, fijngehakt 
- 4 scharreleieren, licht geklopt 
- 2 eetlepels melk 
- Peper en zout 

 
1. Verhit de boter en olie in een hapjespan met dikke bodem. Voeg de paprika, het 

lente-uitje en de zongedroogde tomaten toe en bak ze 5 minuten, of tot ze zacht 
zijn. 

2. Meng de eieren en melk, voeg flink wat peper en zout toe en schenk het mengsel in 
de pan. Blijf voorzichtig roeren met een houten lepel om aanbakken te voorkomen. 
Bak het eimengsel 2-3 minuten, tot het roerei niet meer vloeibaar, maar wel romig 
is. 

3. Verwarm intussen de tortilla’s in de oven of een koekenpan. Schep het roerei erop 
en rol de tortilla’s op. Serveer met de tomaatjes ernaast. 

 

Schuimomelet met bessen 

koolhydraatarm, vegetarisch 



1 persoon 

 
- 2 scharreleieren, eigeel en eiwit gesplitst 
- 100 gram gemengde bessen, uit de diepvries, ontdooid 
- Klontje boter 

 
1. Klop de eiwitten in een grote vetvrije kom tot ze stijve pieken vormen. Klop de 

eidooiers en spatel ze voorzichtig met een metalen lepel door de eiwitten. 
2. Smelt de boter in een middelgrote koekenpan met dikke bodem op laag vuur en 

verdeel de boter over de bodem. Schep de schuimig geklopte eieren erin en druk ze 
voorzichtig wat platter met een spatel (zonder er teveel lucht uit te drukken), tot de 
gehele bodem van de pan bedekt is. Bak de omelet 1 minuut op middelhoog vuur. 

3. Schep de bessen op de middellijn van de omelet en bak hem nog 2 minuten, of tot 
de onderkant gestold en goudbruin is. Vouw de omelet dubbel en laat hem op een 
bord glijden. 

 

Banaan-amandelshake 

vegetarisch, koolhydraatarm 
2 personen 

 
- 55 gram hele, blanke amandelen 
- 3 dl melk 
- ½ banaan 
- Vanillepoeder 
- Gemalen kaneel 

 
1. Hak de amandelen heel fijn in een keukenmachine. 
2. Schenk de melk erbij, voeg de banaan, kaneelpoeder en vanillepoeder toe en pureer 

het mengsel glad en romig.  
3. Serveer in 2 glazen. 

 

Havermout met appel en kaneel 

koolhydraatarm, vegetarisch 
1 persoon 

 
- 1 appel 
- 50 g havermout 
- 100 ml water 
- 2 tl kaneel 

 
1. Kook het water in een pan of in een waterkoker. 
2. Doe de havermout in een schaaltje en giet het gekookte water eroverheen. 
3. Schil de appel en snijd deze in kleine stukjes. 
4. Wacht tot het water is opgenomen door de havermout en doe dan de stukjes appel 

in het schaaltje. 
5. Strooi de kaneel over de havermout en appel. 



 

Banoffee 

koolhydraatarm, vegetarisch 
2 personen 

 
- 1 eetlepel kokosolie  
- 2 eetlepels honing 
- 100 gram havermout 
- een flinke hand walnoten 
- een snuf kaneel 
- 1 kommetje kwark of yoghurt 
- 1 banaan 

 
1. Verwarm de olie in een koekenpan en voeg de havermout, walnoten, kaneel en de 

helft van de honing toe. 
2. Bak in een paar minuten lekker krokant. 
3. Verdeel dit mengsel over 2 glazen. 
4. Meng de andere helft van de honing door de kwark en verdeel ook dit over 2 glazen. 
5. Snijd de banaan in plakjes, leg de plakjes over de kwark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Lunchgerechten 
 
 
  



Spinaziesalade 

koolhydraatarm, glutenvrij 
2 personen    

  
- 4 middelgrote eieren 
- 1 eetrijpe avocado 
- 150 ml yoghurt 
- 400 g spinazie 
- 70 g (uitgebakken) ontbijtspek 
- ½ komkommer 

 

1. Kook de eieren tot ook de 
dooier hard is. Laat schrikken 
en pel ze. 

2. Snijd de komkommer in schijfjes en vervolgens in partjes. 
3. Snijd de avocado overlangs doormidden. Verwijder de pit en schep het vruchtvlees 

met een lepel uit de schil. Doe de helft van de avocado samen met de yoghurt in een 
hoge beker en pureer met de staafmixer. 

4. Pureer er in delen ¼ van de spinazie door en breng op smaak met peper en 
eventueel zout. Doe de rest van de spinazie samen met de komkommer in een ruime 
schaal. Breek het spek in stukjes en strooi over de spinazie. Snijd de rest van de 
avocado in plakjes en verdeel er ook over. Halveer de eieren en leg op de salade. 
Besprenkel met de dressing en serveer. 
 

Tip! Je kunt ook zelf reepjes ontbijtspek uitbakken en laten uitlekken op keukenpapier om ze 
lekker knapperig te krijgen. 
 
 

Omelet met zalm en 
groenten 
koolhydraatarm, glutenvrij, lactosevrij 
2 personen 

 

- 1 paprika 
- 2 middelgrote eieren 
- 1 el traditionele olijfolie 
- 1 bosui (in ringen) 
- 30 g gerookte zalmsnippers  

 
1. Snijd de paprika in stukjes. Klop de eieren los. Verhit de olie in een koekenpan met 

antiaanbaklaag. Voeg het ei toe en roer door. Strooi de paprika, bosui en zalm 
erover. Bestrooi met peper. 

2. Bak de omelet met de deksel op de pan in 5 min. gaar. Halveer en serveer de omelet. 
Bestrooi eventueel met peper. 

 



Quinoasalade met mango 

koolhydraatarm, vegetarisch 
4 personen 
 

- 300 g quinoa  
- 1 eetrijpe mango (eetrijp) 
- 2 cm verse gember 
- 1 el vloeibare honing 
- 3 el citroensap 
- 4 el olijfolie 
- 400 g broccoliroosjes 
- 200 g verse sugarsnaps 
- 2 el sojasaus 

 
1. Kook de quinoa volgens de 

aanwijzingen op de verpakking. Schil ondertussen de mango en snijd het vruchtvlees 
in reepjes. 

2. Rasp de gember en meng met de honing, het citroensap en de olie tot een dressing. 
Breng op smaak met peper en eventueel zout. 

3. Snijd de broccoliroosjes kleiner. Verhit de olie in een wok en roerbak de broccoli en 
sugarsnaps 5 min.  

4. Voeg na 4 min. de sojasaus toe. Meng de quinoa en gewokte groenten met de 
mango en dressing. 

 
 

Deense salade 
2 personen  
 

- 500 g krielaardappelen 
- 150 g knakworst in blik 
- 100 g snoepgroente radijs 
- 3 stengels bleekselderij 
- 2 tl Franse mosterd 
- 125 g sour cream  

 
1. Halveer de krieltjes en kook ze in ruim water met 

zout in 15 min. gaar. Laat even afkoelen. 
2. Snijd ondertussen de knakworsten in stukjes, de radijs in kwarten en de bleekselderij 

in stukjes. Meng de krieltjes met de knakworst, radijs en bleekselderij. Roer de 
mosterd door de sour cream en meng voorzichtig door de salade. Breng op smaak 
met peper en zout. 
 

Tip! Vervang de knakworst door roze zalm (blikje) als u deze salade met vis wilt maken. 
 

Crunchy salade  

koolhydraatarm, vegetarisch 



2 personen  
 

- 100 g ijsbergsla 
- 75 g peen (julienne gesneden) 
- 2 rode paprika's (in stukjes) 
- 150 g maiskorrels 
- 75 g veldsla 
- 6 el mayonaise 
- 1 citroen (schoongeboend) 
- 3 el peppadew pepers 

(fijngesneden) 
 

1. Verdeel de ijsbergsla, wortel, paprika, mais en veldsla in laagjes over de bekers of 
glazen. 

2. Doe de mayonaise in een kom. Rasp de gele schil van de citroen erboven en pers de 
vrucht daarna uit. Voeg 2 el sap toe aan de mayonaise. Meng met de peppadews en 
2 el vocht uit de pot. Verdeel de dressing vlak voor serveren over de bekers of 
glazen. 

 
 

Bonensalade 1 

koolhydraatarm, vegetarisch 

4 personen  
 

- 250 g sperziebonen 
- 1 citroen (uitgeperst) 
- 2 el olie 
- 370 g witte bonen (afgespoeld) 
- 2 paprika’s (in stukjes gesneden) 
- 200 g salade kaas (feta, in blokjes) 
- 1 kropsla (gewassen en in grove stukken) 

 
1. Verwijder de steelaanzet en het puntje van de sperziebonen. Kook de sperziebonen 

in een pan met ruim water en wat zout in 5 min. beetgaar. Giet af en laat goed 
uitlekken.  

2. Klop een dressing van het citroensap, de olie en peper en zout naar smaak. Verdeel 
de sperziebonen, witte bonen, paprika en kaas over de sla. Schenk de dressing 
erover. 

 
 

 
 



Romig kaasomelet met rucola 

koolhydraatarm, vegetarisch 
2 personen  
 

- 30 g rucolasla  
- 1 bosuien 
- 100 g geroosterde rode paprika's 
- 1 el traditionele olijfolie 
- 3 middelgrote eieren 
- ½ dl verse slagroom 
- 50 g geraspte belegen kaas 
- 10 g ongezouten roomboter 

 
1. Was de rucola en sla droog. Maak de bosuitjes schoon en snijd in stukken van ca. 1 

cm. Snijd de paprika's in repen. Verhit de olie in de wok en roerbak op hoog vuur de 
rucola en bosui ca. 1 min. Schep de paprika erdoor en breng op smaak met peper en 
eventueel zout. Klop in een kom de eieren los met de slagroom, kaas en naar eigen 
smaak de nootmuskaat, peper en eventueel zout. 

2. Verhit de boter in een grote koekenpan. Schep het eiermengsel erin en laat op matig 
hoog vuur stollen. Schuif steeds het gestolde ei van de zijkant naar het midden. 
Schep de rucola op een kant van de omelet als de bovenkant bijna gestold is. Klap de 
omelet dubbel en laat op een schaal glijden. 

 
Bonensalade 2 

koolhydraatarm, vegetarisch 
2 personen 
 

- ½ rode ui 
- 3 el witte wijnazijn 
- 37½ g diepvries tuinerwten 
- 37½ g diepvries tuinbonen 
- 1½ teen knoflook 
- 50 g verse snijbonen 
- 165 g witte bonen in pot (of blik) 
- 1 el traditionele olijfolie 
- 37½ ml witte wijn 
- 10 g verse platte peterselie 
- 1½ el olijfolie 

 
1. Snijd de ui in ringen. Meng met de azijn in een kom en laat 15 min. staan. Neem de 

ui eruit en bewaar de azijn. 
2. Breng ondertussen 2 pannen met water aan de kook. Kook de tuinerwten 1 min. en 

spoel af met koud water. Kook de tuinbonen 4 min. en spoel af met koud water 
(blancheren). Houd apart. 



3. Verwarm de olie en bak de knoflook 2 min. Voeg de snijbonen en wijn toe en stoof 
de snijbonen in 10 min. beetgaar. Voeg de witte bonen, tuinerwten en tuinbonen toe 
en verwarm nog even. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 

4. Snijd de peterselie fijn en meng door de salade. Meng de ui erdoor en breng op 
smaak met de azijn. Besprenkel met de extra vierge olie. 

 
 

Zomerse pastasalade met gerookte kipfilet 
4 personen 
 

- 250 g fusilli (pasta)  
- 3 bosuien 
- 3 nectarines 
- 100 g verfijnde cashewnoten 

gezouten 
- 1 citroen 
- 170 g Griekse yoghurt 
- 4 el mayonaise 
- 250 g gerookte kipfiletreepjes 
- 150 g peen julienne 
- 300 g gesneden witte kool 

 
1. Kook de fusilli volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar en laat afkoelen 

onder koud stromend water. 
2. Snijd ondertussen de bosui in ringetjes. Snijd de nectarines met een scherp mes 

overlangs doormidden. Draai de helften in tegengestelde richting voorzichtig van 
elkaar los en verwijder de pit. Snijd het vruchtvlees in partjes. Hak de cashewnoten 
grof. 

3. Halveer de citroen en pers 1 el sap uit. Maak een dressing van de yoghurt, 
mayonaise, het citroensap, peper en eventueel zout. Meng de pasta met de 
nectarine, noten, kipfilet, peen julienne en witte kool. Schep de dressing er goed 
door en garneer met de bosui. 

 

Aziatische salade 
Koolhydraatarm, lactosevrij 
1 persoon 
 



- 10 garnalen  
- 1 teentje knoflook, fijngehakt 
- 125 g romaine sla 
- 100 g avocado 
- 1 rode paprika 
- 40 g paprika 
- 1/2 el rijstazijn 
- 1 tl sesamolie 
- 1 el sojasaus 
- 2 el olijfolie 
- 1/2 tl sambal 
- 1/2 tl sesamzaadjes 

 
1. Bak de garnalen in een pan met wat olie en voeg de knoflook toe. Was en snijd de 

groenten en verdeel het op een bord.  
2. Maak de dressing door rijstazijn te mengen met sesamolie, sojasaus, olijfolie en de 

sambal. Schep de garnalen over de salade, sprenkel de dressing over het geheel en 
strooi tot slot de sesamzaadjes erover. 

 
 

Geitenkaassalade met pecannoten en kastanjechampignons 

koolhydraatarm 
1 persoon 
 

- 80 g gemengde sla  
- Een paar gesneden zongedroogd 

tomaatjes 
- 2 plakjes geitenkaas 
- kastanje champignons 
- 1 rode paprika 
- handje pecannoten 
- olie van de zongedroogde tomaten 
- scheutje balsamicoazijn 

 
1. Verwarm de oven voor op grillstand en 

doe de geitenkaas in stukjes in de oven 
voor ongeveer 15min (totdat er een licht goud korstje op zit). 

2. Doe de sla op een bord, snijd de paprika in stukjes en meng ze door de sla. 
3. Snijd de champignons in stukjes en bak ze kort in wat olijfolie in een pan. 
4. Breek de noten en verdeel de noten over de sla. 
5. Doe de geitenkaas erbij en sprenkel de olie en balsamicoazijn over het geheel. 

 
 

Omelet met hüttenkäse en basilicum 

koolhydraatarm, vegetarisch 



2 personen 
 

- 3 middelgrote eieren  
- 2 el kraanwater 
- 12½ g ongezouten roomboter 
- 7½ g verse basilicum 
- 100 g koelverse hüttenkäse kaas 
- 1 rode paprika 

 
1. Klop de eieren los met het water 

en breng op smaak met peper en 
eventueel zout. Smelt steeds een 
klontje boter in een koekenpan en bak 4 dunne omeletten. Houd ze warm onder 
aluminiumfolie. 

2. Snijd het basilicum fijn en meng door de hüttenkäse. Breng op smaak met 
(versgemalen) peper. 

3. Snij de paprika in stukjes. Verdeel de hüttenkäse en paprika over de omeletten en rol 
ze op. Snijd schuin door en serveer direct. 

 

Knolselderij met milde mosterddressing 
glutenvrij, koolhydraatarm, vegetarisch 

4 personen 

 
- 600 g knolselderij  
- 1 citroen 
- 1 el milde Franse mosterd 
- 7 el Belgische mayonaise 
- 10 g verse platte peterselie 

 
1. Schil de knolselderij en rasp met de 

grove rasp van de keukenmachine. 
Pers de citroen uit.  

2. Meng het sap met de mosterd en 
mayonaise tot een dressing. Snijd de 
peterselie fijn. Meng met de dressing door de knolselderij en breng op smaak met 
peper en eventueel zout. 
 

Lunchsalade met zwarte olijven 
glutenvrij, koolhydraatarm 

4 personen  



 
- 425 g black eyed bonen 
- 1 citroen 
- 170 g zwarte olijven zonder 

pit (blikje) 
- 1 gele paprika 
- 4 el (olijf)olie 
- 80 g pancetta (vleeswaren) 
- 400 g paddenstoelenmix gele 

paprika, bosui en peterselie 
- 2 kroppen babyromainesla 

 

1. Doe de bonen in een vergiet, spoel af en laat uitlekken. Boen de citroen schoon, rasp 
de gele schil en pers de vrucht uit. Snijd de olijven in ringetjes. Halveer de paprika, 
verwijder de zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in repen. Klop het citroenrasp en -
sap, de olijven en 3/4 van de olie tot een dressing. Breng op smaak met peper en 
eventueel zout. 

2. Verhit de rest van de olie in een koekenpan en bak de pancetta in 3 min. knapperig. 
Keer halverwege. Schep met een schuimspaan uit de pan en laat uitlekken op 
keukenpapier. Breek eventueel in stukjes. 

3. Bak in het achtergebleven bakvet de paddenstoelenmix en paprikarepen 5 min. op 
hoog vuur. Voeg de laatste minuut de bonen toe. Neem van het vuur en breng op 
smaak met peper en eventueel zout. 

4. Snijd de steelaanzet van de kropjes babyromainesla en snijd in kwarten. Haal de 
blaadjes los en verdeel over de borden. Schep het paddenstoelenmengsel erop en 
besprenkel met de dressing. Garneer met de pancetta. 
 

Aardappelsalade met gerookte zalm 
glutenvrij 

4 personen 

- 1 kg roodschillige aardappel 
- 250 g diepvries tuinerwten 
- 4 middelgrote eieren 
- 15 g verse dille 
- 2 el magere kwark 
- 2 el mayonaise 
- 2 el kappertjes 
- 2 el witte wijnazijn 
- 60 g rucola 
- 250 g warmgerookte zalmstukken 

 

1. Snijd de aardappelen in stukken van 2 cm en kook in 10 min. beetgaar. Kook de 
laatste 2 min. de tuinerwten mee. Giet af en laat afkoelen op een grote, platte 
schaal. 

2. Kook ondertussen de eieren in 8 min. hard. Laat schrikken, pel ze en snijd grof. 



3. Snijd de helft van de dille fijn en meng in een kom met de kwark, mayonaise, 
kappertjes en azijn. Schep de aardappelen, erwten en eieren erdoor en breng op 
smaak met peper en eventueel zout. 

4. Verdeel de helft van de aardappelsalade over de bodem van de potten. Verdeel hier 
de helft van de rucola over. Verdeel de vis in grove stukken en leg op de sla. Doe 
hierop de rest van de aardappelsalade en rucola. Garneer met de rest van de dille. 
Sluit de potten af en bewaar in de koelkast. 
 

Aardappelsalade met tonijn 

glutenvrij 

4 personen 

- 3 stengels bleekselderij  
- 650 g stoomaardappelmix 
- 1 granny smith appel 
- 2 bosuien 
- 185 g tonijnstukken in 

zonnebloemolie 
- ½ citroen 
- 235 ml augurkenblokjes 
- 3 el yoghurtmayonaise (AH) 

 

1. Stoom de aardappelen gaar 
volgens de aanwijzingen op 
de verpakking. 

2. Snijd ondertussen de bleekselderij in boogjes, de appel in blokjes van 1 cm en de 
bosuitjes in ringetjes. Laat de tonijnstukken uitlekken. Pers de ½ citroen uit. Laat de 
augurken uitlekken, maar vang wat azijn uit het potje op. 

3. Snijd de gestoomde aardappelen in de lengte in parten. Meng de aardappelen, 
bleekselderij, appel, bosui, tonijn, augurkenblokjes en yoghurtmayonaise samen met 
1 el citroensap en 1 el azijn uit het potje augurkenblokjes. Serveer de 
aardappelsalade op een schaal. 
 

Let op! Dit recept is alleen glutenvrij met de yoghurtmayonaise van Albert Heijn. 
Yoghurtmayonaise van sommige andere merken kan namelijk wel gluten bevatten. 
 

Courgette omelet met ricotta & veldsla 

glutenvrij, koolhydraatarm, vegetarisch 
2 personen 
 

- 1 courgette  

- 1 citroen 



- 4 eieren 

- 4 el ricotta 

- 1 tl Herbamare kruidenzout 

- 40 g ongezouten roomboter 

- 250 g cherrytomaatjes 

- 35 g veldsla 

 

1. Schaaf de courgette met een 

dunschiller in de lengte in linten. 

Boen de citroen schoon en rasp de 

gele schil eraf. Splits de eieren. Klop 

de eidooiers los met de ricotta, citroenrasp en het kruidenzout. Klop de eiwitten in 

een ruime kom met een garde stijf. Spatel het eiwit voorzichtig door het 

ricottamengsel.  

2. Verhit de boter in een hapjespan en leg de courgettelinten erin. Schenk het 

eimengsel erover en bak op laag vuur met de deksel op de pan in ca. 10 min. net 

gaar. 

3. Halveer ondertussen de tomaatjes, verhit de rest van de boter in een koekenpan en 

bak de tomaatjes op de snijkant 5 min. Keer de omelet op een groot bord en serveer 

met de tomaatjes en veldsla. 

Rode kidneybonensalade met gerookte makreel 
glutenvrij, koolhydraatarm  

4 personen 
- 3 snoepkomkommers 
- ½ bosje radijs 
- 15 g verse platte peterselie 
- 310 g kikkererwten in blik 
- 310 g rode kidneybonen in 

blik 
- ½ teen knoflook 
- 1 citroen 
- 2 el traditionele olijfolie 
- 85 g rucola 
- 150 g graatloze gerookte 

makreelfilets 
- 50 g ongezouten pecannoten 

 

1. Snijd de snoepkomkommers en de radijs in dunne plakjes en de peterselie grof. 

Spoel de kikkererwten en rode kidneybonen in een vergiet af onder koud stromend 

water en laat uitlekken. 

2. Pers de knoflook. Pers de helft van de citroen uit en snijd de andere helft in parten. 

Meng het citroensap met de olie, de knoflook en peper en eventueel zout. Schep 

alles met de rucola door elkaar. Breek de makreelfilet in stukken en leg op de salade. 



3. Hak de pecannoten grof en strooi erover. Serveer met de citroenparten. 

Zoete aardappelsalade met yoghurt dressing en honing-
geitenkaas 

glutenvrij 
? Personen 
 

- 800 gr zoete aardappelen 
- honing geitenkaas 
- 1 kleine rode ui 
- 40 gr rucola 
- 2 el geroosterde pijnboompitten 
- klein bosje basilicum – ongeveer vier stengels  
- 40 gr rozijnen 
- 3 el mayo 
- 3 el yoghurt 
- 1 el mosterd 
- 1 el gedroogde tijm 
- optioneel: roze peperkorrels 

 

1. Breng een pan met ruim water aan de kook. Schil 

de zoete aardappels (al hoeft dit niet persé) en 

snijd ze in kleine blokjes. Kook ze in 10 minuten beetgaar. Kook ze zeker niet te lang, 

anders wordt het straks zoete-aardappel-puree-salade en dat willen we niet. 

2. Snipper de ui en snijd de basilicum fijn. Meng de mayo, yoghurt, gedroogde tijm en 

mosterd door elkaar. Breng de dressing op smaak met een snuf peper en zout. 

3. Meng in een grote kom de aardappeltjes samen met de yoghurt dressing, ui, 

basilicum, rucola en rozijnen. Proef even en voeg naar smaak nog een snuf peper en 

zout toe. 

4. Verdeel de salade voor het serveren op een groot bord en sluit af met 

pijnboompitten, verkruimelde honing-geitenkaas en roze peperkorrels. 

Koolwrap met tonijn, appel en wortel 

glutenvrij, koolhydraatarm 

16 stuks  
 

- 1 jazz-appel (of een andere 
friszoete en stevige appel) 

- 1 bosui 
- 1 blik tonijnstukken in olijfolie 
- 90 g mini mozzarella's 
- 8 Chinese-koolbladeren 
- 150 g rauwkost peen julienne 

 



1. Rasp de ongeschilde appel. Snijd de bosui in dunne ringetjes. Laat de tonijn 

uitlekken. Meng de appel en bosui met de uitgelekte tonijn, mozzarellabolletjes en 3 

el van de mozzarella-olie. Breng op smaak met peper. 

2. Snijd de harde nerf uit de koolbladeren en halveer de bladeren. Verdeel de 

tonijnvulling en wortel over de halve bladeren. Rol op en rol ze vervolgens in een 

stuk bakpapier. Knoop vast met het bindtouw. 

 

Frisse aardappelsalade 
glutenvrij, vegetarisch 

4 personen 
 

- 750 g vastkokende 
aardappelen  

- 150 g diepvries 
tuinerwten 

- 1 winterpeen 
- 1 stengel bleekselderij 
- 4 el Kesbeke 

Amsterdamse augurken 
en uitjes  

- 2 el mayonaise 
- 1 el mierikswortel in pot 
- 2 tl mosterd 
- 15 g verse dille  

 

1. Schil de aardappelen, snijd in blokjes van 3 x 3 cm en kook in 12 min. gaar. Voeg de 

erwten toe en kook nog 3 min. Giet af en laat met de deksel op de pan 3 min. 

doorgaren. Laat afkoelen. 

2. Snijd ondertussen de peen, bleekselderij en augurken in blokjes van 1 x 1 cm. Meng 

de mayonaise, mierikswortel en mosterd tot een dressing. Snijd de dille fijn. 

3. Schep de aardappel en erwten om met de rest van de ingrediënten. Breng op smaak 

met peper en eventueel zout. 

 



Het perfecte roerei 
glutenvrij, vegetarisch 

2 personen  
- 4 middelgrote eieren 
- 25 g ongezouten 

roomboter 

 

1. Breek de eieren boven 

een kom en klop ze kort 

los met een vork. Het wit 

en geel hoeven niet 

helemaal te worden 

gemengd. Smelt de boter op middelhoog vuur in een koekenpan met 

antiaanbaklaag.  

2. Schenk het ei in de pan, zet het vuur laag en roer voortdurend zodat het niet aan de 

pan gaat kleven. 

3. Blijf roeren, zodat het ei overal gelijkmatig stolt. Zet het vuur uit als het ei half 

gestold is. Door de warmte van de pan stolt het ei verder. Blijf roeren. 

4. Breng het roerei op smaak met peper en eventueel zout. 

Wolkenbroodjes 
glutenvrij, koolhydraatarm, vegetarisch  

6 stuks 

- 3 middelgrote eieren 
- 100 g koelverse hüttenkäse kaas 
- ½ tl bakpoeder 

 

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. 

Bekleed een bakplaat met bakpapier. 

Splits de eieren. Vang de eiwitten op in 

een vetvrije kom. 

2. Meng de eidooiers met de hüttenkäse 

en het bakpoeder.  

3. Klop de eiwitten stijf met een mixer of in een keukenmachine. Ga door tot je pieken 

hebt die rechtop blijven staan. Spatel het eiwit voorzichtig en snel door het 

hüttenkäsemengsel en zorg daarbij dat het mengsel luchtig blijft. 

4. Schep het beslag met een soeplepel op de met bakpapier beklede bakplaat. Vorm 6 

hoopjes en bak deze in ca. 20 min. goudbruin in de oven. Laat iets afkoelen en 

serveer. 

Zalmcarpaccio met mango, komkommer en avocado 



glutenvrij, koolhydraatarm  

8 personen 

- 1 verse mango 
- 1 komkommer 
- 1 avocado 
- 1 rode peper 
- 1 el extra vierge olijfolie 
- 1 el rijstazijn 
- 40 g rucola 
- 200 g wilde zalmcarpaccio 

 
1. Schil de mango en snijd het 

vruchtvlees langs de pit af. Snijd in reepjes van ca. 3 mm dik en 5 cm lang. Schil de 
komkommer, halveer in de lengte en verwijder met een theelepel de zaadjes. Snijd 
in hetzelfde formaat reepjes. Snijd de avocado overlangs doormidden. Verwijder de 
pit, schep het vruchtvlees met een lepel uit de schil en snijd ook in reepjes. Halveer 
de peper in de lengte, verwijder met een scherp mes de zaadlijsten en snijd het 
vruchtvlees in reepjes. 

2. Meng de mango, komkommer, avocado en rode peper met de olie en azijn. Verdeel 
de rucola over een grote, platte schaal en verdeel de zalm erover. De saus en 
kappertjes uit de zalmverpakking worden niet gebruikt. Leg wat mango-
groentesalade in het midden en serveer de rest ernaast. 

Omeletwraps 

glutenvrij, koolhydraatarm  

2 personen 

- ½ citroen 
- 40 g veldsla 
- 100 g cottagecheese 
- 50 g gerookte zalm 
- 3 middelgrote eieren 
- 2 el volle melk 
- 2 tl Euroma Scandinavische kruiden 

voor zalm 
- 2 tl arachideolie 

 
1. Boen de citroen schoon en rasp de gele schil. Snijd de veldsla grof. Doe de 

cottagecheese, het citroenrasp en de helft van de veldsla in een hoge beker en 
pureer met de staafmixer. 

2. Snijd de gerookte zalm in reepjes. Klop de eieren los met de melk en zalmkruiden. 
3. Verhit de helft van de olie in de koekenpan en bak de helft van het ei op middelhoog 

vuur 2 min. tot het ei stolt. Keer om. Bak de andere kant 30 sec. Neem de omelet uit 
de pan en leg op een bord. Bak zo nog een omelet. 

4. Verdeel het cottagecheesemengsel over de omeletten. Verdeel de zalm en rest van 
de veldsla erover. Rol op en halveer. Rol de omeletwraps op en halveer ze. 



Bloemkoolcouscous met maïs 
glutenvrij, koolhydraatarm, vegetarisch  

4 personen 

- 1 kleine bloemkool 
- 2 el olijfolie citroen 
- ½ tl kerriepoeder 
- ½ tl gemalen komijn 
- 360 g snoepgroente tomatenmix 
- 300 g Bonduelle crispy mais 
- 15 g verse munt 
- 200 g Griekse feta 
- ½ potje Taggia-olijven 

 
1. Verdeel de bloemkool in roosjes. Maal in een keukenmachine fijn tot de bloemkool 

op couscous lijkt. Doe in een schaal en meng met de citroenolijfolie, kerrie, gemalen 
komijn, peper en eventueel zout. 

2. Snijd de blaadjes van de verse munt fijn en verkruimel de Griekse feta. Snijd de verse 
minitomaatjes in partjes en laat de crispy maïs uitlekken. Meng de tomaat, maïs, 
Taggia-olijven, munt en feta door de couscous en serveer. 

Salade met avocado, mango en aardbeien 
glutenvrij, koolhydraatarm, vegetarisch 

4 personen  

- ½ rode peper 
- 1 limoen (schoongeboend) 
- 1 tl gemalen komijn 
- 2 el zonnebloemolie 
- 1 verse mango 
- 125 g verse aardbeien 
- 1 eetrijpe avocado 
- 1 krop Little Gem sla 
- 15 g verse koriander 

 
1. Verwijder de zaadjes uit de peper en snijd het vruchtvlees fijn. Rasp de groene 

schil van de limoen en pers de vrucht uit. Klop het limoensap met het rasp, de 
rode peper, komijn en olie tot een dressing. Breng op smaak met peper en 
eventueel zout. 

2. Schil de mango en snijd het vruchtvlees in blokjes. Verwijder de kroontjes van de 
aardbeien en snijd de aardbeien in kwarten. Snijd de avocado overlangs 
doormidden. Verwijder de pit en schep het vruchtvlees met een lepel uit de schil. 
Snijd het vruchtvlees in blokjes. Schep de dressing door de vruchten. Laat het 
fruit zo 10 min. marineren. Snijd de sla in repen en snijd de blaadjes van de 
koriander grof. 

3. Schep vlak voor het serveren de sla door de fruitsalade en bestrooi met 
koriander. 



Pastasalade met tomaat en tijm 
vegetarisch  
2 personen 
 

- 150 g fusilli (volkoren, meergranen 
of spelt)  

- 170 g cherrytomaten  
- 50 g mozzarella 
- 1 rode ui 
- 1 ½ el mayonaise 
- 40 ml crème fraîche 
- 1 ½ el balsamicoazijn (witte) 
- ½ teen knoflook 
- 1 ½ tl tijm 

 
1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Giet af en spoel 

onder koud stromend water. Halveer de tomaten en snijd de mozzarella in stukjes. 
Snijd de ui in halve ringen. Doe in een schaal en meng met de pasta. 

2. Doe de mayonaise, crème fraîche en azijn in een kommetje en pers de knoflook 
erboven. Ris de blaadjes van de takjes tijm en voeg toe. Roer door en schep door de 
pastasalade. Breng op smaak met peper en zout. 

 

Zoete aardappeltortilla met feta 

vegetarisch, glutenvrij  
2 personen  
 

- 1 grote zoete aardappel  
- 1 rode ui 
- 6 eieren 
- flinke pluk verse peterselie, 

fijngehakt 
- 75 gram feta 

 
1. Schil de zoete aardappel en snijd 

deze in dunne plakjes (met een rasp in een keukenmachine gaat dat het best). Schil 
de ui en snijd ook deze in dunne ringen. 

2. Verwarm een scheut olie in een pan en bak de aardappel en ui met wat peper en 
zout in 5 minuten goudbruin. 

3. Klop ondertussen de eieren los met de peterselie en brokkel hier de feta door. 
4. Giet het eimengsel in de pan over de ui en aardappelplakjes. Zet het vuur laag, zet 

een deksel op de pan en bak de tortilla in 10 minuten gaar. 
5. Haal hem dan uit de pan, snijd hem in punten en serveer! 

 

Boerenroerei met oude kaas 

vegetarisch  



4 personen 
 

- 25 g ongezouten roomboter  
- 200 g gesneden champignons 
- 400 g Hollandse wokgroente 
- 6  eieren 
- 200 ml karnemelk 
- 2 tl kerriepoeder 
- 200 g oude kaasblokjes 
- 4 sneetjes volkorenbrood 

 
1. Verhit de boter in een koekenpan en bak de wokgroente en champignons 4 min. 

Klop ondertussen de eieren los met de karnemelk, kerriepoeder, peper en eventueel 
zout. Meng de kaas door de groenten. Schenk het eimengsel erover. Bak het ei al 
omscheppend met een spatel op middelhoog vuur in 5 min. net gaar. 

2. Leg het brood op de borden en schep het roerei erop. 
 

Tip! Wil je een pittig roerei? Vervang de kerriepoeder dan door hot currypoeder. 

 
Salade met gegrilde kip en yoghurtdressing 

koolhydraatarm, glutenvrij 
4 personen 

 
- 4 middelgrote eieren  
- 75 g ongebrande walnoten 
- 1 krop romainesla 
- 300 g snoepgroente tomaat 
- 300 g kipfilet 
- 1 el (olijf)olie 
- 10 g verse platte peterselie 
- 100 ml milde yoghurt 
- ½ el witte wijnazijn 
- 30 g milde kiemgroente 

 
1. Kook de eieren in 8 min. bijna hard. Laat schrikken en pel ze. Verhit ondertussen een 

koekenpan zonder olie of boter en rooster de walnoten 3 min. op middelhoog vuur. 
Laat afkoelen op een bord. Snijd de onderkant van de krop romainesla en snijd de 
slabladeren in stukken van 3 cm. Halveer de tomaten. 

2. Snijd de kip in de lengte doormidden en vouw open. Schep om met de olie, peper en 
eventueel zout. Verhit de grillpan zonder olie of boter en gril de kip 6-8 min. Keer 
halverwege. 

3. Snijd ondertussen de peterselie fijn. Meng voor de dressing de yoghurt met de azijn, 
peterselie, peper en eventueel zout. Halveer de eieren en snijd de kip in reepjes. 
Verdeel de sla, kipreepjes, tomaten, eieren, kiemgroenten en walnoten over diepe 
kommen en serveer de dressing erbij. 

 



Omeletwraps 2 

koolhydraatarm 
4 stuks, maximaal 2 stuks per persoon als lunchgerecht. 
 

- 6 eieren 
- 300 gram kipfilet 
- Tacokruiden 
- Rucola 
- 1 bakje kastanjechampignons (250g) 
- 2 paprika’s 
- 6 bosuitjes 

 
1. Breek alle eieren open boven een kom. Roer stevig tot het een gladde massa is.  
2. Smelt een klontje boter of giet een scheutje olie in een koekenpan. Schenk 

vervolgens 1/4 van het mengsel in de pan. Keer de omelet om wanneer de 
bovenkant niet meer nat is. Bak op deze manier vier omeletten. 

3. Leg de omelet op een bord en verdeel de rucola hier overheen. 
4. Snijd de kipfilet in lange repen en kruid deze vervolgens met de tacokruiden. Bak de 

kip om en om in een koekenpan gaar en verdeel de kip over de rucola. 
5. Snijd de kastanjechampignons in plakjes en bak deze met een beetje peper en zout 

tot ze slinken en bruin beginnen te kleuren. Verdeel de champignons over de kip. 
6. Snijd de bosuitjes in ringetjes en de paprika’s in stukjes en verdeel ook deze over de 

kipfilet. 
 

Tip! Rol de omelet strak op. Snijd doormidden en neem ze mee naar je werk in een 
afgesloten bakje. 
 

Pastasalade met gerookte kip 2 

2 personen 
 

- 130 gram volkoren//meergranen/speltpasta naar keuze 
- 200 gram gerookte kipfilet  
- 75 gram spekreepjes 
- 4 eetlepels roomkaas  
- 15 cherrytomaatjes 
- 2 bosuien 
- 2 flinke handen rucola 
- Zout en peper 

 
1. Kook de pasta volgens de 

bereidingswijze op het pak. 
Bak de spekjes in een droge koekenpan krokant.  

2. Snijd de cherrytomaatjes in vieren en snij de bosui fijn en de gerookte kip in reepjes 
of blokjes.  



3. Spoel de pasta na het koken kort af onder de koude kraan zodat het niet verder 
gaart. Voeg de roomkaas toe zodat het nog iets kan smelten door de warmte van de 
pasta.  

4. Voeg nu cherrytomaatjes, bosui, spekjes, rucola, en gerookte kip toe.  
5. Breng naar wens op smaak met zout en peper. Wees zuinig met het gebruik van 

zout, de spekjes brengen alles al lekker op smaak. Roer alles goed door. 
 
 

Zalm-komkommersandwich 

2 personen  
 

- ½ komkommer  
- 4 sneetjes volkorenbrood 
- 2 el zuivelspread 
- 4 plakjes gerookte zalm 

 
1. Snijd de komkommer in plakjes. 

Bestrijk het brood dun met de 
zuivelspread. Beleg twee sneetjes 
brood met de komkommer en de 
gerookte zalm. Dek af met de 
andere sneetjes brood. Snijd door en serveer. 

 

Speltpenne met pesto, spinazie, pijnboompitjes en tomaatjes 

koolhydraatarm, vegetarisch 

 

- 80 gram penne (per persoon) 
- Spinazie 
- Pijnboompitjes 
- Cherrytomaatjes 

 
1. Kook de penne als op de verpakking staat. 
2. Rooster ondertussen de pijnboompitjes al even en zet ze apart. 
3. Snijd de cherrytomaatjes in vieren. 
4. Als de laatste paar minuutjes van de penne zijn aangebroken, doe dan de spinazie en 

cherrytomaatjes in een grote pan. 
5. Als de penne klaar zijn, schenk ze dan af en doe ze bij de spinazie en tomaatjes erbij. 

Doe dan ook de pijnboompitjes er weer bij. 
6. Serveren met zelfgemaakte pesto. 

 

Groene Pesto 
- 100 gram spinazie 
- 50 gram pijnboompitjes 
- 2 teentjes knoflook, fijngesneden (of knoflookpoeder) 
- 3 eetlepels olijfolie 
- Peper en zout naar smaak 



Eventueel een paar walnoten om het iets romiger te maken. 
 

Pesto (zonder kaas) 
- Een bos verse basilicum – ik gebruikte twee volle handen 
- 50 gram pijnboompitten 
- 10 blaadjes verse munt voor extra frisheid 
- 2 teentjes knoflook 
- 3 eetlepels olijfolie 
- Grof zeezout – naar eigen invulling (ongeveer een mespunt) 

 
1. Alles in de keukenmachine en dat was het! 

 

Wortel-rodekoolsla met sinaasappel 

koolhydraatarm, vegetarisch 
4 personen  
 

- 2 sinaasappels (schoongeboend) 
- 1 teen knoflook 
- 50 g pistachenoten (gepeld) 
- 300 g (gesneden) rodekool 
- 150 g peen julienne 
- ½ tl chilipeper 
- 3 el extra vierge olijfolie 
- 60 g granaatappelpitjes 

 

1. Rasp de oranje schil van 1 sinaasappel 
en pers de vrucht uit. Pers de knoflook en maal de pistachenoten in de 
keukenmachine fijn. Meng de kool, peen, chilipeper en olie met 3 el sinaasappelsap, 
het sinaasappelrasp, de knoflook en de helft van de pistachenoten. 

2. Snijd met een scherp mes de schil en het witte vlies van de andere sinaasappel en 
snijd deze in plakken van ½ cm breed. Schep de koolsla op een bord. Verdeel de 
sinaasappelplakken erover, strooi de rest van de pistachenoten erover en garneer 
met de granaatappelpitjes. 

 
Tip! Je kunt deze salade 1 dag van tevoren bereiden t/m stap 2, maar schep de gemalen 
pistachenoten pas vlak voor het serveren door de salade. Bewaar afgedekt in de koelkast. 
 

Pittige courgette met munt 

koolhydraatarm, glutenvrij, vegetarisch 



4 personen  
 

- 800 g courgette 
- 2 tenen knoflook 
- 3 takjes munt (alleen de blaadjes) 
- 4 el extra vierge olijfolie 
- 1 tl chilivlokken  
- 2 tl zeezout 
- 2 tl citroensap 

 

1. Snijd de courgettes in plakjes en 
de knoflook en muntblaadjes fijn. Meng de olie met de knoflook, chilivlokken, munt, 
het zout en citroensap. 

2. Verhit de grillpan zonder olie of boter en gril de courgetteplakjes in delen 6 min. 
Keer halverwege. Schep door de kruidenolie. Serveer warm, lauw of koud. 

 

Bospeen met gember 

koolhydraatarm, glutenvrij, vegetarisch 
4 personen  
 

- 1 bospeen 
- 1 tl gemalen kaneel 
- 2 tl gemalen koriander (ketoembar) 
- 4 el olijfolie 
- 2 cm verse gember 

 
1. Verwarm de oven voor op 210 ºC. 

Schil de bospeen, maar laat 3 cm 
groen zitten. Kook 4 min. 

2. Schil de gember en snijd zo fijn 
mogelijk. Meng de gember met de olie, koriander en kaneel. Voeg peper en zout 
naar smaak toe. Giet de peen af en schep om met de kruidenolie en verdeel over een 
met bakpapier beklede bakplaat. Rooster ca. 25 min. in het midden van de oven. 

 

Quinoa-venkel-appel salade 

koolhydraatarm, vegetarisch 
4 personen  
 

- 275 g quinoa 
- 2 venkelknollen 
- 2 friszoete appels 
- 1 citroen 
- 100 g gedroogde cranberry's 
- 2 el olijfolie 
- 125 ml zure room 

 



1. Kook de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking gaar. Giet af en doe in een 
ruime schaal. Laat 10 min. afkoelen. 

2. Halveer ondertussen de venkelknollen en snijd de helften in flinterdunne plakjes. 
Breng een pan water aan de kook en kook de venkel 2 min. Giet af in een zeef, spoel 
koud onder de kraan en laat uitlekken. 

3. Snijd ondertussen de appels in kwarten, verwijder het klokhuis en snijd in plakjes. 
Boen de citroen schoon. Rasp de gele schil van de citroen en pers de vrucht uit. 
Meng het sap met de appel. Voeg met de venkel en de cranberries toe aan de 
quinoa. Meng de rasp met de olie door de zure room en schep door de 
quinoasalade. Breng op smaak met peper en zout. 

 

Platbrood van courgette 
koolhydraatarm, vegetarisch 

- 2 courgettes 
- 150 gram amandelmeel of boekweitmeel of havermout 
- 4 eieren 
- 2 el kruiden (zonder knoflook en ui) 
- Zout en peper 

 

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Was de courgette. Snijd in stukken en vul de keukenmachine (max tot ¾ vol) en mix 

tot er korrels ontstaan, een soort rijst. Doe de groenterijst in een kom. Herhaal dit 
tot alle groenten fijngehakt is. 

3. Meet 4 kopjes groenterijst af. Mix dit met het meel, eieren en de kruiden. Je kunt 
hier het beste een lepel, houten spatel of je handen voor gebruiken. Je krijgt een 
soort dik, plakkerig beslag. Is het beslag te vochtig? Voeg dan wat meel toe. Breng op 
smaak met zout en peper en roer goed door tot alles gemengd is. 

4. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Spreid het groentemengsel uit op de bakplaat. 
Gebruik hiervoor de bolle kant van een lepel. 

5. Bak het groente platbrood in 25-35 minuten gaar en goudbruin aan de 
randen/bovenkant. Haal de bakplaat uit de oven en keer hem om op een snijplank. 
Pel het bakpapier van de onderkant af en snijd het groente platbrood in stukken. 

 
Tip! Bewaar het in de koelkast of vries in voor later. 
 

Geroosterde courgette & sjalot met tijm en oregano 

koolhydraatarm, vegetarisch 



4 personen 

 
- 400 gram sjalotten  
- 1 bakje Italiaanse kruidenmix (20 gram) 
- 2 tenen knoflook 
- 3 el wittewijnazijn 
- 3 el olijfolie 
- 2 courgettes 

 
1. Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Halveer de grotere sjalotten. Ris de 
blaadjes van de tijm en oregano uit het 
bakje Italiaanse kruiden. Snijd de knoflook fijn. 

2. Meng de sjalotten, tijm de helft van de oregano, de knoflook, 2 el azijn en de olie op 
een met bakpapier beklede bakplaat en schep om. Breng op smaak met peper en 
eventueel zout. Rooster ongeveer 25 minuten in het midden van de oven. Schep 
regelmatig om. 

3. Halveer ondertussen de courgettes in de lengte. Halveer de helften nogmaals in de 
lengte en snijd in stukken van 4cm. Voeg de laatste 10 minuten de courgette toe aan 
de sjalotten in de oven en schep om. 

4. Neem de bakplaat uit de oven en breng de groenten op smaak met de rest van de 
azijn, peper en eventueel zout. Garneer met de rest van de oregano. 

 

Tip!  Lekker met krieltjes met salie en rozemarijn. 
 

Quinoasalade met komkommer en pijnboompitjes 

koolhydraatarm, vegetarisch 
2 personen 

 
- 3 eetlepels citroensap 
- 2 theelepels citroenschil 
- 1 stuk komkommer 
- 1 eetlepel olijfolie 
- 7,5 gram peterselie 
- 2 eetlepels pijnboompitten 
- 140 gram quinoa 
- 1/2 stuk rode ui 

 
1. Kook de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
2. Rooster de pijnboompitten in een pannetje zonder olie. Laat ze erna niet in het 

pannetje liggen, dan heb je kans dat ze zacht worden doordat je ze al het ware blijft 
verwarmen. Leg ze dus, zodra ze klaar zijn, even apart op een schoteltje. 

3. Snijd de komkommer (geschild en in kleine blokjes gesneden), ui (fijngehakt) en 
peterselie (gehakt). Meng dit door de quinoa zodra deze klaar is. 

4. Voeg als laatste een scheutje olie, de citroensap en citroenschil toe. Breng het 
geheel op smaak met peper en zout indien gewenst. 

 



Quinoasalade met verse kruiden 

koolhydraatarm, vegetarisch 

2 personen 

 
- 100 gram quinoa 
- 2 el bieslook 
- 2 el dille 
- 2 bosuitjes 
- 1 teentje knoflook 
- Verse munt naar eigen smaak 
- Sap van 1 citroen 
- 2 el olijfolie 
- Zout en peper 

 
1. Kook de quinoa zoals aangegeven op de verpakking. 
2. Zodra de quinoa gaar is, zet je deze apart en laat je het afkoelen. 
3. Snijd de kruiden fijn, snipper de bosuitjes en knijp het teentje knoflook uit. 
4. Roer dit door de quinoa. 
5. Schenk het citroensap en de olijfolie er overheen en roer goed door. 
6. Breng op smaak met zeezout en peper. 

 

Glutenvrije pannenkoeken 

glutenvrij, koolhydraatarm, vegetarisch 
Ongeveer 8 pannenkoekjes 
 

- 125 gram boekweitmeel 
- 75 gram amandelmeel 
- 2 eieren 
- 300 ml plantaardige melk (amandelmelk) 
- Snuf zout 
- Kokosolie om in te bakken (of iets anders, mag ook) 

 
1. Meng eerst het boekweitmeel en het amandelmeel. (Amandelmeel kun je ook 

maken door witte amandelen HEEL fijn te malen, soms is het beter om het te kopen). 
2. Klop de eieren door het meel. 
3. Voeg vervolgens de melk en het snufje zout toe. Meng dit goed door. Het is een vrij 

stevig beslag, dit hoort zo.  
4. Bak de pannenkoekjes in 2-3 minuten per kant gaar en goudbruin. 

 
Tip! Je kunt blauwe bessen door het beslag mengen als je deze in de pannenkoekjes wilt. Als 
je ze iets “fluffier” wilt, doe je bij stap 3, 1 theelepel gist bij het beslag. 
 

Pastasalade met zongedroogde tomaatjes 

vegetarisch 
4 personen 

 



- 250 gram volkoren pasta 
- Zongedroogde tomaatjes  
- 100 gram mais 
- 40 gram rucola 
- 2 stengels bleekselderij 
- Scheutje olie uit het potje van de zongedroogde tomaatjes als dressing 

 
1. Kook de pasta volgens instructies op de verpakking. Spoel af met koud water en laat 

even uitlekken. 
2. Snijd ondertussen de stengels selderij in smalle halve cirkeltjes. 
3. Meng nu alle ingrediënten behalve de olie. 
4. Als laatste de olie erbij doen en goed doorroeren. 

 
Tip! In een afgesloten bakje in de koelkast. 2 dagen houdbaar. 
 

Gewokte selderijstengels met gember, knoflook en 
runderreepjes 

koolhydraatarm  
2 personen 

 
- 350 gram runderreepjes 
- 1 stronk bleekselderij 
- Teentjes knoflook (hoeveelheid naar smaak) 
- Zout en peper 
- Wokolie of iets anders om in te wokken 

 
1. Pel de teentjes knoflook en snij het heel fijn. 
2. Schil de gember en snij het heel fijn. 
3. Snij de stengels bleekselderij in stukjes van 2 

tot 3 cm. 
4. Verhit in een wok de kokosolie. 
5. Fruit de gember en knoflook een minuutje 

en voeg de biefreepjes toe. 
6. Wok de biefreepjes tot ze rosé zijn, ongeveer 

3-4 minuutjes. 
7. Haal de bieflapjes uit de pan en zet het even apart. 
8. Voeg de stukjes bleekselderij toe en wok ze tot ze beetgaar gaar zijn geworden 

(ongeveer 3 tot 5 minuten). 
9. Voeg het vlees weer toe en roer alles goed door elkaar. 

 

Pastasalade met gegrilde kip, groenten en pesto 



4 personen 

 
- 350 g volkoren pasta 
- 2 gerookte kipfilet  
- 1 courgette 
- 1 grote rode ui 
- 1 bosje verse bladpeterselie 
- 50 g zongedroogde tomaten 
- 1 stronk broccoli 
- 250 g groene asperges 
- 2 el pesto 

 Een bos verse basilicum – ik gebruikte twee 
volle handen 

 50 gram pijnboompitten 

 10 blaadjes verse munt voor extra frisheid 

 2 teentjes knoflook 

 3 eetlepels olijfolie 
 Grof zeezout – naar eigen invulling (ongeveer een mespunt) 

 
1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Spoel de pasta na het 

afgieten met ruim koud water na en laat uitlekken in een vergiet. 
2. Snijd de kipfilet in blokjes en maak met een kaasschaaf lange repen van 

de courgette.  
3. Pel en snipper de ui.  
4. Hak de peterselie klein. Snijd de zongedroogde tomaatjes in reepjes. 
5. Breng water met zout aan de kook en blancheer hierin de broccoli in roosjes 

gedurende 5 minuten. Zet een grillpan op hoog vuur en grill hierin de groene 
asperges en de courgetterepen. 

6. Meng de zongedroogde tomaten, de rode ui, de olijven en de peterselie met de 
pasta in een grote schaal. Breng de pastasalade op smaak met de pesto.  

7. Voeg als laatste de courgetterepen en de asperges toe. 
 

Pasta met courgette en broccoli & pesto 

vegetarisch 
4 personen 
 

- 300 g pasta  
- 2 courgettes 
- 1 stronk broccoli 
- Pesto; 

 Een bos verse basilicum – ik 
gebruikte twee volle handen 

 50 gram pijnboompitten 

 10 blaadjes verse munt voor extra 
frisheid 

 2 teentjes knoflook 



 3 eetlepels olijfolie 

 Grof zeezout – naar eigen invulling (ongeveer een mespunt) 
 

1. Kook de pasta volgens de instructies op de verpakking. Koud afgieten en even laten 
uitlekken. 

2. De pesto maak je door alle ingrediënten samen in een keukenmachine te doen en te 
blenden. 

3. Snijd ondertussen de courgette in dunne plakjes en de broccoli in kleine roosjes en 
doe ze met wat olijfolie, zout en peper in de koekenpan. Roerbak 5-7 minuten tot 
alles gaar is. 

4. Meng de pesto en roergebakken groenten door de gare pasta. 
 

Courgettefritatta 

koolhydraatarm, vegetarisch 
1-2 personen 
 

- 1 courgette 
- 2 eetlepels olijfolie 
- 1 teen knoflook, geperst 
- basilicum blaadjes 
- 4 eieren 

 

1. Snijd de courgette overlangs in de lengte in vieren. Verwijder de zaadlijsten en snijd 
de groente in blokjes van 1 cm. 

2. Verhit 1 eetlepel olie in een koekenpan. Voeg de knoflook toe en direct daarna de 
courgette. Bak op hoog vuur 2 minuten. Voeg peper en zout toe en schep regelmatig 
om. 

3. Snijd de basilicum in reepjes. Klop de eieren los met 1 eetlepel water. Meng de 
basilicum erdoor en schenk dit mengsel over de courgetteblokjes in de pan. Bak de 
frittata op middelhoog vuur 6 minuten of tot de onderkant goudbruin is. 

4. Leg een groot bord op de pan en draai de frittata om. Doe de rest van de olie in de 
pan en laat de frittata omgekeerd in de pan glijden. Bak nu nog 5 minuten. 

5. Kan koud en warm gegeten worden. 
 

Kippensoep 

8 kommen soep 
 

- 1 kipfilet 
- 2 bouillonblokjes 
- 1 handje verse koriander 
- Basilicum naar smaak 
- 1 theelepel chilipoeder 
- 1 eetlepel olijfolie 
- 2 handjes rijst 
- 4 bospeentjes 
- ½ courgette 



- 1 prei 
- Vermicelli 

 

1. Breng 2 liter water aan de kook,  
2. Snijd een kipfilet in blokjes en voeg deze samen met de bouillonblokjes, handje verse 

koriander, de basilicum, chilipoeder en een eetlepel olijfolie toe aan het gekookte 
water. Laat even lekker koken tot de kip wit is (ong. 6 minuten).  

3. Voeg de rijst toe.  
4. Snijd de bospeentjes in kleine blokjes of plakjes en voeg toe. 
5. Snijd een halve courgette in kleine blokjes of plakjes en voeg toe. 
6. Snijd een prei in dunne reepjes en voeg toe  
7. Proef of de rijst en de groenten lekker zacht zijn en of de bouillon op smaak is. Als de 

bouillon wat slapjes is, dan kan je naar gelang wat extra poeder of kruiden 
toevoegen.  

8. Voeg als laatste de vermicelli toe. 
 

Tip! Je kunt altijd meer groenten en kip toevoegen! 
 

Couscoussalade met zongedroogde tomaatjes 

koolhydraatarm, vegetarisch 
2 personen 
 

- 400 gr couscous 
- 1 potje zongedroogde tomaten 
- 5 dl groentebouillon 
- 1/2 komkommer in mini blokjes 
- 1 lente-ui 
- Verse basilicum 
- 4 el olijfolie 
- Zout 
- Peper 
- Optioneel: citroensap en munt 

 
1. Doe de couscous in een grote schaal en schenk er de groentebouillon overheen. Roer 

het na 5 min. goed door. De couscous moet niet te droog zijn.  
2. Roer de stukjes tomaat, komkommer en basilicum door de couscous. Roer de 

olijfolie, peper en zout door de salade en eventueel wat citroensap.  
3. Even proeven of hij goed op smaak is. Garneer met een paar muntblaadjes. 

 

Citroen kruiden quinoa met hazelnoot 

koolhydraatarm, vegetarisch 



3-4 porties 
 

 ½ kopje hazelnoten 
 2 ½ kopje gekookte quinoa 
 ¼ kopje fijngesneden peterselie 
 ¼ kopje fijngesneden citroenverbena (kruid) 
 2 el fijngesneden bieslook 
 2 el fijngesneden dille 
 2 el fijngesneden oregano 
 Sap van 1 citroen 
 1 el olijfolie 
 Snufje zout 
 Snufje peper 

 
1. Doe de hazelnoten in een pan (zonder olie oid) op 

medium vuur en rooster ze tot de schil bruin 
wordt en begint los te laten van het nootje. Haal 
de pan nu van het vuur en spreid de nootjes uit op een velletje keukenpapier. 

2. Wrijf de nootjes tussen het keukenpapier tot de schil begint los te laten. Het is niet 
erg als niet alle schil er af gaat. 

3. Leg nu alle nootjes op een snijplank en hak ze in grove stukjes. 
4. Mix nu in een grote kom de quinoa en kruiden en voeg de nootjes toe. 
5. Mix in een ander kommetje de olijfolie en het citroensap en giet dit over de salade 

heen. Goed mixen. 
6. Eventueel nog op smaak brengen met zout en peper. 

 

Quinoasalade van Rens Kroes 

koolhydraatarm, vegetarisch 
2 personen 
 

 180 gram quinoa 
 1 vegetarisch bouillonblokje 
 1 komkommer 
 200 gram cherrytomaatjes 
 4 el olijven 
 1 lente ui 
 1 kleine rode ui 
 2 teentjes knoflook 
 3 el fijngehakte koriander 
 zout & peper 
 1 tl citroensap 
 1 el olijfolie 
 handje rucola 
 
1. Was de quinoa en kook hem met ongeveer 300 ml water en een bouillonblokje gaar 

en laat hem afkoelen. 



2. Snijd de komkommer, tomaatjes, olijven en uien in kleine stukjes, knijp de knoflook 
uit en voeg alles samen met de koriander toe aan de quinoa. 

3. Breng op smaak met peper en zout en besprenkel met citroensap en olijfolie. 
4. Hussel alles met een lepel door elkaar en voeg als laatste wat rucola toe. 

 

Eiwrap met komkommer en kalkoenfilet 

koolhydraatarm 
3-4 eiwraps 
 

 2 eieren 
 Beetje zout en peper  
 1 theelepel boter 
 ½ komkommer 
 1 theelepel mayonaise 
 7-8 plakjes kalkoenfilet (kipfilet kan natuurlijk ook) 

 
1. Klop twee eieren met zout en peper los in een 

schaaltje. 
2. Verhit een koekenpan en smelt de boter. Giet een 

beetje van het eimengsel in de koekenpan en bak 
een rond omeletje aan beide kanten mooi gaar. Bak zo nog twee of drie eiwraps. 
Laat even afkoelen. 

3. Schil met een kaasschaaf de komkommer in de lengte in dunne slierten. 
4. Besmeer de eiwraps met wat mayo, beleg ze met de komkommerslierten en 

kalkoenfilet, rol op en steek er een prikkertje in. 

 
Couscoussalade 

vegetarisch 
2 porties 
 

 100 gram couscous 
 60 gram kikkererwten 
 ½ rode paprika 
 3 eetlepels yoghurt 
 1 eetlepel olijfolie 
 2 takjes muntblaadjes, fijngehakt 
 ½ eetlepel citroensap 

Optioneel: gedroogde spekjes of gedroogde ham 
 

1. Spoel de kikkererwten goed af als ze uit een pot komen. Kook de kikkererwten in een 
pan met water. Bereid de couscous volgens de verpakking. 

2. Snipper intussen de muntblaadjes fijn en snijd de paprika in hele kleine reepjes. 
3. Meng de yoghurt met olijfolie, citroensap en een beetje van de munt tot dressing. 
4. Meng de couscous met de kikkererwten, de paprika en de overige munt. Voeg voor 

een extra bite eventueel spekjes of ham toe. 



 
Tip! Als je het gerecht niet meteen eet, doe dan de dressing in een bakje apart. Twee dagen 
houdbaar in een afgesloten bakje in de koelkast. 

 

Kippensoep met sobanoedels 
4 bekers 
 

 250 gram kippenvleugels en/of –poten 
 400 gram soepgroenten 
 1 blaadje laurier 
 1 liter water 
 2 eieren 
 1-2 blokjes kruiden- of kippenbouillon 
 70 gram sobanoedels** 
 Flinke handvol peterselie, fijngehakt 

 
1. Doe de kippenvleugels of – poten samen met 200 gram soepgroenten en de laurier 

in een pan met een liter water. Laat de kip minimaal 4 uur langzaam gaar worden en 
trekken. Kook intussen de eieren. 

2. Haal de kip uit de pan en pluk het vlees eraf. Schep met een schuimspaan de grove 
groenten ook uit de pan en zeef de rest van de soep door een kaasdoek of heel fijne 
zeef. 

3. Doe de kipstukjes, de groenten en de bouillonblokjes in de helder gezeefde soep. 
Voeg hier de overgebleven 200 gram soepgroenten aan toe en breng de soep in zo’n 
15 minuten zachtjes aan de kook. 

4. Haal de soep van het vuur en voeg de sobanoedels en de peterselie toe. Snijd de 
gekookte eitjes in vieren.  

 
** sobanoedels zijn gemaakt van boekweit. Je hoeft hier niet persé de sobanoedels te 
gebruiken als je een ander soort pasta/vermicelli hebt die in de soep kan. 
 

Banaan pannenkoeken 

vegetarisch 
2 personen 
 

 1 rijpe banaan 
 2 eieren  
 2 el havermout 
 1 tl bakpoeder 

 
1. Mix de banaan en de eieren fijn en luchtig in een keukenmachine. Je kan de banaan 

ook meteen vork prakken en dan het ei erdoor roeren, maar ik denk dat ze door de 
mixer nog luchtiger worden. 

2. Voeg het bakpoeder en havermout toe en mix het nog even door elkaar. 
3. Verhit een klontje boter in een pan en bak de bananen pannenkoekjes aan 

weerszijden bruin. 



 

Rijstsalade 

vegetarisch 
4 personen 
 

 200 g zilvervliesrijst  
 150 g doperwten (diepvries) 
 1 rode paprika 
 2 stengels bleekselderij 
 2 bosuien 
 310 g mandarijnpartjes (uit een blikje 

mag voor deze keer :) ) 
 3 el yoghurtmayonaise (of 1,3 el 

yoghurt & 1,5 el mayonaise mengen) 
 1 tl kerriepoeder 
 3 takjes peterselie 

 
1. Kook de rijst in een pan met water en zout volgens de aanwijzingen op de verpakking 

gaar. Kook de doperwten de laatste 5 min. met de rijst mee. Laat afkoelen. 
2. Maak de paprika, bleekselderij en bosuitjes schoon en snijd ze in stukjes. Laat de 

mandarijnpartjes uitlekken en vang het sap op. 
3. Roer in een kom de yoghurtmayonaise, 3 el mandarijnsap, kerriepoeder, peper en 

zout door elkaar. Knip de peterselie erboven fijn. Meng alle ingrediënten van de 
salade met elkaar. 

 

Frisse parelcouscous salade 

vegetarisch 
2 personen 
 

 170 gram parelcouscous 
 1 gele paprika 
 2 tomaten 
 ½ sjalot 
 Koriander 
 1 limoen 
 60 gram mix van zaden en pitten, 

met cranberries 
 200 gram ricotta 
 350 ml groentebouillon 
 Olijfolie 

 
1. Bereid de bouillon in een pan met 

deksel voor de parelcouscous. Voeg de parelcouscous toe en kook, afgedekt, in 12 
minuten droog. Roer daarna de korrels los en schep over in een saladekom. 

2. Snijd ondertussen de paprika en de tomaat in blokjes. Snipper de sjalot en snijd de 
koriander fijn. 



3. Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak de paprika 3 – 4 minuten op hoog vuur. 
4. Voeg de paprika, tomaat, sjalot en het grootste deel van de koriander toe aan de 

saladekom. Was de limoen grondig. Rasp de schil en pers de limoen uit. 
5. Voeg de cranberry-pittenmix, extra vierge olijfolie, ½ el limoensap per persoon, ½ tl 

limoenrasp per persoon en de helft van de ricotta toe aan de saladekom. Meng het 
geheel goed door elkaar en breng op smaak met peper, zout en eventueel extra 
limoensap. 

6. Verdeel de parelcouscous over de borden. Verdeel de overige ricotta erover, garneer 
met de overige koriander, limoensap en peper naar smaak. 

 

Lunchsalade met tonijn en parelcouscous 

koolhydraatarm 
4 personen 
 

 300 g parelcouscous  
 1 komkommer 
 1 bosje radijs 
 4 stengels bleekselderij 
 1 rode ui 
 340 g tonijnmoot in 

zonnebloemolie 
 100 g kappertjes 
 4 el yoghurtmayonaise (of 

yoghurt en mayonnaise mengen) 
 100 g fijngesneden ijsbergsla 

 
1. Kook de parelcouscous volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
2. Halveer ondertussen de komkommer in de lengte, verwijder de zaadlijsten en snijd 

in kleine blokjes van 1 cm (brunoise). Snijd de radijsjes in kwarten en de bleekselderij 
in boogjes. Snipper de ui fijn. 

3. Laat de tonijn en kappertjes uitlekken, maar vang 1 el kappertjesvocht (per 4 
personen) op. Meng de kappertjes en het opgevangen kappertjesvocht door de 
tonijn samen met de yoghurtmayonaise. 

4. Meng de parelcouscous, komkommer, radijs, bleekselderij, ui en sla in een grote 
schaal. Verdeel de tonijn erover. 
 

Tip!  Deze lunchsalade leent zich ook goed om mee te nemen als lunch naar school of werk. 
Verdeel het tonijnmengsel er dan pas over vlak voor het serveren. 
 



Spinaziesalade met gevulde champignons, feta en pompoen 

koolhydraatarm, vegetarisch 
1 persoon 
 

 1 flinke hand spinazie 
 3 kastanjechampignons 
 8 feta blokjes 
 80 gram pompoen 
 3 cherrytomaatjes 
 pompoenpitten 
 pecannoten 
 2 asperges 
 balsamico azijn 
 olijfolie 
 peper 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Verwijder de steeltjes van de champignons en vul de champignons met fetablokjes. 
3. Sprenkel er een beetje olijfolie overheen en doe ze voor 20 minuten in de oven. 
4. Schil en verwijder de zaadjes van de pompoen, snijd de pompoen in blokken en kook 

de pompoen en asperges totdat ze zacht zijn. Je kunt eventueel de zaden roosteren 
in de oven. 

5. Snijd de tomaatjes in partjes en maak het bord op met de spinazie, stukjes tomaat, 
pompoen, asperges, pompoenpitten en feta. 

6. Sprenkel de balsamico azijn, olijfolie en doe wat peper over de salade. 
 

Avocadosalade met pecannoten 

koolhydraatarm, vegetarisch 
4 personen 
 
 

 6 gedroogde tomaten op olie (potje)  
 ½ bakje ongezouten pecannoten (a 80 g) 
 1 zakje verse koriander (15 g) 
 ½ limoen 
 1 eetlepel grove mosterd 
 6 eetlepels olijfolie 
 gedroogde chilipeper uit molentje 
 zout 
 2 rijpe avocado's 

 
1. Tomaatjes droogdeppen en in ragfijne 

reepjes snijden. Reepjes halveren. Pecannoten in grove stukken breken. Blaadjes 
koriander van takjes plukken. Limoen uitpersen.  

2. In schaal limoensap, mosterd en olie tot dressing kloppen. Chilipeper naar smaak 
erboven malen. Dressing op smaak brengen met zout.  



3. Avocado's halveren en pit verwijderen. Schil in midden in lengte insnijden en eraf 
pellen. Avocadohelften in grove stukken breken. Stukken avocado met reepjes 
tomaat en korianderblaadjes door dressing scheppen.  

4. Salade over vier borden verdelen, pecannoten erover strooien en wat chilipeper 
erover malen. 

 

Linzensalade met biet en geitenkaas 

koolhydraatarm, vegetarisch 
4 personen 
 

 800 g linzen in blik  
 400 g geraspte bietjes 
 3 el balsamicoazijn 
 15 g verse platte peterselie 
 40 g rucola 
 125 g geitenkaas naturel 55+ 
 50 g ongebrande walnoten 

 
1. Doe de linzen in een zeef en spoel af 

onder koud stromend water. Laat uitlekken. Meng de bietjes in een schaal met de 
balsamicoazijn. Voeg de linzen toe. 

2. Snijd de peterselie fijn en meng samen met de rucola door de linzensalade. 
Verkruimel de geitenkaas boven de salade. Hak de walnoten grof en verdeel over de 
salade. 

 

Linzensalade met kaasblokjes 
koolhydraatarm, vegetarisch 
2 personen 
 

 300 g linzen  
 25 g hazelnoten 
 125 g kastanjechampignons 
 100 g sugarsnaps 
 75 g veldsla 
 4 el olijfolie citroen 
 1½ takje peterselie 
 50 g witte kaasblokjes 

 
1. Laat de linzen uitlekken en hak de hazelnoten grof. Snijd de champignons in 

kwarten.Kook de sugarsnaps 3 min., giet af en spoel koud onder stromend water. 
Doe de sugarsnaps samen met de linzen en veldsla op een platte schaal. Verhit de 
grillpan en rooster de noten in 3 min. goudbruin. Laat afkoelen op een bord. Laat de 
pan op het vuur staan. 

2. Bestrijk de champignons met de olie en gril 6 min. in de pan. Keer regelmatig. Snijd 
ondertussen de blaadjes van de peterselie fijn. 



3. Schep de champignons, hazelnoten, peterselie en de olie door de linzen. Bestrooi 
met (versgemalen) peper en verdeel de kaasblokjes erover. 

 
 

Salade met kip en avocado 

koolhydraatarm 
2 personen 
 

 2 trostomaten 
 150 g gerookte kipfilets 
 ½ eetrijpe avocado 
 100 g slamelange 
 4 el mayonaise 
 2 el Griekse yoghurt 
 1 el pittige mosterd 
 Scheutje honing 

 
1. Snijd de tomaat in partjes en de kipfilet in plakjes. Snijd de avocado overlangs 

doormidden. Verwijder de pit en schep het vruchtvlees met een lepel uit de schil. 
Snijd het vruchtvlees in blokjes. Meng in een grote schaal de sla met de tomaat, 
avocado en kip. 

2. Voor de dressing meng je de yoghurt, mosterd, honing en mayonaise. Voeg een klein 
beetje water toe om de dressing wat vloeibaarder te maken.  

3. Verdeel de dressing over de salade. 
 

Vegetarische pastasalade met avocado, veldsla, komkommer 
& feta 

vegetarisch 
1 persoon  
 

 80 g groene erwten fusilli 
(verkrijgbaar bij Albert Heijn. Maar 
volkoren pasta is ook prima) 

 ½ komkommer 
 1 eetrijpe avocado 
 30 g veldsla 
 50 g witte kaas 
 1 el crème fraîche 
 1 el La Morena Mexican green salsa 

 
1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en spoel onder 

koud stromend water. Laat goed uitlekken. 
2. Snijd de komkommer in plakjes. Snijd de avocado overlangs doormidden. Verwijder 

de pit, schep het vruchtvlees met een lepel uit de schil en snijd in blokjes. 



3. Meng de pasta, veldsla, komkommer en avocado op een bord. Breng op smaak met 
peper en zout. Verkruimel de kaas erboven. 

4. Roer de crème fraîche los met een paar druppels water en besprenkel over je salade. 
Sprenkel ook de salsa er over. 

 

Vegetarische boekweitwraps met hummus 

vegetarisch 
2 personen  
 

 1 takje rozemarijn 
 100 g boekweitmeel 
 1 middelgroot ei 
 200 ml water 
 1 el (olijf)olie 
 ¼ komkommer 
 200 g pikante hummus 
 50 g babyspinazie 
 75 g peen julienne 
 30 g milde kiemgroente 

 
1. Ris de naaldjes van de rozemarijn en snijd fijn. Doe het boekweitmeel met het ei, het 

water, de rozemarijn en een mespunt zout in een kom en meng tot een glad beslag. 
2. Verhit de helft van de olie in een koekenpan met antiaanbaklaag en schenk de helft 

van het beslag erin. Bak de wrap 4 min. Keer halverwege als het beslag helemaal 
gestold is. Bak zo ook de andere wrap. 

3. Snijd ondertussen de kwart komkommer in zo dun mogelijke plakjes. Besmeer de 
wraps met de hummus en beleg met de babyspinazie, komkommerplakjes, peen 
julienne en kiemgroenten. Rol de wrap op en snijd schuin doormidden. 

 
Tip! Je kunt de wraps 1 dag van tevoren bereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast. Beleg de 
wraps de volgende ochtend en neem lekker mee voor de lunch. 
 

Knapperige salade 

koolhydraatarm, vegetarisch 



4 personen  
 

 2 handappels 
 1 rode ui 
 1 courgette 
 ¼ witte kool 
 1 rode peper 
 1 citroen 
 4 augurken (variatie mogelijk) 
 6 el yoghurt 0% vet 
 1 el Zaanse mosterd 
 3 el extra vergine olijfolie 
 20 g verse platte peterselie (bakje) 
 25 g gezouten pinda's 

 
1. Rasp de appel, ui, courgette en kool op de grove rasp van uw keukenmachine (of met 

de hand) en doe alles in een kom. Snijd het steeltje van de rode peper, halveer in de 
lengte en verwijder met een scherp mesje de zaadlijsten. Snijd de rode peper fijn en 
voeg toe. 

2. Boen de citroen schoon en pers het sap eruit. Snijd augurk fijn en meng yoghurt, 
augurk en mosterd met een beetje citroensap en flinke snuf peper. Meng dit met de 
geraspte groenten, olijfolie en het merendeel van de peterselie tot een heerlijk 
romig mengsel. Hak of stamp in een vijzel de pinda's in kleine stukken. Strooi rest 
van de peterselie en pinda's over de salade voor een lekkere bite. 

 

Chili sin carne  

koolhydraatarm, vegetarisch 

4 personen 
 

 400 g zwarte bonen in blik 
 300 g mais in blik 
 2 puntpaprika's 
 15 g verse koriander 
 150 g salsa hot 

 
1. Spoel de zwarte bonen en de 

maiskorrels af onder koud 
stromend water in een vergiet. 
Laat goed uitlekken. Verwijder de zaadjes en de zaadlijsten van de puntpaprika’s en 
snijd het vruchtvlees in smalle reepjes. Snijd de koriander grof. 

2. Meng de bonen, mais, paprika en koriander met de salsa. Neem de salade mee in 
een saladebox met uitneembaar dressingbakje. 

 
Tip! De salade is 3 dagen houdbaar in de koelkast. Houd in dat geval de koriander apart en 
voeg voor serveren toe. 
 



Quinoasalade met gebakken feta in honing  

koolhydraatarm, vegetarisch 
2 personen 
 

 150 gr quinoa  
 1 avocado 
 100 gr feta 
 1 el honing 
 10 tot 12 kleine tomaatjes 
 75 gr rucola 
 klein handje walnoten 
 2 el appelazijn 
 Optioneel: pijnboompitjes 

 
 

1. Kook de quinoa in 450 ml water in ongeveer 10 minuten gaar. Giet het overtollige 
water af en breng de quinoa op smaak met peper en zout. 

2. Halveer de tomaatjes en snijd de avocado in blokjes. 
3. Verwarm een koekenpan (liefst met anti-aanbaklaag) zonder olie. Snijd de feta in 

dikke plakken en leg de plakken 1 minuut in de pan op laag vuur. Keer de feta om en 
smeer de bovenkant in met honing. Bak de feta nog 1 minuut en zet daarna het vuur 
uit. 

4. Maak de salade door in een grote kom de quinoa, avocado, rucola, feta en walnoten 
door elkaar te mengen. Breng op smaak met de appelazijn. Verdeel de salade over 
twee borden of kommen en sluit af met de gebakken honing-feta on top. Strooi er 
wat gebakken pijnboompitjes overheen indien je die gebruikt. 

 
Tip! Neem je deze salade mee naar werk? Neem de rucola dan apart mee en hussel die er 
pas door wanneer je gaat eten. Zo blijft de rucola lekker knapperig. 
 

Omeletwraps met kip 
Koolhydraatarm, lactosevrij 
1 persoon 
 

 100 gram kipfilet 

 1 eetlepel tacokruiden 

 1 handvol rucola 

 5 kastanjechampignons 

 1 ei + 2 eiwitten 

 2 bosuitjes 

 1 eetlepel chilisaus 

 

1. Klop het ei met de twee eiwitten los in een kommetje en bak deze vervolgens als een 

platte omelet gaar in een koekenpan. 

2. Leg de omelet op een bord en verdeel de rucola hier overheen. 



3. Snijd de kipfilet in lange repen en kruid deze vervolgens met de tacokruiden. Bak de 

kip om en om in een koekenpan gaar en verdeel de kip over de rucola. 

4. Snijd de kastanjechampignons in plakjes en bak deze met een beetje peper en zout tot 

ze slinken en bruin beginnen te kleuren. Verdeel de champignons over de kip. 

5. Snijd de bosuitjes in ringetjes en verdeel ook deze over de kipfilet. 

6. Schenk de chilisaus over alle ingrediënten op de wrap en rol de omelet vervolgens 

strak op. Snijd doormidden en serveer de omeletwraps direct of neem ze mee naar je 

werk in een afgesloten bakje. Koud smaken ze ook erg goed! 

Piadina met tonijn, rode ui en rucolasalsa 
lactosevrij, vis 

4 personen  

 1 rode ui 
 4 el appelciderazijn 
 295 g gegrilde rode 

paprika's in pot 
 160 g tonijnstukken in 

olijfolie 
 35 g rucola 
 100 g groene olijven 

zonder pit 
 4 Loriana La Piadina 

Arrotolabile piadina 
(platbrood) 
 

1. Snijd de rode ui in flinterdunne ringen en doe in een schaal met de appelciderazijn. 
Laat ondertussen de gegrilde paprika uitlekken en snijd in dunne reepjes. Laat de 
tonijn uitlekken, maar vang een halve eetlepel olie per persoon olie op. Laat de ui 
uitlekken, maar van een halve eetlepel azijn per persoon op. 

2. Doe iets meer dan de helft van de rucola met de opgevangen olie en azijn in een 
hoge beker en pureer met een staafmixer tot een grove salsa. Snijd de groene olijven 
fijn en meng door de salsa. Meng de rest van de rucola door de paprika. 

3. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en verwarm de piadine in delen 2 min. 
Keer halverwege. 

4. Verdeel de rucolasalsa, tonijn, rode ui en het paprika-rucolamengsel over het 
midden van de piadine, laat 7 cm aan de boven- en onderkant vrij. Rol op, snijd 
schuin door en serveer. 

Komkommersalade met ui 



lactosevrij, glutenvrij, vegetarisch, bijgerecht 

4 personen  

 3 el natuurazijn 
 1 tl kristalsuiker 
 2 el traditionele olijfolie 
 1 el sesamolie 
 1 rode ui 
 4 cm verse gember 
 1 teen knoflook 
 1½ komkommer 
 20 g verse platte peterselie 

 
1. Meng voor de dressing de 

azijn, suiker, olijf- en 
sesamolie in een kommetje. Halveer de ui en snijd de helften in zo dun mogelijke 
halve ringen. Voeg toe aan de dressing en laat minimaal 30 min. afgedekt marineren. 

2. Schil de gember en snijd fijn. Snijd de knoflook ook fijn. Wrijf de knoflook en gember 
in de vijzel tot een pasta en voeg toe aan de dressing. 

3. Schil de komkommers en snijd ze in zo dun mogelijke plakjes of schaaf de 
komkommers met het snijgedeelte van een rasp. Voeg de dressing toe en laat de 
komkommer afgedekt in de koelkast in 15 min. op smaak komen. 

4. Haal de blaadjes peterselie van de takjes en snijd fijn. Schep de peterselie door de 
komkommersalade en serveer direct. 

Tip! Je kunt de komkommersalade 1 dag van tevoren bereiden. Bewaar afgedekt in de 
koelkast. 
 

Vruchtenbrood met gedroogde bessen en noten 
Lactosevrij, vegetarisch  

4 personen  

 250 g AH Vrij van gluten zelfrijzend 
bakmeel (zak 1 kg) 

 10 g gedroogde gist (zakje) 
 1 el traditionele olijfolie 
 1 tl zout 
 3 el lijnzaad 
 150 ml kraanwater (lauwwarm) 
 50 g gedroogde abrikozen 
 50 g ongebrande notenmix 

(amandelen, paranoten en 
pecannoten, zakje 175 g) 

 25 g goji bessen (zakje 225 g) 
 25 g moerbeien (zakje 200 g) 
 25 g gedroogde cranberry's (zak 250 g) 
 2 el vloeibare honing 



 1 tl gemalen kaneel 
 

1. Houd 2 el broodmix achter. Doe de rest samen met de gist, olie, het zout, lijnzaad en 
het water in een kom en kneed in 3 min. tot een soepel deeg. Laat 30 min. rusten in 
de koelkast. 

2. Snijd ondertussen de abrikozen in stukjes en hak de notenmix grof. Doe de abrikozen 
en noten in een kom en meng de goji bessen, moerbeien, cranberry's, honing en 
kaneel erdoor. Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg het deeg op een met broodmix 
bestoven vel bakpapier en rol met de deegroller uit tot een rechthoek van 40 x 20 
cm. 

3. Verdeel het noten-fruitmengsel over het deeg. Rol de lap, met behulp van het 
bakpapier in de lengte op. Druk de uiteinden dicht en vouw naar onderen. Bak het 
brood in het midden van de oven in ca. 45 min. goudbruin en gaar. 

Tip! Lekker bij koffie of thee, als tussendoortje of bij de lunch. 
 

Italiaanse courgettetomatensalade 
lactosevrij, glutenvrij, bijgerecht 

4 personen 

 2 courgettes  
 1½ el traditionele olijfolie 
 ½ g traditionele olijfolie 
 250 cherrytomaten aan de tak 
 70 g saladetoppers Italiaanse stijl 

(saladeversierder) 
 15 g verse basilicum 

 
1. Snijd de courgettes in plakken 

van 1 cm. Verhit de grillpan 
zonder olie of boter. Bestrijk de 
courgetteplakken met 3/4 van de 
olie en gril in delen 6 min. Keer halverwege.  

2. Bestrijk ondertussen de cherrytomaten met de rest van de olie en gril 4 min. aan 1 
kant. Verdeel de courgetteplakken over een schaal, leg de tomaten erop en 
besprenkel met de saladetopper. Haal de blaadjes van de basilicum en garneer. 

Tip! Lekker bij gegrilde kipfilet en geroosterde aardappelpartjes. 
 
 

Kipwraps met mango en limoenmayonaise 
lactosevrij 
6 personen 



 1 limoen  
 6 el mayonaise 
 1 eetrijpe mango 
 ½ bosje radijs 
 15 g verse munt (alleen de 

blaadjes) 
 15 g verse basilicum (alleen de 

blaadjes) 
 6 tortillawraps (volkoren) 
 300 g gegaarde kipfilet  

 
1. Rasp de groene schil van de 

limoen en pers 1 helft van de 
vrucht uit. Meng de mayonaise 
met het limoenrasp, 1 el limoensap, peper en eventueel zout. Schil de mango, snijd 
het vruchtvlees van de pit en snijd in blokjes. Snijd de radijsjes in plakjes en de munt 
en het basilicum in reepjes. 

2. Besmeer de wraps met de limoen mayonaise en verdeel er achtereenvolgens de kip, 
mango, radijs en kruiden over. Rol op en halveer. 

Tip! Je kunt dit gerecht een ½ dag van tevoren maken. Wikkel elke wrap apart in 
aluminiumfolie en snijd nog niet door. Bewaar tot gebruik in de koelkast. Snijd de wraps vlak 
voor serveren door. 
 

Linzensalade met kip 
lactosevrij, glutenvrij 
4 personen 

 600 g geschilde bospenen  
 2 el arachideolie 
 1 tl gemalen selderiezout 
 3 bosuien 
 2 kropjes babyromainesla 
 180 g kip naturel (blikjes) 
 800 g linzen in pot 
 3 el hazelnootolie 

 
1. Verwijder de steelaanzet 

van de bospeen en snijd in schuine stukken van 1 cm. Verhit de arachideolie in een 
koekenpan en bak de peen, het selderijzout en peper 8 min. op middelhoog vuur. 
Schep regelmatig om. 

2. Snijd ondertussen de bosui in dunne ringen en de sla fijn. Laat de kip uitlekken. Doe 
de linzen in een vergiet, spoel af en laat uitlekken. Meng de linzen, bosui, peen en sla 
op een schaal. Verdeel de kip erover. Besprenkel met de hazelnootolie en bestrooi 
met peper. 

Tip! Lekker met geroosterde hazelnoten en citroenparten. 

 



Boerenomelet met kipknaks 
lactosevrij 
4 personen 

 2 uien  
 1 rode paprika 
 400 g kip party knaks (blik) 
 4 el zonnebloemolie 
 100 g spekreepjes 
 250 g cherrytomaten 
 8 rondeeleieren 

 
1. Snipper de ui en snijd de 

paprika in reepjes. Laat de 
knaks uitlekken. Verhit de 
olie in een koekenpan en 
bak het spek op laag vuur 
10 min. Zet het vuur hoger en bak het in nog 2 min. knapperig. Houd apart. Bak in 
het achtergebleven vet de ui, paprika en knaks 5 min. Halveer de tomaten. Voeg de 
tomaten toe en bak nog 2 min. mee. Neem de pan van het vuur, laat de inhoud 
afkoelen. 

2. Klop de eieren los. Meng de eieren met de groenten, spekjes en peper. Verhit de olie 
in een ruime koekenpan. Voeg het eimengsel toe en bak op laag vuur 6 min. met de 
deksel op de pan. Keer de omelet om en bak nog 2 min. zodat hij warm is, maar nog 
zacht vanbinnen. 

Frisse aardappelsalade 
lactosevrij, bijgerecht, vegetarisch, glutenvrij 
4 personen  

 750 g vastkokende 
aardappelen 

 150 g diepvries tuinerwten 
 1 winterpeen 
 1 stengel bleekselderij 
 4 el Kesbeke Amsterdamse 

augurken en uitjes  
 2 el mayonaise 
 1 el mierikswortel in pot 
 2 tl mosterd 
 15 g verse dille 

 
1. Schil de aardappelen, snijd in blokjes van 3 x 3 cm en kook in 12 min. gaar. Voeg de 

erwten toe en kook nog 3 min. Giet af en laat met de deksel op de pan 3 min. 
doorgaren. Laat afkoelen. 

2. Snijd ondertussen de peen, bleekselderij en augurken in blokjes van 1 x 1 cm. Meng 
de mayonaise, mierikswortel en mosterd tot een dressing. Snijd de dille fijn. 



3. Schep de aardappel en erwten om met de rest van de ingrediënten. Breng op smaak 
met peper en eventueel zout. 

Tip(s)! Meng er eens een blikje tonijn of haring door en serveer met partjes. Je kunt dit 
gerecht 3 uur van tevoren maken. Bewaar afgedekt in de koelkast. 
 

Uiensoep 
lactosevrij, voorgerecht 

4 personen  

 2 uien 
 1 kruimige aardappelen 
 2 tl gedroogde tijm 
 750 ml 

rundvleesbouillontabletten 
 1 mespunt gedroogde 

nootmuskaat 
 1 el citroensap 
 4 sneetjes verse ciabatta's 
 2 el verse peterselie 
 1 el traditionele olijfolie 

 
1. Snipper de ui fijn. Schil de aardappelen en snijd in blokjes. Verhit ¾ van de olie in een 

soeppan en fruit de ui, aardappel en tijm 10 min. met de deksel op de pan. Voeg de 
bouillon toe, breng aan de kook en laat 5-10 min. zachtjes koken. Pureer met de 
staafmixer tot een romige soep. Breng op smaak met de nootmuskaat, het 
citroensap, peper en zout. 

2. Verwarm de ovengrill voor. Verkruimel de ciabatta en snijd de peterselie fijn. Meng 
het broodkruim met de peterselie, de rest van de olie en peper. Schep de uiensoep 
in kommen en strooi het broodkruim erover. Schuif onder de hete grill en laat het 
kruim in 3-4 min. goudbruin kleuren. 

Tip(s)! Lekker met wat geraspte (extra) belegen of oude kaas. Je kunt de soep 1 dag van tevoren 
bereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast en warm voor serveren op laag vuur in 15 min. Op. 
 
Let op! 100% lactosevrij? Alle ingrediënten in dit recept zijn lactosevrij. De ciabatta en 
rundvleesbouillon worden echter geproduceerd in een omgeving waar ook melkproducten verwerkt 
worden. Hoewel de kans klein is, zouden deze producten daarom sporen van lactose kunnen 
bevatten.  
 

Paprikatomatensoep met peterseliegehaktballetjes 
lactosevrij, glutenvrij, voorgerecht  

4 personen 



 1 ui 
 20 g verse platte peterselie 
 1 courgette 
 4 braadworsten 
 1 el traditionele olijfolie 
 295 g gegrilde rode paprika's 

(pot) 
 800 g tomatenblokjes 
 1 kippenbouillontablet 
 500 ml kraanwater 

 
1. Snipper de ui en snijd de 

peterselie fijn. Snijd de 
courgette in blokjes 
(brunoise). Haal het vel van de braadworsten. Doe het worstvlees in een kom en 
kneed met de helft van de peterselie. Draai balletjes van het gehakt ter grootte van 
een knikker. 

2. Verwarm de olie in een soeppan en fruit de ui. Bak de courgette 2 min. mee. Laat 
ondertussen de paprika uitlekken in een zeef. 

3. Voeg de tomatenblokjes, paprika en het bouillontablet toe. Breng aan de kook en 
laat 5 min. op laag vuur doorkoken. Neem van het vuur. Pureer de soep met een 
staafmixer. Zet de pan weer op het vuur. Voeg het water toe, doe de gehaktballetjes 
erbij en laat 10 min. op laag vuur koken. 

4. Breng op smaak met peper en eventueel zout en garneer met de rest van de 
peterselie. 

Snelle auberginedip met knoflook 
lactosevrij, vegetarisch, bijgerecht, glutenvrij 
4 personen  

 2 aubergines 
 5 el traditionele olijfolie 
 1 teen knoflook 
 70 g tomatenpuree 
 1 el baharat kruidenmix 
1. Snijd de aubergine in blokjes van 1 

cm. Verhit de olie in een koekenpan 
en bak de aubergine in 5 min. 
goudbruin op middelhoog vuur.  

2. Snijd de knoflook in plakjes en voeg 
samen met de tomatenpuree en 
baharat toe aan de aubergine. Bak nog 3 min.  

3. Schep de inhoud van de pan over in een hoge kom en pureer met de staafmixer. 
Breng op smaak met peper en eventueel zout. 

Tip(s)! Zin in een mediterrane variant? Gebruik eens al-andalus (specerijenmelange, blikje 
75 g, Euroma Original spices by Jonnie Boer) in plaats van baharat. 



Voor een frissere variant kun je yoghurt, peterselie en tahin (sesampasta, potje 250 g, Bio 
Today) door de dip mixen; het gerecht is dan niet meer lactosevrij.Voor extra pit kun je ook 
een fijngesneden rode peper toevoegen. 
Deze auberginedip doet het perfect bij groente of chips. 
 

Tabouleh 

vegetarisch 
4 personen 

 
 300 gram couscous 
 Zout en peper 
 2 rode uien 
 1 teentje knoflook 
 ½ bosje munt 
 ½ bosje peterselie 
 2 komkommers 
 200 gram feta 
 5 el olijfolie 
 Sap van 1 citroen 

 
1. Bereid de couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking. Pel de rode uien en 

snijd ze in ringen. Pel en snipper de knoflook. Was de munt en de peterselie en 
schud ze goed droog. Pluk de blaadjes van de takjes en hak ze grof. 

2. Was de komkommers en rasp ze in dunne schijfjes. Verbrokkel de feta. Meng alle 
ingrediënten door elkaar en breng op smaak met zout en peper. 

 

Groene pannenkoeken met hummus en wortel 
vegetarisch  

4 personen 

 375 ml volle melk 
 3 middelgrote eieren 
 200 g verse spinazie 
 100 g volkoren tarwemeel 
 ½ komkommer 
 30 g ongezouten roomboter 
 200 g hummus naturel 
 150 g peen julienne 

 
1. Kluts de eieren in een hoge kom. Voeg de melk, spinazie en het meel toe. Pureer met 

de staafmixer tot een glad beslag. 
2. Snijd de halve komkommer in de lengte doormidden en verwijder met een theelepel 

de zaadlijsten. Snijd de komkommerhelften in de lengte in dunne reepjes. 
3. Verhit een klontje boter in de koekenpan en schep er een soeplepel beslag in. Draai 

de pan rond, zodat de hele bodem bedekt is. Bak de pannenkoek 2 min. op 
middelhoog vuur tot de bovenkant droog is. Draai de pannenkoek om en bak nog 1 
min. Herhaal met de rest van het beslag, je haalt ca. 4 pannenkoeken uit dit beslag. 



4. Besmeer de pannenkoeken met de hummus en beleg het midden met de wortel en 
de komkommerrepen. Rol de pannenkoeken stevig op en snijd ze overdwars 
doormidden. 

Tip! Je kunt de pannenkoeken 3 uur van tevoren maken. Verpak ze in een vershoudbakje, 
met bakpapier ertussen tegen het plakken. 
 

Gezonde eiwraps met spinazie, biet en geitenkaas 
koolhydraatarm, glutenvrij, vegetarisch 

4 personen  

 1 citroen 
 6 middelgrote eieren 
 50 ml volle melk 
 6 tl milde olijfolie 
 200 g verse spinazie 
 200 g geraspte rode bieten 
 4 el ongezouten walnoten 
 200 g zachte geitenkaas 

 
1. Boen de citroen schoon en rasp de gele schil. Klop de eieren los met het citroenrasp 

en de melk en bestrooi met wat zout. 
2. Verhit telkens 1 tl olie in de koekenpan en bak ¼ van het ei (per 4 personen) op 

middelhoog vuur 2 min. tot het ei stolt. Keer om. Bak de andere kant een ½ min. 
Neem de omelet uit de pan en leg op een bord. Herhaal tot je voor ieder een omelet 
hebt. 

3. Verhit ondertussen de rest van de olie in een hapjespan en roerbak de spinazie kort 
totdat de helft geslonken is. 

4. Verdeel de spinazie en bieten in een strook net onder het midden van de omeletten, 
laat 2 cm aan de zijkanten en 5 cm van de boven en onderkant vrij. Hak de walnoten 
fijn. Verkruimel de geitenkaas over de biet en bestrooi met de walnoten. Rol de 
omeletwraps vanaf de onderkant strak op, vouw de zijkanten dicht en rol verder tot 
een pakketje. Halveer ze. Serveer direct. 

Niçoise 'to go' met bonen 
glutenvrij, lactosevrij, koolhydraatarm 

4 personen  

 450 g diepvries gebroken 
sperziebonen 

 400 g limabonen in blik 
 160 g tonijn in water in blik 
 1 sjalot 
 1 tl mosterd 
 1 el wittewijnazijn 
 2 el extra vierge olijfolie 
 250 g cherrytomaten 

 



1. Laat de sperziebonen ontdooien. 
2. Doe de sperziebonen in een kom en giet er kokend water bij. Laat minimaal 5 min. 

staan. Laat de limabonen en de tonijn uitlekken. 
3. Snijd ondertussen de sjalot fijn en meng met de mosterd en de wittewijnazijn. Voeg 

al roerend de olijfolie toe. Halveer de cherrytomaten. Giet de sperziebonen af. 
4. Schep alles door elkaar, verdeel over een bord en besprenkel met de vinaigrette. 

Tip(s)! Lekker met peterselie. Je kunt de salade prima meenemen in een afgesloten 
bewaarbakje. 
 

Griekse salade 
koolhydraatarm, vegetarisch 

4 personen  

 1 komkommer 
 380 g tastytom-trostomaten 
 1 groene paprika 
 2 rode uien 
 10 g verse oregano 
 250 g Kalamata-olijven zonder 

pit 
 200 g feta 
 ½ citroen 
 6 el extra vierge olijfolie 

 
1. Snijd de komkommer in de lengte doormidden en snijd in halve plakjes van 1 cm. 

Snijd de tomaten in vieren. Halveer de paprika, verwijder de steelaanzet en 
zaadlijsten en snijd de paprika in reepjes van een ½ cm. Snijd de uien in dunne halve 
ringen. 

2. Haal de blaadjes van de oregano en laat de olijven uitlekken. Verdeel de 
komkommer, tomaten, paprika en ui over diepe borden of wijde kommen. Verdeel 
de oregano en de olijven erover en breng op smaak met peper en eventueel zout. 

3. Leg op elke salade een stuk feta. Knijp de halve citroen boven de salade uit. Verdeel 
de olie erover.  

Tip! Doe de rest van de oregano (of Italiaanse kruiden) in een fles olijfolie. Laat 2 dagen 
trekken en verwijder dan de kruiden. Gebruik de kruidenolie over een salade of om brood in 
te dippen. 
 

Pastasalade met avocado, veldsla en feta 



vegetarisch, glutenvrij 
4 personen 

 300 g groene erwten fusilli 
 1 komkommer 
 2 eetrijpe avocado's 
 85 g veldsla 
 150 g witte kaas 
 4 el crème fraîche 
 3 el water 
 4 el La Morena Mexican green 

salsa 

 
1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en spoel onder 

koud stromend water. Laat goed uitlekken. 
2. Snijd de komkommer in de lengte doormidden en snijd in dunne plakjes. Snijd de 

avocado overlangs doormidden. Verwijder de pit, schep het vruchtvlees met een 
lepel uit de schil en snijd in blokjes. 

3. Meng de pasta, komkommer, avocado en veldsla in een schaal. Breng op smaak met 
peper en zout. Verkruimel de kaas erboven. Roer de crème fraîche los met het water 
en besprenkel over de salade. Verdeel ook de salsa erover. 

Geroosterde bloemkoolsalade met tonijn 
glutenvrij, vis 

2 personen  

 400 g koelverse 
bloemkoolroosjes 

 1 middelgrote ui 
 2 el milde olijfolie 
 2 tl kerriepoeder 
 10 g verse selderij 
 3 el Griekse yoghurt 
 1 el appel azijn 
 400 g cannellinibonen in blik 
 2 el rozijnen 
 145 g tonijnmoot in water 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Halveer de grote bloemkoolroosjes. Snijd de ui in 

dunne partjes. Meng de bloemkool en ui met de olie, kerrie, peper en eventueel zout 
en verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat. Bak ca. 20 min. in het midden 
van de oven. Schep halverwege om. 

2. Maak ondertussen de dressing. Doe de helft van de selderij met de yoghurt en azijn 
in een hoge beker en pureer met de staafmixer. Breng op smaak met peper en 
eventueel zout. 

3. Doe de bonen in een vergiet en spoel af onder koud stromend water. Laat goed 
uitlekken. Snijd de rest van de selderij fijn. 



4. Meng de geroosterde groente met de bonen, rozijnen en de gesneden selderij. 
Besprenkel met de dressing en verdeel de tonijn erover. 

Zoete aardappelpizzaatjes 
glutenvrij, vegetarisch, kindvriendelijk 

4 personen  

 600 g zoete aardappelen 
 150 g groentespread spinazie 
 150 g mini mozzarellabolletjes 
 ½ bakje tuinkers 
1. Verwarm de oven voor op 180 

°C. Boen de aardappelen 
schoon en snijd in schuine 
plakken van 1 cm dik. Verdeel 
over een met bakpapier 
beklede bakplaat. 

2. Bestrijk de aardappelplakjes 
met de groentespread en laat een ½ cm van de randen vrij. Halveer de 
mozzarellabolletjes en verdeel over de groentespread. Bak in het midden van de 
oven in ca. 15 min. Gaar. 

3. Neem uit de oven en bestrooi met de tuinkers. 

Tip! Gestapeld in een afgesloten trommel kun je deze pizaatjes prima vervoeren. Verwarm 
ze in ca. 10 min. op 160 °C in de oven.  



Avondeten 

 
  



Thaise garnalencurry 

koolhydraatarm 
4 personen 
 

 300 g bloemkoolrijst 
 2 rode uien 
 2 el wokolie 
 400 g Thaise roerbakmix 
 200 g verse wokgarnalen met knoflook 
 2 el groene currypasta 
 400 ml kokosmelk 
 8 g verse basilicum 

 
1. Snijd de ui in partjes. Verhit de olie in een wok. Bak de ui al omscheppend 1 min. 

Voeg de roerbakmix en bloemkoolrijst toe en bak nog 2 min. 
2. Schep de garnalen met de currypasta door de groenten. Roerbak 1 min. Schenk de 

kokosmelk erbij. Verwarm de curry nog 2 min. Verdeel de mie over diepe borden. 
Schep de garnalencurry erop. Snijd de basilicumblaadjes in reepjes en strooi over de 
curry. 

 

Ovengroenten met zoete aardappel en kip 

2 personen 
 

 1 rode paprika 
 1 gele paprika  
 250 g zoete aardappelen 
 1 rode ui 
 200 g kikkererwten in blik 
 1 tl gedroogde oregano 
 2 el olijfolie 
 15 g peterselie (vers) 
 1 el mayonaise 
 2 el ketchup 
 200 g kipfiletblokjes 
 125 g cherrytomaten 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Halveer de paprika’s, verwijder de steelaanzet en 

zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in reepjes. Boen de zoete aardappelen schoon en 
snijd in de lengte in dunne partjes. Maak de ui schoon en snijd in dunne parten. Doe 
de kikkererwten in een vergiet, spoel af onder koud stromend water en laat 
uitlekken. 

2. Meng de paprika, aardappel, ui, kikkererwten, oregano, olie, peper en eventueel 
zout en verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat. Bak ca. 25 min. in de 
oven. 

3. Snijd ondertussen de peterselie fijn en meng de helft door de mayonaise en ketchup 
tot een salsa. 



 

Romige spaghetti met spinazie, zalm en garnalen 
4 personen  
 

 300 g volkoren spaghetti 
 1 teen knoflook 
 1 el milde olijfolie 
 250 g diepvries zalmfilets 
 225 g diepvries rauwe gepelde 

roze garnalen 
 900 g diepvries bladspinazie à la 

crème 
 

1. Kook de spaghetti volgens de 
aanwijzingen op de verpakking. 

2. Pel ondertussen de knoflook en snijd fijn. Verhit de olie in een wok en roerbak de 
ontdooide zalmfilet 3 min. op middelhoog vuur. Breek met een spatel in stukken. 
Voeg de ontdooide garnalen en knoflook toe en wok 2-3 min. mee.  

3. Verwarm de ontdooide spinazie in een steelpan ca. 3 min. Schep de spinazie door de 
spaghetti. Verdeel over diepe borden. Verdeel de vis erover. 

 

Gevulde paprika’s  
koolhydraatarm 
4 personen  
 

 6 paprika's (rode en gele of 
paprikamix)   

 1 ui  
 1 teen knoflook  
 2 el zonnebloemolie  
 50 g zonnebloempitten  
 1 el baharat of andere kruiden  
 300 g rundergehakt  
 20 g platte peterselie   
 250 g tuinerwten (of verse 

doperwten)  
  

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de paprika’s en verwijder de zaadlijsten, 
maar laat de steeltjes zitten. Leg de paprika’s naast elkaar met de snijkant naar 
boven op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak ca. 10 min. in de oven.  

2. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Verhit de olie in een koekenpan en fruit de ui, 
knoflook en zonnebloempitten 3 min. Voeg de baharat toe en bak 1 min. mee. Voeg 
het gehakt, peper en eventueel zout toe en bak in 5 min. rul. Schep regelmatig om. 
Haal de blaadjes van de peterselie, houd er een paar achter als garnering en snijd de 
rest fijn.  



3. Meng de peterselie met de tuinerwten door het gehakt en vul de paprika’s ermee. 
Zet de paprika’s nog ca. 10 min. in de oven. Garneer met de achtergehouden 
peterselie.   
 

Tip! Houd je van pittig? Meng een halve eetlepel sambal door de helft van de gehaktvulling 
voor je de paprika's vult. 
 

Groentepannetje met gerookte kip 

koolhydraatarm 
4 personen 
 

 450 gram diepvriesgroenten, 
Hollandse mix  

 800 gram kapucijners 
 170 gram zilveruitjes, zoetzuur 
 2 theelepels kerriepoeder 
 250 gram gerookte kipreepjes 
 250 gram gesneden andijvie 

 
1. Verhit een wok op laag vuur en laat 

het Hollands groentepannetje in 4 
min. ontdooien. Doe ondertussen de kapucijners in een vergiet, spoel onder koud 
stromend water en laat uitlekken. 

2. Draai het vuur onder de wok hoog en roerbak de groenten, kapucijners, zilveruitjes 
en kerriepoeder 4 min. Voeg de laatste minuut de kipreepjes toe. Neem de wok van 
het vuur en schep de andijvie erdoor. Serveer direct. 

 

Rijstschotel met omelet en broccoli 

vegetarisch 
4 personen 
 

 250 g zilvervliesrijst  
 1 rode peper 
 1 bosui 
 15 g verse koriander 
 2 tenen knoflook 
 350 g broccoliroosjes 
 4 el wok-olie 
 5 el sojasaus 
 125 g gesneden 

kastanjechampignons 
 4 middelgrote eieren 

 
1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat de rijst goed afkoelen. 

Verwijder ondertussen het steeltje van de rode peper. Rol de peper tussen je handen 



zodat de zaadjes eruit vallen en snijd in dunne ringen. Snijd de bosui in ringen. Hak 
de koriander grof en pers de tenen knoflook. 

2. Snijd de grootste stukken broccoli kleiner en kook 2 min. Giet af en spoel af met 
koud water. Verhit ondertussen 3 el olie in een wokpan en fruit de knoflook. Voeg de 
sojasaus toe en roerbak de kastanjechampignons 3 min. Voeg de rijst en broccoli toe 
en schep goed om. Voeg de helft van de bosui toe, schep om en zet het vuur uit. 
Schep de rijst op een grote schaal. 

3. Breek de eieren boven een kom. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Roer 
de eieren los met een vork of garde. Verhit de rest van de olie in de wokpan. Voeg de 
losgeklopte eieren toe en verdeel de rest van de champignons erover. Bak 4 min. 
Keer halverwege. Snijd de omelet in zeven gelijke stukken en verdeel over de rijst. 
Garneer met de rest van de bosui, koriander, rode peper naar smaak en besprenkel 
met een beetje sojasaus. 

 

Gevulde zoete aardappel 

4 personen  
 

 4 zoete aardappelen 
 75 g cheddar 48+ (stuk) 
 1 el (zonnebloem)olie 
 150 g gehakt 
 1 el chilisaus 
 1 eetrijpe avocado 
 1 limoen 
 1 rode peper 
 3 bosuien 
 125 ml crème fraîche 
 Kruiden naar keuze om 

gehakt te kruiden 
 

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Boen de zoete aardappelen schoon en leg ze in 
een ovenschaal. Pof ze in ca. 45 min. gaar. Ze zijn gaar als je de punt van een mes 
gemakkelijk in het vruchtvlees kunt steken.  

2. Halveer de aardappelen in de lengte, schep het vruchtvlees eruit en doe in een kom. 
Laat ongeveer een ½ cm van de aardappel in de schil zitten. Voeg de chilisaus toe en 
rasp de kaas erboven. Meng door elkaar en schep het mengsel terug in de 
aardappelhelften. Zet ze 15 min. terug in de oven. 

3. Verhit ondertussen de olie in een koekenpan en bak het gehakt met kruiden op 
middelhoog vuur. Halveer de avocado, verwijder de pit en schep met een lepel het 
vruchtvlees uit de schil. Prak het vruchtvlees fijn. Boen de limoen schoon. Rasp de 
groene schil van de limoen en pers de vrucht uit.  

4. Voeg het rasp, 1 el limoensap (per 4 personen), peper en eventueel zout toe aan de 
avocado. Snijd de rode peper en de bosui in dunne ringetjes. Neem de 
aardappelhelften uit de oven en leg op een platte schaal. Verdeel het fijngehakt, de 
avocadopuree, crème fraîche en de ui- en peperringetjes erover. 

 



Visstoofpotje met rijst 
4 personen  
 

 300 g zilvervliesrijst  
 500 g pangasiusfilets 

(diepvries) 
 1 ui 
 350 g prei 
 2 el boter 
 100 ml kraanwater 
 2 el mosterd 
 125 ml slagroom 
 300 g Parijse worteltjes 

(kleine bolletjes wortel) 
 

1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd de pangasiusfilets in 
stukken en schep deze om met wat zout. 

2. Snipper de ui. Was en snijd de prei in schuine ringen. Smelt de boter en fruit de ui en 
de prei 5 min. Voeg het water, de mosterd en slagroom toe en breng alles aan de 
kook. Voeg de worteltjes en de stukken vis toe en stoof het gerecht afgedekt 15 min. 
Breng op smaak met peper en zout. Serveer met de rijst. 

 

Easy ovenstoof met kipdrumsticks en tomatensaus 
koolhydraatarm 
4 personen 
 

 720 g kikkererwten in pot  
 750 g winterpenen 
 610 g kipdrumsticks naturel 
 500 g pastasaus (kruidig) 
 15 g verse platte peterselie 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. 
2. Doe de kikkererwten in een 

vergiet, spoel af onder koud 
water en laat uitlekken. Schil 
ondertussen de peen en snijd in gelijke plakjes. Maak met een scherp mes schuine 
inkepingen in de vel-kant van de kippenpoten. Bestrooi de kip met peper en 
eventueel zout. 

3. Verdeel de kikkererwten, wortel, kipdrumsticks en saus over een grote ovenschaal. 
Meng goed door elkaar. Stoof in het midden van de oven in ca. 35 min. gaar. Snijd de 
peterselie fijn. Verdeel over de ovenstoof. 

 
 

Couscous met komkommer en kruidige kip 



4 personen 
 

 250 gram couscous (spelt/glutenvrij) 
 4 el arachideolie (andere olie is ook prima) 
 150 gram fijngesneden uien 
 500 gram kipfilethaasjes 
 1 courgette, in stukjes gesneden 
 1 wortel, in kleine stukjes gesneden 
 1 el ras el hanout kruiden (andere kruiden 

zijn ook prima) 
 Ongeveer 12,5 gram bieslook  
 ½ komkommer 

 
1. Bereid de couscous als de aanwijzingen op de verpakking. 
2. Verhit ondertussen 2 el olie in een koekenpan en bak de uien en kipfilet met de ras 

el hanout en eventueel wat zout 8 minuutjes op middelhoog vuur. Schep regelmatig 
om. Voeg de laatste 3 minuten de wortel en courgette erbij. 

3. Snijd ondertussen de bieslook fijn en de komkommer in stukjes. 
4. Roer de couscous los met een vork en meng de couscous met de groenten en 

bieslook. Serveer de kip er los bij. 
 

Gebakken rijst met aubergine en kipfilet 
2 personen 
 

 150 gram witte rijst 
 1 aubergines 
 1 eetlepel olijfolie 
 ½ rode ui, in partjes 
 200 gram kipfilet, in reepjes 
 1 el gedroogde oregano 
 1 teentje knoflook, gehakt 
 1 mespunt citroenrasp 
 ½ bosje gehakte peterselie 
 ½ citroen in partjes 

 
1. Kook de rijst en laat uitgespreid in een grote schaal afkoelen. 
2. Snijd de aubergine in dikke plakken en bestrooi deze aan beide kanten met zout. Leg 

de plakken tussen keukenpapier en zet er gewicht op (bijvoorbeeld een stapel 
borden of boeken). 

3. Verhit de olie en fruit hierin de ui ongeveer 5 minuutjes. 
4. Schep de kipreepjes om met de oregano, knoflook, citroenrasp, zout en peper. Laat 

even staan. 
5. Dep de aubergine droog met keukenpapier en snijd de plakken in blokjes. Roerbak 

de blokjes met de ui mee tot ze bruin zijn, 
6. Voeg de kipreepjes toe en roerbak op een hoge stand enkele minuten mee.  
7. Voeg als laatste de rijst toe en roerbak op middelhoge stand enkele minuten mee.  



8. Breng op smaak met citroensap en gehakte peterselie. Eventueel garneren met 
partjes citroen. 

 

Pasta met citroen, kip en basilicum 
2 personen 
 

 125 gram kipfilet  
 ½ citroen 
 ½ rode peper 
 2 teentjes knoflook 
 100 gram pasta 
 Parmezaanse kaas (of edelgistvlokken) 
 2 takjes verse basilicum 
 Peper 
 Chilivlokken 
 Olijfolie 

 
1. Snijd de kipfilet in reepjes. Doe de kip in een 

schaaltje en pers het sap van de halve citroen 
hierbij uit. 

2. Snijd de peper doormidden, verwijder de 
zaadlijsten en snij daarna heel fijn. Voeg toe aan 
de kip.  

3. Maak de knoflook schoon en pers uit boven de 
schaal met kip. Je mag ‘m ook fijnsnijden en zo erbij doen. 

4. Strooi wat peper over de kipreepjes en schenk wat olijfolie erbij. Roer goed door en 
laat het ongeveer 30 minuutjes zo staan. 

5. Zet een pan met water op het vuur voor de pasta.  Kook de pasta el dente. Giet het 
dan af en doe de pasta terug in de pan. Schenk er een beetje olijfolie bij zodat ie niet 
aan elkaar gaat plakken. 

6. Verwarm ondertussen een koekenpan (of grillpan) en bak de kip gaar. 
7. Snijd de basilicum fijn. 
8. Voeg de kip aan de pasta toe en doe ook de basilicum erbij. Op smaak brengen met 

chilivlokken en gistvlokken als je wilt. 
 

Maaltijdsalade met krieltjes en rauwkost 

vegetarisch 



2 personen  
 

 400 g krieltjes 
 150 g Hollandse rauwkost 
 2 el mayonaise 
 145 g gerookte kipfiletreepjes 
 40 g rucola (of veldsla) 
 15 g pijnboompitten 

 
1. Bak de krieltjes. 
2. Meng in een schaal de krieltjes en 

de Hollandse rauwkost. Schep de kipfilet, rucola en de pijnboompitten door het 
aardappel-rauwkostmengsel. 

3. Maak van de mayonaise en een (heel klein!) beetje water een dressing. Meng deze 
door de salade. 

 

Quinoa met venkel en granaatappelpitjes 

vegetarisch 
4 personen 
 

 2 venkelknollen  
 1 teen knoflook 
 1 rode ui 
 2 el olijfolie 
 1 citroen 
 275 g quinoa 
 600 ml kraanwater 
 1 groentebouillontablet 
 2 tl gemalen koriander (ketoembar) 
 4 eieren 
 ½ bakje bieslook (bakje 25 g) 
 120 g granaatappelpitjes 

 

1. Halveer de venkelknollen en snijd de helften in flinterdunne plakjes. Snijd de 
knoflook fijn en de ui in halve ringen. 

2. Verhit de olie in een hapjespan. Fruit de knoflook 2 min. Voeg de ui en venkel toe en 
bak 10 min. op middelhoog vuur. Schep regelmatig om. Rasp ondertussen de gele 
schil van de schoongeboende citroen en pers de vrucht uit. 

3. Voeg het rasp en 3 el sap (per citroen), de quinoa, koriander, het water en het 
bouillontablet toe aan de venkel. Breng aan de kook, doe de deksel op de pan en laat 
25 min. op laag vuur stoven. Roer af en toe. 

4. Kook ondertussen de eieren in 7 min. bijna hard. Laat schrikken onder koud 
stromend water en pel ze. Snijd de bieslook fijn. Halveer de eieren in de lengte. 
Neem de pan van het vuur en schep de bieslook en granaatappelpitjes erdoor. Leg 
de eieren op de quinoa. Serveer direct. 

 
Tip! Je kunt dit gerecht 3 uur van tevoren bereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast. 



 

Gebakken rijst met aubergine en biefrepen 
4 personen 

 
 300 gram rijst 
 2 aubergines 
 2 el olijfolie 
 1 rode ui, in partjes 
 400 gram bieflappen, in repen 
 1 el gedroogde oregano 
 1 teentjes knoflook, gehakt 
 Mespunt citroenrasp 
 1 el citroensap 
 1 bosje platte peterselie, gehakt 
 1 citroen, in partjes 

 
1. Kook de rijst en laat uitgespreid in een grote schaal afkoelen. Snijd de aubergines in 

dikke plakken en bestrooi deze aan beide kanten met zout. Leg de plakken tussen 
keukenpapier en zet er gewicht op, bijvoorbeeld een stapel borden.  

2. Verhit de olie en fruit hierin de ui ongeveer 5 minuten. Schep de biefreepjes om met 
de oregano, knoflook, zout, peper en citroenrasp. Laat even staan. 

3. Dep de aubergine droog met keukenpapier en snijd de plakken in gelijke blokjes. 
Roerbak de blokjes met de ui mee tot ze bruin zijn. Voeg de biefreepjes toe en 
roerbak op een hoge stand enkele minuten mee. Voeg als laatste de rijst toe en 
roerbak op middelhoge stand enkele minuten mee. 

4. Breng op smaak met citroensap en gehakte peterselie. 
5. Garneer eventueel met partjes citroen. 

 

Kruidige citroenaardappelen uit de oven 

vegetarisch 
4 personen 

 
 1 kg pommes rouges (gewoon 

aardappeltjes zijn ook prima) 
 3 takjes verse tijm 
 3 takjes rozemarijn 
 3 takjes oregano 
 1 citroen 
 4 el olijfolie 
 1 tl versgemalen zwarte peper 
 1 tl zeezout 

 
1. Verwarm de oven voor op 225 °C. Boen de aardappelen schoon en kook ze in de schil 

15 min. in water met zout. Laat afkoelen. 
2. Snijd ondertussen de blaadjes van de tijm, de naaldjes van de rozemarijn en de 

blaadjes van de oregano fijn. Boen de citroen schoon en rasp de gele schil. Snijd de 



aardappelen in partjes. Meng in een kom met de olie, kruiden, peper, het 
citroenrasp en zout. 

3. Verdeel de aardappelen over een met bakpapier beklede bakplaat. Bak de 
aardappelen in ca. 10 min. in de oven goudbruin en gaar. 

 
Tip! Je kunt de aardappelen 1 dag van tevoren koken. Een paar uur van tevoren kun je de 
aardappelpartjes mengen met het rasp en de kruiden. Ga voor het serveren verder met stap 
4. Als je de aardappelen bij de rollade serveert, kan dat terwijl de rollade rust. 
Tip 2! Voor de kruiden is het verse kruidentrio (tijm, rozemarijn en oregano) verkrijgbaar. 

 

Knoflookaardappeltjes uit de oven 

vegetarisch 
4 personen 

 
 2 tenen knoflook 
 1 kg Malta-aardappelen (alle 

aardappels zijn goed hoor) 
 1 tl zeezout 
 1 el oregano (vers of gedroogd) 
 3 el olijfolie 

 
1. Verwarm de oven voor op 225 °C. 
2. Boen de aardappels schoon en 

halveer ze. Kook de aardappels voor in een pan met ruim water en eventueel zout. 
Snijd de teentjes knoflook in plakjes. Giet de aardappels af met een vergiet en laat ze 
even uitdampen. Meng in een schaal de knoflook, zout, oregano en de olie. 

3. Snijd de aardappels (met schil) in stukken en meng ze door het oliemengsel. Bekleed 
de bakplaat met bakpapier en spreid de aardappels erover uit. Rooster de 
aardappelstukjes in het midden van de oven in 20-25 min. bruin en gaar. Schep 
regelmatig om. 

 

Marokkaanse stoofschotel 

vegetarisch, koolhydraatarm 
3 personen 

 
 500 gr wortel, geschild 
 1 courgette 
 1 aubergine 
 1 eetlepel olijfolie 
 zout, naar smaak 
 1/2 gram saffraan (half zakje ongeveer) 
 1 theelepel kurkuma (geelwortel) 
 1 theelepel chilipoeder 
 1/2 theelepel tijm 
 Groentebouillon 
 Couscous 



 
1. Snijd de geschilde wortel in de lengte in vieren en daarna in stukken van 4 cm. Snij 

de courgette en aubergine op dezelfde manier (je hoeft deze niet te schillen). 
2. Zet een grote gietijzeren pan (of pan met zware bodem) op het vuur, verhit de olie, 

en bak de wortel ongeveer 5 minuutjes. Kruiden toevoegen (saffraan, kurkuma, 
chilipoeder en tijm), en goed doorroeren.  

3. Voeg groentebouillon toe totdat de wortel half onder water staat. Breng het gerecht 
eventueel nog op smaak met wat zout. 

4. Laat het gerecht met de deksel op de pan ongeveer 1 uur sudderen op laag vuur. Na 
30 minuten kun je de courgette en aubergine toevoegen. 

5. De laatste 10 minuten kun je beginnen met het bereiden van de couscous. Volg 
hiervoor de aanwijzingen op de verpakking. 

 

Couscous met gegrilde groenten 

vegetarisch 
4 personen 

 
 300 g couscous 
 350 ml kokend water 
 30 g munt 
 2 tenen knoflook 
 1 tl chilipeper 
 olijfolie 
 30 g pijnboompitten 
 2 aubergines 
 90 g zongerijpte olijven 
 Kruiden als peper, kaneel, komijn, kardemom en paprikapoeder. 

 
1. Doe de couscous in een kom. Schenk er 350 ml kokend water over en laat 10 min. 

Wellen. 
2. Doe ondertussen de blaadjes van 20 g munt samen met de knoflook, chilipeper en 

olie in een hoge beker en pureer met de staafmixer.  
3. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster de pijnboompitten 3 min. Laat 

afkoelen op een bord.  
4. Snijd de rest van de muntblaadjes in reepjes. 
5. Snijd de aubergines in de lengte in plakken van een ½ cm dik. Halveer de paprika’s en 

maak ze schoon. Snijd elke helft in 3 stukken. Bestrijk de groenten met de 
kruidenolie. Verhit de grillpan zonder olie of boter en gril de groenten in delen 6 min. 
Keer halverwege. Verdeel de olijven erover. 

6. Roer de couscous los met een vork. Meng de kruiden (peper, kaneel, komijn, 
kardemom en paprikapoeder, van alles een mespuntje, naar eigen smaak), munt, en 
eventueel zout door de couscous. Schep de helft van de groenten erdoor, leg de 
andere helft erop en bestrooi met de pijnboompitten. 

 

Groene risotto 

koolhydraatarm, vegetarisch 



4 personen 

 
 2 el olijfolie 
 1 courgette 
 30 gram rucola 
 100 gram wortel 
 350 g risottorijst  
 1 kruidenbouillontablet  
 50 g pijnboompitten 
 1 teen knoflook 

 
1. Verhit in een pan met dikke bodem olie. Snijd de courgette en wortel in blokjes, doe 

de groenten samen met de risotto in de pan en schep om tot alle rijstkorrels glanzen. 
2. Prepareer de bouillon volgens de aanwijzing op de verpakking. Roer een kwart van 

de bouillon door de risotto en laat zachtjes koken. Roer het geheel regelmatig. Voeg 
telkens als de bouillon verdampt is een flinke scheut water toe, totdat de risotto na 
ca. 25 min. romig en beetgaar is.  

3. Rooster kort in een droge wok de pijnboompitten en laat deze op een bord afkoelen. 
Verhit ondertussen olie in een wok en pel de knoflook en pers deze boven de wok 
uit.  

4. Roer de laatste minuut rucola door de risotto en warm nog 1 min. mee. Schep de 
risotto in diepe borden en schep pijnboompitten erover. 

 

Risotto met kip 
4 personen 

 
 2 kippenbouillontabletten 
 1 liter kraanwater 
 2 tenen knoflook 
 2 courgettes 
 300 gram kipfiletblokjes 
 Olijfolie om te bakken 
 300 g risottorijst 
 1 citroen (schoongeboend) 

 
1. Doe de kippenbouillontabletten met het water in een pan en breng aan de kook. 

Draai het vuur laag. Snijd de knoflook fijn. Snijd de courgette in blokjes van 1 x 1 cm.  
2. Verhit wat olie in een hapjespan en fruit de knoflook 3 min. op laag vuur. Voeg de 

risotto toe en bak 3 min. mee tot de korrels glazig zijn. Voeg een scheut bouillon toe 
en roer tot deze is opgenomen. Voeg weer een scheut toe en ga door tot de rijst 
beetgaar is. Dit duurt ca. 20 min. 

3. Verhit weer wat olie in een koekenpan en bak de kip gaar op laag vuur. Voeg de 
courgette toe en bak al omscheppend 3 min. mee. Breng op smaak met peper en 
eventueel zout. Neem de risotto van het vuur. Meng de kip en courgette erdoor en 
rasp de gele schil van de citroen erboven. Schep om en laat 3 min. afgedekt staan. 

 



Rijstvelloempia’s met rosbief 

koolhydraatarm 
4 personen 

 
 ½ rode peper (of een snufje chilivlokken) 
 75 g gezouten cashewnoten 
 3 el kraanwater 
 80 g mihoen 
 40 gram geraspte wortel 
 2 bosuitjes 
 12 rijstvellen 
 15 g munt (alleen de blaadjes) 
 10 g koriander (alleen de blaadjes) 
 100 g rosbief 
 Tamari, als dipsaus 

 
1. Snijd het steeltje van de rode peper. Halveer de peper in de lengte en verwijder met 

een scherp mesje de zaadlijsten. (Als je geen peper wilt gebruiken kun je een snufje 
chilivlokken gebruiken. Het gaat puur om wat smaak aan het gerecht te geven. 
Alleen cashewnootjes is erg flauw maar mag ook.) Doe de cashewnoten samen met 
de peper en het water in het bakje van de staafmixer en maal fijn. 

2. Bereid de mihoen volgens de aanwijzingen op de verpakking in water met zout. 
Spoel koud en doe in een kom. 

3. Snijd de bosuitjes in ringetjes en doe in een kommetje. Rasp de wortel en doe deze 
ook in een kommetje. 

4. Vul een schaal of diep bord tot halverwege met lauwwarm water. Week hierin een 
rijstvel 20 sec. en leg op een schone plank of werkblad. Leg in het midden van elk vel 
een in stukjes gescheurd muntblaadje met een paar blaadjes koriander. 

5. Leg er wat wortel, mihoen, nootjesmengsel, in stukjes gescheurde rosbief en bosui 
op. Zorg dat de vulling de vorm van een worstje van 7 x 3 cm heeft. Vouw het rijstvel 
over de vulling, vouw de zijkanten naar binnen en rol op. 

6. Maak zo ook de overige rijstvelloempia's. Serveer met de dip. 
 

Slawraps 

koolhydraatarm 
2 personen 

 
 8 grote slabladen, van een krop sla 
 8 plakjes kipfilet (je mag ze ook weglaten) 
 1/4 komkommer in blokjes 
 1 bosuitje in ringetjes 
 Klein blikje mais (ik durf niet te zeggen hoeveel gram, zo’n miniblikje bedoel ik, de 

kleinste die er is, volgens mij 150 gram) 
 1 wortel, geraspt 
 2 hardgekookte eitjes, in stukjes 
 naar smaak Keltisch zeezout 



 naar smaak Versgemalen peper 
 snufje Paprikapoeder 

 
1. Kook de eitjes. Snijd de komkommer in blokjes, het bosuitje in ringetjes en rasp de 

wortel. 
2. Leg twee bladen sla op elkaar om een wrap te maken. Als je plakjes kipfilet gebruikt, 

leg deze dan als eerste op de slabladen. Verdeel hier verder de ingrediënten over en 
rol op. 

 

Tip! Voor een beetje dressing kun je mayonaise met water en een beetje gedroogde (of 
verse) kruiden mengen. Rozemarijn vind ik hier lekker bij, of peterselie. 
 

Pizzabodem 

vegetarisch 
1 persoon 
 

 100 gram quinoa 
 0,5 liter water 
 1 eetlepel oregano 
 1 theelepels paprikapoeder 
 1 theelepel knoflookpoeder 
 Peper 
 Zout 
 Olijfolie 
 Bakvorm siliconen of gietijzeren pan 

 
1. Doe de quinoa in een kom met 0,5 liter water. De quinoa moet ongeveer 8 uur 

weken dus ’s ochtends al doen! 

2. Vet de bakvorm in met olijfolie en zet alvast in de oven. 
3. Verwarm de oven voor op 230 graden (met de vormen er in). 
4. Giet de quinoa af en doe samen met 125 milliliter water in een keukenmachine. 

Pulse het geheel totdat een dik soort pannenkoeken-beslag ontstaat. (zie foto 
rechts). 

5. Voeg de kruiden, peper & zout naar smaak toe en meng nog even. 
6. Giet het quinoa-mengsel over in de voorverwarmde vorm en druk plat met de bolle 

kant van een lepel.  
7. Bak de pizzabodem in de voorverwarmde oven ongeveer 10-12 minuten. Keer ‘m 

daarna voorzichtig om (met behulp van een bord) en bak ‘m daarna nog 10-12 
minuten. (Hij moet ongeveer uitzien als rechts op de foto) 

8. Zet de oven nu op de grillstand.  
9. Doe nu de saus, toppings & kaas naar eigen smaak op de pizzabodem (de toppings 

moeten al wel gaar zijn, dus eerst ff bakken). Zet de pizza in de oven of onder de grill 
totdat de kaas is gesmolten (ongeveer 3-4 minuten). 

 

Gefrituurde rijst met groenten 

vegetarisch 

http://www.micook.nl/ingredient/water/
http://www.micook.nl/ingredient/paprikapoeder/
http://www.micook.nl/ingredient/peper/
http://www.micook.nl/ingredient/zout/
http://www.micook.nl/ingredient/olijfolie/
http://www.micook.nl/ingredient/bakvorm-siliconen/


4 personen 

 
 2 el sesamolie 

 2 teentjes knoflook, fijngesneden 
 2,5 cm gember, geraspt 
 3 eieren 
 4 kopjes rijst 
 1 kopje bevroren mais 
 1-2 kopjes bevroren erwten 
 ½ el rijstazijn 
 2-3 el sojasaus 
 Paar blaadjes basilicum 

 
1. Verwarm 1 el olie in een grote pan op medium vuur. Voeg de knoflook en gember 

toe en roerbak voor een minuut. 
2. Breek de eieren open boven de pan en roer zachtjes, ongeveer 1-2 minuutjes. 
3. Voeg de rijst nu toe en blijf een paar minuutjes roeren. Voeg tijdens het roeren ze 

andere el olie toe. Zet het vuur nu ook iets hoger zodat zodat het gaat sissen. De 
eieren zouden nu een beetje aan de rijst moeten gaan plakken. 

4. Voeg nu de bevroren mais, rijstazijn en sojasaus toe en roer nog 1-2 minuutjes. 
5. Voeg als laatste nog even de basilicum toe en roer door het gerecht. 

 

Geroosterde kip met groenten 

koolhydraatarm 
2 personen 
 

 2 kipfilets, in stukjes gesneden 
 2 paprika’s, in stukken gesneden 
 ½ ui, in stukjes gesneden 
 1 courgette, in stukken gesneden  
 ½ broccoli, in stukjes gesneden (roosjes) 
 1 tomaat, in stukjes gesneden 
 2 el olijfolie 
 ½ tl zout 
 ½ tl peper 
 1 tl italiaanse kruiden 
 ¼ tl paprikapoeder 

 
1. Verwarm de oven voor op 260 graden. 
2. Snijd de groenten in grove stukken en de kip in 

blokjes. 
3. Doe dan alle groenten en kip op een bakplaat of 

in een ovenschaal. Voeg de olijfolie, zout, peper, kruiden en paprikapoeder toe en 
hussel alles door elkaar. 

4. Doe het voor ongeveer 15 minuutjes in de oven, tot de kip gaar is. 
 

Tip! Serveren met rijst, pasta of een salade (niet meer koolhydraatarm dan). 



 

Kip met broccoli 

koolhydraatarm 
2-3 personen 
 

 2 el olijfolie 
 2 kipfilets, in blokjes gesneden 
 Peper en zout 
 Saus (zie recept) 
 1 broccoli, in roosjes gesneden 
 ½ kopje lenteui, gesneden 
 1 tl geroosterde sesamzaadjes 
Saus ingrediënten 
 3 el sojasaus 
 2 el rijstazijn 
 2 el honing 
 1 el maizena of ander bindmiddel 
 1 teentje knoflook, fijngesneden 
 1 el sesamolie 

 
1. Verwarm 1 el olijfolie in een grote pan op medium-hoog vuur. Voeg de stukjes kip 

toe en breng op smaak met wat zout en peper. Bak voor ongeveer 5 minuutjes, tot 
de kip bruin begint te worden en gaar is. 

2. Maak ondertussen de saus klaar door alle ingrediënten voor de saus goed te 
mengen. 

3. Als de kip gaar is, voeg dan de andere el olijfolie en de broccoli toe. Laat het 
ongeveer 3 minuutjes garen en roer af en toe even. 

4. Voeg nu de saus toe en blijf roeren tot de saus langzaam dikker begint te worden. 
5. Haal de pan van het vuur en serveer zo snel mogelijk. 
6. Garneren met lenteui en sesamzaadjes. 

 

Glutenvrije pitabroodjes 

glutenvrij, vegetarisch 
6 broodjes 
 

 150 gram glutenvrij broodmix 
 50 gram kikkerwtmeel 
 1 eetlepel xanthangum 
 150-200 ml water 
 zout naar smaak 

 
1. Verwarm de oven voor op 250°C. 
2. Doe alle ingrediënten in de schaal en kneed het tot een gladde deegbal. 
3. Verdeel het in 6 gelijke ballen. 
4. Strooi wat meel op het werkblad en rol de ballen uit tot ze de vorm van een pita 

hebben. 



5. Leg de pita’s op het bakpapier en schuif de bakplaat in het midden van de oven. 
6. Kijk bij 18 minuten hoe de pita’s er uit zien. 
7. Als ze lichtbruine plekken vertonen en iets opgebold zijn, dan zijn ze klaar. 
8. Zo niet, bak ze dan wat langer maar zeker niet meer dan 20 minuten. 
9. Haal ze uit de oven en laat ze paar minuten afkoelen zodat je ze met de hand kan 

vasthouden of gebruik een ovenwant. 
 

Crunchy zoete aardappelfriet 
koolhydraatarm, vegetarisch 
2 personen  
 

 3 zoete aardappels 
 4 eetlepels polenta 
 1 el paprikapoeder 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 

graden. 
2. Was de aardappels, maak ze goed 

droog met keukenpapier en snijd 
ze in frietjes van een kleine 
centimeter dik. 

3. Doe de frietjes in een kom met 
water, was ze nogmaals en dep weer heel goed droog met keukenpapier of een 
theedoek. 

4. Doe de frietjes dan in een plastic zakje en voeg de polenta, de paprikapoeder, 2 
eetlepels olie, 1 eetlepel grof zeezout, een flinke snuf peper toe. 

5. Maak de plastic zak dicht en schud goed door elkaar. 
6. Schud de frietjes vervolgens op een met bakpapier beklede ovenplaat. Spreid goed 

uit en schuif de oven in. 
7. Bak de frietjes in zo’n 30 minuten goudbruin en krokant. 

 

Tortilla wraps 

vegetarisch 
3-4 personen 
 

 250gr kant-en-klaar zelfrijzend bakmeel 
 150gr lauw water 
 50gr boter (op kamertemperatuur) 
 1 snufje zout 

 
1. Zorg ervoor dat de roomboter om kamertemperatuur is en meng deze vervolgens 

met de bloem en de bakpoeder. Zout mag ook toegevoegd worden. Meng dit in zijn 
geheel goed door elkaar, totdat een kruimelig substantie hebt. Doe dan het water 
erbij en meng dit alles goed door elkaar.  

2. Strooi vervolgens bloem op je keukenblad en kneed met wat bloem het deeg door 
elkaar.  



3. Verdeel daarna het deeg in balletjes van 30-35 gram. Leg daarna een theedoek over 
de deegballetjes en laat dit 10-15 minuten liggen. 

4. Na 10-15 minuten wordt het tijd om de deegbolletjes plat te gaan rollen met een 
deegroller. Zorg voor voldoende bloem op de keukenblad en doe ook telkens wat 
bloem over de tortilla wraps anders blijft die plakken aan de deegroller.  

5. Zet nadat je er één hebt gemaakt en koekenpan met anti-aanbak op hoog vuur. Laat 
de pan goed heet worden! Doe de net gemaakte wrap in de koekenpan zonder boter 
of olijfolie. Binnen een paar seconden zijn ze gaar dus let goed op.  
Wanneer je bubbels aan de bovenkant ziet kunnen ze omgedraaid worden. Check 
even of de onderkant mooie bruine vlekjes heeft. 

6. Maak tussendoor de pan schoon met een droge theedoek en zorg ervoor dat de pan 
goed heet blijft.  

7. Tussendoor rol je telkens nieuwe wraps. In het begin is dit best lastig, want het 
bakken van de wraps gaat erg snel.  
Eventueel kun je ze ook eerst allemaal uitrollen en met wat bloem ertussen op 
elkaar leggen. Dan kun je je helemaal concentreren op het bakken. 
 

Quinoa met kip & champignons 

koolhydraatarm 
2 personen 
 

 150 gram quinoa 
 200 gram kastanjechampignons 
 1 ui 
 1 teentje knoflook 
 1 gedroogd chilipepertje (of chilivlokken) 
 1 el olijfolie 
 350 ml groentebouillon 
 150 gram kipfilet 
 200 gram spinazie 
 50 gram Parmezaanse kaas 
 2 el peterselie 

 
1. Was de quinoa goed met koud water en laat uitlekken in een zeef. 
2. Hak de champignons fijn. Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Snij ook het 

chilipepertje heel fijn. 
3. Breng de groentebouillon aan de kook. 
4. Bak de ui, knoflook, chilipeper en champignons 5 minuutjes op zacht vuur in wat 

olijfolie. 
5. Voeg de quinoa toe en bak even mee zodat hij warm wordt. Schenk de bouillon erbij 

en laat het zonder deksel op de pan in ongeveer 15 minuten gaar worden. Roer af en 
toe. 

6. Snijd de kip in blokjes en bak deze in een ander pan bruin. Bestrooi met wat zout en 
peper. 

7. Voeg na 10 minuten de gebakken kipblokjes en de spinazie toe aan de quinoa. 
8. Hak de peterselie grof en rasp de Parmezaanse kaas. 



9. Roer vlak voordat de quinoa klaar is driekwart van de peterselie en Parmezaanse 
kaas door het gerecht. 

10. Serveer de quinoa met de gebakken champignons en de rest van de peterselie en 
Parmezaanse kaas. 

 

Babi ketjap 

koolhydraatarm, glutenvrij 
4 personen 
 

 2el olijfolie 
 500 gram varkensreepjes 
 2 uien, gesnipperd 
 4 teentjes knoflook, fijngehakt of geperst 
 2 tl gemberpoeder of 3cm gemberwortel, geraspt 
 150ml glutenvrije ketjap manis 
 Sap van 1 citroen 
 2 el sesamzaad of 50 gram ongezouten cashewnoten 

 
1. Verhit de olie en bak hierin de varkensreepjes gaar. 
2. Voeg de uien, knoflook en gember toe en bak deze ongeveer 2 minuten mee. 
3. Meng de ketjap en citroensap erdoor en stoof met een deksel op de pan zachtjes 50-

60 minuten. 
4. Rooster de sesamzaadjes in een droge hete koekenpan en strooi ze voor het 

serveren over het gerecht. 
 

Tip! Lekker met witte rijst en een komkommersalade. 
 

Gebakken rijst met courgette en varkensreepjes 
4 personen 
 

 300 gram rijst 
 2 courgettes 
 2 el olijfolie 
 1 rode ui, in partjes 
 400 gram varkensreepjes 
 1 el gedroogde oregano 
 2 teentjes knoflook, geraspt 
 Mespunt citroenrasp 
 1 bosje gehakte peterselie 
 1 citroen, in partjes 

 
1. Kook de rijst en laat uitgespreid in een grote schaal afkoelen. 
2. Verhit de olie en fruit hierin de ui en paprika ongeveer 5 minuten. 
3. Schep de varkensreepjes om met oregano, knoflook, zout, peper en citroenrasp. Laat 

even staan. 
4. Snijd de courgettes in blokjes en roerbak de blokjes met de ui en paprika mee. 



5. Voeg de varkensreepjes toe en roerbak op een hoge stand enkele minuten mee.  
6. Voeg als laatste de rijst toe en roerbak op middelhoge stand enkele minuten mee. 
7. Breng op smaak met citroensap en gehakte peterselie. 

 

Paddenstoelenpasta 
vegetarisch 
2 personen 
 

 200 gram volkoren pasta 
 300 gram kastanjechampignons 
 1 teen knoflook, uitgeperst 
 Olijfolie 
 2 handen peterselie, gehakt 
 3 el Parmezaanse kaas 

 
1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking met een scheutje olijfolie. 
2. Verhit een scheutje olijfolie in een pan en bak de champignons 1-2minuten op 

middelhoog vuur. 
3. Draai het vuur uit en roer de pasta erdoor. Voeg 4-6 el olijfolie, de knoflook, 

Parmezaanse kaas en bijna alle peterselie toe. Roer goed door en breng op smaak 
met peper en zout. 

4. Serveer met de overgebleven peterselie. 
 

Pasta met rucola  

vegetarisch 
2 personen 
 

 120 gram volkorenpasta 
 1 ui 
 ½ rode peper 
 2 teentjes knoflook 
 40 gram rucola 
 5 el olijfolie 
 Snuf zout 
 Snuf peper 
 50 gram Parmezaanse kaas 
 20 gram pijnboompitten 
 1 tl kokosolie 

 
1. Kook de pasta volgens de verpakking. 
2. Snipper de ui, peper en knoflook heel fijn. Doe een theelepel kokosolie in een pan en 

bak hierin de ui, peper en knoflook op laag vuur tot deze glazig en zacht zijn. 
3. Schep de ui, peper en knoflook uit de pan en zet in een kommetje opzij. 
4. Zet de pan weer terug op het vuur en rooster nu de pijnboompitten. 
5. Giet de pasta af, doe in een schaal en schep hier het ui-mengsel doorheen. 



6. Schenk 5 el olijfolie over de pasta, voeg een snuf peper en zout toe, en de 
Parmezaanse kaas. Doe als laatste de rucola erbij. 

 

Volkorennasi 
vegetarisch 
2 personen 
 

 50 g (volkoren) basmatirijst 
 1½ cm verse gember 
 ½ teen knoflook 
 1 el zonnebloemolie 
 1 tl sambal manis 
 450 g nasi bami groente 
 (20 g ongezouten pinda's) 

 
1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen 

op de verpakking gaar. Laat iets 
afkoelen. 

2. Schil ondertussen de gember en snijd fijn. Snijd de knoflook fijn. Verhit ½ van de olie 
in een wok en fruit de gember, knoflook en sambal 2 min. op laag vuur. Draai het 
vuur hoog en voeg de nasi/bamigroenten toe, met uitzondering van de rode peper. 
Roerbak 5 min. op hoog vuur. Voeg de rijst toe en roerbak nog 3 min. 

3. Schep de nasi in een schaal en strooi de pinda’s erover.  
 
Tip! Houd je van pittig, snijd dan 1 of 2 rode pepers uit de nasi/bamigroenten fijn en voeg 
naar smaak toe. 

 

Penne met gehaktballetjes, courgette & broccolisaus 
2 personen 
 

 ½ citroen 
 100 g cottagecheese 
 1 g gedroogde tijm 
 1 el milde olijfolie 
 150 g (volkoren) penne 
 ½ stronk broccoli 
 ½ courgette 

 
1. Boen de citroen schoon, rasp de 

gele schil en pers de vrucht uit. 
Meng het gehakt met 1 tl citroenrasp, 25g cottagecheese, de tijm en peper.  

2. Kook ondertussen de penne in een pan met water in 10 min. Beetgaar. 
3. Snijd de broccoli in kleine roosjes. Schil de steel en snijd in stukken van 1 cm. Kook in 

een ruime pan water in 5 min. beetgaar.  
4. Snijd ondertussen de courgette in plakken van een ½ cm dik. Verhit de grillpan en 

bak de courgette in 5 min. goudbruin. Keer halverwege. 



5. Giet de pasta af, meng door de saus en verdeel over de borden. Verdeel de balletjes 
en courgette erover en serveer. 

 

Provençaals wokgerecht met krieltjes 
2 personen 
 

 375 g krieltjes 
 ½ citroen 
 1½ gedroogde laurierblaadjes 
 2 el traditionele olijfolie 
 175 g runderreepjes 
 ½ el gedroogde Provençaalse kruiden 
 ½ teen knoflook 
 300 g verse spinazie 
 180 g snoepgroente tomatenmix 

 
1. Halveer de krieltjes en de citroen. Kook de krieltjes, citroenhelften en laurierblaadjes 

in een pan met ruim water in 12 min. Gaar. 
2. Verhit ondertussen 2 el olie in een wok. Voeg de rundvleesreepjes en Provençaalse 

kruiden toe en roerbak in 4 min. bruin. Pers de knoflook boven de pan uit en voeg de 
spinazie in delen toe. Roerbak tot de spinazie geslonken is. Doe de tomaten erbij en 
roerbak 2 min. Mee. 

3. Giet de krieltjes af, verwijder de laurierblaadjes en citroenhelften en meng de rest 
van de olie erdoor. Breng het rundvlees-spinaziemengsel op smaak met 
(versgemalen) peper en eventueel zout. Schep de olie door de krieltjes en serveer 
direct. 

 

Pasta met saus van groene groenten 

vegetarisch 
2 personen 
 

 150 g (volkoren) penne 
 ½ courgette 
 ½ teen knoflook 
 8 g verse peterselie 
 2 el (olijf)olie 
 50 g zuivelspread naturel 
 30 g geraspte kaas 
 ½ el geroosterde pijnboompitten 

 
1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar.  
2. Giet de pasta af. 
3. Snijd de courgette in blokjes en de knoflook fijn. Snijd de peterselie fijn. Verhit de 

olie in een grote pan en bak hierin de courgette en de knoflook 4-5 min. Breng op 
smaak met peper.  



4. Voeg de zuivelspread toe en pureer het geheel met de staafmixer. Breng op smaak 
met peper. Verdeel de pasta met de erwten over de borden en schenk de groene-
groentensaus erover. Bestrooi met de kaas, peterselie en pijnboompitten en serveer 
direct. 

 
Tip! Is de saus te dik? Verdun hem dan met wat kookvocht van de pasta. 
 

Snelle ovenpasta met broccoli en spekreepjes 
4 personen 
 

 600 g broccoli  
 300 g volkoren penne 
 150 g gerookte spekreepjes 
 2 rode uien 
 690 g passata di pomodoro fijn gekruid 

(tomatensaus) 
 150 g geraspte jong belegen kaas 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd 

de broccoli in kleine roosjes. Schil de stronk en snijd in stukjes. Kook de penne in 
ruim water met eventueel zout 5 min. Voeg de laatste 2 min. de broccoli toe. Giet de 
pasta en broccoli af. 

2. Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie of boter en bak de spekreepjes 5 min. 
op middelhoog vuur. Snijd ondertussen de uien in halve ringen. Voeg toe aan de 
spekreepjes en bak 3 min. Voeg de passata toe en verwarm nog 1 min. 

3. Schep de pasta met broccoli en de kaas door de saus en breng op smaak met peper 
en eventueel zout. Schep in de ovenschaal en bestrooi met de kaas. Bak ca. 15 min. 
in het midden van de oven en serveer. 

 

Glutenvrije bloemkoolpizza 
koolhydraatarm, vegetarisch, glutenvrij 
4 personen 
 

 800 g bloemkool  
 100 g gezouten cashewnoten  
 150 g geraspte Parmezaanse kaas  
 2 middelgrote eieren  
 2 tl gedroogde oregano  
 2 rode uien  
 1 gele paprika  
 250 g mozzarella  
 135 g pesto arrabbiata (potje)  
 50 g zwarte olijven zonder pit (potje 240 g)  
 15 g verse basilicum  

 



1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de bloemkool in kleine roosjes en maal ze in 
2 delen samen met de cashewnoten en Parmezaanse kaas in de keukenmachine tot 
fijn kruim. Doe het mengsel in een ruime kom. Maak een kuiltje in het midden en 
breek de eieren erboven. Voeg de oregano toe. Kneed met de hand tot deeg. 

2. Spreid het bloemkooldeeg in een ovale vorm uit over een met bakpapier beklede 
bakplaat. Zorg ervoor dat de bodem minimaal ½ cm dik is. Bak de bodem in ca. 30 
min. onder in de oven stevig en goudbruin.  

3. Snijd ondertussen uien en paprika’s in dunne ringen. Snijd de mozzarella in plakken. 
Bestrijk de bodem met de pesto en beleg de pizza met ui, paprika en mozzarella. 
Verdeel de olijven erover. Bak de pizza ca. 15 min. in het midden de oven. Bestrooi 
met het basilicum. 

 

Glutenvrije ravioli met spinazie, room en citroen 

koolhydraatarm, vegetarisch, glutenvrij 
4 personen  
 

 2 uien  
 1 teen knoflook  
 1 el (olijf)olie  
 600 g spinazie 

(gewassen)  
 125 ml kookroom  
 500 g glutenvrije ravioli 

spinazie-ricotta  
 1 citroen  
 50 g Pecorino Romano  

 
1. Breng een ruime pan 

water voor de ravioli aan de kook. Snipper ondertussen de ui en snijd de knoflook 
fijn. 

2. Verhit de olie in een wok en fruit de ui 4 min. Houd 1 flinke hand spinazie achter. Zet 
het vuur hoger en voeg eerst de knoflook en dan meteen de spinazie in delen toe. 
Roerbak 2 min. tot de spinazie is geslonken. Laat de spinazie uitlekken in een zeef. 

3. Doe de geroerbakte spinazie in een hoge beker en voeg de kookroom toe. Pureer 
met de staafmixer tot een saus. 

4. Kook de ravioli in 4 min. beetgaar. Giet af en verdeel over 4 kommen of diepe 
borden. Schep de achtergehouden spinazie door de saus en de saus op de ravioli. 
Rasp de gele schil van de citroen boven de pasta, schaaf de kaas erover en serveer. 

 

Geroosterde spruiten met kriel & pecannoten 

vegetarisch 
4 personen 
 

 2 tenen knoflook  



 750 g kleine spruiten  
 115 g gezouten pecannoten  
 500 g krieltjes  
 7½ g verse tijm (bakje 15 g)  
 100 g magere gerookte 

spekreepjes  
 250 g ricotta (verse kaas)  

 
1. Verwarm de oven voor op 200 

°C. 
2. Snijd de knoflook fijn en halveer 

de spruiten. Hak de noten grof. 
Snijd de krieltjes in kwarten. Ris 
de blaadjes van de takjes tijm. 

3. Meng de krieltjes in een kom met de tijm, spruiten, spekreepjes, knoflook en 
pecannoten. Verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat. Verdeel met een 
eetlepel de ricotta over de aardappelen en spruiten. Bak in het midden van de oven 
in ca. 25 min. gaar. 

 

Patatje kapsalon 
4 personen 
 

 500 g verse friet of stukjes aardappel 
 500 g shoarmareepjes 
 100 g geraspte kaas 48+ 
 ¾ komkommer 
 3 tomaten 
 120 g gesneden ijsbergsla 
 Knoflooksaus (mayonaise, yoghurt, 

beetje water en knoflookpoeder of 
verse knoflook mengen) 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Bak de frites/aardappeltjes in ca. 25 min. in de 

oven goudbruin. Verhit ondertussen een koekenpan met antiaanbaklaag en bak de 
shoarma zonder boter of olie in 8 min. bruin en gaar.  

2. Schep de friet in de aluminium schaal (of ovenschaal) en schep de shoarma erop. 
Verdeel de kaas over de shoarma en zet ca. 5 min. in de oven tot de kaas is 
gesmolten.  

3. Halveer ondertussen de komkommer in de lengte en snijd in plakjes. Snijd de 
tomaten in dunne plakken.  

4. Neem de schaal uit de oven en verdeel de sla, tomaat en komkommer erover. 
Besprenkel met de knoflooksaus. 

 

Thaise roerbak met kip en homemade satésaus 

koolhydraatarm 



4 personen 
 

 200 ml kokosmelk 
 100 g pindakaas 
 1 el gembersiroop 
 1 tl sambal oelek 
 4 el ketjap manis 
 1 el olijfolie 
 300 g Thaise kipfiletblokjes 
 1 teen knoflook 
 800 g Chinese wokgroente 

taugé-rode paprika 
 400 g bloemkoolrijst 

 

1. Doe voor de satésaus de kokosmelk, pindakaas, gembersiroop, sambal en ketjap in 
een steelpan en breng al roerend op hoog vuur aan de kook. Laat op laag vuur 10 
min. koken. Roer af en toe. Breng eventueel op smaak met zout. 

2. Verhit ondertussen de olie in de wok en bak de kipfiletblokjes 5 min. Schep 
regelmatig om. Maak ondertussen de knoflook schoon en snijd fijn. Voeg de 
knoflook en wokgroente toe aan de kip en roerbak 3 min. mee. Voeg de 
‘bloemkoolrijst’ toe en roerbak 3 min. mee. Breng op smaak met peper en eventueel 
zout. 

3. Verdeel de snelle roerbak over diepe borden en serveer de satésaus erbij. 

 

Roerbak van quinoa, asperges en zalm 

koolhydraatarm, vis 
4 personen 
 

 275 g (Lassie driekleuren) 
quinoa  

 1 sinaasappel 
 6 el olijfolie 
 1 el harissa 
 2 tl gemalen komijn 
 350 g groene asperges 
 200 g aspergebroccoli 
 300 g verse zalmfilets 

 

1. Bereid de quinoa volgens de 
aanwijzingen op de verpakking. Boen ondertussen de sinaasappel schoon en rasp de 
oranje schil van de sinaasappel en pers de vrucht uit. Meng het rasp en sap in een 
kom met 3 el olie, de harissa en komijn tot een dressing. Breng op smaak met peper 
en eventueel zout. 

2. Breek de houtachtige onderkant van de asperges en snijd de asperges in schuine 
stukken van 2 cm. Halveer de aspergebroccoli in de lengte. Verhit 1 el olie in een 



wok en roerbak de asperges en aspergebroccoli in 6 min. beetgaar. Snijd 
ondertussen de zalmfilet in blokjes. Bestrooi met peper en eventueel zout.  

3. Verhit de rest van de olie in een koekenpan en bak de zalm 3 min. Keer halverwege. 
Voeg de dressing toe aan de groenten en roerbak nog 1 min. Verdeel de quinoa over 
de borden en leg de groenten en zalm erop. 

 

Roerbakbolognese met kip 
4 personen 
 

 2 el olijfolie  
 150 g gesneden uien 
 300 g kipgehakt gekruid 
 200 g paddenstoelenmelange 
 200 g roerbakpasta bolognese 
 600 ml kokend water 
 350 g verse groene asperges 
 15 verse basilicum (alleen de 

blaadjes) 
 

1. Verhit de olie in een hapjespan en bak de ui en het gehakt 6 min. op middelhoog 
vuur. Halveer ondertussen de paddenstoelen. Voeg de paddenstoelen, roerbakpasta 
en het water toe aan de pan en breng al roerend aan de kook. Draai het vuur laag en 
laat in 14 min. Garen. 

2. Verwijder ondertussen de houtachtige onderkant van de asperges en snijd de 
asperges in stukken van 3 cm. Voeg deze toe aan de pasta en laat de laatste 8 min. 
meekoken. Schep het basilicum door de pasta en serveer in diepe borden. 

 

Tip! Lekker met Parmezaanse kaas. 
 

Eenpanspasta met gehakt en Italiaanse roerbakgroente 
4 personen 
 

 2 sneetjes volkorenbrood  
 3 el volle melk 
 2 tl Italiaanse gehaktkruiden 
 1 tl zout 
 300 g rundergehakt 
 500 ml water 
 2 el olijfolie 
 600 g Italiaanse roerbakgroente 
 300 g volkorenmacaroni 
 690 g passata di pomodoro 

 

1. Snijd de korstjes van het brood. Doe de melk in een diep bord en week het brood 
erin. Meng het brood, de gehaktkruiden en het zout door het gehakt. Vorm er met 
vochtige handen balletjes van ter grootte van een walnoot.  



2. Breng het water aan de kook. Verhit ondertussen de olie in een hapjes- of braadpan 
en bak de balletjes op hoog vuur in 5 min. rondom bruin.  

3. Voeg de roerbakgroente, macaroni, passata en het kokende water toe. Breng aan de 
kook, roer goed door en laat zonder deksel op de pan in 15 min. gaar worden. 

 

Aziatische roerbak met gekruide kipfilet 
4 personen 
 

 300 g zilvervliesrijst  
 1 stukje verse gember (ca. 4 cm) 
 2 tenen knoflook 
 300 g kipfilet 
 4 el doenjang sojapasta 
 4 el olijfolie 
 800 g Chinese wokgroente taugé-

rode paprika 
 ½ bosje salade-ui 

 

1. Breng een pan met ruim water aan de kook. Voeg als het water kookt de rijst en 
eventueel zout toe. Breng opnieuw aan de kook en kook afgedekt in 8 min. op laag 
vuur gaar. Giet af en laat afgedekt staan tot gebruik. 

2. Schil ondertussen de gember en snijd fijn. Maak de knoflook schoon en snijd fijn. 
Snijd de kipfilet in stukjes. Meng de kip met 2 el doenjang. Verhit de olie in een wok 
of hapjespan en bak de kip met de gember en knoflook in 4 min. rondom gaar. Voeg 
nog 2 el doenjang toe. Voeg de wokgroente toe en roerbak nog 3 min. Breng op 
smaak met peper. 

3. Snijd ondertussen de salade-ui in schuine ringetjes. Roer de rijst los en verdeel over 
de kommen. Schep de kip met groente erop en bestrooi met de salade-ui. 

 

Vegaburger met mediterrane groente 
vegetarisch 
2 personen 
 

 200 g aardappelen (vastkokend, 
schoongeboend) 

 6 el olijfolie  
 1 aubergine (in halve plakjes) 
 1 courgette (in halve plakjes) 
 1 teen knoflook (geperst) 
 1 el gedroogde tijm 
 2 vegetarische burgers 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de aardappelen in parten en verdeel ze over 

een met het bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel met 2 el olie. Bestrooi met 
peper en zout naar smaak. Rooster in ca. 40 min. Goudbruin. 



2. Verhit 2 el olie in een hapjespan en bak de aubergine 3 min. Voeg de courgette toe 
en bak nog 5 min. Voeg de knoflook en de tijm toe en bak nog 1 min. Breng op 
smaak met peper en zout. 

3. Verhit de rest van de olie in een andere koekenpan en bak de burgers in 4-5 min. 
gaar. Keer regelmatig. Verdeel ze met de groenten over 2 borden en schep de 
geroosterde aardappelparten erbij. 

 

Groente-kaaspakketjes met aardappeltjes 
vegetarisch 
4 personen 
 

 2 courgettes  
 250 g champignons 
 2 uien 
 150 g mini mozarella's 
 7 el traditionele olijfolie 
 200 g aardappelschijfjes 
 ½ el balsamicoazijn 
 200 g gemengde sla 

 
1. Verwarm de oven voor op 225 

°C of gasovenstand 5 (of steek 
de barbecue aan). Was de courgettes, maak schoon en snijd in blokjes. Maak de 
champignons schoon. Bestrooi de courgettes met peper en zout. Pel de ui en snijd in 
parten. Meng de courgette, champignons, ui, mozzarella en 2 el olie. 

2. Verdeel het mengsel over 4 stukken aluminiumfolie. Vouw goed dicht en laat in de 
oven of op de barbecue in ca. 15 min. gaar worden. Bereid de aardappeltjes met 3 el 
olie volgens de aanwijzingen op de verpakking. 

3. Verdeel de sla over de borden. Meng van de rest van de olie en de balsamicoazijn 
een dressing. Leg de inhoud van de pakketjes op de sla en besprenkel met de 
dressing. Serveer met de aardappelpartjes. 

 

Midden-Oosterse shakshuka met zoete aardappel en spinazie 

vegetarisch 
2 personen 



 
 2 el olijfolie  
 500 g fijngesneden 

hutspotgroenten 
 2 tl ras el hanout 

kruidenmengsel (of andere 
kruiden naar keuze) 

 300 g zoete aardappelen 
 1 teen knoflook 
 7½ g verse koriander 
 400 g tomatenblokjes 
 50 ml water 
 100 g verse spinazie 
 4 middelgrote eieren 
-  
1. Verhit de olie in een grote koekenpan en fruit de hutspotgroenten en ras el hanout 5 

min. op laag vuur. Schil ondertussen de zoete aardappelen en snijd in stukjes van ca. 
1½ cm. Snijd de knoflook fijn en de koriander grof. 

2. Voeg de zoete aardappel en knoflook toe aan de groente en bak nog 4 min. mee. 
Schep regelmatig om. Voeg de tomatenblokjes, de helft van de gesneden koriander, 
het water, peper en eventueel zout toe en breng het geheel aan de kook. Doe de 
deksel op de pan en laat 10 min. op laag vuur stoven. 

3. Roer de spinazie door de stoof. Maak 4 holtes (per 2 personen) in het 
groentemengsel en breek in elke holte een ei. Doe de deksel op de pan en laat 10-12 
min. op laag vuur stoven tot de eieren net gaar zijn. Bestrooi met de rest van de 
koriander en serveer. 

 
Tip! Dit recept voor 4 personen? Neem een extra pan en verdubbel de ingrediënten. 
 

Risotto met groene groenten 
Vegetarisch, koolhydraatarm 
4 personen  
 

 3 bosuien 
 1 sjalot 
 250 g verse groene asperges 
 200 g verse haricots verts 
 50 g ongezouten roomboter 
 300 g risottorijst 
 1 dl droge witte wijn 
 1 liter kraanwater 
 2 kruidenbouillontabletten 
 100 g verse sugarsnaps 

 
1. Halveer de bosuitjes in de lengte. Snijd de bosuirepen in stukjes van 3 cm. Snipper de 

sjalot. Snijd ca. 1 ½ cm van de onderkant van de asperges af en snijd de asperges 



schuin in stukjes van 2 cm. Houd de kopjes apart. Verwijder de steelaanzet en het 
puntje van de haricots verts. Halveer de haricots verts. 

2. Verhit de helft van de boter in een pan. Fruit de bosui ca. 3 min. en schep uit de pan. 
Voeg de sjalot en de asperges toe aan het bakvet en fruit ca. 3 min. Voeg de rijst toe 
en bak al omscheppend ca. 2 min. tot de korrels glanzen. Voeg de wijn toe, laat 
verdampen en voeg vervolgens beetje bij beetje het water toe. Verkruimel de 
kruidenbouillontablet erboven en kook de rijst onafgedekt zachtjes ca. 20 min. 

3. Breng in een andere pan water met snufje zout aan de kook. Kook de sugar snaps, 
haricots verts en de aspergekopppen 6-8 min. Laat uitlekken in een vergiet. Schep de 
sugar snaps, haricots verts, aspergekoppen en de bosui door de rijst en warm al 
omscheppend nog ca. 5 min. mee. Schep de rest van de boter door de rijst 
(eventueel extra water toevoegen). Breng op smaak met peper en zout. 

 
 

Broccolistamppot met kaas 
vegetarisch 
4 personen  
 

 750 g kruimige aardappels 
 600 g broccoli 
 1 ui 
 zout 
 300 g belegen kaas 
 25 g boter  
 1 eetlepel grove mosterd 

 
1. Was en schil de aardappels. Was 

de broccoli en verdeel deze in 
roosjes, 

2. Schil de broccolistelen en snij deze in plakjes. 
3. Pel een ui en snipper deze fijn. 
4. Schenk 3,5 dl water in een pan en voeg het zout, de aardappels en de ui toe. Voeg na 

5 minuten de broccolistelen en -roosjes toe. Kook dit voor ongeveer 10 minuten. 
5. Snijd intussen de korst van de kaas en snijd in kleine blokjes.  
6. Giet het aardappel-broccoli mengsel af en pureer alles. Voeg de boter en mosterd 

toe. Eventueel zoveel kookvocht toevoegen dat smeuïge stamppot ontstaat. 
7. Schep de kaasblokjes erdoor. 

 

Gebakken noedels op z’n Thais 

vegetarisch 
4 personen 



 
 250 g Chinese mie  
 ½ rode peper 
 3 bosuien 
 30 g ongezouten cashewnoten 
 200 g tofu naturel 
 6 el traditionele olijfolie 
 2 tenen knoflook 
 400 g Thaise roerbakmix 
 1 tl tabasco 
 2 el Japanse sojasaus 
 1 tl gemalen gember 

 
1. Bereid de mie volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd het steeltje van de 

rode peper. Rol de peper tussen je handen zodat de zaadjes eruit vallen. Snijd de 
peper in reepjes. Snijd de bosuitjes in smalle ringetjes. Hak de cashewnoten grof.  

2. Snijd de tofu in blokjes. Verhit de olie in een grote pan. Bak de tofu in ca. 4 min. 
goudbruin en schep uit de pan.  

3. Verhit de olie en pers de knoflook erboven uit. Voeg de rode peper, Thaise mix, 
tabasco, sojasaus en gemberpoeder toe en roerbak ca. 5 min.  

4. Voeg de noedels en tofu toe en schep voorzichtig om en bak nog ca. 3 min.  
5. Schep de mie in grote kommen en garneer met de bosui en cashewnoten. 

 

Gevulde paprika met feta en muntcouscous 

vegetarisch 
4 personen 
 

 300 g couscous 
 400 ml kokend water  
 6 puntpaprika's 
 2 sjalotjes 
 15 g verse munt 
 150 g feta 
 4 g gerookte-

paprikapoeder 
 5 g gemalen komijn 
 4 el olijfolie 
 40 g gewelde 

abrikozenstukjes 
 75 g veldsla 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Doe de couscous in een kom en schenk er het 

kokend water over en roer door. Dek af en laat 10 min. Staan. 
2. Halveer ondertussen de paprika’s in de lengte, verwijder de zaadlijsten maar laat de 

steeltjes zitten. Snipper de sjalotten, snijd de blaadjes van de munt fijn en verkruimel 
de feta. 



3. Roer de couscous los met een vork en meng de sjalot, paprikapoeder, komijn en olie 
erdoor. Schep de abrikozenstukjes, de helft van de munt en feta erdoor en breng op 
smaak met peper en eventueel zout. 

4. Verdeel de couscous over de paprikahelften en leg op een met bakpapier beklede 
bakplaat. Bak de paprika’s ca. 15 min. onder in de oven. 

5. Verdeel de veldsla over de borden en leg de paprikahelften erop. Bestrooi met de 
rest van de munt en serveer. 

 

Ovencouscous met tomaten en avocado 

vegetarisch 
4 personen 

 
 250 g cherrytomaten  
 1 el gedroogde oregano 
 5 el olijfolie 
 4 sjalotten 
 250 g couscous 
 1 el paprikapoeder 
 400 ml kraanwater 
 1 teen knoflook 
 2 avocado's 
 75 g rucola 

 
1. Verwarm de oven op 100 °C. Halveer de tomaten en leg ze in het bakblik met de 

platte kant naar boven. Bestrooi ze met de oregano en besprenkel ze met olijfolie. 
Schuif het bakblik in de oven en droog de tomaten in 30 minuten.  

2. Pel de sjalotten en snijd ze in ragfijne plakjes. Strooi de couscous in de ovenschaal en 
meng de paprikapoeder, 1 theelepel zout en de sjalot erdoor. Roer er olie en water 
door. Schuif de schaal ook in de oven en laat de couscous in 25 minuten gaar 
worden. De tomaten en de couscous zijn dus tegelijkertijd klaar. 

3. Snijd de knoflook fijn. Voeg de knoflook samen met de rucola en twee eetlepels 
samen. Pureer dit met de staafmixer en voeg de rest van de olie toe, tot een gladde 
pesto ontstaat. Voeg naar smaak peper een zout toe.  

4. Schil de avocado's en snijd ze in plakken. Schep de couscous op borden. Leg de 
avocado en de tomaatjes erbij en schep de pesto erover. 

 

Kip met Chinese roerbakmix 
4 personen  



 
 300 g zilvervliesrijst 
 400 g kipfilet 
 1 el kerriepoeder 
 Wok-olie 
 Olijfolie 
 200 ml kokosmelk 
 1 courgette 
 400 g Chinese wokgroente taugé-

rode paprika 
 

1. Kook de rijst volgens de 
aanwijzingen op de verpakking. Snijd ondertussen de kipfilet in reepjes. Bestrooi de 
kip met het kerriepoeder en schep om. Laat 10 min. afgedekt staan. Verhit de helft 
van de olie in een wok en roerbak de kip 2 min. Voeg de kokosmelk toe en breng aan 
de kook. Schep de kip en kokosmelk in een schaal en maak de wok schoon. 

2. Snijd de courgette in halve plakjes. Verhit weer wat wok-olie en bak de courgette 2 
min. Voeg de roerbakmix toe en bak nog 2 min. Schep de kip en kokosmelk terug in 
de wok en warm nog 4 min. door. Breng op smaak met peper en zout. Serveer met 
de rijst. 

 

Portobello met rucola-courgetti 

koolhydraatarm, vegetarisch 
2 personen 
 

 2 tenen knoflook  
 2 portobello champignons 
 4 takjes verse peterselie 
 2 el geraspte Parmezaanse kaas 
 4 el olijfolie 
 ½ tl verse tijm 
 ½ bekertje crème fraîche 

(bekertje à 125 ml) 
 50 g pijnboompitten 
 ½ el citroensap 
 200 g courgetti 
 30 g rucola 

 

1. Pel de knoflook en snipper fijn. Veeg de portobello's schoon met keukenpapier. Snijd 
de steeltjes eraf en snijd die in kleine blokjes. Knip boven een kommetje de 
peterselie fijn en meng met de helft van de Parmezaanse kaas. Verhit 1/4 van de olie 
in een koekenpan. 

2. Roerbak de tijm, de paddestoelenblokjes en de helft van de knoflook ca. 3 min. Roer 
de crème fraîche, pijnboompitten en het peterselie/kaasmengsel erdoor. Vul de 
portobello's met het paddestoelenmengsel. 



3. Verwarm de oven voor op 175 ºC. Leg de portobello's in een schaal. Meng in een 
kommetje 1/2 van de olijfolie met het citroensap en besprenkel de portobello's 
ermee. Bak de portobello's in het midden van oven in ca. 20 min. Kook intussen de 
courgetti in 1-2 minuten gaar.  

4. Scheur de rucola in stukjes. Schep de spaghetti, rucola, rest van knoflook en de rest 
van de olijfolie door elkaar en verdeel over de borden. Leg de portobello's erop. 

 

Wokgerecht met varkensvlees en paprika  

koolhydraatarm 
Tip! Lekker met zilvervliesrijst. Houd 75 gram ongekookte rijst aan per persoon. 

 
 1 eetlepel arachideolie 
 2 theelepels sesamolie 
 2 magere varkensfilets, elk ongeveer 150 gram, in reepjes 
 1 rode paprika, ontdaan van zaadlijsten en zaadjes, in ringen 
 1 gele paprika, ontdaan van zaadlijsten en zaadjes, in ringen 
 2 teentjes knoflook, in plakjes 
 1 cm verse gemberwortel, geschild, in luciferdunne reepjes 
 3 eetlepels appelsap 
 1 eetlepel sojasaus 
 Zwarte peper en zout 

 
1. Verhit een wok of koekenpan. Schenk de twee soorten olie erin en roerbak de 

reepjes vlees 3-5 minuten, of tot ze rondom bruin zijn. 
2. Voeg de paprika’s, knoflook, en gember toe en roerbak 2 minuten. Schenk het 

appelsap en de sojasaus erbij en roerbak 2 minuten. Breng ze op smaak met peper 
en zout. 

 

Geroosterde kip met rode pesto  
koolhydraatarm 
2 personen 
Tip! Lekker met een groene salade. 
 

 2 kipfilets, elk ongeveer 150 gram 
 1 theelepel extra vergine olijfolie 
 Rode pesto 
 70 gram zongedroogde tomaten in olie (uitlekgewicht), gehakt 
 1 teentje knoflook, geperst 
 3 eetlepels pijnboompitten, licht geroosterd 
 75 ml olijfolie 
 Zwarte peper en zout 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Maak de pesto: pureer de tomaten, knoflook, 

2 eetlepels pijnboompitten en de olie in een keukenmachine tot een grove pasta. 
Breng de pesto op smaak. 



2. Leg de kipfilets in een ovenschaal. Bestrijk ze met de olie en schep een lepel pesto op 
elke kipfilet. Verdeel de pesto met de achterkant van een lepel over de gehele 
bovenkant van de filets. Overgebleven pesto kunt u in een luchtdichte verpakking 
maximaal 1 week in de koelkast bewaren. 

3. Rooster de kipfilets 30 minuten, of tot er helder sap uit komt als u er met een spies 
in prikt en het vlees middenin nergens meer roze is. Strooi er voor het serveren de 
resterende pijnboompitten over. 

 

Kip met polentakorstje en bonen  
koolhydraatarm 
2 personen 
Tip! Lekker met bloemkoolpuree. 
 

 2 kipfilets, elk ongeveer 150 gram 
 15 gram polenta of maismeel 
 4 theelepels zongedroogde tomatenpasta 
 ½ theelepel gedroogde oregano 
 2,5 eetlepel olijfolie 
 8 mini roma tomaten 
 5 teentjes knoflook, ongepeld 
 150 gram cannellinibonen uit blik, afgespoeld, uitgelekt 
 2 theelepels verse rozemarijn 
 Peper en zout 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng de polenta, tomatenpasta, oregano en 

½ eetlepel olie. Voeg peper en zout toe en druk het mengsel op de kipfilets.  
2. Schenk 1 eetlepel olie in een braadslee en voeg de kip toe. Rooster de kip 10 

minuten. Voeg de tomaten en knoflook toe. Rooster het geheel nog 8-10 minuten. 
Houd de kipfilets warm, ontvel de tomaten en pel de teentjes knoflook. Hak de 
knoflook. 

3. Verhit de resterende olie in een hapjespan. Voeg de bonen en rozemarijn toe en bak 
ze 5 minuten op middelhoog tot laag vuur. Roer de tomaten en knoflook erdoor, 
voeg peper en zout toe en warm het gerecht door. 

4. Verdeel de bonen en tomaten over twee borden en leg de kipfilets erop. 
 

Kip met pico de gallo 

koolhydraatarm 
2 personen 
Tip! Lekker met gebakken aardappeltjes of een frisse salade. 
 

 2 kipfilets, elk ongeveer 150 gram 
 Olijfolie, voor het bestrijken 
 ½ theelepel gemalen komijn 
 Pico de gallo 
 4 radijsjes, fijngehakt 
 3 trostomaten, ontdaan van zaadjes, gehakt 



 ¼ rode ui, fijngehakt 
 1 groene chilipeper, ontdaan van zaadjes, fijngehakt 
 Sap van een halve limoen 
 2 eetlepels gehakte verse koriander 
 Peper en zout 

 
1. Meng de ingrediënten voor de pico de gallo in een kom. Breng het mengsel op 

smaak en zet het tot gebruik in de koelkast. 
2. Verwarm de grill voor op hoog en bekleed een grillpan met folie. Bestrijk de kipfilets 

met olie en wrijf ze in met de komijn. Gril de filets 5-6 minuten per kant, of tot ze 
gaar zijn. Serveer de pico de gallo erbij. 

 

Gevulde kipfilets met bloemkoolpuree 

koolhydraatarm 
2 personen  
 

 40 gram kastanjechampignons, in blokjes 
 1,5 eetlepel olijfolie, plus extra voor het invetten 
 25 gram prosciutto of mager spek, gehakt 
 15 gram volkoren broodkruim 
 1 theelepel fijngehakte verse tijm 
 1 eetlepel citroensap 
 2 kipfilets, elk ongeveer 150 gram 
 Klontje boter 
 Zwarte peper en zout 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Bak de champignons 3 minuten in 1 eetlepel 

olie. Pureer de champignons, prosciutto, het broodkruim, de tijm, het citroensap en 
de resterende olie in een keukenmachine.  

2. Snijd de kipfilets met een scherp mes overlangs diep in. Vul ze met het 
champignonmengsel en druk ze dicht. Leg ze in een licht ingevette ovenschaal.  

3. Verdeel de boter met uw vingers over de filets, strooi er peper en zout over en 
bedek de schaal met folie. Rooster de filets in 10 minuten. Verwijder de folie en 
rooster ze nog 6-8 minuten, of tot ze gaar zijn en het midden niet meer roze is. 

 

Kip met tapenade  

koolhydraatarm 
2 personen 
Tip! Lekker met kikkererwtenpuree en een salade 
 

 2 kipfilets, elk ongeveer 150 gram 
 Beetje olie, voor het invetten 

Tapenade 
 100 gram groene olijven, zonder pit, afgespoeld indien uit zuur 
 1 teentje knoflook, geperst 
 1 eetlepel kappertjes, afgespoeld 



 1 eetlepel extra vergine olijfolie 
 Peper en zout 

 
1. Maak de tapenade: hak de olijven, kappertjes en olie fijn in een keukenmachine. 

Voeg peper naar smaak toe. 
2. Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet een braadslee licht in met olie. Leg de 

kipfilets erin en bedek ze met flink wat tapenade. 
3. Dek het gerecht af met folie en rooster het 10 minuten. Verwijder de folie en rooster 

de filets nog 10 minuten of tot ze gaar en middenin niet meer roze zijn. 
 

Gegrilde kip met bloemkoolpuree 
koolhydraatarm 
2 personen 
 

 2 kipfilets, elk ongeveer 150 gram 
 Olijfolie, voor het bestrijken 
 Zwarte peper en zout 

Bloemkoolpuree 
 225 gram bloemkoolroosjes 
 1 eetlepel olijfolie 
 2 sjalotten, fijngehakt 
 1 teentje knoflook, geperst 
 2 dl hete groentebouillon 
 2 eetlepels lactosevrije crème fraîche 

 
1. Verwarm de grill voor op hoog en bekleed een grillpan met folie. Bestrijk de kipfilets 

met olie en voeg peper en zout toe. Gril de filets ongeveer 5-6 minuten per kant, of 
tot ze gaar zijn. 

2. Stoom intussen de bloemkoolroosjes tot ze zacht zijn. Verhit de olie in een 
koekenpan en bak de sjalotten en knoflook 3-4 minuten, of tot ze zacht zijn. 

3. Pureer de bloemkool, sjalotten, knoflook, bouillon en crème fraîche in een 
keukenmachine of blender. Voeg flink wat peper en zout toe. 

4. Verdeel de bloemkoolpuree over twee borden en leg de kipfilets erop. 
 

Gemberkip met spinazie en kikkererwtenpuree  

koolhydraatarm 
2 personen 
 

 2 eetlepels olijfolie 
 280 gram kippenvlees, in stukjes 
 3 tomaten, ontdaan van zaadjes, in blokjes 
 1 teentje knoflook, gehakt 
 1 cm verse gemberwortel, geschild, geraspt 
 1 theelepel sesamolie 
 140 gram jonge spinazieblaadjes 
 1 eetlepel citroensap 



 Zwarte peper en zout 
Kikkererwtenpuree 

 1 eetlepel olijfolie 
 2 teentjes knoflook, gehakt 
 200 gram kikkererwten uit blik, afgespoeld 
 2 eetlepels melk 
 Zwarte peper en zout 
 2 eetlepels verse koriander, gehakt 

 
1. Verhit de helft van de olijfolie in een braadpan. Voeg de stukjes kip toe en bak ze 5 

minuten, of tot ze dichtgeschroeid en rondom bruin zijn. Roer de tomaten, knoflook 
en gember erdoor en bak het mengsel 3 minuten.  

2. Voeg 2 eetlepels water toe en verhit het geheel op middelhoog tot laag vuur tot het 
vocht ingekookt en de kip gaar is. Breng het gerecht op smaak met peper en zout, 
schep het uit de pan en houd het warm. 

3. Veeg de pan schoon, schenk de resterende olijfolie en de sesamolie erin en verhit ze. 
Voeg de spinazie, het citroensap en wat peper en zout toe. Bak de spinazieblaadjes 
al roerend 2-3 minuten, of tot ze geslonken zijn.  

4. Verdeel de spinazie over twee borden en schep het kipmengsel erop. 
Kikkererwtenpuree 

1. Verhit de olie in een hapjespan en bak de knoflook 2 minuten zachtjes. Voeg de 
kikkererwten en melk toe en warm het mengsel enkele minuten door. 

2. Schep het mengsel in een blender of keukenmachine en pureer het glad. Breng de 
puree op smaak met peper en zout en roer de koriander erdoor. 

 

Kip à la florentine met knolselderijpuree  

koolhydraatarm 
2 personen 
 

 1 eetlepel olijfolie 
 1 ui, fijngehakt 
 280 gram kippenvlees zonder vel, in stukjes 
 1 teentje knoflook, gehakt 
 1 theelepel paprikapoeder 
 ½ theelepel karwijzaad 
 1,25 dl droge witte wijn 
 2 eetlepels crème fraîche 
 100 gram verse spinazie 
 Zwarte peper en zout 

Knolselderijpuree 
 400 gram knolselderij, geschild, in blokjes 
 2 eetlepels citroensap 
 Snufje gemalen nootmuskaat 
 2 eetlepels crème fraîche 
 2 theelepels dijonmosterd 
 15 gram ongezouten boter 
 Peper en zout 



 
1. Verhit de olie in een braadpan en bak de ui 5 minuten op middelhoog vuur, of tot hij 

zacht is. Voeg de stukjes kip toe en bak ze 3-5 minuten, of tot ze dichtgeschroeid en 
rondom goudbruin zijn. 

2. Roer de knoflook, het paprikapoeder en karwijzaad erdoor en bak het mengsel al 
roerend 2 minuten. Schenk de wijn erbij en kook het geheel 3-4 minuten, of tot het 
vocht ingekookt is. Roer de crème fraîche erdoor. 

3. Roer de spinazie erdoor, leg het deksel op de pan en kook het geheel 2 minuten, of 
tot de spinazie zacht is. Breng het gerecht op smaak met peper en zout. 

Knolselderijpuree 
1. Leg de blokjes knolselderij in een pan, voeg het citroensap toe en schenk er zo veel 

water op dat ze onderstaan. Breng het geheel aan de kook en kook het 15-18 
minuten, of tot de blokjes knolselderij gaar zijn. Laat ze goed uitlekken. 

2. Pureer de knolselderij en overige ingrediënten in een keukenmachine tot een gladde 
en romige puree. Breng op smaak met zout en peper. 

 

Pittige kip-citroen spiesen met kikkererwtenpuree  
koolhydraatarm 
2 personen 
 

 280 gram kipfilets, in 16 grote blokjes 
 1 citroen, gehalveerd en dan weer in vieren (dus 8 partjes) 
 8 laurierblaadjes 
 ½ rode paprika, ontdaan van zaadlijsten en zaadjes, in 8 stukken 
 Zwarte peper en zout 

Marinade 
 2 eetlepels biogarde roer 
 1 teentje knoflook, geperst 
 1 theelepel gemalen komijn 
 1 theelepel gemalen koriander 
 ½ theelepel cayennepeper 

Kikkererwtenpuree 
 1 eetlepel olijfolie 
 2 teentjes knoflook, gehakt 
 200 gram kikkererwten uit blik, afgespoeld 
 2 eetlepels melk 
 Zwarte peper en zout 
 2 eetlepels verse koriander, gehakt 

 
1. Meng de ingrediënten voor de marinade in een ondiepe schaal. Voeg peper en zout 

toe en wentel de blokjes kip erdoor. Marineer de kip 1 uur of een nacht in de 
koelkast. 

2. Verwarm de grill voor op hoog en bekleed een grillpan met folie. Rijg de ingrediënten 
aan vier spiesen in deze volgorde: citroen, kip, laurierblaadje, kip, paprika, kip, 
laurierblaadje, paprika, kip, citroen. 

3. Gril de spiesen 8-10 minuten of tot de blokjes kip gaar zijn; keer de spiesen af en toe. 
Kikkererwtenpuree 



1. Verhit de olie in een hapjespan en bak de knoflook 2 minuten zachtjes. Voeg de 
kikkererwten en melk toe en warm het mengsel enkele minuten door. 

2. Schep het mengsel in een blender of keukenmachine en pureer het glad. Breng de 
puree op smaak met peper en zout en roer de koriander erdoor. 

 

Kip piri piri  
koolhydraatarm 
2 personen 
 

 2 kipfilets, elk ongeveer 150 gram 
 Peper en zout 

Marinade 
 ½ rode paprika, ontdaan van zaadlijsten en zaadjes, gehakt 
 1 theelepel paprikapoeder 
 1 scherpe rode chilipeper, fijngehakt 
 2 eetlepels rodewijnazijn 
 3 eetlepels olijfolie 

 
1. Pureer de ingrediënten voor de marinade in een blender. Breng de marinade op 

smaak en schenk haar in een ondiepe schaal. Voeg de kipfilets toe en lepel de 
marinade erover. Dek de schaal af en zet hem minstens 1 uur of een nacht in de 
koelkast. 

2. Verhit een koekenpan tot hij heet is. Zet het vuur middelhoog. Neem de filets uit de 
marinade en bak ze 4minuten. Keer ze en bak nog 3-4 minuten. 

3. Zet het vuur middelhoog tot laag en schenk de marinade in de pan. Verhit de filets 
nog 3 minuten tot ze gaar en binnenin nergens meer roze zijn. 

 

Gemarineerde zalm met limoen en gember 

vis, koolhydraatarm 
2 personen 
Tip! Lekker met volkoren mie (75gr per persoon) 
 

 2 zalmfilets, elk ongeveer 125 gram 
 1 rode chilipeper, in ringen 
 Sap van 1 limoen 
 1 eetlepel vers sinaasappelsap 
 1 cm verse gemberwortel, geschild, geraspt 
 175 gram fijne sperziebonen 
 Zwarte peper en zout 
 1 lente-uitje, in schuine ringen 

 
1. Snijd de zalmfilets in dunne schuine plakjes. Meng de chilipeper, het limoensap, 

sinaasappelsap en de gember in een ondiepe schaal. Voeg de plakjes zalm toe en 
lepel de marinade erover. Marineer de zalm minstens 1 uur in de koelkast. 

2. Stoom de sperziebonen. 



3. Verhit intussen een grillpan tot hij heet is. Leg de plakjes zalm erin en gril ze 1,5 
minuut, of tot ze net gaar zijn. 

4. Verdeel de sperziebonen over twee borden. Verhit de marinade in een steelpan. Leg 
de plakjes zalm op de sperziebonen, lepel de marinade erover en voeg de peper en 
zout toe. Garneer met het lente-uitje. 

 

Kokos-viscurry  
vis, koolhydraatarm 
2 personen 
Tip! Lekker met zilvervliesrijst (100 gram per persoon) en gestoomde sperziebonen. 
 

 1 eetlepel plantaardige olie 
 1 theelepel komijnzaad 
 1 ui, geraspt 
 1 groene chilipeper, gehakt 
 1 grote teen knoflook, geraspt 
 1 eetlepel geraspte verse gemberwortel 
 1 theelepel gemalen kurkuma 
 1 theelepel gemalen koriander 
 1 theelepel garam masala 
 2 dl kokosmelk 
 1,5 dl stukjes tomaat uit blik 
 400 gram kabeljauwfilet of andere stevige witvis, in stukjes van 2,5 cm 
 1 theelepel citroensap 
 Zout 
 1 eetlepel gehakte verse koriander, voor de garnering 

 
1. Verhit de olie in een grote koekenpan met dikke bodem. Voeg het komijnzaad toe en 

bak het tot het donker kleurt en sist. Roer de ui erdoor en bak hem 7 minuten met 
het deksel schuin op de pan op middelhoog tot laag vuur, of tot hij zacht is. Roer 
regelmatig. 

2. Voeg de chilipeper, knoflook, gember en specerijen toe en bak 1 minuut. 
3. Voeg de kokosmelk en stukjes tomaat toe en kook het mengsel 5 minuten met het 

deksel schuin op de pan op middelhoog vuur.  
4. Voeg de kabeljauw toe en kook het geheel 10 minuten of tot de saus ingekookt en 

dikker is. Roer af en toe voorzichtig, zodat de vis heel blijft. 
5. Roer het citroensap erdoor en voeg peper en zout toe. Schep de curry in twee 

kommen er garneer met koriander. 
 
 

Oosterse vispakketjes 

vis, koolhydraatarm 
2 personen 
 

 2 dikke kabeljauwfilets, elk ongeveer 200 gram 
 1 teentje knoflook, in dunne plakjes 



 2 dunne plakjes verse gemberwortel, geschild, in luciferdunne reepjes 
 2 mini preien, in dunne reepjes 
 1 kleine wortel, in dunne reepjes 
 ¼ rode paprika, in dunne reepjes 
 2 eetlepels limoensap 
 2 theelepels lichte sojasaus 
 1 eetlepel vers appelsap 
 ½ theelepel sesamolie 
 Zwarte peper en zout 
 Verse koriander, voor de garnering 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg elke visfilet op een stuk folie of bakpapier 

dat groot genoeg is om een pakketje te vormen. Leg de knoflook, gember, prei, 
wortel en paprika op de filets. 

2. Meng het limoensap, de sojasaus, het appelsap en de sesamolie. Lepel het mengsel 
over de vis en voeg peper en zout toe. Vouw de pakketjes losjes dicht. Leg ze op een 
bakplaat en bak ze 15 minuten, of tot de vis net gaar is. Garneer met verse 
koriander. 

 

Eieren in volle, pittige tomatensaus 
vegetarisch, koolhydraatarm 
2 personen 
 

 1 eetlepel olijfolie 
 1 grote teen knoflook, geperst 
 1 rode paprika, ontdaan van zaadlijsten en zaadjes, fijngehakt 
 1 theelepel gemalen komijn 
 1 theelepel gemalen koriander 
 1 rode chilipeper, ontdaan van zaadjes, fijngehakt 
 75 ml droge witte wijn 
 400 gram gezeefde tomaten 
 Zwarte peper en zout 
 2 grote scharreleieren 
 Gehakte verse koriander voor erbij (naar wens) 

 
1. Verhit de olie in een braadpan. Voeg de knoflook en paprika toe en bak ze 1-2 

minuten op middelhoog vuur, of tot ze zacht zijn. Voeg de komijn, koriander en 
chilipeper toe en bak ze 1 minuut mee. Schenk de wijn erbij, breng hem aan de kook 
en kook het mengsel 2 minuten, of tot het ingekookt is. 

2. Zet het vuur lager, voeg de gezeefde tomaten toe en kook de saus 10 minuten met 
het deksel schuin op de pan, of tot hij ingekookt is. Breng op smaak met zout en 
peper. 

3. Maak twee kuiltjes in de saus en breek boven elk een ei. Leg het deksel op de pan en 
kook het gerecht 15 minuten of tot het eiwit gestold is. Bestrooi het gerecht indien 
gewenst voor het serveren met koriander. 

 



Geroosterde groenten met pestodressing 

koolhydraatarm, vegetarisch 
2 personen 
Tip! Lekker met volkoren geroosterd pitabrood. 
 

 2 eetlepels olijfolie 
 1 eetlepel balsamicoazijn 
 2 takjes verse rozemarijn 
 1rode paprika, ontdaan van zaadlijsten en zaadjes, in vieren 
 1 courgette, overlangs in plakken 
 2 rode uien, in vieren 
 1 venkelknol, in dunne partjes 
 8 trostomaten 
 1 bol knoflook, ongepeld, bovenkant afgesneden 
 10 zwarte olijven 
 Eventueel stukjes geschaafde parmezaanse kaas voor erbij 
 Pestodressing 
 1 eetlepel pesto 
 1 eetlepel extra vergine olijfolie 
 1 eetlepel heet water 

 
1. Meng de olijfolie, azijn en rozemarijn in een grote ondiepe schaal. 
2. Leg de paprika, courgette, uien, venkel, tomaten en knoflook in de schaal en schep 

ze om in de marinade. Marineer ze minstens 1 uur. Verwarm intussen de oven voor 
op 200 graden. 

3. Schep de groenten (behalve de tomaten), knoflook en marinade in een braadslee. 
Rooster ze 25 minuten; schep af en toe om. Verwijder de rozemarijn. Voeg de 
tomaten en olijven toe en rooster de groenten nog 10-15 minuten, of tot ze zacht en 
langs de lijnen licht geblakerd zijn. 

4. Meng intussen de ingrediënten voor de pestodressing. Schep de groenten op twee 
borden en besprenkel ze met wat pestodressing. Garneer met stukjes geschaafde 
parmezaanse kaas. 

 
 

Pasta la felicita verde (Green happiness) 
vegetarisch 
2 personen 
 

 1 blik witte bonen (240 gram uitgelekt gewicht) 
 4 handjes basilicum 
 2 teentjes knoflook 
 Peper en zout 
 1 courgette 
 1 stronk broccoli 
 100 gram volkoren penne 
 100 gram groene erwten (diepvries of pot) 



 Lekker met wat extra currypoeder 
 

1. Maak van de witte bonen, basilicum, knoflook, peper en zout in een blender een 
pesto. 

2. Snijd ondertussen de courgette in dunne plakken en de broccoli in kleine roosjes. 
Roerbak ze voor 5 tot 10 minuten in een pan gaar met ½ eetlepel olijfolie en een 
beetje water. 

3. Kook de penne in ruim water met een beetje zout al dente. Giet het water af 
wanneer de pasta gaar is. 

4. Meng de groene erwten, pesto en groenten met de gare pasta. 

 

Wokpasta met spek en paddenstoelen 
4 personen 
 

 200 gram spekreepjes  
 400 gram paddenstoelenmix met 

puntpaprika en zoete ui (zo heet ie 
bij de Albert Heijn. Een variant van 
een andere supermarkt is ook prima. 
Champignonroerbakmix mag ook.) 

 750ml hete paddenstoelenbouillon 
(van tablet) 

 250 gram wokpasta fusilli 
(kartonnen doosje van Honig) 

 200 gram tuinerwten 
  100 gram ricotta 
 1 bakje tuinkers 

 
1. Verhit een pan met dikke bodem zonder olie of boter en bak de spekreepjes 2 min. 

op hoog vuur. Voeg de paddenstoelenmix toe en bak 3 min. op hoog vuur. 
2. Voeg de bouillon en wokpasta toe en breng al roerend aan de kook. 
3. Voeg de tuinerwten toe, breng opnieuw aan de kook en laat nog 4 min. koken. Blijf 

omscheppen tot de pasta gaar en het water verdampt is. Breng op smaak met peper. 
4. Neem de pan van het vuur, verdeel de ricotta en tuinkers erover en serveer direct. 

 

Boerenkool met worst uit de koekenpan 
4 personen 
Tip(s)!: Lekker met piccalilly en mosterd. Je kunt dit gerecht 2 dagen van tevoren maken. 
Bewaar afgedekt met aluminiumfolie in de koelkast en verwarm ca. 20 min. in de oven op 
150 ºC. 



 
 1 kg vastkokende aardappel 
 270 Catalaanse worstjes  
 2 uien 
 2 eetlepels olijfolie 
 6 eieren 
 450 gram boerenkool deelblokjes 

(ontdooid, uit de diepvries) 
 

1. Schil de aardappelen en snijd in plakjes 
van ½ cm. Kook 8 min. in water met 
zout. Giet af en laat iets afkoelen. 

2. Verwijder ondertussen het vel van de 
worsten en de ui in ringen. Verhit de olie 
in een ruime koekenpan en fruit de ui 3 
min. op middelhoog vuur. Voeg het 
worstvlees toe en bak 5 min. Bak de aardappelschijfjes 1 min. mee. Schep regelmatig 
om. 

3. Klop ondertussen de eieren in een ruime kom. Doe de boerenkool in een zeef, duw 
het vocht eruit met de bolle kant van een lepel en roer de boerenkool door het ei. 
Breng op smaak met (versgemalen) peper en eventueel zout. 

4. Schenk het ei-boerenkoolmengsel over de aardappelen en verdeel gelijkmatig over 
de pan. Zet het vuur laag en laat met de deksel op de pan 15 min. bakken, totdat het 
ei gestold is. 

 

Spinaziestamppot met cervelaat 
4 personen 
 

 1,5 kg kruimige aardappel  
 750 gram fijngesneden spinazie 

(diepvries) 
 3 eetlepels olijfolie 
 1 teen knoflook 
 8 zongedroogde tomaten (potje) 
 1 cervelaatworst (fijn, 250 gram) 

 
1. Schil de aardappelen en snijd ze in 

stukken. Kook ze 15 min. in een 
ruime pan water met zout. Giet af en vang het kookvocht op. Schenk 150 ml 
kookvocht terug in de pan bij de aardappelen. 

2. Voeg de bevroren spinazie toe aan de aardappelen en kook nog ca. 5 min. 
3. Neem de pan van het vuur. Voeg de olie toe en stamp het aardappel 

spinaziemengsel met de pureestamper tot een smeuïge stamppot. 
4. Pers de knoflook. Snijd de zongedroogde tomaten in reepjes en de cervelaatworst in 

blokjes. Voeg de knoflook, de tomaatreepjes en 1-2 el olie uit het potje van de 
tomaten aan de stamppot toe. 



5. Schep de cervelaatworst erdoor en verwarm nog 1-2 min. Breng op smaak met peper 
en eventueel zout. 
 

Kip pilav met rozijnen 

4 personen 

 
 2 uien 
 500 g winterpeen 
 2 el traditionele olijfolie 
 2 tl gemalen komijn 
 300 g zilvervliesrijst (pak 400 g) 
 3 el rozijnen 
 500 ml kippenbouillon van tablet 
 160 g gerookte kipfilet 

 
1. Snipper de ui. Snijd de winterpeen in halve plakjes. Verhit de olie in een hapjespan. 

Bak de ui en de wortel 3 min. Voeg de komijn toe en bak 1 min. mee. Voeg de rijst en 
de rozijnen toe en bak 2 min. Mee. 

2. Schenk de hete bouillon in de pan en breng al roerende aan de kook. Kook de rijst ca. 
16 min. op matig vuur. Roer regelmatig. 

3. Snijd ondertussen de kip in plakjes. Voeg de kip toe en warm nog 1 min mee. Breng 
op smaak met peper en zout. Verdeel de pilav over diepe borden. 

 
Japanse wokschotel met zalm 
4 personen 
 

 3 el roerbakolie  
 1 teen knoflook 
 2 tl gehakte gember (potje a 100 g) 
 300 g verse zalmfilets 
 400 g Japanse wokgroente 
 300 g zachte noodles 
 100 ml oestersaus 
 2 el water 

 
1. Snijd de knoflook fijn. Verhit de 

roerbakolie in een wok en fruit de 
knoflook en gember zachtjes tot ze gaan geuren. Snijd de zalm in stukken. Voeg de 
blokjes zalm toe en bak ze in 3-5 minuten rondom lichtbruin en net gaar, schep ze 
voorzichtig om. Schep ze op een bord. 

2. Schep de groenten door de olie in de wok en roerbak ze 3 minuten. Voeg het water, 
de woknoedels en de saus uit de bak wokgroenten toe en roerbak nog 2-3 minuten. 

3. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Verdeel de inhoud van de schotel 
over diepe borden. Leg hierop de blokjes zalm. Lekker met wortelsalade. 

 



Piri piri drumsticks met wortel en aardappel 
lactosevrij  
4 personen 
 

 600 g geschilde bospenen 
 600 g kipdrumsticks 
 400 g aardappelpartjes met schil 
 125 g piri-pirisaus met citroen en 

kruiden 
 2 el traditionele olijfolie 
 300 g snoepgroente tomatenmix 
 75 g veldsla 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. 

Haal het groen van de wortels en halveer ze in zowel de lengte als de breedte. Meng 
de wortels, drumsticks en aardappelpartjes met de peri-perisaus en olie. 

2. Verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat en bak in het midden van de oven 
in ca. 35 min. gaar. Schep na 15 min. om. Halveer ondertussen de tomaten. Neem de 
bakplaat uit de oven en schep de wortels, drumsticks en aardappelpartjes om met de 
tomaten en de veldsla. 

Pittige kippenvleugels met mango en pindadip 
lactosevrij 
4 personen 

 2 rode pepers  
 200 ml zoete chilisaus 
 1 kg kippenvleugels 
 1 eetrijpe mango 
 50 g gezouten pinda's 
 ¼ komkommer 
 1 limoen 
 1 sjalot 
 2 el vissaus 
 1 el kristalsuiker 

 
1. Snijd het steeltje van de rode pepers. Halveer de pepers in de lengte en verwijder 

met een scherp mesje de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees heel fijn. Meng de helft 
van de peper met de zoete chilisaus en verdeel deze over de kippenvleugels. Schep 
goed om en laat 1 uur marineren in de koelkast. 

2. Verwarm de oven voor op 200 ºC. Leg de kippenvleugels op een met bakpapier 
beklede bakplaat en rooster in ca. 40 min. in het midden van de oven goudbruin en 
gaar. Keer halverwege. 

3. Schil de mango en snijd het vruchtvlees van de pit. Snijd in plakken en gril 4 min. in 
een grillpan op middelhoog vuur. Keer halverwege. 

4. Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie of boter en rooster de pinda’s 3 min. 
op middelhoog vuur. Laat afkoelen op een bord en hak fijn. 



5. Halveer de komkommer in de lengte en verwijder de zaadlijsten. Snijd het 
vruchtvlees in kleine blokjes van ½ x ½ cm (brunoise) en doe in een kom. Pers de 
limoen uit. Snipper de sjalot en voeg met de rest van de rode peper, het limoensap, 
de vissaus, suiker en pinda’s toe aan de komkommer. Roer tot de suiker is opgelost 
en serveer met de mango bij de kippenvleugels. 

6. Tip! Je kunt de kip 1 dag en de dip ½ dag van tevoren thuis bereiden. De 
kippenvleugels zijn koud lekker, maar je kunt ze ook even kort opwarmen op een 
kant-en-klare barbecue. De mango kun je ook op de barbecue grillen in plaats van in 
de grillpan. 

 

Wokschotel met puntpaprika en kibbeling 
lactosevrij 
4 personen 

 300 g pandanrijst 
 2 cm verse gember 
 3 zoete puntpaprika's 
 2 el wokolie 
 200 g koelverse gebroken sperziebonen 
 10 el kraanwater 
 300 g gebakken kibbeling 
 8 el gembersiroop 
 3 el witte wijnazijn 
 2 el sojasaus 
 1 el maizena 

 
1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Schil de gember en snijd zo 

fijn mogelijk. Halveer de paprika’s in de lengte, verwijder de steelaanzet en 
zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in reepjes. 

2. Verhit de olie in een wok en roerbak de sperziebonen 5 min. op hoog vuur. Schenk er 
na 4 min. 2 el water bij. Voeg de gember en paprika toe en roerbak 5 min. op hoog 
vuur. Voeg de laatste 2 min. de kibbeling toe. 

3. Meng ondertussen de gembersiroop, azijn, sojasaus, maïzena en 8 el water in een 
kom. Voeg toe aan de groenten in de wok. Draai het vuur laag en verwarm al 
roerend 1 min. tot de saus gebonden is. Serveer met de rijst. 

Tip! Lekker met dungesneden bosui. 
 

Linzenschotel met zuurkool & ham 
lactosevrij 
4 personen 

 250 g gedroogde donkergroene linzen 
 1 ui 
 2 el traditionele olijfolie 



 500 g gekookte wijnzuurkool  
 200 ml appelsap 
 2 tl vadouvan kruidenmix (specerijen) 
 2 zoete puntpaprika's 
 200 g gerookte boerenachterham 
 1 liter water 

 
1. Doe de linzen met het water in een 

steelpan. Breng aan de kook en kook in 
20 min. beetgaar. Snipper ondertussen 
de ui. Verhit de olie in een pan met dikke 
bodem en bak de ui 2 min. 

2. Doe de zuurkool in een vergiet, spoel af onder koud stromend water en laat 
uitlekken. Voeg de zuurkool samen met de appelsap, vadouvan, peper en eventueel 
zout toe aan de ui en stoof op laag vuur 15 min. Schep regelmatig om. Halveer 
ondertussen de paprika’s, verwijder met een scherp mes de steelaanzet en 
zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in dunne halve ringen. Snijd de ham in repen. 
Giet de linzen af en meng samen met de paprika en ham door de zuurkool. 

Tip! Houd je van iets pittiger? Voeg dan 1 tl extra vadouvan aan dit gerecht toe. 
 

Krokante kip met sesamrijst 
lactosevrij 
4 personen 
 

 1 middelgroot ei 
 75 g panko Japans paneermeel 
 1 tl gemalen komijn 
 300 g kipfilethaasjes 
 5 el arachideolie 
 2 cm verse gember 
 600 g verse oosterse wokgroenten 
 600 g 1 minuut basmatirijst 
 2 el sesamzaad 

 
1. Klop het ei los in een diep bord. Meng in een ander diep bord de panko en komijn. 

Haal de kip door het ei en dan door het panko-komijnmengsel, druk goed aan. 
2. Verhit 2 el olie in een koekenpan en bak de kip op middelhoog vuur in 6 min. 

rondom bruin. Keer halverwege en voeg nog 2 el olie toe. 
3. Schil en rasp ondertussen de gember. Verhit de rest van de olie in een wok en 

roerbak de gember en wokgroente 2 min. Voeg de rijst en het sesamzaad toe en bak 
nog 4 min. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 

4. Serveer de kip met de wokgroente en sesamrijst. 
Tip! Een extra smaakmaker? Voeg in stap 5 nog 2 tl vissaus aan de groente en rijst toe. Laat 
dan het zout achterwege. 
 
 



Lauwwarme rijstsalade met tonijn, paprika en munt 
lactosevrij  
4 personen 

 275 g notenrijst 
 1 zak zoetepuntpaprikamix 
 4 stengels bleekselderij 
 320 g tonijnstukken in olijfolie 
 1 teen knoflook 
 15 g verse munt 
 95 g ongezouten pistachenoten 
 150 g bruschetta tomaatsalade 

(koelvers) 
 

1. Kook de rijst gaar volgens de 
aanwijzingen op de verpakking. 

2. Halveer ondertussen de paprika’s in de lengte en verwijder de zaadlijsten. Snijd de 
paprika in stukjes en de bleekselderij in boogjes. 

3. Laat de tonijn uitlekken en vang de olie op. Snijd ondertussen de knoflook fijn. Verhit 
de opgevangen olie in een koekenpan en bak de groenten, knoflook, peper en 
eventueel zout 4 min. op laag vuur. 

4. Snijd ondertussen de blaadjes van de munt fijn. Hak de pistachenoten fijn. 
5. Meng de tomaatsalade, groenten en munt door de rijst. Breng op smaak met peper 

en eventueel zout. Schep voorzichtig de tonijn erdoor en bestrooi met de 
pistachenoten. 

 

Prei met tomatendressing, gegrilde kip en aardappel 
lactosevrij, glutenvrij 
4 personen 

 1 kg vastkokende aardappelen  
 3 preien 
 320 g kipdijfilet 
 5 el milde olijfolie 
 5 trostomaten 
 12½ g verse bieslook 
 2 el kappertjes 

 
1. Snijd de ongeschilde aardappelen in plakken van 2 cm. Kook in een ruime pan met 

water en zout in 20 min. gaar. Verwijder ondertussen de onderkant en het 
donkergroene deel van de prei en snijd in schuine stukken van 4 cm. Was de stukken 
prei en kook de laatste 8 min. van de kooktijd met de aardappelen mee. 

2. Verhit ondertussen de grillpan zonder olie of boter. Bestrijk de kipdijfilets met ⅕ van 
de olie, bestrooi met peper en eventueel zout en gril in de grillpan in 12 min. gaar. 
Keer regelmatig. 

3. Rasp met de grove rasp ⅖ van de tomaten boven een kom en vang het sap op. Gooi 
de velletjes weg. Meng het tomatenrasp en- sap met de bieslook, kappertjes en de 
rest van de olie tot een dressing. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 



4. Snijd de rest van de tomaten in parten en verdeel met de aardappelen en prei over 
een schaal. Besprenkel met de dressing en verdeel de kip erover. 

 

Pittige lasagne 
4 personen 

 1 ui 
 5 el traditionele olijfolie 
 500 g rundergehakt 
 ½ el gemalen chilipeper 
 400 g tomatenblokjes (blik) 
 500 ml runderbouillontabletten 
 40 g tarwebloem 
 465 g geroosterde rode paprika's in pot 
 16 verse lasagnebladen 

 
1. Pel en snipper de ui. Verhit 1 el olie in een braadpan en bak het gehakt rul. Voeg de 

ui en chilli toe en bak nog 3-4 min. Voeg de tomatenblokjes en 100 ml bouillon toe, 
breng aan de kook en laat 15-20 min koken op laag vuur. Breng op smaak met zout 
en peper. 

2. Verwarm de oven voor op 175 °C. 
3. Verhit de 3 el olie in een pan en roer de bloem erdoor en bak 3 min. Voeg scheut 

voor scheut de rest van de bouillon toe tot een dikke bloemsaus ontstaat. Laat de 
saus 5 min. koken en voeg peper en zout toe. 

4. Laat de geroosterde paprika's uitlekken. Snijd de helft in klein en de andere helft in 
reepjes. Vet de ovenschaal in. Schep wat gehaktsaus erin en bedek met de 
lasagnebladen. Verdeel de helft van de gehaktsaus en stukjes paprika erover. Schep 
bloemsaus erover en bedek met lasagnebladen. Herhaal dit. Verdeel de rest van de 
bloemsaus over de laatste lasagnelaag en verdeel de repen paprika erover. 
Besprenkel met de rest van de olijfolie en bak de lasagne in de oven in ca. 40 min. 
goudbruin. 

Let op! 100% lactosevrij? Alle ingrediënten in dit recept zijn lactosevrij. De 
rundvleesbouillontabletten worden echter geproduceerd in een omgeving waar ook 
melkproducten verwerkt worden. Hoewel de kans klein is, zou dit product daarom sporen 
van lactose kunnen bevatten. 
 

10 minutennasi met ham en gebakken ei 
lactosevrij 
4 personen 

 3 el rijstolie 
 400 g diepvries fijne soepgroenten 
 11½ g nasi kruidenmix (zakje 23 g) 
 600 g 1 minuut witte rijst 
 4 middelgrote eieren 
 200 g plakjes achterham 
 1 pot atjar tjampoer 

 



1. Verhit ⅔ van de olie in een wok. Voeg de soepgroenten en kruidenmix toe en 
roerbak 2 min. op hoog vuur. Voeg de rijst toe en roerbak 4 min. Mee. 

2. Verhit de rest van de olie in een koekenpan en bak er het aantal gewenste 
spiegeleieren in. 

3. Snijd ondertussen de ham in dunne reepjes en schep deze door de nasi. Serveer met 
de gebakken eieren en atjar tjampoer. 
 

Taco's met gyros, mango en salsa 
lactosevrij 
4 personen 

 1 verse mango 
 2 el zonnebloemolie 
 300 g gyrosreepjes 
 400 g verse Mexicaanse roerbakgroente 
 10 el salsa hot 
 12 tacoschelpen 
 200 g eikenbladslamelange 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil de mango. Snijd het vruchtvlees los van de 

pit en snijd in stukjes. 
2. Verhit de olie in een wok roerbak de gyrosreepjes 3 min. Voeg de groenten toe en 

bak 4 min. mee. Voeg de mango toe en bak nog 1 min. Roer de salsasaus erdoor. 
3. Verwarm ondertussen de tacoschelpen volgens aanwijzingen op de verpakking. Leg 

de taco’s op 4 borden en vul met sla. Verdeel het vlees-groentemengsel en de rest 
van de salsasaus over de sla in de tacoschelpen. Serveer de rest van de groenten 
erbij. 

 

Bulgursalade met hummus en falafel 
vegetarisch, lactosevrij 
2 personen  

 100 g bulgur 
 1 citroen 
 4 el olijfolie knoflook/chilipeper 
 200 g hummus 
 1 courgette 
 170 g falafel 
 7½ g verse munt 

 
1. Kook de bulgur volgens de 

aanwijzingen op de verpakking. Doe in een schaal. Rasp ondertussen de gele schil 
van de helft van de citroen, halveer de citroen en snijd in partjes. Meng de helft van 
de olie, citroenrasp en ⅓ van de hummus door de bulgur. 

2. Verhit de grillpan zonder olie of boter op hoog vuur. Snijd de courgette in plakken 
van een ½ cm dik en gril 4 min. Keer halverwege. Verhit ondertussen de rest van de 
olie in een koekenpan en bak de falafel in 5 min. Goudbruin. 



3. Snijd ondertussen de munt fijn. Meng de courgette en munt door de bulgur. Serveer 
met de falafel, de rest van de hummus en voor de liefhebber met de partjes citroen. 

 

Vegetarische wraps met gekruid vegagehakt, rijst en bonen 
vegetarisch, lactosevrij 
4 personen  

 150 g basmatirijst 
 1 el arachideolie 
 180 g tofu roerbakgehakt 
 1 el Euroma Original Spices by Jonnie 

Boer picadillo (specerijenmengsel, 
blikje 75 g) 

 400 g kidneybonen uit blik (uitgelekt) 
 15 g verse koriander 
 8 meergranenwraps of 

wortel/spinaziewraps 
 230 g tacosaus hot 

 
1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking en giet af.Verhit ondertussen 

de olie in een koekenpan en bak het tofugehakt met de picadillo 2 min. op 
middelhoog vuur. Doe de kidneybonen in een zeef, spoel af met koud water en laat 
uitlekken. 

2. Snijd de koriander grof. Meng de bonen en koriander door de rijst. 
3. Bestrijk de wraps met de tacosaus. Schep er wat rijst met bonen op en verdeel het 

gekruide tofugehakt erover. Rol de wraps op en serveer. 
Tip(s)! Deze wraps zijn ook heerlijk als lunch. Liever glutenvrij? Vervang de tortillawraps 
door blaadjes ijsbergsla. 
 
Wikkel de wraps in aluminiumfolie en neem ze mee in de picknickmand. Je kunt ze eventueel 
in de folie 5 min. verwarmen op een wegwerpbarbecue. Keer regelmatig. 
 

Witte winterstamppot met bieslook & gebakken chorizo 
lactosevrij  
4 personen 

 750 g kruimige aardappelen 
 500 g knolselderij 
 250 g chorizoworst 
 20 g verse bieslook 
 4 stronken witlof 
 2 tl gedroogde colombo kruiden 

 
1. Schil de aardappelen en knolselderij en 

snijd in gelijke stukken. Kook samen in 20 
min. gaar in water met zout. 

2. Verwijder het vel van de chorizo en snijd in stukjes. Snijd de bieslook fijn. 



3. Snijd de onderkant van het witlof, halveer de stronken in de lengte en verwijder de 
harde kern. Snijd in de lengte in repen. 

4. Verhit een hapjespan zonder olie of boter en bak de chorizo en colombokruiden 5 
min. op middelhoog vuur knapperig. Schep regelmatig om. Neem uit de pan en laat 
uitlekken op keukenpapier. Bak ondertussen het witlof 6 min. in het achtergebleven 
bakvet. 

5. Giet de aardappelen en knolselderij af, maar vang 50 ml van het kookvocht op. 
Stamp de aardappelen, knolselderij en het kookvocht tot puree. Meng het witlof en 
de bieslook erdoor. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 

6. Verdeel de stamppot over de borden en garneer met de stukjes chorizo. 
 

Aziatisch vispakketje met kokosrijst 
lactosevrij, vis 
4 personen  

 200 g pandanrijst 
 200 g verse peultjes 
 1 rode paprika 
 3 cm verse gember 
 1 rode peper 
 1 stengel koelverse sereh 

citroengras 
 150 g peen julienne 
 3 el groene currypasta 
 50 g santen kokoscrème 
 400 g koelverse tilapiafilets 
 2 el kokosolie 
 200 ml kokosmelk 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de 

verpakking en laat afkoelen 
2. Snijd de peultjes in de lengte in dunne reepjes. Halveer de paprika in de lengte en 

verwijder de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees in reepjes. Schil en rasp de gember. 
Verwijder de steelaanzet van de rode peper. Halveer in de lengte en verwijder met 
een scherp mes de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees fijn. Verwijder de buitenkant 
van de stengel citroengras en snijd de stengel fijn 

3. Meng de peultjes, paprika, gember, peper, het citroengras, de peen en 1 el van de 
currypasta in een kom. Rasp de santen erboven en meng erdoor. 

4. Leg op elk stuk bakpapier een gelijk stuk vis. Besmeer het bakpapier rond de vis met 
de helft van de kokosolie en verdeel de groenten erover. Bestrooi eventueel met 
zout. 

5. Vouw de zijkanten van het bakpapier over de vis heen en vouw vervolgens de voor- 
en achterkanten naar boven toe zodat een pakketje ontstaat. Giet de helft van de 
kokosmelk in de pakketjes en rol het papier zo op, dat de pakketjes vast blijven zitten 
en er straks geen stoom kan ontsnappen. Zet de pakketjes op de bakplaat en bak ca. 
15 min. in het midden van de oven. 



6. Verhit ondertussen de rest van de kokosolie in de wok en bak de rijst met de rest van 
de currypasta 3 min. op middelhoog vuur. Schenk de rest van de kokosmelk erbij en 
warm nog 3 min. door. 

7. Leg de vispakketjes op borden en vouw ze open aan tafel. Serveer met de rijst. 
 

Curry van linzen runderballetjes met rijst 
lactosevrij 
4 personen  

 300 g zilvervliesrijst 
 1 bloemkool 
 370 ml linzen in pot 
 2 cm verse gember 
 8 takjes verse koriander 
 300 g rundergehakt 
 1 middelgroot ei 
 2 el olijfoliemolie 
 1 el kerriepoeder 
 400 ml kokosmelk 
 2 el rozijnen 

 
1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verdeel ondertussen de 

bloemkool in kleine roosjes. Kook 4 min., giet af en laat goed uitlekken in een 
vergiet. 

2. Laat ondertussen de linzen uitlekken. Schil en rasp de gember. Snijd de koriander 
fijn. Meng de linzen, gember, koriander, het gehakt, ei, peper en eventueel zout in 
een kom. Draai er met vochtige handen kleine balletjes van. Verhit de olie in een 
hapjespan en bak de balletjes in 8 min. rondom goudbruin en gaar. Keer regelmatig. 
Neem met een schuimspaan de balletjes uit de pan en houd warm onder een bord. 

3. Voeg de kerrie toe aan het achtergebleven bakvet en fruit 2 min. Voeg de bloemkool 
en kokosmelk toe en verwarm nog 2 min. Breng op smaak met peper en zout. Schep 
de rozijnen door de rijst en leg de balletjes in de curry. 

 

Snelle gebakken noedels met varkenshaas in oestersaus 
lactosevrij  
4 personen 

 250 g mienestjes 
 250 g scharrel varkenshaas 
 1 tl gemalen kaneel 
 1 mespunt gemalen kruidnagel 
 3 el arachideolie 
 200 ml oestersaus 
 2 cm verse gember 
 800 g Chinese wokgroente taugé-

rode paprika 
 

1. Bereid de noedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af. 



2. Halveer ondertussen de varkenshaas in de lengte. Bestrooi met de kaneel, 
kruidnagel, peper en zout. Verhit 2 el olie in de wok en bak de varkenshaas 7 min. 
Keer regelmatig. Voeg de laatste minuut 2 el woksaus toe. Schep het vlees uit de pan 
op een bord en houd warm onder aluminiumfolie. 

3. Schil en rasp de gember. Verhit de rest van de olie in de wok en roerbak de gember 1 
min. Voeg de Chinese roerbakmix toe en bak 4 min. Voeg de noedels en de rest van 
de woksaus toe en bak nog 1 min. Snijd het vlees in dunne reepjes en verdeel over 
de noedels. 

 

[96] Zoete aardappelstamppot met zalm, kool en pinda 
glutenvrij, lactosevrij 
4 personen  

 1 kg zoete aardappel 
 2 el traditionele olijfolie 
 300 g zalmfilet 
 3 cm verse gember 
 2 tenen knoflook 
 80 g gezouten pinda's 
 400 g gesneden spitskool 
 200 g gesneden prei 
 150 g peen julienne 
 50 ml kraanwater 
 100 g taugé (bakje) 

 
1. Schil de aardappelen en snijd in stukken. Kook in water met zout in 15 min. Gaar. 
2. Verhit ondertussen de helft van de olie in een koekenpan. Bestrooi de zalm met 

peper en eventueel zout en bak 5 min. op middelhoog vuur. Keer halverwege. Neem 
uit de pan en laat afgedekt op een bord 10 min. rusten. Schil en snijd ondertussen de 
gember fijn, snijd de knoflook fijn en hak de pinda’s grof. 

3. Verhit de rest van de olie in een hapjespan en fruit de gember 2 min. Voeg de 
knoflook en kool, prei en peen toe en roerbak 5 min. Voeg het water toe en roerbak 
nog 5 min. Schep de taugé erdoor en neem van het vuur. Breng op smaak met peper 
en eventueel zout. 

4. Giet de aardappelen af, stamp met de pureestamper tot puree en schep door het 
groenekoolmengsel. Breek de zalm in stukken en verdeel over de stamppot. Garneer 
met de pinda’s. 
 

Tip! Je kunt de groene kool met prei en peen ook vervangen door Thaise roerbakmix (zak 
400g). Lekker met partjes limoen. 
 

Bloemkoolcouscous met kalkoen en tuinbonen 



koolhydraatarm, lactosevrij  
4 personen 

 1 bloemkool (klein) 
 250 g diepvries tuinbonen 
 95 g ongezouten pistachenoten 
 1 ui 
 3 el traditionele olijfolie 
 1 el curry madras 

(specerijenmengsel) 
 50 g rozijnen 
 1 limoen (schoongeboend) 
 300 g kalkoenschnitzels 

 
1. Verdeel de bloemkool in roosjes. Maal in de keukenmachine fijn tot de bloemkool op 

couscous lijkt. Doe in een schaal. 
2. Kook de bevroren tuinbonen 5 min. in kokend water. Giet af, spoel af onder koud 

stromend water en dubbeldop ze. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en 
rooster de pistachenoten 3 min. op middelhoog vuur. Laat afkoelen op een bord. 

3. Snipper de ui. Verhit 2/3 van de olie in een koekenpan en fruit de ui met de curry 
madras 4 min. op laag vuur. Schep de ui met de olie door de bloemkoolcouscous. 
Voeg de tuinbonen en rozijnen toe. 

4. Rasp de groene schil van de limoen boven de couscous en pers de vrucht uit. Breng 
de couscous op smaak met het limoensap, peper en eventueel zout. 

5. Verhit de grillpan. Bestrijk de kalkoen met de rest van de olie, bestrooi met peper en 
zout en gril 5 min. Keer regelmatig. Snijd de kalkoen in repen. Leg op de couscous en 
bestrooi met de pistachenoten. 

 

Polenta lasagne bolognese 
lactosevrij, glutenvrij 
4 personen  

 700 ml kraanwater 
 150 g polenta maisgries 
 2 rode uien 
 3 tenen knoflook 
 250 g winterpeen 
 ½ struik bleekselderij 
 3 el traditionele olijfolie 
 100 g magere gerookte spekreepjes 
 300 g rundergehakt 
 125 ml rode wijn 
 400 g tomatenblokjes (blik) 
 400 g wilde spinazie 
 300 g geraspte belegen 30+ kaas 

 
1. Breng het water aan de kook en voeg al roerend de polenta toe. Laat 5 min. al 

roerend zachtjes koken. Neem de pan van het vuur en giet de polenta op een met 
bakpapier beklede bakplaat. Verdeel de polenta over het bakpapier en leg er nog 



een vel bakpapier op. Rol de polenta met een deegroller uit tot een rechthoekige lap 
van 3 mm dik. Laat afkoelen zodat de polenta kan opstijven. 

2. Snipper ondertussen de uien. Snijd de knoflook fijn. Schil de winterpeen en snijd in 
blokjes van 1 x 1 cm (brunoise). Snijd de bleekselderij en in dunne boogjes. Verhit 2 
el olie in een hapjespan en bak de ui en ⅔ van de knoflook 1 min. op hoog vuur. Voeg 
de peen, bleekselderij en spek toe en bak 5 min. Voeg het gehakt toe en bak in 4 
min. rul. Doe de rode wijn en tomatenblokjes erbij en schep om. Laat de 
bolognesesaus met de deksel op de pan 20 min. op laag vuur stoven. Breng op 
smaak met (versgemalen) peper en eventueel zout. 

3. Verhit ondertussen de rest van de olie in een wok en roerbak de spinazie en de rest 
van de knoflook 3 min. op hoog vuur. Breng op smaak met (versgemalen) peper en 
eventueel zout. Doe in een vergiet en laat uitlekken. Verwarm ondertussen de oven 
voor op 180 °C. 

4. Verwijder voorzichtig het bovenste vel bakpapier en snijd de polenta in rechthoekige 
plakken ter grootte van de cakevorm. Verdeel 3 el bolognesesaus over de bodem van 
de cakevorm en leg er ⅓ van de plakken polenta op. Schep daarop de helft van de 
saus, de helft van de spinazie en ⅓ van de kaas. Dek af met ⅓ van de plakken 
polenta. Schep hierop de rest van de saus, spinazie en ⅓ van de kaas. Dek af met de 
rest van de polenta en bestrooi met de rest van de kaas. Bak de lasagne ca. 30 min. 
in het midden van de oven en serveer. 

 

Gevulde groenten maaltijdsoep 
lactosevrij 
4 personen 

 1 ui 
 1 teen knoflook 
 ½ struik bleekselderij 
 400 g winterpeen 
 3 el traditionele olijfolie 
 1 liter kippenbouillon van 

tablet 
 1 el gedroogde rozemarijn 
 450 g aardappelblokjes (zak 

450 g) 
 4 braadworsten 

 
1. Snipper de ui. Snijd de knoflook en bleekselderij klein. Snijd de winterpeen in 

plakken. Verhit de olie in een soeppan en fruit hierin de ui goudbruin. Bak de 
knoflook 1 minuut mee en roer de bleekselderij en de winterpeen erdoor. 

2. Schenk de bouillon bij de groenten en voeg de rozemarijn toe. Breng de soep aan de 
kook en laat hem 15 minuten zachtjes doorkoken. Laat de aardappeldobbeltjes de 
laatste 5 minuten meekoken. 

3. Snijd de braadworst in plakken Verhit in een koekenpan met antiaanbaklaag de rest 
van de olie en bak hierin op laag vuur de plakken braadworst in 15 tot 20 minuten 
gaar. Dek de pan af met een (spat)deksel. 

4. Breng de soep op smaak met peper en eventueel zout. Verdeel de soep over vier 
diepe borden of kommen en leg er de plakken worst in.  



 
 

Linzen maaltijdsoep 
Vegetarisch 
4 personen  

 2 uien 
 500 g winterpeen 
 1 tomaat 
 2 el traditionele olijfolie 
 1 tl gemalen geelwortel 

(kurkuma) 
 1 tl komijn (djinten) 
 1 tl Ketoembar gemalen 

koriander 
 400 g bruine linzen in blik 
 1 liter kraanwater 
 400 ml kokosmelk 
 1 groentebouillontablet 
 1 citroen 

 
1. Snipper de uien. Schil de winterpeen en snijd de peen en tomaat in blokjes. Verhit de 

olie in een soeppan. Bak de ui en winterpeen glazig. Roer de geelwortel, komijn en 
koriander erdoor. 

2. Laat de linzen uitlekken en spoel af. Doe ze in de pan en bak 5 min. al omscheppend 
op middelhoog vuur. Voeg het water, de kokosmelk en het bouillontablet bij de 
groenten en laat 15-20 min. zachtjes koken. Schep de tomaat erdoor. 

3. Snijd schijfjes van de helft van de citroen en pers de rest uit. Breng de soep op smaak 
met het sap, peper en zout. Verdeel de citroen over soep. 

 

Rode linzensoep met gekruide visreepjes 
4 personen 

- 300 g gedroogde rode linzen 
- 2 liter kippenbouillon van 

tablet 
- 95 g boemboe ajam paniki 
- 600 g geschrapte worteltjes 
- 3 cm verse gember 
- 250 g verse schelvisfilets 
- 2 el rijstolie 
- 15 g verse koriander (alleen 

de blaadjes) 
 

1. Doe de linzen samen met de 
bouillon en de helft van de 
boemboe in een ruime pan en breng aan de kook. 



2. Snijd ondertussen de wortel in stukjes en schil en rasp de gember. Voeg toe aan de 
soep en laat nog 12 min. koken. Snijd ondertussen de vis in reepjes van 1 cm en 
meng met de rest van de boemboe. Verhit de olie in een koekenpan met 
antiaanbaklaag en bak de visstukjes in 3 min. goudbruin en knapperig. Keer 
halverwege. Schep met een schuimspaan uit de pan en laat uitlekken op 
keukenpapier. 

3. Neem de pan van het vuur en pureer de soep met de staafmixer. Verdeel de vis over 
de soep en garneer met de koriander. 

Tip! Lekker met naanbrood. 
 

Maaltijdsoep van geroosterde groenten 
4 personen 

- 2 rode uien 
- 1 courgette 
- 1 rode paprika 
- 1 groene paprika 
- 1 gele paprika 
- 250 g cherrytomaten 
- 4 el milde olijfolie 
- 1 el gedroogde oregano 
- 2 el balsamicoazijn 
- 250 g Galbani ricotta 
- 2 kippenbouillontabletten 
- 1¼ liter water 
- 275 g verse 

rundersoepballetjes 
- 15 g verse munt 
- 1 verse ciabatta 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd de uien in parten. Halveer de courgette in de 

lengte en verwijder met een theelepel de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees in 
stukken van 2 cm breed. Halveer de paprika’s, verwijder met een scherp mes de 
zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in stukken van 2 cm. Meng de gesneden 
groenten met de cherrytomaten, olie, oregano en azijn op een bakplaat. Bestrooi 
met wat zout en peper en schep om. Rooster de groenten ca. 45 min. in het midden 
van de oven, schep elke 10 min. om. 

2. Stort ondertussen de ricotta op een andere, met bakpapier beklede bakplaat. Schuif 
onder de groenten in de oven en bak ca. 30 min. Neem de ricotta uit de oven en laat 
15 min. afkoelen. 

3. Doe de groenten en ricotta met de bouillontabletten en het water in een grote 
(soep)pan en breng aan de kook. Neem de pan van het vuur en pureer met een 
staafmixer. Voeg de rundersoepballetjes toe en laat op laag vuur in 10 min. gaar 
worden. Snijd ondertussen de munt fijn en het ciabatta-brood in plakjes. Verdeel de 
soep over de kommen, garneer met de munt en serveer met het brood. 

 

Spaghetti met amandel tomatenpesto, citroen & garnalen 



4 personen 
- 300 g spaghetti 
- 3 rode uien 
- 1 citroen (schoongeboend) 
- 250 g cherrytomaten 
- 75 g ongebrande 

amandelen 
- 8 takjes verse peterselie 
- 3 el milde olijfolie 

bak/braad 
- 140 g pesto rosso 
- 200 g garnalen 
- 40 g rucola 

 
1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Snijd de ui in 

halve ringen. Rasp de gele schil van de citroen en pers 1 helft uit. Halveer de 
tomaatjes en hak de amandelen fijn. Snijd de peterselie fijn.  

2. Verhit ondertussen de olie in een hapjespan en fruit de ui 5 min. op laag vuur. Voeg 
de pesto en garnalen toe en warm 3 min. op laag vuur mee.  

3. Giet de pasta af en meng met de tomaatjes, rucola, amandelen, citroenrasp, 2 el 
citroensap en de peterselie door de saus. Serveer direct. 

 

Geroosterde groentesoep 
vegetarisch 
2 personen 
 

- 2 eetlepels olijfolie 
- 175 gram flespompoen, geschild, in blokjes 
- 1 wortel, in stukken 
- 1 ui, in vieren 
- 150 gram venkel, in dikke plakken 
- 1 laurierblaadje 
- 2 takjes verse oregano 
- 1 takje verse rozemarijn 
- 8,5 dl groentebouillon (zie apart recept) 
- Zwarte peper en zout 
- Optioneel: 30 gram geraspte parmezaanse kaas, voor erbij 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Schenk de olijfolie in een grote braadslee. 

Voeg de groenten toe en schep ze om in de olie. Spreid ze uit in een enkele laag en 
steek de kruiden ertussen. 

2. Rooster de groenten 30-40 minuten, of tot ze zacht zijn; keer ze af en toe zodat ze 
gelijkmatig verkleuren. 

3. Neem de groenten uit de oven, gooi de kruiden weg en schep de groenten in een 
pan. Schenk de bouillon erop en breng het geheel aan de kook. Laat de soep 15 
minuten zachtjes sudderen. Schenk de soep in een blender en pureer hem glad. 
Breng hem op smaak en strooi er parmezaanse kaas over. 



 

Groente-bonensoep 
vegetarisch, koolhydraatarm 
2 personen 
 

- 1 eetlepel olijfolie 
- 1 ui, gesnipperd 
- 1 stengel bleekselderij, in blokjes 
- 1 wortel, in dunne plakjes 
- 1 laurierblaadje 
- 75 ml droge witte wijn 
- 8,5 dl groentebouillon 
- 125 gram (uitlekgewicht) borlottibonen uit blik, afgespoeld 
- 115 gram verse spinazie, ontdaan van taaie steeltjes 
- Zwarte peper en zout 
- Optioneel: 30 gram geraspte parmezaanse kaas voor erbij 

 
1. Verhit de olie in een pan en bak de ui 7 minuten, of tot hij zacht is. Voeg de 

bleekselderij, wortel en het laurierblaadje toe en bak ze 3 minuten; roer regelmatig.  
2. Schenk de wijn en bouillon erbij en breng ze aan de kook. Zet het vuur laag en voeg 

de bonen toe. Laat de soep 15 minuten sudderen, tot hij dikker geworden is en de 
groenten zacht zijn. Kook de laatste 2 minuten de spinazie mee.  

3. Breng de soep op smaak met peper en zout en bestrooi hem met parmezaanse kaas. 
 

Tuinbonensoep met spek 
koolhydraatarm, lactosevrij 
2 personen 
 

- 275 gram gesopte tuinbonen 
- 1 stengel bleekselderij, in dunne plakjes 
- 3 blaadjes romaine sla, in stukken 
- 2 eetlepels verse peterselie 
- 8,5 dl groentebouillon  
- 3 plakjes mager spek, in stukjes van 1 cm 
- 2 eetlepels lactosevrije crème fraîche 
- Zwarte peper en zout 

 
1. Stoom de tuinbonen ongeveer 3 minuten, of tot ze net gaar zijn. Spoel ze af onder 

koud stromend water en verwijder het taaie schilletje. 
2. Breng de bleekselderij, sla, peterselie, bouillon en spek in een grote pan aan de kook. 

Zet het vuur lager en laat de man 10 minuten sudderen. 
3. Voeg de tuinbonen toe en schenk de soep in een blender. Pureer de soep redelijk 

glad. Schenk de soep weer in de pan en roer de crème fraîche erdoor. Breng de soep 
op smaak met peper en zout en warm hem zachtjes door. 

 



Romige tomaten-linzensoep  
vegetarisch, koolhydraatarm 
2 personen 
 

- 40 gram gespleten rode linzen, afgespoeld 
- 1 eetlepel olijfolie 
- 1 ui, fijngehakt 
- 1 wortel, fijngehakt 
- 1 stengel bleekselderij, fijngehakt 
- 1 dl gezeefde tomaten 
- 6 dl groentebouillon  
- 1 laurierblaadje 
- 3 eetlepels crème fraîche 
- Zwarte peper en zout 

 
1. Strooi de linzen in een pan, schenk er zo veel water op dat ze onderstaan en breng 

het geheel aan de kook. Laat de linzen op laag vuur met het deksel schuin op de pan 
15 minuten sudderen, of tot ze net zacht zijn. Schep eventueel bovendrijvend schuim 
eraf met een lepel. Giet de linzen goed af en zet ze apart. 

2. Verhit intussen de olie in een pan. Bak de ui met het deksel schuin op de pan 8 
minuten, of tot hij zacht is. Voeg de wortel en bleekselderij toe en bak ze met het 
deksel op de pan 3 minuten; roer af en toe. 

3. Voeg de gezeefde tomaten, bouillon, linzen en het laurierblaadje toe. Breng het 
geheel aan de kook, zet het vuur laag en laat de soep met het deksel schuin op de 
pan 20 minuten sudderen, of tot de linzen en groenten zacht zijn en de soep dikker 
geworden is. 

4. Schenk de soep in een blender en pureer hem glad. Schenk de soep weer in de pan, 
breng hem op smaak met peper en zout, roer de crème fraîche erdoor en warm hem 
zachtjes door. 

 

Groentebouillon 
vegetarisch, koolhydraatarm 
8,5 dl – 1 liter 
 

- 2 uien, in blokjes van 1cm 
- 2 wortels, in blokjes van 1 cm 
- 2 stengels bleekselderij, in blokjes van 1 cm 
- 1 prei, in blokjes van 1 cm 
- 1 laurierblaadje 
- 2 takjes verse tijm 
- Handvol verse peterselie 
- 1,5 dl water 

 
1. Doe de ingrediënten in een hoge smalle pan en zorg dat alles onder water staat. 
2. Breng het geheel aan de kook, zet het vuur laag en laat de bouillon 40 minuten 

sudderen. Schep intussen het bovendrijvend schuim eraf. 



3. Zeef de bouillon en gooi de vaste bestanddelen weg. Laat de bouillon afkoelen en 
bewaar hem maximaal 3 dagen in de koelkast of tot gebruik in de diepvries. 
 

Slawraps met Thais rundvlees 
4 personen 
 

- 400 g runderreepjes 
- 4 el olie (met knoflook en chilipeper) 
- 1 limoen (uitgeperst) 
- 4 el (Thaise) vissaus 
- 1 el lichtbruine basterdsuiker 
- 2 mango's (in dunne plakjes) 
- 6 el verse munt (in stukjes gescheurd) 
- 6 el basilicum (in stukjes gescheurd) 
- 6 el koriander (blaadjes) 
- 1 krop boter (- of ijsbergsla) 

 
1. Schep in een kom het vlees en de olie door elkaar, voeg naar smaak zout toe en laat 

het vlees 15 min. Marineren. 
2. Roer intussen in een lage schaal het limoensap, de vissaus en de suiker door elkaar. 
3. Maak de mango schoon en snijd het vruchtvlees in dunne plakken. Leg ze op een 

bord. 
4. Meng in een kommetje de kruiden door elkaar. Haal de slabladeren los van de krop. 

Was ze, sla ze in de slacentrifuge droog en leg de slabladeren ook op een bord. 
5. Verhit de wok en roerbak het vlees op hoog vuur in enkele min. goudbruin. Schep 

het vlees door de limoendressing. 
6. Zet het vlees, de mango, de slabladeren en kruiden op tafel. Laat iedereen als volgt 

zelf wraps maken. Leg een slablad op een bord, schep er wat vlees mango en kruiden 
op. Rol het slablad om de vulling en eet het rolletje uit de hand. Lekker met mie met 
cashewnoten. 

 

Slawraps met Mexicaanse groente (295 gram groenten!) 
koolhydraatarm 
4 personen 
 

- 1 ui 
- 1 el arachideolie 
- 300 g rundergehakt 
- 800 g Mexicaanse roerbakgroente 
- 2 el picadillo 
- 400 g kidneybonen 
- 1 kropsla 
- 125 g crème fraîche 

 



1. Snipper de ui. Verhit de olie in een wok en fruit de ui 30 sec. op laag vuur. Voeg het 
gehakt toe, zet het vuur hoger en bak in 3 min. rul. Voeg de roerbakgroente en 
picadillo toe en roerbak 4 min. Schep regelmatig om. 

2. Spoel ondertussen de bonen af onder koud stromend water en laat uitlekken. Zet 
het vuur laag, voeg de bonen toe en verwarm 2 min. Breng op smaak met peper en 
eventueel zout. Haal ondertussen de blaadjes van de kropsla en was en droog ze. 

3. Serveer de sla met het gehakt-groentemengsel en de crème fraîche in aparte bakjes, 
zodat iedereen aan tafel zijn eigen slawraps kan vullen. 

 

Frisse roerbak met broccoli en kip 
4 personen 
 

- 600 gram broccoli 
- 1 struik paksoi 
- 3 gele paprika’s 
- 2 tenen knoflook 
- 4 cm verse gember 
- 150 g eiernoedels 
- 4 kipfilets 
- 1 limoen 
- 2 el arachideolie 
- 80 ml oestersaus 
- 2 el water 

 
1. Snijd de broccoli in kleine roosjes. Snijd de paksoi in repen. Halveer de paprika’s en 

verwijder de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees in reepjes. Snijd de knoflook fijn. Schil 
en rasp de gember. Kook de noedels 5 min. in een pan water met eventueel zout. 

2. Snijd ondertussen de kipdijfilet in reepjes en snijd de limoen in een partje per 
persoon. Giet de noedels af en laat uitlekken in een vergiet. Verhit ondertussen de 
olie in een wok en roerbak de knoflook, gember en kipreepjes 2 min. 

3. Voeg de broccoli, paprika, oestersaus en het water toe en roerbak 5 min. Voeg de 
paksoi toe en roerbak nog 1 min. Voeg de noedels toe en verwarm nog 1 min. Breng 
op smaak met peper. Serveer met de partjes limoen. 

 

Prei-tomatencurry en kippenvleugels 
4 personen 
 

- 500 gram kippenvleugels 
- ½ el olie 
- 2 el sojasaus 
- 200 gram zilvervliesrijst 
- 3 preien 
- 2 rode uien 
- 1 el madrascurry 
- 400 ml kokosmelk 
- 5 tomaten 



- Zout en peper 
- Bosje koriander 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Wrijf de kippenvleugels in met de olie. Verhit 

een grote ovenbestendige pan en rooster er de kippenvleugels op hoog vuur circa 4 
minuten aan beide zijden in. Blus af met sojasaus en bak de kip nog 20-25 minuten in 
de oven. 

2. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking gaar in water en wat zout. 
Maak de prei schoon en snijd hem in ringen. Pel en snipper de ui. Verhit 1 el olie in 
een pan en fruit er de ui en de curry circa 2 minuten in. Voeg de preiringen toe en 
blus af met de kokosmelk. Breng aan de kook en gaar de prei circa 5 minuten. Was 
de tomaten, snijd ze in blokjes en voeg ze toe aan de curry. 

3. Giet de rijst af en laat hem even droogstomen. Breng de vurry op smaak met zout en 
peper. Was de koriander en schud hem goed droog. Pluk de blaadjes van de takjes. 
Neem de kippenvleugels uit de oven. Serveer de rijst met de curry en de 
kippenvleugels. Strooi er de koriander overheen. 
 

Nicoise met krieltjes en tonijn 
Glutenvrij, lactosevrije 
4 personen 
 

- 500 g krieltjes (groot)  
- 450 g sperziebonen 
- 1 sinaasappel 
- 2 tl mosterd 
- 5 el olijfolie 
- 1 rode ui 
- 3 eieren 
- 1 kropsla 
- 4 tomaten 
- 320 g tonijnstukken in 

zonnebloemolie (uitlekgewicht) 
- 10 zwarte olijven 

 
1. Halveer de krieltjes in de lengte en kook ze in water met eventueel zout in 15 min. 

gaar. Voeg de laatste 5 min. de sperziebonen toe. Pers ondertussen de sinaasappel 
uit. Meng het sap met de mosterd en olie tot een dressing. Breng op smaak met 
peper en eventueel zout. Snijd de ui in flinterdunne halve ringen. Meng door de 
dressing. Giet de krieltjes en sperziebonen af, laat goed uitlekken en meng warm 
met de dressing. Laat afkoelen tot lauwwarm. 

2. Kook ondertussen de eieren in 8 min. hard. Laat schrikken onder koud stromend 
water, pel en snijd in parten. Verwijder eventuele lelijke bladeren van de sla. Snijd de 
tomaten in parten. Verdeel de rest van de slabladeren over een platte schaal. Schep 
het krieltjes- sperziebonenmengsel erop en verdeel de eieren, tomaat, tonijn en 
olijven erover. 

 



Spaghetti met romige champignons 
vegetarisch 
4 personen 
 

- 300 gram (volkoren/meergranen/spelt) spaghetti 
- Zout en peper 
- 500 gram champignons 
- 2 teentjes knoflook 
- 2 el boter 
- 500 gram groene asperges 
- 200 ml slagroom 
- 1 bosje platte peterselie 

 
1. Kook de spaghetti volgens de verpakking beetgaar. Maak de champignons schoon en 

snijd ze in stukken. Pel en snipper de knoflook. 
2. Verhit de boter in een pan en bal er de champignons circa 5 minuten in. Voeg de 

knoflook toe en bak circa 2 minuten mee. Snijd het uiteinde van de asperges. Snijd 
de asperges in stukken van ongeveer 4 cm. Blus de champignons af met de slagroom 
en breng rustig aan de kook. Voeg de asperges toe en laat ze circa 4 minuten op laag 
vuur koken. 

3. Was de peterselie, schud hem goed droog en plus de blaadjes van de takjes. Giet de 
spaghetti af en laat hem even uitlekken. Meng de spaghetti en de peterselie door de 
champignons. Breng op smaak met zout en peper en serveer direct. 

 

Kruidige zalmspiesen 
Koolhydraatarm, vis 
2 personen 
 

- 150 gram zalmfilet, ontveld in 16 blokjes 
- 2 lente-uitjes, elk in 6 ringen 
- 4 laurierblaadjes 
- Marinade 
- 1 eetlepel extra vergine olijfolie 
- 1 grote teen knoflook, in plakjes 
- 1 eetlepel verse oregano 
- 1 eetlepel verse tijm 
- Handvol verse basilicum 
- Zwarte peper en zout 

 
1. Meng de ingrediënten voor de marinade. Schep de blokjes zalm door de marinade. 

Marineer ze 1 uur in de koelkast: keer ze af en toe. 
2. Verwarm de grill voor op hoog en bekleed een grillpan met folie. Rijg de zalm en 

lente-uitjes over vier spiesen, met in het midden van elke spies een laurierblaadje. 
Gril de spiesen 3-5 minuten, of tot ze gaar zijn. Keer ze halverwege en bestrijk ze met 
de marinade. 

 



Tonijnburgers 
Lekker met een salade 
Vis 
4 personen 
 

- 200 gram tonijn in water uit blik, goed uitgelekt 
- 1 ui geraspt 
- 1 theelepel gedroogde oregano 
- 2 sneetjes volkorenbrood van een dag oud, ontdaan van korsten (mag ook 

broodkruim of twee beschuiten verkruimeld) 
- ½ scharrelei, geklopt 
- Zwarte peper en zout 
- Bloem, voor het bestuiven 
- 1 eetlepel zonnebloemolie 

 
1. Prak de tonijn in een kom en meng de ui en oregano erdoor. 
2. Verkruimel het brood. Roer de kruim en ei door het tonijnmengsel. Voeg flink wat 

peper en zout toe en zet het mengsel 1 uur in de koelkast. 
3. Strooi de bloem op een bord en verdeel het mengsel in vieren. Bestuif uw handen 

met bloem en vorm vier burgers. Bestuif ze met wat bloem. Het mengsel is vrij los, 
maar wordt tijdens het bakken steviger. 

4. Verhit de olie in een grote koekenpan en bak de burgers ongeveer 6 minuten, of tot 
ze goudbruin zijn; keer ze éénmaal. 

 

Wrap met kip, avocado & rucola 
1 persoon 
 

- ½ avocado, ontpit, vruchtvlees uitgeschept 
- 1 klein teentje knoflook, geperst 
- Scheutje vers citroensap 
- 1 theelepel mayonaise 
- 1 kleine zachte volkoren tortilla 
- 1 kleine, gare, bij voorkeur geroosterde kipfilet, in schuine plakjes 
- Handvol rucola 
- Zwarte peper en zout 

 
1. Prak de avocado, knoflook het citroensap en de mayonaise grof. Verwarm de tortilla 

zachtjes en strijk het avocadomengsel erop. 
2. Schik de plakjes kip en rucolablaadjes erop. Breng het geheel op smaak met peper en 

zout en rol de tortilla op. 
 

Kruidige couscous  
vegetarisch, bijgerecht 
2 personen 
 

- 85 gram couscous 



- 1,75 dl hete groentebouillon 
- 2 theelepels olijfolie 
- 1 teentje knoflook, geperst 
- ½ theelepel gemalen kaneel 
- ½ theelepel mild chilipoeder 
- 1 theelepel komijnzaad 
- ½ theelepel koriander 
- Klontje boter 

 
1. Strooi de couscous in een kom en schenk er zo veel bouillon op dat hij onderstaat. 

Roer en laat de couscous 10 minuten staan. Roer hem los met een vork. 
2. Verhit de olie in een koekenpan en bak de knoflook 1 minuut. Voeg de specerijen toe 

en bak nog 1 minuut. Neem de pan van het vuur en roer het mengsel en de boter 
door de couscous, tot alles goed gemengd is. Breng op smaak met peper en zout. 

 

Basisvinaigrette 
Saus, dressing, vegetarisch 
 
Doe 2 el witte-wijnazijn, 80 ml lichte olijfolie en 1 tl Franse mosterd in een pot met 
schroefdeksel. Goed schudden tot alle ingrediënten gemengd zijn. Op smaak brengen met 
peper en zout. 
 

Kruidenvinaigrette 
Saus, dressing, vegetarisch 
 
Doe 2 el witte-wijnazijn, 80 ml lichte olijfolie, 1 tl Franse mosterd en 1 el verse kruiden in 
een pot met schroefdeksel. Goed schudden tot alle ingrediënten gemengd zijn. Op smaak 
brengen met peper en zout. 
 

Knoflook-citroen vinaigrette 
Saus, dressing, vegetarisch 
 
Meng 2 el citroensap, 80 ml slaolie en 1 tl grove mosterd in een kleine pot met 
schroefdeksel. Voeg een hele, gepelde teen knoflook toe; schudden. Smaak 30 minuutjes 
laten intrekken. Knoflook verwijderen en voor gebruik nogmaals schudden. Met zout en 
witte peper op smaak brengen. 
 

Balsamicovinaigrette 
Saus, dressing, vegetarisch 
 
Doe 2 el balsamicoazijn en 1tl Franse mosterd in een kleine kom. Mix hier met een kleine 
garde langzaam 80 ml olijfolie (extra vierge) bij. Op smaak brengen met zout en peper. 
 

Basismayonaise 
Saus, dressing, vegetarisch 



 
Doe 2 eierdooiers in een middelgrote mengkom. Voeg 1 tl dijonmosterd en 2 tl citroensap 
toe; 30 seconden kloppen tot een lichte, romige massa ontstaat. Voeg al kloppend 2,5 dl 
lichte olijfolie toe, ongeveer 1 tl tegelijkertijd. Olie in grote hoeveelheden toevoegen als de 
mayonaise dikker wordt. Voeg na de olie nog eens 2 tl citroensap toe. Op smaak brengen 
met zout en witte peper. 
Genoeg voor ongeveer 2,5 dl. 
 

Aïoli 
Saus, dressing, vegetarisch 
 
Doe 2 eierdooiers in een middelgrote mengkom. Voeg 3 geperste teentjes knoflook en 2 tl 
citroensap toe; 30 seconden kloppen tot een lichte, romige massa ontstaat. Voeg al 
kloppend 2,5 dl lichte olijfolie toe, ongeveer 1 tl tegelijkertijd. Olie in grote hoeveelheden 
toevoegen als de mayonaise dikker wordt. Voeg na de olie nog eens 2 tl citroensap toe. Op 
smaak brengen met zout en witte peper. 
 

Mexicaanse traybake met witvis & zwarte bonen 
Vegetarisch, koolhydraatarm 
4 personen 
 

- 4 tomaten  
- 800 g zwarte bonen in blik 
- 600 g ovengroente courgette, 

rode paprika en peen 
- 2 tl gerookte paprikapoeder 
- 2 tl gemalen komijn 
- 3 el milde olijfolie 
- 1 limoen 
- 525 g verse pangasiusfilets 
- 15 g verse koriander 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de tomaten in parten. Doe de zwarte bonen 

in een vergiet en spoel af onder koud stromend water. 
2. Meng de tomaten met de bonen, ovengroente, het gerookte-paprikapoeder, de 

komijn en de olie en breng op smaak met peper en zout. Verdeel over een met 
bakpapier beklede bakplaat. 

3. Boen de limoen schoon, rasp de groene schil, halveer de vrucht en pers uit. Halveer 
de vis in de lengte en schep om met 1 tl limoenrasp, 1 el limoensap (per 4 personen), 
peper en eventueel zout. Verdeel over de groente. Rooster in ca. 20 min. gaar in het 
midden van de oven. 

4. Snijd de koriander grof en bestrooi voor het serveren over de traybake. 
 

Linzensalade met geroosterde peen, chorizo & boerenkool 
koolhydraatarm 
4 personen 



 
- 600 g geschilde bospenen  
- 2 rode uien 
- 2 el milde olijfolie 
- 4 g gerookte paprikapoeder 
- 200 g valle del sole gedroogde 

linzenmix 
- 100 g chorizoblokjes 
- 2 tenen knoflook 
- 50 g ongezouten amandelen 
- 300 g boerenkool 
- 15 g verse munt 
- 170 g Griekse yoghurt 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd het loof van de bospeen en snijd in schuine 

stukken van 3 cm. Snijd elke ui in 6 parten. Meng de olie met de paprikapoeder en 
schep de groente ermee om. Verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat en 
rooster 20 min. in het midden van de oven. Schep halverwege om. 

2. Kook ondertussen de linzen in 12 min. beetgaar. Giet af en laat goed uitlekken. 
3. Verhit ondertussen de hapjespan zonder olie of boter en bak de chorizo in 5 min. 

goudbruin en krokant. Neem de chorizo met de schuimspaan uit de pan en laat 
uitlekken op keukenpapier. Laat het bakvet in de pan zitten. 

4. Snijd de tenen knoflook fijn en hak de amandelen grof. Bak de boerenkool en 
knoflook 4 min. op middelhoog vuur in het achtergebleven bakvet. 

5. Doe de helft van de munt met de yoghurt in een hoge beker en pureer met de 
staafmixer. Breng op smaak met peper. 

6. Meng de linzen met de geroosterde groente door de boerenkool en breng op smaak 
met peper. Verdeel over borden. Bestrooi met de amandelen, de rest van de 
muntblaadjes en verdeel de chorizo erover. Serveer met de muntyoghurt. 

 

Italiaanse schotel met makreel, pompoen & black eyed beans 
koolhydraatarm, vis 
4 personen  
 

- 2 tenen knoflook 
- 4 tomaten 
- 2 el milde olijfolie 
- 800 g black eyed bonen 
- 800 g Italiaanse roerbak rapini 

pompoen kastanjechampignons 
- 2 g gedroogde tijm 
- 165 g gerookte makreelfilet 

 
1. Snijd de tenen knoflook fijn en 

de tomaten in blokjes. Verhit de 
olie in de grote hapjespan en bak de tomaten en knoflook 5 min. op laag vuur. 



2. Laat ondertussen de bonen uitlekken in een vergiet en spoel af met koud stromend 
water. Voeg de roerbakgroente, bonen en tijm toe en bak 3 min. op middelhoog 
vuur. Breng op smaak met peper. 

3. Verdeel over diepe borden. Verwijder het vel van de makreel en verdeel in stukken 
erover. 

 

Tonijn frittata met sperziebonensalade 
koolhydraatarm, vis 
4 personen 
 

- 320 g tonijn in 
zonnebloemolie in blik  

- 15 g verse koriander 
- 1 limoen 
- 6 scharreleieren 
- 400 g broccolirijst 
- 100 g feta 50+ 
- 400 g sperziebonen 
- 3 rode uien 
- 200 g radijsjes 
- 50 g sesamzaadjes 
- 2 el traditionele olijfolie 

 
1. Laat de blikjes tonijn uitlekken en vang de olie op. Snijd de koriander fijn. Boen de 

limoen schoon, rasp de groene schil en pers de vrucht uit. 
2. Klop de eieren los met het limoenrasp, ¾ van de koriander en peper. Verhit 2 el 

opgevangen tonijnolie (per 4 personen) in de koekenpan en bak de broccolirijst 2 
min. op middelhoog vuur. 

3. Voeg het eimengsel toe en roer door. Verkruimel de feta en verdeel met de tonijn 
erover. Doe de deksel op de pan en laat de frittata in ca. 20 min. op laag vuur garen. 

4. Verwijder ondertussen de steelaanzet van de sperziebonen en laat het puntje zitten. 
Snijd de uien in halve ringen en de radijzen in partjes. Kook de bonen in 6 min. 
beetgaar. Voeg na 5 min. de ui toe. Giet af, spoel af onder koud stromend water en 
laat goed uitlekken. 

5. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster het sesamzaad 4 min. op 
middelhoog vuur goudbruin. Laat afkoelen op een bord. 

6. Verdeel de sperziebonen, ui en radijs over een platte schaal en besprenkel met de 
olie en 2 el limoensap (per 4 personen). Bestrooi met het sesamzaad en peper. 

7. Bestrooi de frittata met de rest van de koriander en serveer met de salade. 
 

Maaltijdsoep met kipballetjes, bloemkool & pasta 
koolhydraatarm 
4 personen 
 



- 2 tenen knoflook  
- 2  uien 
- 300 g winterpenen 
- 2 el arachideolie 
- 1½ tl hot currypoeder 
- 250 g soepgroente bleekselderij gele 

wortel 
- 400 g bloemkoolroosjes 
- 160 g spaghettini 
- 1½ liter heet water 
- 1 kippenbouillontablet 
- 400 g kipsoepballetjes 

 
1. Snijd de tenen knoflook fijn en snipper de uien. Schil de winterpeen, halveer en snijd 

in halve plakjes van ½ cm. 
2. Verhit de olie in een soeppan en bak de knoflook, ui, peen, hot currykruiden en 

soepgroente 5 min. op laag vuur. 
3. Halveer ondertussen de grote bloemkoolroosjes. Voeg samen met de spaghettini en 

het water toe. Verkruimel de bouillontablet erboven en breng al roerend aan de 
kook. Voeg de balletjes toe en laat 10 min. zachtjes koken. 

4. Breng de soep op smaak met peper. Verdeel over kommen en serveer. 
 

Boerenkoolshakshuka met venkelzaad & feta 
koolhydraatarm, vegetarisch 
4 personen 
 

- 2 uien  
- 400 g winterpeen 
- 2 el milde olijfolie 
- 2 tl gemalen venkelzaad 
- 2 tenen knoflook 
- 360 g witte bonen in pot 
- 300 g boerenkool 
- 850 g basilic tomatenpulp 
- 200 ml water 
- 4 eieren 
- 150 g feta 

 
1. Snijd de uien in halve ringen, schil 

de winterpenen en schaaf met de 
kaasschaaf in linten. 

2. Verhit in elke koekenpan 1 el olie, verdeel de ui, peen en het venkelzaad over de 2 
pannen en fruit 5 min. op laag vuur. 

3. Snijd ondertussen de tenen knoflook fijn. Doe de bonen in een vergiet, spoel af en 
laat goed uitlekken. 



4. Verdeel de bonen, knoflook en boerenkool over de 2 pannen en bak al omscheppend 
2 min. mee. Voeg aan elke pan 1 blik polpa toe, vul elk blik met water (100 ml per 
blik) en schenk erbij. 

5. Breng het geheel aan de kook, maak in elke pan 2 holtes in het groentemengsel en 
breek in elke holte een ei. Verkruimel de feta eromheen. 

6. Doe de deksels op de pan en laat in ca. 10 min. op laag vuur stoven tot het eiwit net 
gestold is. Bestrooi met peper. 

 

Bloemkoolnasi met een gebakken eitje 
glutenvrij, lactosevrij, koolhydraatarm 
4 personen 
 

- 2 el milde olijfolie  
- 300 g kipgehakt naturel 
- 1 el oosterse kipkruiden 
- 3 cm verse gember 
- 1 teen knoflook 
- 1 rode peper 
- 350 g boerensoepgroente 
- 800 g bloemkoolrijst 
- 4 middelgrote eieren 

 
1. Verhit de olie in een wok en bak het kipgehakt in 8 min krokant. Voeg na 6 min. de 

oosterse kruiden toe en bak mee. 
2. Schil ondertussen de gember en snijd fijn. Snijd de knoflook fijn. Snijd het steeltje 

van de rode peper. Halveer de peper in de lengte en verwijder met een scherp mes 
de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees fijn. Voeg de gember, knoflook en rode peper 
toe aan het gehakt en roerbak 1 min. Doe de soepgroenten erbij en roerbak nog 3 
min. Voeg de bloemkoolrijst toe en roerbak nog 3 min. 

3. Verhit ondertussen de rest van de olie in een koekenpan en bak de eieren. Serveer 
de nasi met de eieren erop. 

Tip! Wil je een minder pittige nasi? Laat de rode peper dan weg. 
 

Romige groentegratin met kip & bieslook 
4 personen 
 

- 400 g winterpeen  
- 800 g koelverse bloemkool- en 

broccoliroosjes 
- 4 el milde olijfolie 
- 350 g kipfiletblokjes 
- 2 rode uien 
- 50 g tarwebloem 
- 500 ml volle melk 
- 1 el mosterd 
- 2¾ g gemalen nootmuskaat 



- 90 g Grozette cheese sensation 
- 15 g verse bieslook 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de winterpeen. Halveer in de lengte en snijd 

in dunne plakken. Halveer eventueel de grotere bloemkool- en broccoliroosjes en 
kook samen met de peen 4 min. Giet af. 

2. Verhit ondertussen ¼ van de olie in een koekenpan en bak de kipblokjes 3 min. op 
middelhoog vuur. Snijd de rode uien in halve ringen. 

3. Verwarm de rest van de olie in een pan en voeg de bloem toe. Bak al roerend 3 min. 
tot het mengsel lichtbruin begint te kleuren (roux). Voeg beetje bij beetje de melk 
toe en breng aan de kook. Kook in 4-5 min. al roerend met een garde tot een dikke 
saus (bechamel). Voeg de mosterd en nootmuskaat toe en roer door. Neem de pan 
van het vuur. 

4. Meng de bloemkool-broccoliroosjes en wortel met de ui, kip en bechamelsaus. 
Verdeel over de ovenschaal en bestrooi met de kaas. Bak in ca. 15 min. in het 
midden van de oven goudbruin en gaar. 

5. Snijd de bieslook fijn en garneer de groentegratin voor het serverenmet de bieslook. 
 

Kipgehaktballetjes met broccoli & bloemkoolpuree 
koolhydraatarm 
4 personen 
 

- 55 g ongezouten walnoten  
- 800 g bloemkoolroosjes 
- 40 g verse selderij 
- 300 g scharrel kipgehakt 
- 2 el mosterd 
- 3 el milde olijfolie 
- 400 g broccoliroosjes 
- 800 g cannellinibonen in blik 
-  
1. Rooster de walnoten in de 

koekenpan met antiaanbaklaag 
zonder olie of boter in 3 min. goudbruin. Laat afkoelen op een bord en hak ze grof. 

2. Halveer ondertussen grote bloemkoolroosjes en kook in 10 min. gaar. Snijd de 
selderij fijn. Meng het kipgehakt met de helft van de selderij, de helft van de 
mosterd en peper. Draai er met vochtige handen 12 balletjes van (per 4 personen). 
Verhit de olie in de hapjespan en bak de gehaktballetjes in 8 min. gaar. Keer 
regelmatig. 

3. Kook ondertussen de broccoliroosjes 3 min. en giet af. Doe de bonen in een vergiet, 
spoel af en laat uitlekken. 

4. Giet de bloemkool af en stamp met de cannellinibonen, de rest van de selderij en de 
rest van de mosterd grof met de pureestamper. Breng op smaak met peper. 

5. Verdeel de bloemkoolpuree over de borden en verdeel de broccoli-roosjes en 
gehaktballetjes erover. Bestrooi het gerecht met de walnoten. 

 



Koolhydraatarme pannenkoeken 
koolhydraatarm, vegetarisch  
4 stuks 
 

- 100 g mascarpone 
- 3 middelgrote eieren 
- 50 g amandelmeel 
- ½ tl zout 
- 20 g ongezouten roomboter 

 
1. Mix in een grote kom de 

mascarpone los met een 
handmixer. Mix de eieren 
erdoor. Zeef het amandelmeel 
en zout erboven en mix door het mascarponemengsel tot een glad beslag. 

2. Verhit een klontje boter in een pan van Ø ca. 20 cm en schep er een soeplepel beslag 
in. Draai de pan rond zodat de hele bodem bedekt is. Bak de pannenkoek 3 min. op 
middelhoog vuur goudbruin. Keer na 2 min. Maak zo ook de rest van de 
pannenkoeken. 

 

Linzenspaghetti met paprika & spinazie 
koolhydraatarm, vegetarisch 
4 personen 
 

- 4 rode uien  
- 2 tenen knoflook 
- 3 gele paprika's 
- 4 el milde olijfolie 
- 225 g gele linzen spaghetti 
- 400 g verse spinazie 
- 250 ml kookzuivel 
- 2 g gedroogde dragon 
- 40 g Parmigiano Reggiano 

 
1. Snijd de uien in halve ringen en de tenen knoflook fijn. Halveer de paprika’s, 

verwijder de steelaanzet en zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in dunne repen. 
2. Verhit de olie in de hapjespan en bak de ui, knoflook en paprika 10 min. op 

middelhoog vuur. 
3. Kook ondertussen de spaghetti in 8 min. beetgaar. 
4. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en laat de spinazie slinken. Doe samen 

met de kookzuivel en dragon in een hoge beker en pureer met de staafmixer tot een 
saus. Schenk in een steelpan, breng op smaak met peper en houd warm op laag 
vuur. Roer af en toe. 

5. Giet de pasta af en meng met de spinaziesaus en de helft van de kaas. Verdeel de 
spaghetti over diepe borden en schep de gebakken groente erop. Bestrooi met de 
rest van de kaas en serveer. 



Courgettelasagne met gehakt & tomatensaus 
koolhydraatarm 
4 personen 
 

- 2 tenen knoflook  
- 1 el milde olijfolie 
- 300 g mager rundergehakt 
- 3 g gedroogde oregano 
- 800 g Italiaanse roerbakgroente 

fijngesneden 
- 690 g passata di pomodoro fijn 

gekruid 
- 2 courgettes 
- 125 g mozzarella 
- 1 bakje tuinkers 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de tenen knoflook fijn. Verhit de olie in de 

hapjespan en fruit de knoflook 1 min. op middelhoog vuur. Voeg het gehakt en de 
oregano toe en bak het vlees in 2 min. rul. Voeg de roerbakgroente toe en bak 5 min. 
mee. Schenk de passata erbij en laat 5 min. zachtjes koken. Breng op smaak met 
peper. 

2. Schaaf ondertussen met de kaasschaaf of dunschiller linten van de courgette. Snijd 
de mozzarella in plakken. Verdeel ⅓ deel van de courgettelinten over de ovenschaal. 
Schep de helft van de gehaktsaus erover en maak zo nog een laag en eindig met 
courgettelinten. Leg de mozzarella-plakjes erop en bak de lasagne in ca. 20 min. in 
het midden van de oven goudbruin en gaar. 

3. Garneer de lasagne met de tuinkers en bestrooi met wat versgemalen peper. 
 

Makkelijke gevulde paprika’s met tuna melt 
koolhydraatarm, vis 
4 personen 
 

- 2 rode uien  
- 4 rode paprika’s 
- 150 g Cheddar 48+ 
- 320 g tonijnstukken in olijfolie 
- 200 g koelverse bloemkoolrijst 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 

°C. Halveer de paprika’s in de 
lengte. Verwijder de zaadlijsten 
en leg met de open kant naar boven op een met bakpapier beklede bakplaat. 
Snipper de uien. Rasp de cheddar. Laat de tonijn uitlekken maar bewaar 1 el olie (per 
4 personen). Meng de bloemkoolrijst met de tonijn, de olie van de tonijn, ui, 50 g 
cheddar (per 4 personen), peper en eventueel zout. 



2. Vul de paprika’s met het tonijnmengsel. Verdeel er de rest van de cheddar over. Bak 
de paprika’s in het midden van de voorverwarmde oven in 15 min. gaar. 

Tip! Lekker met platte peterselie. 
 

Malse kip met bloemkoolrijst, linzen & Parmezaanse kaas 
koolhydraatarm 
4 personen  

- 2 tenen knoflook 
- 40 g Parmezaanse kaas 
- 3 g gedroogde Italiaanse 

kruiden 
- 345 g kipdijfilets 
- 3 el milde olijfolie 
- 500 ml kraanwater 
- 1 groentebouillontablet 
- 800 g linzen in blik 
- 800 g bloemkoolrijst 
- 1  citroen 
- 15 g verse krulpeterselie 

 
1. Snijd de tenen knoflook fijn. Meng de Parmezaanse kaas, Italiaanse kruiden en 

knoflook door elkaar. Halveer de kipdijfilets en leg de stukken tussen vershoudfolie. 
Sla de filets plat met de achterkant van een koekenpan tot een dikte van 1 cm. 

2. Bestrijk de kip met een ½ el olie (per 4 personen). Verdeel de helft van het 
kaasmengsel over de bovenkant van de stukken kip en druk goed aan. Verhit de rest 
van de olie in een koekenpan en leg de kip met de kaas naar beneden voorzichtig in 
de pan. Verdeel de rest van de kaas over de kip en druk goed aan. Bak de kip in 8 
min. goudbruin en gaar. Keer halverwege. 

3. Breng ondertussen het water aan de kook en verkruimel de bouillontablet erboven. 
Giet de linzen af en spoel onder koud stromend water. Verhit de hapjespan zonder 
olie of boter. Voeg de bloemkoolrijst, linzen en een scheut bouillon toe en roer tot 
deze is opgenomen. Herhaal dit tot de rijst gaar is. Breng op smaak met peper. 

4. Boen de citroen schoon, rasp de gele schil en pers de vrucht uit. Snijd de peterselie 
fijn. Schep de helft van de peterselie door de bloemkoolrijst en breng op smaak met 
1 tl citroenrasp en 2 el -sap (per 4 personen). Verdeel de rijst over de borden en leg 
de kip erop. Bestrooi met de rest van de peterselie. 

 

Romige kip met groene groenten & citroen 
Koolhydraatarm, glutenvrij 
4 personen  

- 2 uien 
- 2 tenen knoflook 
- 4 courgettes 
- 1 citroen 



- 400 g koelverse gesneden prei 
- 300 g scharrelkipfiletblokjes 
- 2 g gedroogde tijm 
- 250 ml kookzuivel 
- 40 g Parmigiano Reggiano 
- 200 g groene erwten fusilli 
- 75 g waterkers 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 

°C. 
2. Snipper de uien en snijd de 

tenen knoflook fijn. Snijd de 
courgettes in blokjes van 1 cm. 
Boen de citroen schoon en rasp de gele schil. Pers de vrucht uit. 

3. Meng de ui, knoflook, courgette, prei, kip, tijm, het citroenrasp, en 2 el citroensap 
(per 4 personen), de kookzuivel, kaas en peper in de ovenschaal. Bak 30 min. in het 
midden van de oven. Schep elke 10 min. om. 

4. Kook ondertussen de pasta in 5 min. beetgaar. Snijd de waterkers grof en meng met 
de pasta door de groente. 

 

Opperdepop: Kinderpaella 
Lactosevrij, kindvriendelijk 
4 personen 
 

- 1 rode paprika  
- 750 ml kraanwater 
- 1½ visbouillontablet 
- 0,05 g saffraan 
- 1 ui 
- 2 tenen knoflook 
- 250 g kipfilet 
- 2 el traditionele olijfolie 
- 250 g risottorijst 
- 400 g tomatenblokjes 
- 150 g verse doperwten 
- 200 g verse roze garnalen 
- 1 el citroensap 

 
1. Verwijder het steeltje en de zaadlijsten van de paprika en snijd het vruchtvlees in 

blokjes. Breng het water in een pannetje aan de kook en los de bouillontabletten 
erin op. Zet het vuur laag en roer de saffraan erdoor. Houd de bouillon warm. 

2. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Snijd de kip in kleine blokjes. Verhit de olie in 
een hapjespan. Fruit de ui en knoflook 1 min. Voeg de kip toe en bak 1 min. mee. 

3. Schep de blokjes paprika en de rijst erbij. Bak het geheel al omscheppend nog 2 min. 
Voeg de tomatenblokjes toe en schep het geheel goed om. Schenk er zo veel warme 
bouillon op dat de rijst net helemaal onder staat. Laat de rijst onafgedekt 15 min. op 
laag vuur koken. 



4. Meng de doperwten door de rijst en laat het geheel nog 10 min. zachtjes koken. 
Voeg nog wat extra bouillon toe als de rijst te droog wordt. Meng 2 min. voor het 
einde van de bereidingstijd de garnalen erdoor. Breng de paella op smaak met 
citroensap, peper en eventueel zout. 

 

Opperdepop: pitabroodje met tonijn 
vis, kindvriendelijk 
4 personen 
 

- 6 cherrytomaten  
- 160 g tonijnstukken in olijfolie 
- 3 el maiskorrels in pot 
- 1 zoetzure augurk 
- 1 sjalot 
- 2 takjes verse basilicum 
- 1 el citroensap 
- 4 afbakshoarmabroodjes (volkoren 

of groentebroodje (AH)) 
 

1. Snijd de tomaatjes in vieren. Schep de tonijn met de olie in een kom en maak los met 
een vork. Laat de maïskorrels uitlekken. Snijd de augurk in kleine blokjes, snipper de 
sjalot en hak de basilicumblaadjes fijn. 

2. Meng de tonijn met de tomaatjes, sjalot, maïskorrels, augurk en het basilicum in een 
kom. Voeg het citroensap toe en breng op smaak met peper en eventueel zout. 
Rooster de broodjes goudbruin. Laat een beetje afkoelen en snijd half in. Duw iets 
open en vul met de tonijnsalade. 

Tip! Maak een dubbele hoeveelheid, zodat je er een lichte avondmaaltijd van kunt maken. 
 

Opperdepop: slimme cannelloni 
kindvriendelijk 
4 personen 
 

- 1 teen knoflook  
- 1 ui 
- 2 el traditionele olijfolie 
- 250 g rundergehakt 
- 670 ml sugo pastasaus kruiden 
- 8 lasagnebladen 
- 125 g mozzarella 
- 75 g geraspte kaas 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Pers de knoflook uit en snipper de ui. Verhit de 

olie in een ruime koekenpan en fruit de knoflook en ui 1 min. Voeg het gehakt toe en 
bak het rul. Meng 100 ml tomatensaus erdoor en laat het gehaktmengsel nog 2 min. 
zacht sudderen. 



2. Snijd de lasagnebladen over de breedte doormidden, zodat je in totaal 16 bladen 
hebt. Verdeel het gehaktmengsel over één kant van de bladen en rol ze op. Vet de 
ovenschaal in. Schep enkele eetlepels tomatensaus op de bodem van de ovenschaal. 
Leg de pastarolletjes er naast elkaar op en schenk de rest van de tomatensaus 
erover. Verdeel de mozzarella en geraspte kaas over de rolletjes. 

3. Zet het gerecht ca. 20 min. in de oven, tot de kaas is gesmolten en licht goudbruin is. 
Tip! Lekker met een salade met paprika en tomaat. 
 

Opperdepop: knapperige courgetterolletjes 
Kindvriendelijk 
15 stuks 

- 150 g courgettes  
- 1 ui 
- 3 el traditionele olijfolie 
- 100 g zachte geitenkaas 
- 5 diepvries filodeeg 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. 

Snijd de courgette in kleine 
blokjes (brunoise) en snipper de 
ui. 

2. Verhit de olie in een koekenpan 
en fruit de ui 1 min. Voeg de courgette toe en bak 3-4 min., tot de courgette zacht is. 
Verkruimel de geitenkaas erdoor en voeg peper en eventueel zout toe. Neem de pan 
van het vuur. 

3. Leg de plakjes filodeeg op een werkblad en snijd ze over de breedte in drie repen van 
gelijke grootte. Dek het filodeeg waarmee je niet werkt af met een vochtige doek om 
uitdroging te voorkomen. 

4. Bestrijk de randen van een reep deeg dun met wat olie. Schep op een smalle kant 
van een reep 1 el van het courgettemengsel. Vouw de zijkanten over de vulling en rol 
de reep deeg op. Plak de rand met een beetje olie dicht. Maak zo ook de rest van de 
rolletjes. 

5. Leg de rolletjes op een met bakpapier beklede bakplaat en bestrijk de bovenkant 
met een beetje olie. Bak de rolletjes in de oven in ca. 20 min. goudbruin en 
knapperig. Neem uit de oven en laat afkoelen tot lauwwarm. 

 

Eenpanspasta met 
gehaktballetjes 
4 personen  

- 12 Hollandse runderballetjes 
- 300 g penne 
- 400 g Italiaanse roerbakgroente 

courgette 
- 690 g passata di pomodoro fijn 

gekruid 
- 700 ml kraanwater 



- 200 g mozzarella maxi 
- 15 g verse basilicum 

 
1. Doe de runderballetjes, penne, roerbakgroente en passata met het water in een 

hapjespan. Breng met de deksel op de pan aan de kook. Kook zonder deksel op 
middelhoog vuur in 12 min. gaar. Roer regelmatig. 

2. Snijd de mozzarella in blokjes. Neem de pasta van het vuur en roer de mozzarella en 
de basilicumblaadjes erdoor. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Verdeel 
over de diepe borden. 

 

Vegabolognese met kastanjechampignons, gnocchi & 
mozzarella 
Vegetarisch 
4 personen 

- 5 el milde olijfolie  
- 800 g koelverse gnocchi 
- 3 tl gedroogde salie 
- 400 g kastanjechampignons 
- 200 g vegetarische basis rulstukjes 
- 400 g fijne Italiaanse 

roerbakgroente 
- 800 g fijngesneden tomaten 

knoflook-ui in blik 
- 15 g verse bieslook 
- 125 g mozzarella 

 
1. Verhit 3/5 van de olie in een grote koekenpan en bak de gnocchi met de salie in 15 

min. goudbruin en krokant. Schep regelmatig om. 
2. Veeg ondertussen de champignons schoon met keukenpapier en snijd in kwarten. 

Verhit de helft van de rest van de olie in de hapjespan en bak de champignons 3 min. 
op hoog vuur. Voeg de rulstukjes toe en bak 2 min. mee. Neem uit de pan. 

3. Verhit de rest van de olie in dezelfde pan en bak de roerbakgroente 3 min. op 
middelhoog vuur. Voeg de tomaten toe, breng aan de kook en laat op laag vuur 5 
min. stoven. Voeg de champignons met het rulgehakt toe en verwarm nog 3 min. 
Breng op smaak met peper en eventueel zout. 

4. Snijd ondertussen de bieslook fijn en scheur de mozzarella in stukjes. Verdeel de 
gnocchi over diepe borden en schep de saus erop. Verdeel de mozzarella erover en 
bestrooi met de bieslook. 

Tip! Je kunt de saus al 1 dag van tevoren maken. Bak de gnocchi voor het serveren. 
 

Fusilli met groentesaus en hamblokjes 
4 personen 
 



- 300 g fusilli  
- 1 el traditionele olijfolie 
- 450 g macaroni-spaghettigroente 
- 250 g hamblokjes 
- 520 g pastasaus basilicum 
- 50 g Grana Padano 32+ 

 
1. Kook de fusilli beetgaar volgens de 

aanwijzingen op de verpakking. Verhit 
ondertussen de olijfolie in een 
hapjespan en bak de groenten 5 min. 
op middelhoog vuur. 

2. Voeg de hamblokjes toe en bak 1 min. mee. Schenk de pastasaus bij het groente-
hammengsel en warm 2 min. goed door. 

3. Giet de pasta af en meng door de saus. Rasp er de Grana Padano over en serveer. 
Tip! Lekker met basilicumblaadjes. 
 

Taco’s met gehakt, kidneybonen en guacamole 
4 personen 

- 1 el milde olijfolie  
- 300 g rundergehakt 
- 1½ el Mexicaanse tacokruiden 
- 400 g Mexicaanse roerbakgroente 
- 400 g kidneybonen in blik 
- 8 gordita's 
- ½ krop ijsbergsla 
- 200 g koelverse guacamole 
- 300 g salsa mild 
- 125 ml sour cream 

 
1. Verhit de olie in een wok of hapjespan en bak het gehakt samen met de tacokruiden 

op hoog vuur in 3 min. rul. Voeg de roerbakgroente toe en bak 3 min. Mee. 
2. Doe de kidneybonen in een vergiet, spoel af en laat uitlekken. Voeg toe aan het 

gehaktmengsel en bak nog 3 min. op middelhoog vuur. Breng op smaak met peper 
en zout. 

3. Verwarm ondertussen de gordita’s volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
4. Snijd de ijsbergsla in dunne reepjes. Zet de gordita’s, guacamole, salsa, sour cream, 

het gehakt-bonenmengsel en de sla op tafel. Laat iedereen zijn eigen taco’s vullen. 
 

Vegetarische linzenstoof met paprika en mais 



vegetarisch, koolhydraatarm 
4 personen 

- 2 uien  
- 1 zak paprikamix 
- 320 g vegetarische kipstuckjes 
- 3 el olijfolie 
- 3 tl Euroma Original spices Jonny Boer 

Al-Andalus 
- 800 g linzen in blik 
- 300 g maïskorrels in blik 
- 125 ml zure room 

 
1. Snijd de uien in halve ringen. Halveer de paprika’s, verwijder de steelaanzet en 

zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in reepjes van een ½ cm breed. Snijd de 
kipstuckjes in vieren. Verhit de olie in een hapjespan, braadpan of wok en fruit de ui 
3 min. op laag vuur. Zet het vuur hoog, voeg de paprika en kipstuckjes toe en 
roerbak 3 min. Zet het vuur laag en bestrooi het mengsel met 2 tl al-andalus en 
eventueel zout. 

2. Doe ondertussen de linzen en mais in een vergiet, spoel af en laat goed uitlekken. 
Voeg de linzen en mais toe aan de paprika en kipstuckjes en laat met de deksel op de 
pan op laag vuur in 10 min. gaar worden. Roer de rest van de al-andalus en 
eventueel zout door de zure room. Serveer de linzenstoof met de zure room ernaast. 

 

Pompoenspaghetti met kipgehaktballetjes en Parmezaanse 
kaas 
koolhydraatarm 
4 personen  

- 300 g sjalotten 
- 2 tl gedroogde salie 
- 300 g kipgehakt naturel 
- 2 el (olijf)olie 
- 70 g tomatenpuree 
- 200 ml water 
- 400 g rivolo-cherrytomaten 
- 250 g verse spaghetti 
- 800 g pompoenspaghetti 
- 75 g Parmigiano Reggiano 

 
1. Snijd de sjalotten in ringetjes. Meng de salie, peper en zout door het kipgehakt en 

vorm met vochtige handen 4 balletjes per persoon. Verhit de olie in een hapjespan 
en bak de sjalot 3 min. op middelhoog vuur. Voeg de gehaktballetjes toe en bak in 5 
min. rondom goudbruin. 

2. Roer ondertussen de tomatenpuree los met het water. Voeg samen met de tomaten 
toe aan de gehaktballetjes. Breng aan de kook en laat 5 min. afgedekt op laag vuur 
koken. 



3. Kook ondertussen de verse spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
Voeg de laatste minuut de pompoenspaghetti toe. 

4. Rasp de kaas. Schep de helft door de saus. Verdeel de pompoenspaghetti en saus 
over de borden. Bestrooi met de rest van de kaas. 

Tip! Lekker met basilicum. 
 

Ovenschotel met vegagehakt 
Vegetarisch  
4 personen  

- 1¼ kg iets kruimige aardappelen 
- 3 rode uien 
- 2 el (olijf)olie 
- 350 g vega fijngehakt 
- 1 el Euroma Hollandse kruiden 

voor groenten (potje 62 g) 
- 600 g koelverse gebroken 

sperziebonen 
- 30 g ongezouten roomboter 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 ˚C Schil de aardappelen en snijd ze in stukken van 2 

cm. Kook in 15 min. gaar. Giet af en vang een kopje kookvocht op. Snijd ondertussen 
de uien in halve ringen. Verhit de olie in een hapjespan en fruit de ui 5 min. op laag 
vuur. Voeg het gehakt en de kruiden toe en bak 5 min. op middelhoog vuur. 

2. Kook ondertussen de sperziebonen 6 min. in water met eventueel zout. Giet af en 
laat uitlekken. Meng de sperziebonen door het gehakt. Neem de pan van het vuur. 
Stamp de aardappelen met wat kookvocht en de boter met de pureestamper tot 
puree. Breng eventueel op smaak met zout. Schep het gehaktmengsel in de 
ovenschaal en verdeel de puree erover. Maak er met de tanden van een vork een 
ruitjespatroon in. Bak ca. 20 min. in het midden van oven. 

Tip! Je kunt de puree 2 dagen van tevoren maken, dan staat je gerecht nog sneller in de 
oven. Bewaar afgedekt in de koelkast. 
 

Courgette carbonara 
4 personen 
 

- 200 g riso pasta  
- 4 courgettes 
- 200 g spekreepjes 
- 30 g ongezouten roomboter 
- 30 g tarwebloem 
- 250 ml volle melk 
- 150 g geraspte belegen 30+ kaas 

 
1. Verwarm de oven voor op 190 °C. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de 

verpakking beetgaar, giet af en laat afkoelen onder koud stromend water. 



2. Halveer ondertussen de courgettes in de lengte en hol uit met een lepel. Snijd het 
uitgelepelde vruchtvlees fijn en laat uitlekken in een vergiet. Leg de courgettes op 
een met bakpapier beklede bakplaat. 

3. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en bak het spek in 5 min. goudbruin en 
krokant. Laat uitlekken op keukenpapier. 

4. Smelt ondertussen de boter op laag vuur in een pan met dikke bodem en voeg de 
bloem toe. Bak al roerend 3 min. op laag vuur (roux). Voeg al roerend beetje bij 
beetje op laag vuur de melk toe, zet het vuur hoger en breng aan de kook. Laat op 
laag vuur 3 min. zachtjes koken. Roer regelmatig. Neem van het vuur. 

5. Schep het spek, courgettevruchtvlees, de pasta en kaas door de saus. Breng op 
smaak met peper en eventueel zout. Verdeel over de courgettes en bak in ca. 20 
min. in het midden van de oven goudbruin. 

  



Tussendoortjes 

Hartige chili notenchunks 

vegetarisch 

 
- 45 gram pompoenpitten 
- 60 gr amandelen 
- 30 gr zonnebloempitten 
- 40 gr pistache noten 
- 10 gr gepofte quinoa 
- 2 el honing (of kokosolie) 
- paprika poeder 
- Himalaya zout 
- Chili poeder 
- Rozemarijn 

 
1. Verwarm de oven voor op 170 graden. 
2. Stamp de amandelen een beetje fijn (in een vijzel). 
3. Gooi dan alle ingrediënten in een kom en roer goed door. 
4. Pak een kleine ovenschaal en leg daar een bakpapiertje in. 
5. Strooi het notenmengsel in de ovenschaal en druk voorzichtig aan met de bolle kant 

van een lepel. 
6. Zet voor 15 minuten in de oven en laat daarna helemaal afkoelen. 
7. Snijd in repen. 

 

Geroosterde nootjes 

vegetarisch 

 
- 125 gram ongebrande, ongezouten noten 
- 1 tl olijfolie 

Kruidenmix 1 (pittig): 
- ½ tl gedroogde peterselie 
- ¼ tl knoflookpoeder 
- ¼ tl uienpoeder 
- ¼ tl cayennepeper 
- ½ tl paprikapoeder 

Kruidenmix 2: 
- ¼ tl paprikapoeder 
- ¼ tl paprikapoeder pikant 
- ¼ tl gedroogde peterselie  
- ¼ tl kerriepoeder (ongezouten!) 
- ¼ tl gemalen mosterdpoeder 

 

1. Maak een papje van de olie met de kruidenmix. Wentel de noten er goed doorheen. 
Leg ze op een bakplaat bekleed met bakpapier. 



2. Verwarm de oven op 60-70 graden en laat de noten 20 minuten roosteren. Schep 
ze halverwege een keertje om. Laat ze een beetje afkoelen. 

3. Dep de noten hierna voorzichtig met wat keukenpapier schoon, om de overtollige 
olie te verwijderen. In principe moet je, als je een theelepel olie gebruikt, geen vette 
noten overhouden. 

 
Tip! De noten zijn ook lauwwarm heerlijk! Bewaar de noten in een goed afgesloten 
trommeltje. 
 

Kaneelkoekjes 

koolhydraatarm, vegetarisch 
ongeveer 10 koekjes 
 

- 200 gram havermeel (je kunt ook 
havermout/havervlokken even fijnmalen in 
een keukenmachine) 

- 2 ½ tl kaneel 
- 2 tl vanillepoeder (vanille extract mag ook. 

Dan zou ik 1,5 tl gebruiken) 
- 1 tl bakingsoda (of bakpoeder) 
- 1 el citroensap 
- 70 gram zachte kokosolie 
- 50 ml havermelk (amandelmelk mag ook) 
- 2 el ahornsiroop (of agavesiroop, of honing) 
- Optioneel: handje walnoten (of pecannoten), 

in kleine stukjes 
 

1. Verwarm de oven voor op 160 graden ℃.  
2. Doe alle droge ingrediënten in een kom, roer 

alles door elkaar en voeg er de kokosolie, 
siroop, melk en citroensap bij.  

3. Roer nogmaals.  
4. Maak er vervolgens een deegbal van en 

verdeel dit in +/- 10 balletjes.  
5. Leg de balletjes op de met bakpapier beklede bakplaat en druk ze plat met je 

handpalm.  
6. Bak de koekjes in 15 minuten gaar in de oven.  
7. Zodra ze zijn afgekoeld zijn ze zacht van binnen en crunchy van buiten.  
 

Tip! In een afgesloten bakje, op kamertemperatuur. Ongeveer 3-4 dagen houdbaar. 
 

Koekjes 2 

vegetarisch 

 
- 115 gram rijstmeel 
- 20 gram amandelmeel 



- 3 eetlepels honing 
- 2 eetlepels kokosolie 
- 1 opgeklopt ei 
- 1 eetlepel vanille extract 
- ½ theelepel wijnsteenbakpoeder 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden 
2. Smelt de kokosolie 
3. Doe de droge ingrediënten in een grote kom: dus het rijstmeel, amandelmeel en 

wijnsteenbakpoeder. 
4. Klopt het ei op in een apart kommetje 
5. Doe dan de kokosolie en de honing bij de droge ingrediënten en daarna ook het 

vanille extract en als laatste het opgeklopt ei erbij. Meng en kneed even goed door 
tot je een mooi (ietwat vettig) deeg hebt. 

6. Maak dan kleine, dunne rondjes van het deeg met behulp van bijvoorbeeld een klein 
glaasje. 

7. Bak de koekjes 10 minuten. 
8. Laat ze helemaal afkoelen (ongeveer 40 minuten).  

 

Koekjes 3 

vegetarisch 

 

- 1 1/2 eetlepel  kokosolie  
- 1/4 theelepel wijnsteenbakpoeder 
- 1/4 theelepel baking soda 
- 3 eetlepels honing 
- 1 ei 
- 1/2 theelepel vanille extract 
- snufje zout 
- 25 gram boekweitkorrels/-vlokken 
- 60 gram rijstmeel 

 
1. Verwarm oven voor op 160graden 
2. Meng in een kom het rijstmeel met bakpoeder, baking soda en zout. 
3. Meng in een andere kom de gesmolten kokosolie, honing, het ei en vanille extract. 
4. Voeg de droge ingrediënten toe aan de kom met kokosolie en meng goed. Als dit een 

egaal deeg is, meng er dan ook de boekweit doorheen. Het mengsel is behoorlijk 
vloeibaar, geen paniek. 

5. Maak met een eetlepel grote koekjes op de bakplaat. Zorg dat er voldoende afstand 
is, de het mengsel zal nog een beetje uitlopen en anders bakken de koekjes aan 
elkaar vast. 

6. Bak de koekjes ongeveer 10 aan een kant en keer ze dan om. Nog 5 minuutjes 
bakken aan de andere kant. Als ze uit de oven komen zijn ze nog wat zacht, maar 
nadat ze zijn afgekoeld zijn de koekjes lekker knapperig! 

 



Koekjes 4 

vegetarisch 

 
- 130 gram boekweitmeel 
- 3 eetlepels honing 
- 1 theelepel baking soda 
- 1 theelepel bakpoeder 
- 50 gram kokosolie 
- 2 theelepels vanille extract 
- 2 eetlepels water 

 
1. Doe alle droge ingrediënten in een kom: boekweitmeel, rijstmeel, baking soda en 

bakpoeder. 
2. Smelt de kokosolie en doe dit samen met de honing bij het meel, samen met het 

vanille extract en twee eetlepels water. Kneed dit deeg tot een soepel geheel. 
3. Doe het deeg dan in wat aluminiumfolie en laat een half uurtje rusten in de koelkast. 
4. Haal het deeg uit de koelkast en kneed weer even door. Rol het deeg daarna uit tot 

ongeveer 1 á 2 cm dik en steek er koekjes uit met een vormpje of de bodem van een 
glas. 

5. Leg de koekjes op een bakplaat bekleed met bakpapier. 
6. Bak de koekjes 15-18 minuten op 190 graden mooi goudbruin. Laat ze goed afkoelen 

en bewaar ze in een luchtdichte pot of doos. Ze zijn na 5-6 dagen nog steeds lekker! 
 

Cake met blauwe bessen 

vegetarisch 

 
- 200 gr amandelmeel 
- 1 tl bakpoeder  
- 4 eieren 
- 2 el honing 
- 1/2 tl vanille extract 
- 60 gr kokosolie, gesmolten 
- 75 gr blauwe bessen 

 

1. Verwarm de oven voor op 150˚C. Bekleed je bakblik met bakpapier. 
2. Doe amandelmeel en de bakpoeder bij elkaar in een kom en meng even door. Breek 

de eieren boven de kom en klop goed tot alles gemengd is. Voeg honing en vanille 
toe en roer erdoor. 

3. Als laatste voeg je de gesmolten kokosolie erdoor en klop het geheel voor 5 minuten 
goed door met mixer of keukenmachine. 

4. Doe de blauwe bessen er als laatste bij en roer die er even doorheen. 
5. Giet het beslag in je cakeblik en zet in de oven voor een minuut of 50 of tot 

goudbruin en gaar. 
 



Rijstsnacks 

vegetarisch 
 

- 7 eetlepels boter 
- ½ kopje honing 
- 1/3 kopje notenboter 
- 1 ½ theelepel vanille extract 
- 4 kopjes gepofte rijst 
- Handjevol noten naar keuze 

 

1. Smelt de boter op medium vuur. Als de boter bijna helemaal gesmolten is, voeg dan 
de honing en notenboter toe. Blijf goed roeren. Het mengsel gaat een beetje 
bubbelen. Laat het nog 3 minuutjes op het vuur staan, af en toe roeren. 

2. Haal dan de pan van het vuur en doe het vanille extract erbij. Voeg ook de gepofte 
rijst toe. 

3. Leg een vel bakpapier in een bakje/bakvorm en schenk daar het mengsel in. Zet het 
bakje nu 2-3 uur in de koelkast of een half uurtje in de diepvries. Het is klaar als het 
mengsel stevig aanvoelt aan de bovenkant. 

4. Snijd het nu in reepjes op blokjes. 
5. Bewaren in een luchtdicht bakje. 

Crispie quinoa cinnamon sugar 

vegetarisch 

 
- 1 cup gekookte quinoa 
- 1/2 tl kaneel 
- 1 el honing/agavesiroop 
- Verwarm de oven op 180 graden 

 
1. Mix alle ingrediënten in een kom.  
2. Verdeel het over een bakplaat en bak 

ongeveer 20 minuutjes. Halverwege even 
alles doorroeren zodat het niet gaat 
aanbranden. 

3. Helemaal laten afkoelen voordat je het in 
een bakje doet. 
 

Tip! Bewaren in een afgesloten bakje. Ongeveer 6 weken houdbaar. 
 
 
 
 



Italiaanse kruiden quinoa  
vegetarisch 

 
 1 cup gekookte quinoa 
 1 tl Italiaanse kruiden 
 1/4 tl zout 

 
1. Verwarm de oven op 180 graden. 
2. Mix alle ingrediënten in een kom.  
3. Verdeel het over een bakplaat en bak 

ongeveer 20 minuutjes. Halverwege even 
alles doorroeren zodat het niet gaat 
aanbranden. 

4. Helemaal laten afkoelen voordat je het in 
een bakje doet. 

 
Tip! Bewaren in een afgesloten bakje. Ongeveer 6 weken houdbaar. 
 

Quinoa repen 

vegetarisch 

 
- 1 cup gedroogde dadels 
- 1/2 cup notenpasta 
- 3 – 4 eetlepels agavesiroop/rijststroop 
- 2 – 4 eetlepels water 
- 1 1/2 cups quinoa vlokken 

 
1. Leg de dadels in een kommetje met warm water. 
2. Verwarm de oven voor op 160 graden. 
3. Bekleed een bakvorm met bakpapier. 
4. Laat de dadels nu even uitlekken en doe ze in de keukenmachine tot ze redelijk fijn 

zijn gemalen. 
5. Voeg nu de notenpasta en agavesiroop/rijststroop en maal met de keukenmachine 

tot er een soort deegmassa begint te vormen. 
6. Voeg water toe, 1 eetlepel per keer tot het deeg weer langzaam van elkaar loslaat en 

zich gaat verspreiden. 
7. Voeg nu de quinoa vlokken toe en pulseer tot de vlokken gemengd zijn met de 

massa. 
8. Doe nu het 'deeg' in de bakvorm en druk het aan met je handen. 
9. Zet de bakvorm 25-30 minuutjes in het midden van de oven tot de randjes bruin 

beginnen te worden en niet meer plakken. 
10. Laat het baksel in de bakvorm helemaal afkoelen. Snijd het dan in stukjes en leg de 

stukken nog even op een rekje zodat ze nog iets steviger worden. 
 
Tip! Bewaar ze in een luchtdicht bakje in de koelkast, ongeveer 5 dagen houdbaar. 



 

Hartige popcorn 

koolhydraatarm, vegetarisch 

 
- olijfolie 
- pofmaïs 
- kruiden naar keuze (madras kruiden zijn lekker, paprika poeder, rozemarijn, 

Provençaalse kruidenmix..) 
- snufje zout 

 
1. Neem een grote pan met dikke bodem en verwarm een flinke eetlepel olijfolie. Zorg 

dat de olie niet walmt, dan is de olie te heet en gaat het mis. 
2. Voeg een klein kopje pofmaïs toe, deksel op de pan en laat het poffen van de mais 

beginnen. Schud de pan regelmatig. 
3. Voeg de kruiden en een snufje zout toe aan de popcorn en hussel flink zodat de 

kruiden zich goed verdelen. 
 

Vegan wafels 

vegan, vegetarisch 
ongeveer 8 wafels 
 

- 160g boekweitmeel 
- 1 tl bakpoeder 
- 240ml plantaardige melk 
- 175g appelmoes 

 
1. Meng eerst het boekweitmeel met het bakpoeder. 
2. Voeg erna langzaam roerend de melk toe. 
3. Voeg als laatste al roerend het appelmoes toe. 

Het is belangrijk om je wafelijzer super goed in te vetten, anders zullen de wafels eraan 
vastkleven. 
 
Tip! Ongeveer 2 dagen houdbaar in een afgesloten bakje of blik. Op een bord overdekken 
met folie kan ook. 
 

Pepernoten 

vegetarisch 
 

- 150 gram spelt- of boekweitmeel 
- 50 gram amandelmeel 
- 2 theelepels speculaaskruiden 
- 4 theelepels kaneel 
- 5 eetlepels kokosolie 
- 4 eetlepels plantaardige amandelmelk 
- 1 el rijststroop 



 
1. Verwarm de oven voor op 175 graden. 
2. Verwarm het kokosvet tot vloeibare olie. 
3. Giet in een kom samen met alle ingrediënten. 
4. Meng alles goed door elkaar tot een deeg. 
5. Kneed er balletjes van, en druk ze plat tot pepernoten. 

Is het deeg te droog? Voeg dan extra melk toe. Is het te nat, voeg dan nog wat extra meel 
toe. Lukt het niet om er balletjes van te draaien? Plaats het deeg een tijdje in de koelkast. 

6. Verdeel de pepernoten op een bakplaat met bakpapier. 
7. Plaats voor 20 minuten in de voorverwarmde oven. 
8. Wacht zeker totdat de kruidnoten lichtbruin kleuren. 

 
Tip! Voor een knapperig pepernootje, nog even geduld. Laat ze even afkoelen buiten de 
oven, dan zijn ze in no time krokant. 
 

Paleo applecrumble 

koolhydraatarm, vegetarisch 
1 persoon 
 

- 2 kleine golden delicious appels 
- hoeveelheid kaneel naar smaak 
- 25 – 30 gram amandelmeel + 1 eetlepel 
- ½ theelepel ahornsiroop 
- 1 theelepel kokosolie (harde vorm) 
-  
1. Was de appel en snijd deze in kleine 

blokjes. Je kunt de schil er gewoon 
aanlaten. Doe de stukjes appel in een 
ovenbestendig schaaltje. 

2. Verwarm de oven ondertussen voor op 
200°C. 

3. Strooi een hoeveelheid kaneel en 1 
eetlepel amandelmeel over de appel en 
schep dit even goed om. 

4. Doe vervolgens de kokosolie samen met 
het ahornsiroop en de rest van het 
amandelmeel in een kommetje en wrijf 
de ingrediënten tussen koude vingers tot 
een crumble. 

5. Verdeel de crumble-laag over de appel en bak de appelcrumble in het midden van de 
oven in ongeveer 25 minuten goudbruin. 

 

Homemade eierkoek 

koolhydraatarm, vegetarisch 
8-10 eierkoeken 



 
- 200 gram amandelmeel (ander meel mag ook 

maar met amandelmeel worden ze het 
luchtigst. Kan ook 100 gram amandelmeel en 
100 gram ander meel bijvoorbeeld) 

- 3 eetlepels honing 
- 4 eieren 
- 1 ½ theelepel bakpoeder  
- Beetje citroensap 
- Beetje zout 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 graden. 
2. Mix alle ingrediënten in een vetvrije kom en 

bekleed een bakplaat met bakpapier. 
3. Schep met een diepe grote (soep)lepel beslag 

op de bakplaat en vorm met de lepel een ronde 
eierkoekvorm. Klein of groot, wat jij wil! 

4. Bak 10 minuutjes in de oven. 
 
Tip! Lekker met wat bosvruchten!  
 

Quinoakoekjes 
vegetarisch 
6-8 koekjes 
 

- 150 gram quinoa 
- 3 bosuitjes  
- Paar takjes koriander 
- 1-2 cm verse gember 
- 2-3 eieren 
- 3 eetlepels kikkererwtenmeel 
- 120 gram maiskorrels 
- Beetje zout 
- 2 eetlepels kokosolie 

 
1. Kook de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking. Spoel af met koud water 

en laat goed uitlekken. 
2. Hak de bosuitjes en de koriander fijn, schild de gember en hak die ook fijn. Spoel de 

maiskorrels goed af. 
3. Klop in een kom de eieren en roer ze samen met het kikkererwtenmeel tot een glad 

beslag. Voeg hieraan de gekookte quinoa, de bosuitjes, koriander, mais en gember 
en het zout toe en roer alles goed door. 

4. Verhit in een koekenpan de olie en schep kleine hoopjes van het beslag in de pan. 
Druk ze een beetje plat en bak ze aan weerszijden bruin. 

 



Tip! De afgekoelde koekjes kun je 2-3 dagen in een afgesloten bakje in de koelkast bewaren. 
Een dipsaus van mayo met wat water en kruiden is hier ook heel lekker bij! 
 

Havermoutkoekjes 

vegetarisch 
 

- 100 gram havermout 
- 60 ml kokosolie 
- 2 eetlepels honing 

 
1. Verwarm de oven voor op 160 graden. 
2. Smelt de kokosolie en honing in een pannetje en voeg de havermout hieraan toe. 
3. Maak met een lepel koekjes op je bakplaat. Bak de koekjes 20 minuten in de oven. 
4. Laat ze even afkoelen, dan worden ze pas hard. 

 

Havermoutbroodjes 

vegetarisch 
4 broodjes 
 
– 100 gram havermout, fijngemalen in de blender 

– 100 gram Griekse yoghurt (10% vet) 

– 2 eieren 

– snufje zout 
 

1. Verwarm de oven voor op 180 graden en bedek 
een bakplaat met bakpapier. Mix de 
ingrediënten door elkaar met een staafmixer of 
een garde.  

2. Schep het beslag op de bakplaat in vier kleine 
rondjes. Schuif de plaat 20 tot 25 minuten in de 
oven. De broodjes zijn klaar wanneer ze stevig 
en goudbruin zijn. 

 
Tip! Lekker om de laatste paar minuten wat geraspte 
kaas erover te strooien en laten smelten in de oven. 
Ook heel lekker met wat kruiden-roomkaas, met pesto 
en tomaatjes of hüttenkäse en komkommer. 
 

Bananenbrood 

vegetarisch 
12 plakjes 
 

- 4 el roeryoghurt 
- 6 el (zachte/gesmolten) kokosolie 
- 2 tl vanille extract 



- 5 bananen, het liefst bijna té rijp 
- 250 gram (spelt)bloem 
- 1 tl bakpoeder 
- 1+2 tl baksoda 
- 3 el appelazijn 
- Snuf zeezout 
- 100 gram ongebrande walnoten 
- 100 gram pure chocolade 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 graden. 
2. Bekleed een cakeblik met bakpapier. 
3. Doe de yoghurt, kokosolie, vanille en de bananen in een blender. Breek de bananen 

in wat kleinere stukken. Mix tot er een glad geheel ontstaat. 
4. In een grote kom meng je de bloem, bakpoeder, 1 tl baksoda en zeezout. Roer door 

elkaar met een lepel en voeg het bananenmengsel uit de blender toe. Roer niet te 
veel, maar tot het net gemengd is. Het maakt niet uit dat er klontjes in zitten. 

5. Neem nu een glas waar je 2 tl baksoda en 3 el appelazijn in doet. Dit geeft en reactie 
en gaat bruisen. Schud dit mengsel bij het bananenmengsel en meng het er goed 
doorheen. 

6. Laat het beslag even staan en hak ondertussen de walnoten en chocolade in kleinere 
stukken. Voeg de noten en stukjes chocolade toe en vouw dit door het beslag. Giet 
het beslag in het cakeblik, verdeel en strijk de bovenkant plat. 

7. Zet in het midden van de oven en bak voor ongeveer 35-40 minuten. Let op: soms 
heeft het net iets langer of juist korter nodig. Dit hangt van de oven en het cakeblik 
af. Prik na 30 minuten met een saté prikker in de cake, komt deze er schoon uit? Dan 
is de cake gaar. Zo niet, zet de cake dan terug in de oven en prik na 5-10 min 
nogmaals met de saté prikker. 

8. Wanneer de prikker er schoon uitkomt, laat je de cake voor 5-10 min afkoelen in de 
vorm en dan kun je de cake aansnijden. 

 
Tip! Vries de plakjes los van elkaar in (in plastic zakjes of bakjes) en neem elke ochtend een 
plakje uit de vriezer. Tegen de tijd dat je zin hebt in een tussendoortje is ie ontdooid. Ideaal! 
 

Havermoutrepen met blauwe bessen 

vegetarisch 
8-10 repen 
 

-  150 gram havermout 
- 100 gram blauwe bessen 
- 75 ml amandelmelk 
- 10 dadels (ontpit!) 
- 50 gram amandelen 
- 50 ml honing 
- 3 el kokosolie 
- 1 tl vanille extract 

 



1. Verwarm de oven voor op 180 graden. 
2. Smelt de kokosolie in een pannetje. Doe ondertussen de havermout, vanillepoeder 

en honing al in een mengkom en meng alles door elkaar. 
3. Als de kokosolie gesmolten is, doe deze dan samen met de amandelmelk bij het 

havermoutmengsel en meng alles goed door elkaar. 
Doe de dadels en amandelen in de keukenmachine en pulseer tot het grove stukjes 
zijn. Doe dan ook de eieren in de keukenmachine erbij en pulseer nog even tot alles 
goed gemengd is. 

4. Voeg het mengsel uit de keukenmachine in de kom erbij en doe er ook de blauwe 
bessen bij. Weer alles goed door elkaar roeren. 

5. Bekleed nu het cakeblik met bakpapier en doe hier voorzichtig het mengsel in. Druk 
het goed aan. Zet het voor ongeveer 30 minuutjes in de oven. 

6. Laat het helemaal afkoelen voordat je de cake in repen gaat snijden. 
 
Tip! De repen zijn 2-3 dagen houdbaar in een afgesloten bakje in de koelkast. Je kunt 
ze ook invriezen! 
 
 

Chocolade avocado balletjes 
koolhydraatarm, vegetarisch 

 

- 200 gram pure chocolade (70% of hoger)  
- 2 rijpe avocado’s 
- Eventueel (voor de vulling) gepofte 

quinoa en/of cacao nibs, gojibessen, 
gehakte noten, etc. 

- Ter decoratie: fijngemalen kokos, 
cacaopoeder 

 
1. Pureer de avocado’s, smelt de pure 

chocolade en meng dit goed door elkaar 
heen.  

2. Voeg eventueel de gepofte quinoa, 
cacao nibs, gojibessen, noten, rozijnen 
of iets anders wat je er lekker in vindt 
toe.  

3. Zet dit in de koelkast en laat het even afkoelen totdat de chocolade een beetje is 
gestold en je er balletjes van kunt draaien. Doe dit (let op: je krijgt wel plakhanden) 
en rol ze door de kokos of cacaopoeder.  

4. Nog even in de koelkast en dan zijn ze klaar. 
 
Tip! In de koelkast bewaren in een afgesloten bakje. Zijn 4-5 dagen houdbaar. 
 

Mango-yoghurt cake 
koolhydraatarm, vegetarisch 



 
 

- 250 gr havermeel – hiervoor vermaal je 
havermout tot meel  

- 75 gr amandelmeel 
- 3 eieren  
- 100 ml Griekse yoghurt 
- 150 gr mango – vers of kant en klaar in 

blokje gesneden uit de vriezer  
- 1 rijpe banaan 
- 1 flinke tl bakpoeder 
- 2 el honing 
- klein drupje vanille essence 
- mespunt kaneel 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 graden en 

vet een cakevorm in. Leg eventueel een 
stukje bakpapier op de bodem, zodat je de 
cake er straks mooi/makkelijker uitkrijgt. 

2. Vermaal de havermout fijn tot meel in je 
keukenmachine of in een blender. Je kunt 
ook kant en klare havermeel kopen, maar dit is duurder dan gewone havermout en 
je kunt het heel makkelijk zelf malen. 

3. Mix de eieren samen met de yoghurt, banaan, honing, vanille essence, kaneel en een 
snuf zout in twee minuten luchtig. Voeg de havermeel, amandelmeel en bakpoeder 
toe en mix kort tot een egaal beslag. 

4. Snijd de mango in hele kleine blokjes. Schep de helft van het beslag in de cakevorm 
en verdeel de mango erover. Schep de overige helft van het beslag in de vorm en bak 
de cake 40 – 45 minuten in het midden van de oven. Je kunt de mango ook gewoon 
in de kom door het beslag scheppen, maar zo weet je zeker dat je bij elke hap een 
stukje mango hebt. 

5. Laat de cake afkoelen en haal hem uit de vorm. Je kunt het maximaal drie tot vier 
dagen bewaren.  
 

Tip! Snijd de cake in plakken en doe de helft in de vriezer. Hierdoor blijft hij zeker twee 
maanden goed. 
 

Citroen yoghurt cakejes 

vegetarisch 
10 stuks 
 



- 100 gr bloem 
- 60 gr havermout 
- 150 gr yoghurt 
- 50 gr kokosbloesemsuiker (of 3el 

honing) 
- 1 groot ei  
- 1 citroen 
- 90 ml zonnebloemolie (of olijfolie) 
- 2 tl bakpoeder 
- 15 gr maanzaad (optioneel) 

 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden 

en zet een muffinvorm en tien 
papieren vormpjes klaar. 

2. Meng in een grote kom de yoghurt 
met de zonnebloemolie, het ei, 
citroensap en rasp van een citroen 
met een garde door elkaar. 

3. Voeg daarna de bloem, havermout, 
maanzaad, kokosbloesemsuiker, 
bakpoeder en een snuf zout toe. Roer 
het geheel goed door en verdeel het 
beslag over de papieren vormpjes. 

4. Schuif de vorm voor 20 tot 25 minuten in het midden van de oven. Laat de muffins 
afkoelen en eet smakelijk maar!  

 
Tip! Je kunt ze eventueel ook invriezen. 
 

Brownies 
 

- 100 gram havermout 
- 200 gram ontpitte gedroogde dadels 
- 25 gram rauwe cacao poeder 
- Nootjes, als je die lekker vindt 

 
1. Doe de dadels eerst in een kommetje met warm water zodat ze wat zachter worden, 

ongeveer 10 minuutjes laten staan. Ondertussen kun je de cacao poeder en 
havermout (en nootjes) al in de keukenmachine doen zodat alles fijngemalen wordt. 
Als de dadels zacht genoeg zijn doe je die apart in de keukenmachine tot het een 
soort pasta is, nog wat stukjes dadel erin is niet zo erg. 

2. Dan doe je de fijngemalen havermout, cacaopoeder en dadelpasta bij elkaar, goed 
mengen tot het een grote bol is. Als het wat te droog is en niet blijft plakken kun je 
wat water erbij doen. Als het dan een bol is geworden leg je een velletje bakpapier in 
een bakje en hier leg je de bol brownie in. Goed aandrukken. Dan zet je het een 
uurtje in de diepvries. Na n uurtje eruit halen en dan kun je het in een afsluitbaar 
bakje in de koelkast bewaren. 



3. Als je het lekker vindt, kun je een extra laagje op je brownie maken. Deze giet je dan 
over de brownie als ie uit de diepvries komt. 
 

Voor het extra laagje op de brownie heb je nodig: 
- 2 eetlepels kokosolie 
- 2 eetlepels cacao poeder 
- 1 eetlepel agavesiroop 

 
4. Dit allemaal in een pannetje op laag vuur smelten en mengen en dan over de 

brownie verdelen en laten afkoelen in de koelkast. 
 

Bananenwortelmuffin met pecannoten 
lactosevrij, vegetarisch 

12 stuks 
 

- 2 bananen 
- 150 g winterpeen 
- 100 g ongezouten pecannoten 
- 2 middelgrote eieren 
- 150 g kokospalmsuiker 
- 150 g volkorenmeel 
- 2 tl bakpoeder 
- 1 el kaneel 

 

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Pel de bananen en prak fijn. Rasp de peen. Hak de 

pecannoten grof. Doe de eieren met de kokospalmsuiker en een mespunt zout in 

een kom en klop met een mixer in 3 min. luchtig. Zeef het meel, de bakpoeder en 

kaneel erboven en spatel luchtig erdoor. Meng de banaan, peen en pecannoten 

erdoor. 

2. Doe de cupcakevormpjes in de muffinvorm en verdeel het beslag over de vormpjes. 

Bak ca. 20 min. in het midden van de oven. Controleer na 15 min. met de satéprikker 

op gaarheid. Komt de prikker schoon uit een muffin, dan is deze gaar. 

Tip! Bewaar de muffins maximaal 3 dagen afgesloten buiten de koelkast. 

 
Cranberry pruimen notenreep 
lactosevrij, vegetarisch 

6 stuks 
 

- 130 g gedroogde pruimen zonder pit 
- 30 g gedroogde cranberry's 
- 40 g noten en zaden 
- 1 el lijnzaadolie 
- ½ tl gemalen kaneel 
- 30 g sesamzaad 



1. Maal de pruimen en cranberry’s 1 min. in de keukenmachine tot er een bal ontstaat. 

Doe in een kom, voeg de ontbijtgranen, lijnzaadolie en kaneel toe en kneed tot een 

samenhangend geheel. 

2. Vorm er een rechthoek van 18 x 10 cm van. Snijd de rechthoek in 6 repen, rol door 

het sesamzaad en wikkel in bakpapier. Laat 30 min. opstijven in de koelkast. 

Tip! Je kunt de repen in een afgesloten bakje een week in de koelkast bewaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


