KETO-PROOF GERECHTEN

Ketolicious
Oosterse Wijze

20IJKE

L
HEER TEN
P
RECE

Fotografie, recepten, vormgeving en opmaak: Elkehaptelt
Gepubliceerd in Nederland door: Elkehaptelt
Steenovenweg 7A, 5708 HN Helmond
Bekijk onze website www.elkehaptelt.nl voor meer informatie.
Disclaimer:
Dit boek is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk, niet als medische
handleiding. De recepten uit dit boek zijn niet bruikbaar als vervanging van
welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke
klachten een (natuur)arts. De uitgever en auteur zijn niet aansprakelijk voor
nadelige gevolgen die door gebruik van dit boek ontstaan.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever en auteur.

KETO-PROOF GERECHTEN
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Oosterse Wijze

Voorwoord
Wow.
Wat is er een hoop veranderd in de wereld sinds onze vorige editie
van Ketolicious…
Op moment van schrijven (September 2020) zitten we aan het
einde van de zomer die natuurlijk volledig in het teken stond van
het coronavirus.
Als deze unieke situatie ons iets heeft geleerd, dan is het wel hoe
zuinig we moeten zijn op onze gezondheid. Het laat zien hoe
kwetsbaar je kunt zijn als mens.
In mijn optiek ook een goede reden om extra gezond te blijven
eten.
Zonder suikers.
Zonder bewerkte troep.
Zonder stoffen die je lichaam niet goed kan verwerken zoals
gluten.
Een eetwijze die je voorziet van gezonde vetten en eiwitten voor
een sterk lichaam en een goede gezondheid. Dat is wederom
ons vertrekpunt geweest om een nieuwe versie van Ketolicious
te ontwikkelen.
En omdat we de afgelopen zomer niet op reis konden naar Azië,
hebben we bij Elkehaptelt besloten om Azië lekker naar Nederland
te halen! Op koolhydraatarme wijze.
Breng Thailand naar je toe met de Thai beef salad of de Tom
kha kai soep. Of breng jezelf in Indiase sferen met de Kip tikka
masala.
Deze receptenbundel bevat 20 Oosterse recepten die je perfect
binnen een keto eetwijze passen. Mijn favoriet? Het Stoofpotje
van witvis. Zelf voeg ik er wat extra chilivlokken aan toe. Ik ben
nogal pittig ingesteld!
Geniet ervan en veel kookplezier!
Namasté!
Jouw ketobuddy,
Dennis
P.S. nog een kleine mededeling:
Als je een doorgewinterde ketofanaat bent, dan weet je
waarschijnlijk al precies hoe het zit met de zogenaamde
macronutriënten tijdens dit koolhydraatarme dieet.

al precies hoe het zit met de zogenaamde macronutriënten tijdens
dit koolhydraatarme dieet.
Mocht je niet bekend zijn met het fenomeen van macro’s tellen of
heb je een kleine opfrisser nodig? Geen zorgen!
Macronutriënten zijn de voedingstoffen die het grootste gedeelte
van je voeding opmaken en energie leveren. Ze worden
opgedeeld in drie categorieën: vetten, eiwitten en koolhydraten.
In het keto dieet worden de koolhydraten beperkt. Geen (fruit)
suikers, geen granen, geen peulvruchten, geen aardappels dus.
Door koolhydraten te beperken zorg je ervoor dat je lichaam
steeds beter wordt in het gebruik van vetten als brandstof. En dus
niet alleen vetten uit je voeding, maar ook je eigen lichaamsvet!
Om dit mogelijk te maken is het zaak om een mooie balans te
vinden tussen vetten, eiwitten en koolhydraten.
Bij een keto dieet ligt deze verdeling op ongeveer 70-80% vet,
15-25% eiwitten, 5% koolhydraten.
De percentages zijn gebaseerd op het aantal calorieën dat je per
dag nodig hebt. Hierbij moet je in ogenschouw nemen dat vetten
per gram 9 calorieën bevatten, terwijl eiwitten en koolhydraten per
gram 4 calorieën bevatten.
Dit werkt als volgt:
Stel je energiebehoefte op een dag is 1500 kcal en je wil 75% uit
vetten krijgen, dan volgt de volgende rekensom.
1500 x 0,75 = 1125 kcal. Dit betekent dus dat je 1125 calorieën uit
vet wil krijgen. Om het dagelijkse aantal grammen vet te berekenen
deel je dus 1125 door 9.
Zo weet je dus dat je per dag ongeveer 125 gram vetten wil eten.
Dit hoef je gelukkig niet zelf te berekenen. Als je naar deze link
gaat en je gegevens invult rollen de getallen eruit: www.keto.nl/
keto-calculator.
Om je vetverbranding te optimaliseren en in ketose te blijven wil
je op dagelijkse basis niet meer dan 20 tot 30 gram koolhydraten
binnenkrijgen.
Succes!! En eet smakelijk!
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Fried rice met
varkensvlees

Macro’s (per portie)
Vetten
31,2 gr (54%)

Uiteraard bestaat deze keto-proof nasi uit
bloemkoolrijst.

Koolhydraten
13,2 gr (10%)

Eiwitten
47,1 gr (36%)

Porties: 2

522 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Snijd de wortel in stukjes. Kook de
boontjes gedurende 5 min in kokend

2.

3.

Ingrediënten

water (ze moeten nog beetgaar zijn), spoel

300 g

varkenshaasje

ze af onder koud water (zo blijven ze mooi

280 g

bloemkoolrijst

groen) en snijd in stukjes.

2 stuks

wortels

Snijd het varkensvlees in reepjes. Smelt

100 g

fijne boontjes

in een wokpan wat kokosolie en bak het

2 stuks

eieren

varkensvlees kort aan.

2 el

kokosolie

Voeg de groenten (wortel,boontjes en

2 el

coconut aminos

bloemkoolrijst), coconut aminos en de

2 el

chilisaus

chilisaus toe en laat alles nog enkele

1 teentje

knoflook

minuten zachtjes verder garen. Bak

4.

ondertussen 2 spiegeleitjes in wat

Garnering:

kokosolie.

koriander

Verdeel alles op twee borden, leg op elk

Bosuitje

bord een spiegeleitje en werk af met wat
koriander en wat ringetjes van bosui.
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Wortelsoep met
gember

Macro’s (per portie)
Vetten
53,5 gr (84%)

Wist je dat gember bekend staat als antioxidant én natuurlijke ontstekingsremmer?

Koolhydraten
15,6 gr (11%)

Eiwitten
6,8 gr (5%)

Porties: 2

572 calorieën per portie

Bereidingswijze
Ingrediënten

1.

Hak de knoflook , gember en ui fijn.

2.

Rasp de wortelen en snijd deze in stukken.

3.

Verhit een pan op een middelhoog vuur

0,5 teentje

knoflook

met de kokosolie. Bak hierin de knoflook,

2 cm

gember

gember en de ui zachtjes aan.

1 el

kokosolie

4.

Voeg de wortelen toe en bak 3 min mee.

0,5 stuk

witte ui

5.

Voeg de bouillon toe en breng aan de

200 g

wortelen

kook. Draai, als het kookt, het vuur laag en

400 ml

kippenbouillon

laat 20 minuten zachtjes koken totdat de

400 ml

kokosmelk

wortelen gaar zijn.

1 el

vissaus

6.

Pureer de soep met een staafmixer.

1 snufje

peper

7.

Voeg de kokosmelk toe en meng tot een
egale soep.

Garnering:

8.

Voeg de vissaus toe en peper naar smaak

koriander

9.

Verdeel de soep over 2 kommen en
garneer met de koriander.
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Wraps van kip met
cashewnoten

Macro’s (per portie)
Vetten
20,1 gr (49%)

Deze wraps zijn een pittige Oosterse
smaakexplosie dankzij de knoflook, chili en
gember!

Koolhydraten
9,1 gr (10%)

Eiwitten
38,7 gr (41%)

Porties: 2

372 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Snijd de knoflook fijn en rasp de gember
fijn.

2.
3.
4.
5.

Ingrediënten

Meng het kippengehakt met de look,

300 g

kippengehakt

gember, chilipasta en de chilivlokken.

4 bladeren

ijsbergsla

Verwarm de bakolie in de pan en bak het

30 g

cashewnoten

gehakt rul.

2 el

neutrale bakolie

Voeg op het einde de cashewnoten toe

1 el

chilipasta

en laat even mee opwarmen.

1 teentje

knoflook

Vul de bladeren ijsbergsla met het gehakt

1 snufje

chilivlokken

en werk af met wat ringetjes van een

5 cm

gember

bosuitje.
Garnering:
bosuitjes
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Scampi’s met
broccolirijst

Macro’s (per portie)
Vetten
28,5 gr (70%)

Een klassieke combinatie: scampi’s met knoflook. En
hartstikke Keto.

Koolhydraten
3,4 gr (4%)

Eiwitten
23,7 gr (26%)

Porties: 2

365 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Hak het teentje knoflook fijn.

2.

Verhit in een koekenpan 2 eetlepels

3.
4.

Ingrediënten

kokosolie en bak de knoflook zachtjes

12 stuks

scampi’s

aan.

400 g

broccolirijst

Voeg de scampi’s toe en bak gedurende

1 teentje

knoflook

2 minuten.

1 el

sambal oelek

Voeg de sambal oelek toe en laat zachtjes

4 el

kokosolie

verder garen.
5.

Verhit in een andere koekenpan 2
eetlepels kokosolie en bak de broccolirijst
kort .

6.

Verdeel de broccolirijst over 2 borden en
schik de scampi’s er bovenop.
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Macro’s (per portie)

Thai beef salad

Vetten
49,3 gr (67%)

Deze Thaise salade voorziet je van genoeg vetten en
eiwitten om de dag door te komen!

Koolhydraten
15 gr (9%)

Eiwitten
40,6 gr (24%)

Porties: 2

666 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Snijd de komkommer met een dunschiller
in lange slierten.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Ingrediënten

Snijd de paprika en de avocado in reepjes

300 g

biefstukken

en halveer de kerstomaten.

0,5 stuk

rode paprika

Verwijder de zaadlijst uit de chilipeper en

0,5 stuk

komkommer

snijd deze fijn.

10 stuks

kerstomaten

Snijd de biefstukken in reepjes, bak kort

1 stuk

avocado

aan in de kokosolie en breng op smaak

1 stuk

chilipeper

met peper & zout.

1 stuk

limoen

Meng de groenten met de reepjes biefstuk

3 el

coconut aminos

en verdeel over twee borden.

1 el

vissaus

Strooi de sesamzaadjes en de chilipeper

1 el

sesamolie

over de salades.

1 el

geroosterd sesamzaad

Meng voor de dressing het sap van de

1 el

kokosolie

limoen samen met de coconut aminos,

1 snufje

peper & zout

vissaus en de sesamolie. Werk af met wat
fijngesneden verse munt en koriander.

Garnering:
koriander
verse munt
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Malaysian zalm
laksa

Macro’s (per portie)
Vetten
66,7 gr (79%)

Zalm is een goede bron van gezonde omega-3 vetzuren.

Koolhydraten
12,4 gr (7%)

Eiwitten
27,1 gr (14%)

Porties: 2

759 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Snijd de zalm in blokjes en marineer in het
sap van een citroen.

2.

3.
4.
5.

6.

Ingrediënten

Mix de chilipeper, knoflook, gember,

200 g

zalm

koriander, sesamolie en de limoensap tot

1 stuk

chilipeper

een pasta met een keukenrobot.

2 teentjes

knoflook

Verhit de pasta ongeveer 1 minuut in een

2 cm

gember

wokpan zodat alle aroma’s vrijkomen.

25 ml

limoensap

Voeg de kokosmelk en de visbouillon toe,

1 bos

koriander

meng goed en laat 10 minuten sudderen.

2 el

sesamolie

Voeg de stukken zalm en de vissaus toe

500 ml

kokosmelk

en laat nog even sudderen totdat de

400 ml

visbouillon

vis gaar is.

2 el

vissaus

Dresseer in een diep bord of bowl en werk

1 stuk

citroensap

af met de verse munt en wat ringetjes van
een bosuitje.

Garnering:
verse munt
bosuitje
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Macro’s (per portie)

Lamstoofpotje

Vetten
32,5 gr (61%)

Dit stoofpotje combineert perfect met broccoli- of
bloemkoolrijst.

Koolhydraten
11,5 gr (10%)

Eiwitten
33,8 gr (29%)

Porties: 2

470 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Hak de ui en de knoflook fijn. Snijd de
tomaten in stukken.

2.
3.

4.

Ingrediënten

Verhit de kokosolie in een stoofpot en bak

300 g

lamsstoofvlees (in stukjes)

de het lamsvlees kort aan.

300 g

tomatenblokjes (blik)

Voeg de Marokkaanse gedroogde kruiden

2 stuks

tomaten

, de versnipperde ui en de knoflook toe en

1 teentje

knoflook

bak nog even verder.

1 stuk

witte ui

Verlaag het vuur en voeg de stukken

3 el

kokosolie

tomaat en de tomatenblokjes uit blik toe.

2 el

Marokkaanse gedroogde kruiden

5.

Kruid met peper en zout.

6.

Sluit de kookpot af met een deksel en

peper en zout
1 snufje

laat gedurende 1,5 uur zachtjes verder

Garnering:

sudderen (hoe langer sudderen hoe meer

Koriander

smaak).
7.

Garneer deze lamsstoofpot met een plukje
koriander.

Tip: lekker met bloemkoolrijst of broccolirijst.
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Macro’s (per portie)

Tajine van kip

Vetten
30,4 gr (57%)

De tajine zorgt ervoor dat de kip heerlijk mals wordt.

Koolhydraten
6,6 gr (6%)

Eiwitten
44,1 gr (37%)

Porties: 2

476 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Gebruik voor dit gerecht een tajine, een
stoofpot kan ook.

2.

Ingrediënten

Verhit de kokosolie in de pan en bak de

300 g

kippendijen

kippendijen aan. Kruid de kip met de

1 stuk

gepekelde citroen

kurkuma en de Marokkaanse kruiden.
3.
4.

5.

(te koop bij AH)

Hak de ui in grote stukken en snijd de

100 g

groene olijven

knoflook fijn, voeg deze bij de kip.

1 stuk

witte ui

Snijd de gepekelde citroen in 4 stukken en

1 teentje

knoflook

voeg deze samen met de groene olijven

2 el

kokosolie

en 150 ml water toe aan de kip.

2 tl

kurkuma poeder

Sluit de tajine pan af met het deksel en

4 tl

Marokkaanse kruiden

laat gedurende 1,5 uur garen op een

150 ml

water

zacht vuurtje.
6.

Garneer met een flinke pluk koriander.

Garnering:
koriander

Tip: lekker met broccoli- of bloemkoolrijst.

Ketolicious: Oosterse Wijze

Courgettini met
Oosterse lamsgehakt sate

Macro’s (per portie)
Vetten
30,7 gr (60%)

Perfecte combinatie met de Oostere yoghurtsaus van
pagina 46.

Koolhydraten
11 gr (10%)

Eiwitten
34,2 gr (30%)

Porties: 2

457 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Meng het gehakt met de fijngesneden
witte ui, za’atar, kaneel, komijn en kruid

2.

3.
4.

5.

Ingrediënten

af met peper en een snufje zout. Kneed

300 g

lamsgehakt

het gehakt rond de spiesen en maak er 6

0,5 stuk

witte ui

stuks in totaal.

1 el

za’atar

Bak de spiesen in een grillpan of in een

1 tl

kaneel

vuurvaste schotel in de oven op 180 °C

1 snufje

komijn

gedurende ± 25 minuten.

1 snufje

peper & zout

Gebruik ondertussen een spiraalsnijder

1 stuk

courgette

om de courgettenoedels te maken.

100 g

Oosterse yoghurtsaus (recept p. 46)

Verdeel de courgettenoedels over
twee borden en leg de lamsspiesen er

Garnering:

bovenop.

verse munt

Serveer met de oosterse yoghurtsaus en
werk af met flink wat verse munt.
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Carpaccio van zalm
met kruidensla

Macro’s (per portie)
Vetten
27,5 gr (60%)

Een simpel gerecht. Maar boordevol smaak en gezonde
vetten!

Koolhydraten
7,2 gr (7%)

Eiwitten
33,6 gr (33%)

Porties: 2

411 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Hak de verse kruiden en de bosuitjes fijn.

2.

Meng voor de vinaigrette de sesamolie,

Ingrediënten

de olijfolie, het sap van de citroen, zout

300 g

rauwe zalm in dunne plakjes

en peper.

200 g

verse kruiden (dille, platte peterse-

3.

Verdeel de zalm over twee borden.

4.

Meng de vinaigrette door de salade van

2 stuks

bosuitjes

fijngesneden kruiden en dresseer deze

1 stuk

citroen

boven op de zalm.

1 el

sesamolie

5.

Verdeel nog wat vinaigrette over de zalm.

2 el

olijfolie

6.

Werk af met de fijngesneden bosuitjes.

1 snufje

peper & zout
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Spaghetti van spitskool
met kip en shiitake

Macro’s (per portie)
Vetten
31,3 gr (58%)

Als je meer vetten toe wilt voegen aan dit gerecht kun je
ook kippendijfilet gebruiken.

Koolhydraten
12,4 gr (10%)

Eiwitten
39,1 gr (32%)

Porties: 2

487 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Snijd de kipfilets in stukjes en snijd de
shiitakes in dikke reepjes.

2.

3.
4.
5.

Ingrediënten

Verwijder het harde gedeelte van de

400 g

spitskool

spitskool en snijd de spitskool in fijne

2 stuks

kipfilets

reepjes.

150 g

shiitake

Verhit wat ghee in een pan en bak de

1 el

ghee

stukjes kip aan. Kruid met peper en zout.

3 el

sesamolie

Wanneer de stukjes kip aan beide kanten

2 el

sesamzaad

bruin zijn, voeg de shiitakes toe.

2 el

coconut aminos

Neem een andere pan, verhit wat ghee en
stoof de spitskool kort aan.

6.

Voeg de sesamolie en de coconut aminos
toe aan de kip.

7.

Rooster de sesamzaadjes in een pan.

8.

Verdeel de spitskool over 2 borden, schik
de kip en shiitakes erboven op en garneer
met de geroosterde sesamzaadjes.

Tip: je kunt ook geroosterde sesamzaadjes
aankopen.
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Groene omelet met
gehakt

Macro’s (per portie)
Vetten
47,4 gr (67%)

In dit recept kun je ook rundergehakt gebruiken.

Koolhydraten
4,7 gr (3%)

Eiwitten
48,2 gr (30%)

Porties: 2

638 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Verhit wat kokosolie in een pan en bak het
varkensgehakt rul.

2.
3.

4.

Ingrediënten

Pers de knoflook fijn en voeg samen met

300 g

varkensgehakt

de sumak toe aan het gehakt.

4 stuks

eieren

Doe de eieren en de spinazie in een

200 g

spinazie

blender en mix tot de spinazie opgelost is

1 teentje

knoflook

en je een groen eimengsel krijgt.

1 tl

sumak

Doe wat kokosolie in een pan en giet de

2 el

kokosolie

helft van het eimengsel erin, laat bakken

5.

tot de bovenkant bijna droog is en draai

Garnering:

de omelet om. Bak een tweede omelet op

bosuitje

dezelfde manier.

plukje koriander

Serveer op elk bord een omelet, verdeel
het gehakt over de 2 omeletten en
garneer met wat fijngesneden bosui en
een plukje koriander.
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Stoofpotje van witvis
met gele curry

Macro’s (per portie)
Vetten
38,8 gr (74%)

Dit gerecht komt het beste tot zijn recht met een stevige
soort witvis.

Koolhydraten
7,6 gr (7%)

Eiwitten
22,3 gr (19%)

Porties: 2

469 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Verwarm de kokosolie in een pot en voeg
de gele curry toe. Laat even aanbakken

2.

3.
4.

Ingrediënten

totdat de aroma’s vrijkomen. Voeg de

300 g

zeeduivel in blokjes

kokosroom en de vissaus toe.

1 stuk

courgette

Snijd de courgette in dikke repen en

2 el

gele curry pasta

voeg toe aan het currymengsel, laat

200 ml

kokosroom

even sudderen zodat de courgette wat

1 el

vissaus

zacht wordt.

1 el

kokosolie

Voeg op het laatste de stukjes vis toe en
laat 5 tot 10 min meegaren.

Garnering:

Verdeel over 2 diepe kommen en werk af

koriander

met wat koriander.
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Kabeljauw met
citroengras en zeekraal

Macro’s (per portie)
Vetten
33,7 gr (65%)

Citroengas is een veelgebruikte smaakmaker in Thailand.

Koolhydraten
11,4 gr (10%)

Eiwitten
29,3 gr (25%)

Porties: 2

466 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Meng in een kom de kokosmelk met het
sap van een halve limoen, de olijfolie en

2.
3.

4.

Ingrediënten

kruid met peper.

300 g

kabeljauw

Halveer de trostomaatjes en snijd een

100 g

zeekraal

stukje citroengras in fijne ringetjes.

0,5 stengel

citroengras

Neem een vuurvaste schotel, bedek de

10 stuks

trostomaatjes

bodem met een deel van de saus en leg

200 ml

kokosmelk

de vis in de schotel. Giet de andere helft

1 stuk

limoen

van de saus over de vis.

4 el

olijfolie

Schik de trostomaatjes, de ringetjes

1 snufje

peper

citroengras en de andere helft van de
5.

limoen eromheen.

Garnering:

Zet ongeveer 20 minuten in een

koriander

voorverwarmde oven van 180°C, voeg

citroengras

na 20 minuten de zeekraal toe aan de
visschoten en laat nog een kleine 10
minuten meegaren.
6.

Garneer met koriander en een stukje
citroengras.
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Macro’s (per portie)

Kip tikka masala

Vetten
44,2 gr (58%)

Een curry is een makkelijke manier om vetten binnen te
krijgen, dankzij de kokosmelk.

Koolhydraten
19,8 gr (12%)

Eiwitten
50,9 gr (30%)

Porties: 2

680 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Leg de kippendijtjes in een kom en met de

7.

Griekse yoghurt, de garam masala en de

verder sudderen. Haal het deksel van de

kurkuma laat dit een uurtje marineren.
2.

Doe de gepelde knoflook, de gember, de

pot en laat
8.

chilipoeder en de koriander in een blender
en mix fijn. Houd wat blaadjes koriander

Nog een 10-tal minuten verder sudderen
zodat de saus nog wat kan indikken.

9.

apart voor de garnering.
3.

Laat de kip Tikka Masala nog 30 minuten

Verdeel over 2 borden en garneer met wat
koriander. Tip: lekker met bloemkoolrijst.

Verhit in een pot de kokosolie. Haal de
kippendijtjes uit de marinade en bak deze
kort aan beide zijden. Haal de kip uit de
pot en hou even apart.

4.

Snijd de ui fijn en voeg die met nog wat
kokosolie toe aan de stoofpot.

5.

6.

7.

8.

9.

Voeg de gemixte smaakmakers uit de

Ingrediënten

blender toe aan de ui en blijf goed

300 g

kippendijtjes

mengen zodat ze niet aanbranden en de

125 g

Griekse volle yoghurt

aroma’s kunnen vrijkomen.

1 blik

tomatenblokjes

Voeg de tomatenblokjes uit blik en de

200 ml

kokosmelk

kokosmelk toe, blijf goed mengen tot een

1 stuk

ui

egale saus.

1 teentje

knoflook

Zet het vuur wat lager en voeg de

2 cm

gember

kortgebakken kippendijtjes toe en dek

0,25 tl

kurkuma

de pot af.

0,25 tl

chilipoeder

Laat de kip Tikka Masala nog 30 minuten

1 el

garam masala

verder sudderen. Haal het deksel van de

1 bosje

koriander

pot en laat

1 el

kokosolie

Nog een 10-tal minuten verder sudderen
zodat de saus nog wat kan indikken.
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Macro’s (per portie)

Keto tom kha kai

Vetten
26,8 gr (66%)

Deze soep combineert frisse, pittige en romige smaken.
Genieten!

Koolhydraten
5,5 gr (6%)

Eiwitten
26,1 gr (28%)

Porties: 2

368 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Snijd de kip in blokjes.

2.

Snijd de citroengras en chili in fijne

3.

4.

Ingrediënten

ringetjes en de paddenstoelen in schijfjes.

200 g

kipfilet

Doe de kip in een pot en voeg

1 stengel

citroengras

de kokosroom, citroengras, chili,

100 g

witte paddenstoelen

paddenstoelen en de vissaus toe. Laat

200 ml

kokosroom

alles 30 minuten garen.

1 stuk

chili

Verdeel over 2 kommen, werk af met wat

1 el

vissaus

limoensap, bosui en koriander.

0,5 stuk

limoensap
Garnering:
Bosuitje
Koriander
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Kip met asperges
en spinazie

Macro’s (per portie)
Vetten
19,6 gr (49%)

Wist je dat groene asperges een goede bron van antioxidanten zijn?

Koolhydraten
8,4 gr (9%)

Eiwitten
37,8 gr (42%)

Porties: 2

361 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Verhit wat olijfolie in een pan en bak hierin
de kipfilets.

2.

3.

Ingrediënten

Pel de knoflook en snijd deze in fijne

2 stuks

kipfilets

schijfjes. Voeg de schijfjes knoflook toe

300 g

verse spinazie

aan de pan en bak deze mee met de kip.

200 g

groene asperges

Indien nodig, haal de schijfjes knoflook wat

2 teentjes

knoflook

vroeger uit de pan want deze mogen niet

0,5 stuk

limoensap

aanbranden.

3 el

coconut aminos

Bak ondertussen de spinazie apart in wat

3 el

olijfolie

olijfolie en ook de groene asperges apart
bakken in wat olijfolie.
4.

Als de kip gaar is, haal deze uit de pan
en hou apart.

5.

Maak nu de saus in de pan van de kip, giet
3 eetlepels coconut aminos en het sap
van een halve citroen in de pan, laat even
opwarmen.

6.

Verdeel de kip, de groenten over 2
borden. Overgiet met de saus en garneer
met de gebakken knoflook.

40

Ketolicious: Oosterse Wijze

Tabouleh van
bloemkool

Macro’s (per portie)
Vetten
20,7 gr (84%)

Je kunt aan dit gerecht gebakken kipfilet toevoegen voor
extra eiwitten.

Koolhydraten
5,8 gr (10%)

Eiwitten
3,2 gr (6%)

Porties: 2

223 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Snijd de komkommer en tomaat in kleine
blokjes.

2.
3.

Ingrediënten

Voeg alle ingrediënten in een grote kom

250 g

bloemkoolrijst

en meng goed door elkaar.

0,25 stuk

komkommer

Verdeel over 2 kommen en werk af

0,25 stuk

tomaat

met ringetjes van bosui en wat platte

4 el

olijfolie

peterselie.

1 tl

sumak

0,5 stuk

limoensap

Tip: lekker met yoghurtsaus.
Garnering:
bosuitje
platte peterselie
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Macro’s (per portie)

Salade van koolrabi

Vetten
19,2 gr (77%)

Een frisse salade dankzij de appelazijn.

Koolhydraten
7,7 gr (13%)

Eiwitten
5,6 gr (10%)

Porties: 2

226 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Snijd de koolrabi in fijne reepjes en de
radijsjes in fijne schijfjes.

2.

3.

Ingrediënten

Meng de ingrediënten voor de dressing

1 stuk

koolrabi

goed door elkaar en kruid met peper

6 stuks

radijzen

en zout.

50 g

edamame (groene

Verdeel de koolrabi, radijsjes en de
boontjes over 2 kommen, verdeel de

sojaboontjes)
1 el

sesamzaad

dressing over de 2 kommen en meng alles
goed door elkaar.
4.
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Werk af met de sesamzaadjes.

Dressing:
1 el

sesamolie

2 el

olijfolie

1 el

appelciderazijn

2 tl

honing

2 tl

mosterd

1 snufje

peper & zout

Ketolicious: Oosterse Wijze

Oosterse
yoghurtsaus

Macro’s (per portie)
Vetten
17,5 gr (85%)

Deze saus kun je heerlijk combineren met kip, vis en
rundvlees!

Koolhydraten
3,2 gr (7%)

Eiwitten
3,6 gr (8%)

Porties: 2

185 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Meng alle ingrediënten goed door elkaar
en werk af met een plukje dille.

Ingrediënten
150 g

volle Griekse yoghurt

2 el

olijfolie

1 el

za’atar

1 snufje

peper & zout

3 druppels

limoensap
Garnering:
dille
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