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OPTIMALE
WEERSTAND
DE RECEPTEN

VOORDAT JE VERDER
GAAT
Hey daar Keto enthousiasteling!

In sommige recepten (dessert)recepten zit erythritol verwerkt. Dit is een natuurlijke
zoetstof die weinig tot geen impact heeft op de suikerspiegel. Van nature komt
erythritol voor in verschillende vruchten, kaas en paddenstoelen. Het heeft een
mild zoete smaak en is daarom uitstekend te gebruiken als vervanger van suiker en
zoetstoffen. Je kunt bij de reformwinkel bestellen.
Over het algemeen zul je met de recepten in dit boek makkelijk aan jouw benodigde

Leuk dat je het Keto Methode Receptenboek hebt aangeschaft om aan de slag te
gaan met deze lekkere eetwijze waarmee jij jouw gezondheid naar een hoger plan
kunt tillen.

vetten en eiwitten kunnen komen.
Maar mocht je toch meer nodig hebben, dan kun je dit op de volgende manieren
doen:

De recepten in dit e-book zijn speciaal samengesteld om jou te voorzien van
gezonde vetten en waardevolle eiwitten terwijl je geen overdaad aan suikers en
koolhydraten zult binnenrkijgen.

1.

Neem grotere porties van de recepten in boek

2. Nuttig tussendoortjes die “Keto Proof” zijn.
3. Plan een extra maaltijd in.

Ook is bij het ontwikkelen van deze recepten gedacht aan de juiste ingrediënten die
rijk zijn aan prebiotische vezels en antioxidanten. Want het zijn deze voedingstoffen
die helpen jouw immuunsysteem te ondersteunen.
We raden je aan om een inschatting te maken wat jouw behoeften zijn aan vetten,
eiwitten en koolhydraten voordat je aan de slag gaat met het receptenboek.

Je kunt uiteraard tussendoortjes maken met recepten uit dit boek, maar je kunt ook
hier kijken voor een snel overzichtje.
We wensen je veel kook- en eetplezier!
Smakelijk!

We zijn geen fan van “calorieën tellen” en het strak bijhouden van de hoeveelheden
die worden gegeten. Maar zeker in het begin van een koolhydraatarme eetwijze is
dit handig om het voor jezelf te bepalen. Uiteindelijk zul je dan op gevoel jouw keto
eetwijze kunnen invullen.
Het berekenen van je behoeften kun je doen door middel van een Keto Calculator.
Zo weet je wat je ongeveer aan calorieën binnen hoort te krijgen, afhankelijk van
jouw doelstellingen. Mocht je vegetarier zijn dan kun je in veel gevallen het vlees
in de gerechten vervangen door tofu of een andere plantaardige vleesvervanger.
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GUACAMOLE

BASICS

Guacamole is een ideale (en smakelijke) manier om gezonde vetten toe te
voegen aan je maaltijd. Door verse knoflook toe te voegen voorzie je jouw
guacamole van een natuurlijke anti-bacteriële antioxidant. Knoflook is daarom
bijvoorbeeld goed voor de luchtwegen.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

2 avocado’s, in blokjes
1 kleine rode ui, in stukjes
2 teentjes knoflook
1 tomaat, in stukjes

•
•
•
•

1 chillipeper (met of zonder zaadjes)
Sap van 1/2 limoen
Versgemalen peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1.

Doe alle ingrediënten (behalve de peper en zout) in een blender. Blend tot het
je gewenst dikte heeft bereikt.
2. Op smaak maken met versgemalen peper en zeezout.

Personen:
4 porties
Vetten:		
12
gram(73%)
(45%)
Vetten:		
9 gram
Koolhydraten:
gram (13%)
(5%)
Koolhydraten: 6
4 gram
Eiwitten:
17
gram
(75%)
Eiwitten:
2 gram (7%)
Vezels:		
6
gram
(3%)
Vezels:		
4 gram (7%)
Calorieën:
350
kcal
Calorieën:
112 kcal
11

BASICS

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

Normale versie
400 gram bloemkoolrijst
1 el kokosolie
Zeezout

1.

Smelt 1 el kokosolie in een wok of
koekenpan. Doe de bloemkoolrijst
erbij en wok op een matig vuur voor
2-3 minuten tot beetgaar.
2. Breng op smaak met zout.

bloemkoolrijst

DRIE SOORTEN

Extra: in plaats van zeezout is
Himalayazout ook lekker!

Personen:
n.v.t.
Vetten:		
16 gram (60%)
Koolhydraten: 12 gram (20%)
Eiwitten:
8 gram(13%)
Vezels:		
8 gram (7%)
Calorieën:
238 kcal

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

Met kurkuma
400 gram bloemkoolrijst
1 el kokosolie
2 tl kurkuma
Zeezout

1.

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

Met koriander
400 gram bloemkoolrijst
1 el kokosolie
Bos verse koriander
Zeezout

1.

Smelt 1 el kokosolie in een wok of
koekenpan. Doe de bloemkoolrijst
erbij en wok op een matig vuur voor
2-3 minuten tot beetgaar.
2. Roer de kurkuma door de rijst.
3. Breng op smaak met zout.

Smelt 1 el kokosolie in een wok of
koekenpan. Wok de bloemkoolrijst op
een matig vuur voor 2-3 minuten tot
beetgaar.
2. Hak de koriander fijn en roer de verse
koriander door de rijst. Je kan zowel
de steeltjes als de blaadjes gebruiken.
3. Breng op smaak met zout.

Bloemkoolrijst is de ideale vervanger van rijst binnen een keto dieet!
Ideaal om curry’s mee te bereiden, zonder een karrenvracht aan
koolhydraten binnen te krijgen.

13

GEKLAARDE BOTER

BASICS

Geklaarde boter is roomboter waarbij door het te smelten de eiwitten en zouten
eruit gehaald worden. Wat er overblijft is een boter dat bij verhitting niet bruin
of bitter wordt (niet verbrand). Het is ideaal voor bakken en braden op hogere
temperaturen met behoud van de romige smaak. Nog een pluspunt is dat
geklaarde boter langer houdbaar is.

INGREDIËNTEN
•

400 g ongezouten grasboter, in blokjes

BEREIDINGSWIJZE
1. Zet een hittebestendige, gesteriliseerde pot klaar.
2. Doe de roomboter in een steelpan. Plaats op een laag vuur en laat de stukjes
smelten. De boter mag niet borrelen.
3. Schep de witte vlokjes/schuim die boven komen drijven af met een fijnmazige
theezeef of lepel. Nu heb je helder boter met wat bezinksel.
4. Zet een trechtertje in je pot met een stukje kaasdoek of fijne zeef bovenop.
Met een sauslepel schep je het botervet uit de steelpan en in de trechter. Zorg
dat het bezinksel onderin de pan blijft.
5. Laat de geklaarde boter afkoelen voordat je de deksel op de pot doet.
6. Bewaar de geklaarde boter in de koelkast.

Personen:
n.v.t
Vetten:		
350 gram
Koolhydraten: Eiwitten:
Vezels:		
Calorieën:
3150 kcal
15

KIPPENBOUILLON

BASICS

Een heerlijke kippenbouillon! Een bron van vitaminen, mineralen en collageen.
Lekker als bouillon maar ook een ideale basis voor verschillende soorten soepen!

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•

3,5 l koud water
1250 gram kip (kippenbouten,
nekken, vleugels, karkas)
1 prei, witte en groene gedeeltes, in
stukken
2 wortels, in stukken
1 ui, grof gesneden

•
•
•
•

2 stengels bleekselderij, in stukjes
1 bouquet garni van 2
laurierblaadjes, 2 takjes tijm,
peterselie en selderij
5 g versgemalen zwarte peper
15 g zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1.

Doe het water, stukken kip, prei, wortels, ui, bleekselderij, bouquet garni, peper
en zout in een soeppan.
2. Breng de soep aan de kook en zodra het kookt, verlaag de temperatuur en laat
de soep 3 uur op een laag vuurtje trekken. Haal, zodra er een laagje schuim
ontstaat, deze eraf met een schuimspaan of een klein zeefje.
3. Haal het vlees en de groenten met een schuimspaan uit de bouillon en zeef de
bouillon door een stuk nat gemaakte kaasdoek of fijne zeef.
4. Proef de bouillon en voeg naar smaak zout en peper toe.

Personen:
14 porties.
Vetten:		
1 gram (24%)
Koolhydraten: 3 gram (33%)
Eiwitten:
4 gram (43%)
Vezels:		
0 (0%)
Calorieën:
37 kcal
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KOKOSROOM

BASICS

Kokosroom is te gebruiken in curry’s, desserts, taart maar ook als slagroom!

INGREDIËNTEN
•

1 blik kokosmelk 400ml (minimaal 20% vet)

BEREIDINGSWIJZE
1. Zet het blik kokosmelk 24 uur voor gebruik in de koelkast.
2. Als je het blik opent drijft er een solide blok kokosroom bovenaan. Dit kun je uit
het blik scheppen met een lepel.
3. Onderaan zit het kokosmelk, dit kan je gebruiken in een smoothie of een ander
recept.
4. Met de kokosroom kun je ook slagroom maken. Klop met een garde of een
mixer de room op zodat je slagroom krijgt.

Personen:
250 gram
Vetten:		
84 gram (90%)
Koolhydraten: 10 gram (5%)
Eiwitten:
9 gram (4%)
Vezels:		
5 gram (1%)
Calorieën:
842 kcal
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OMELET
met champignons, spek, peterselie en kurkuma

ONTBIJT

In champignons zit meer eiwit dan in de meeste andere groenten. Er zitten
verschillende vitamines in zoals B2, B3, B12, D en de mineralen selenium, koper
en zink. Ze zijn goed voor haar, huid, nagels en een sterk immuunsysteem.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•

4 eieren
1 tl kurkuma
1 el kokosroom
4 plakken gerookte katenspek
1 rode paprika, in stukjes

•
•
•
•
•

1 rode ui, gesnipperd
1 el roomboter
Versgemalen peper
Zeezout
Koriander

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Roer de 4 eieren met de kurkuma en de kokosroom in een kom tot een egaal
geheel.
Verhit een pan en bak hierin de plakken gerookte katenspek tot deze krokant
zijn. Haal het katenspek uit de pan en laat deze afkoelen op een bord.
Bak in hetzelfde vet de ui tot deze glazig wordt. Voeg de paprika toe en laat
het zachtjes bakken voor 5 minuten.
Voeg de roomboter toe en verdeel deze, al smeltend, door de pan.
Voeg het eierenmengsel toe en laat het zachtjes voor 10 minuten bakken. Leg
het katenspek bovenop de omelet.
Breng op smaak met versgemalen peper en zout.
Garneer, indien gewenst, met koriander.

Personen:
2 porties
Vetten:		
27 gram (69%)
Koolhydraten: 7 gram (8%)
Eiwitten:
19 gram (21%)
Vezels:		
3 gram (2%)
Calorieën:
353 kcal
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EIEREN
met spek twist

ONTBIJT

Makkelijk om de avond van tevoren klaar te maken. Eieren zijn rijk aan choline.
Deze stof ondersteunt de werking van de lever.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

1 el kokosolie
12 plakjes katenspek
6 eieren
50 gram champignons, in schijfjes

•
•

Versgemalen peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Vet een muffintray in met de kokosolie.
Leg in elke vorm 2 plakjes katenspek kruislings over elkaar.
Leg de gevulde muffintray in de voorverwarmde oven voor 5 minuten.
Haal de muffintray uit de oven. Leg onderin iedere vorm een laag champignons.
Breek voorzichtig 6 eieren, zorg dat de dooiers heel blijven. Gebruik voor
iedere vorm 1 ei.
7. Leg de muffintray terug in de oven voor 15 minuten. Haal de muffintray eruit
zodra de eieren mooi gestold zijn.
8. Breng op smaak met versgemalen peper en zeezout.
Extra: in plaats van champignons kun je ook voor paprika kiezen. Met een
fijngehakt pepertje onderin wordt het een stuk pittiger!

Porties:
6 stuks
Vetten:		
14 gram (72%)
Koolhydraten: 1 gram (2%)
Eiwitten:
11 gram (26%)
Vezels:		
>1 gram (0%)
Calorieën:
355 kcal
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GEBAKKEN
EIEREN
met champignons, cavolo nero en avocado

ONTBIJT

Champignons zijn goed voor je immuniteit, omdat ze de bacteriën in je darmen
voeden. Ze bevatten weinig calorieën in vergelijking met sommige groenten en
je krijgt er een meer verzadigd gevoel van.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•

2 el kokosolie
200 gram champignons, in plakjes
½ rode paprika, in stukjes
½ gele paprika, in stukjes
4 eieren

•
•
•
•

Handvol cavolo nero
1 avocado, in stukjes
Versgemalen peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1. Verhit de kokosolie in de koekenpan.
2. Bak de champignons, rode en gele paprika voor 5 minuten op middelhoog
vuur.
3. Breek voorzichtig 4 eieren boven de pan, zorg dat de dooiers heel blijven.
Zet het vuur laag en laat de eieren met de groenten voor 10 minuten zachtjes
bakken.
4. Voeg de cavolo nero toe en laat het geheel nog 5 minuten op laag vuur staan.
5. Strooi de avocado stukjes op de gebakken eieren.
6. Breng op smaak met versgemalen peper en zeezout.
Tip: Palmkool, ook wel bekend als ‘Cavolo Nero’, is afkomstig uit Toscane in het
Middellandse Zeegebied en kan vervangen worden door boerenkool. Hoewel
deze winterharde groenten veel gemeen hebben, heeft boerenkool meer structuur
dan smaak, en Cavolo Nero juist meer smaak en minder van dat vezelige van de
boerenkool.

Personen:
2 porties
Vetten:		
35 gram (75%)
Koolhydraten: 4 gram (4%)
Eiwitten:
19 gram (18%)
Vezels:		
7 gram (3%)
Calorieën:
423 kcal
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BULLETPROOF KOFFIE

ONTBIJT

Bulletproof Koffie is een bekend fenomeen in de keto lifestyle. Het is een
makkelijke manier om vetten binnen te krijgen. Door collageenpoeder toe te
voegen voorzie je jezelf ook van gezonde eiwitten.
Ook kun je specerijen toevoegen die een krachtige ontstekingsremmende
werking hebben zoals kurkuma en cacaopoeder. Naast de gezonde
eigenschappen van deze antioxidantrijke voedingsstoffen, geven ze ook nog
eens een andere, lekkere smaak aan de koffie.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

300ml koffie
25 gram grasboter
10 gram collageenpoeder
1 tl cacaopoeder of cacao nibs

•
•
•

1 tl kurkuma
snufje kaneel
(eventueel MCT-olie of poeder)

BEREIDINGSWIJZE
1.

Doe alle ingrediënten in een blender en mix het geheel tot een goudgele
drank.

Let op: omdat de koffie heet is kan de deksel van je blender af schieten, zorg er
dus voor dat de warme damp van de koffie kan ontsnappen. Door bijvoorbeeld een
handdoek in plaats van het deksel te gebruiken.

Personen:
1 portie
Vetten:		
21 gram (84%)
Koolhydraten: 0 gram (0%)
Eiwitten:
9 gram (16%)
Vezels:		
0 gram (0%)
Calorieën:
225 kcal
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KETO GRANOLA

ONTBIJT

Heerlijke voedzame granola om door de yoghurt en kwark te mengen! Een
perfecte start van je dag! Granola bestaat uit geroosterde noten en zaden en
brengt je stofwisseling en spijsvertering op gang. Het bevat een goede balans
van verschillende voedingsstoffen en voedingsvezels.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•

100 gram hazelnoten, fijngehakt
100 gram pecannoten, fijngehakt
100 gram paranoten, fijngehakt
100 gram walnoten, fijngehakt
50 gram lijnzaad

•
•
•
•
•

50 gram kokosvlokken
50 gram pompoenpitten
1 el erythritol
1 el cacaopoeder
200 gram kokosolie, gesmolten

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
2. Meng de hazelnoten, pecannoten, paranoten en walnoten goed door elkaar in
een kom.
3. Voeg het lijnzaad, de kokosvlokken, pompoenpitten, erythritol en cacaopoeder
toe en roer het goed door elkaar.
4. Schenk de gesmolten kokosolie over het mengsel, roer het door elkaar en zorg
dat het goed verdeeld wordt.
5. Bekleed een bakplaat met bakpapier en stort het mengsel hierop.
6. Zet de bakplaat in de voorverwarmde oven voor 20 minuten. Schep het
mengsel halverwege een keer om.
7. Laat de granola eerst goed afkoelen voordat je deze in een luchtdichte pot
doet.
Extra: Erythritol is een natuurlijke zoetstof die weinig tot geen impact heeft op de
suikerspiegel. Van nature komt erythritol voor in verschillende vruchten, kaas en
Personen:
15 porties
Vetten:		
26 gram (83%)
Koolhydraten: 4 gram (6%)
Eiwitten:
6 gram (8%)
Vezels:		
4 gram (3%)
Calorieën:
281 kcal

paddenstoelen. Het heeft een mild zoete smaak en is daarom uitstekend te gebruiken
als vervanger van suiker en zoetstoffen. Je kunt bij de reformwinkel bestellen.
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KOKOSYOGHURT
met keto granola

ONTBIJT

Kokosyoghurt is koolhydraatarm, lactosevrij en bevat veel vetten waardoor het
uitstekend past bij een ketogene eetwijze. Kokosyoghurt is heerlijk zacht en
romig van smaak.

INGREDIËNTEN
•
•

150 gram kokosyoghurt
10 gram kokosvlokken

•
•

10 gram hennepzaad
50 gram keto granola (zie blz. 31)

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.

Schep 150 gram kokosyoghurt in een kom.
Meng de kokosvlokken en hennepzaad door de yoghurt heen.
Strooi de granola bovenop de yoghurt.
Geniet!

Personen:
1 portie
Vetten:		
38 gram (83%)
Koolhydraten: 5 gram (9%)
Eiwitten:
9 gram (5%)
Vezels:		
6 gram (3%)
Calorieën:
411 kcal
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KETO POFFERTJES

ONTBIJT

Klassieke poffertjes! Maar dan zonder de bergen meel, suikers en siroop.
Genieten, zonder dat je suikerspiegel door het dak heen gaat. Voeg wat blauwe
bessen of ander rood fruit toe voor waardevolle antioxidanten.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•

25 gram amandelmeel
1 tl bakpoeder
2 eieren
100 gram kokosroom
Snufje zout

•
•
•

30 gram roomboter
30 gram blauwe bessen en/of ander
rood fruit
Scheutje amandelmelk, optioneel

BEREIDINGSWIJZE
1. Meng het amandelmeel met het bakpoeder en zout goed door elkaar.
2. Klop de eieren met de kokosroom in een aparte kom.
3. Voeg langzaam het amandelmengsel aan het eierenmengsel toe en roer het
goed door. Het dient een glad beslag te worden, indien het beslag te dik is kan
je deze iets verdunnen met amandelmelk.
4. Vet een poffertjespan in met roomboter. Bak de poffertjes voor ongeveer 10
minuten op laag vuur. Regelmatig een keer draaien.
5. Verdeel de poffertjes over 2 borden. Leg er een blokje roomboter op en
decoreer met blauwe bessen en eventueel ander rood fruit.
6. Geniet ervan!

Personen:
4 porties
Vetten:		
27 gram (84%)
Koolhydraten: 5 gram (7%)
Eiwitten:
6 gram (8%)
Vezels:		
2 gram (1%)
Calorieën:
291 kcal
35

OMEGA-3 BOWL

ONTBIJT

In dit recept wordt de omega mix gebruikt. Deze bevat pompoenpitten,
zonnebloempitten, blond lijnzaad, lijnzaad en sesamzaad. Je kunt deze mix
van zaden en pitten online of bij de reformwinkel kopen. Of uiteraard zelf
samenstellen.
Deze zaadjes zijn rijk aan onder andere omega-3, zink, vitamines A, B, D, E, K,
magnesium en mangaan.

INGREDIËNTEN
•
•
•

200 gram volle kwark
25 gram omega mix (gemalen)
5 gram omega mix (ongemalen)

•

6 frambozen en 3 bramen

BEREIDINGSWIJZE
1. Meng de kwark met de gemalen omega mix in een kommetje.
2. Versier met de achtergehouden ongemalen mix, frambozen en bramen. Zo
lekker en gezond kan simpel zijn!

Personen:
1 portie
Vetten:		
31 gram (65%)
Koolhydraten: 10 gram (9%)
Eiwitten:
28 gram (25%)
Vezels:		
3 gram (1%)
Calorieën:
433 kcal
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SPINAZIESOEP
met gerookte spekreepjes en champignons

LUNCH & SOEPEN

Bekend om zijn ijzergehalte, maar in spinazie zit meer dan je denkt! Een heel
scala aan vitamines waaronder B3, B5 en B6, C, E en K, maar ook verschillende
belangrijke micronutriënten zoals kalium, calcium, magnesium en zink. In dit
gerecht gebruiken wij het kookvocht van de spinazie als basis voor de soep
zodat de vitaminen en nutriënten beter behouden blijven. Lekker & gezond!

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

1250 ml groentebouillon
2 rode uien, gesnipperd
400 gram gewassen spinazie
250 gram kleine champignons, in
plakjes gesneden

•
•
•

200 gram gerookte spekreepjes
Himalaya zout
Versgemalen peper

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bak de gerookte spekreepjes in een koekenpan totdat deze krokant worden.
Je hoeft geen boter in de pan te doen, de spekreepjes bakken in hun eigen
vet. Leg ze apart op een bord om af te koelen.
Bak de champignons in het overgebleven bakvet van de spekreepjes.
Zet de pan groentebouillon op het fornuis en voeg de gesnipperde uien en
spinazie toe. Breng de soep aan de kook.
Zet het vuur lager en laat de soep voor 10 minuten zachtjes pruttelen.
Pureer met een staafmixer tot een egale soep. Voeg de champignons toe.
Breng op smaak met de Himalaya zout en versgemalen peper.
Verdeel de soep over 4 kommen met de spekreepjes als garnering.

Extra: ook erg lekker met een lepel kokosroom of crème fraîche erin.

Personen:
4 porties
Vetten:		
13 gram (61%)
Koolhydraten: 4 gram (9%)
Eiwitten:
12 gram (25%)
Vezels:		
5 gram (5%)
Calorieën:
191 kcal
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BLOEMKOOLSOEP
met kurkuma

LUNCH & SOEPEN

Een heerlijke soep met het Ayurvedische kruid kurkuma. In kurkuma zit
curcumine, dit is een antioxidant die jouw immuunsysteem op verschillende
manieren ondersteunt.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•

800 gram bloemkool, in stukjes
1 grote ui, gesnipperd
1 rode peper, gesnipperd
1 el kokosolie
3 tl madras kerriepoeder
2 tl kurkuma

•
•
•
•
•

1 l kippenbouillon
250 ml kokosroom
Versgemalen peper
Himalaya zout
Koriander en/of peterselie

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verhit de kokosolie in een grote soeppan en fruit de ui voor 2 minuten op een
middelhoog vuur.
Voeg de kerriepoeder en kurkuma toe en bak dit mee voor een paar minuten.
Voeg de stukjes bloemkool en peper toe in de pan en roer dit goed door
elkaar.
Schenk de kippenbouillon in de pan en laat het zachtjes pruttelen voor 15
minuten.
Pureer de soep met een staafmixer of in een blender.
Breng de soep op smaak met peper en zout.
Serveer en garneer met kokosroom en koriander en/of peterselie.

Extra: zie de recepten Kokosroom (p. 19) en Kippenbouillon (blz. 17) voor de
bereidingswijzen.

Personen:
6 porties
Vetten:		
12
10 gram (45%)
(63%)
Koolhydraten: 6
(5%)
7 gram (19%)
Eiwitten:
17
gram (11%)
(75%)
4 gram
Vezels:		
6
gram
(3%)
5
(7%)
Calorieën:
350
kcal
144 kcal
43

ROMIGE CHAMPIGNONSOEP

LUNCH & SOEPEN

Een heerlijke romige soep. Peterselie bevat de bioactieve stof apigenine welke
een bewezen werking heeft tegen griep en verkoudsheidsverschijnselen.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

150 gram spekblokjes
400 gram champignons, in plakjes
200 ml kokosroom
400 ml groentebouillon

•
•
•

Versgemalen peper
Zeezout
Verse peterselie

BEREIDINGSWIJZE
1. Verhit een soeppan en bak hierin de spekblokjes tot deze krokant zijn.
2. Haal de spekblokjes uit de pan en laat ze op een bord afkoelen.
3. Bak de champignons in het vet van de spekblokjes voor 5 minuten op
middelhoog vuur.
4. Haal ongeveer 100 gram champignons uit de pan en leg deze apart op een
bord.
5. Zet het vuur laag. Voeg de kokosroom toe aan de overgebleven champignons
in de soeppan en pureer met een staafmixer tot een gladde soep.
6. Voeg de bouillon toe en breng de soep tot het kookpunt.
7. Breng op smaak met versgemalen peper en zeezout.
8. Verdeel de soep over 2 kommen en garneer met de champignons en
spekblokjes. Voeg naar wens nog peterselie toe.
Extra: in plaats van verse peterselie kun je ook voor verse koriander kiezen.

Personen:
2 porties
Vetten:		
36 gram (77%)
Koolhydraten: 3 gram (3%)
Eiwitten:
17 gram (16%)
Vezels:		
7 gram (4%)
Calorieën:
416 kcal
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PAPRIKASOEP
met gerookte paling

LUNCH & SOEPEN

Paprika’s zitten boordevol vitamine C. Samen met de omega-3 vetten van de
paling maakt dit een gezonde soep.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•

6 rode paprika’s, in stukjes
2 uien, gesnipperd
75 g ongezouten grasboter
1 l kippenbouillon
2 tl paprika poeder
50 ml kokosmelk
Versgemalen peper

•
•
•
•
•

Zeezout
Verse bieslook, gehakt
6 el kokosroom
Bladselderij, gehakt
3 gerookte palingen, op
kamertemperatuur, in stukjes

BEREIDINGSWIJZE
1. Haal de palingen uit de koelkast om op kamertemperatuur te laten komen.
2. Smelt de grasboter in een pan.
3. Bak de gesnipperde uien in de boter tot ze glazig beginnen te worden en voeg
de stukjes paprika en paprikapoeder toe.
4. Leg het deksel op de pan en laat het geheel zachtjes stoven voor 15 minuten.
5. Pureer de paprika en ui met een staafmixer of blender tot een egaal mengsel.
6. Giet de kippenbouillon met de kokosmelk in een soeppan en voeg het paprika
mengsel toe. Breng de soep aan de kook.
7. Zet het vuur laag en breng de soep op smaak met versgemalen peper en
zeezout.
8. Verdeel de soep over 6 borden.
9. Leg per persoon een halve paling, in stukjes, in het midden van het bord.
10. Verdeel de kokosroom over de borden.
11. Versier de soep met verse bieslook en selderijblad.
Extra: zie het recept Kippenbouillon (p. 17) voor de bereidingswijze.
Personen:
6 porties
Vetten:		
24 gram (74%)
Koolhydraten: 8 gram (11%)
Eiwitten:
9 gram (12%)
Vezels:		
4 gram (3%)
Calorieën:
291 kcal
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COURGETTESOEP
met verse kruiden

LUNCH & SOEPEN

Courgettes zijn goede leveranciers van vezels, iets wat veel mensen niet genoeg
van binnen krijgen. Er zit ook kalium in wat de bloeddruk helpt verlagen en
mangaan voor gezonde botten.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•

50 gram roomboter
1 medium ui, in stukjes
2 tenen knoflook, gesnipperd
2 courgettes, in schijfjes
750 ml groentebouillon (of 750 ml
water en 2 groentebouillon blokjes)

•
•
•

125 gram roomkaas
2 el verse kruiden (basilicum,
peterselie en selderij), gesneden
Versgemalen zwarte peper

BEREIDINGSWIJZE
1.

Smelt de roomboter in een soeppan en fruit de ui en knoflook voor een paar
minuten tot ze glazig zijn. Doe de courgetteschijfjes erbij en bak nog 5 minuten.
2. Giet 750 ml groentebouillon in de soeppan. Voeg 1 el gesneden kruiden toe en
breng aan de kook. Laat de soep nog 10 minuten zachtjes koken.
3. Lepel de roomkaas in de soep en pureer met een staafmixer. Laat even nog
een paar minuten zachtjes koken.
4. Garneer vlak voor het serveren met wat verse kruiden of versgemalen zwarte
peper.

Personen:
4 porties
Vetten:		
20 gram (71%)
Koolhydraten: 11 gram (17%)
Eiwitten:
6 gram (10%)
Vezels:		
3 gram (2%)
Calorieën:
254 kcal
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PITTIGEmetKOKOSSOEP
garnalen

LUNCH & SOEPEN

Knoflook is rijk aan antioxidanten, waaronder het krachtige allicine dat het
immuunsysteem ondersteunt.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 eetlepels kokosolie
3 teentjes knoflook, gehakt
1 ui, gehakt
400 gram champignons, in plakjes
3x bosui, in schijfjes
1 el groene currypasta
½ tl sambal
1 rode peper, zonder pitjes, fijngehakt
1 tl gemalen citroengras

•
•
•
•
•
•
•

500 ml groentebouillon
400 ml kokosmelk
1 el vissaus
450 gram tijgergarnalen, ontdooit,
gepeld en gewassen
Versgemalen peper
Zeezout
Koriander

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Personen:
4 porties
Vetten:		
26 gram (65%)
Koolhydraten: 5 gram (6%)
Eiwitten:
23 gram (26%)
Vezels:		
5 gram (3%)
Calorieën:
356 kcal

Verwarm de kokosolie in een soeppan. Bak hierin, op middelhoog vuur, kort de
ui en knoflook tot deze glazig worden.
Zet het vuur op laag. Voeg de champignons en bosui toe en bak voor 10
minuten tot de champignons slinken. Voeg in de laatste 30 seconden de
groene currypasta, sambal, rode peper en gemalen citroengras toe.
Voeg de bouillon, kokosmelk en vissaus toe. Dek de pan af en breng het
geheel aan de kook. Kook de soep 8 minuten op laag vuur.
Dep de garnalen droog met keukenpapier. Voeg de garnalen toe aan de
soeppan en laat de soep nog 2 minuten afgedekt koken.
Breng de soep op smaak met de versgemalen peper en zeezout.
Verdeel de pittige garnalensoep over 4 kommen.
Garneer met koriander.

Extra: in plaats van koriander is Chinese bieslook of peterselie ook erg lekker in de
soep!
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SALADE
met gerookte zalm, garnaaltjes en venkel

LUNCH & SOEPEN

In venkel zitten veel mineralen waaronder ijzer, fosfor, calcium, mangaan en
vitamines zoals K en C welke belangrijk zijn voor de opbouw van botten en
collageen, maar ook van belang zijn voor je immuunsysteem. Venkel is, door de
vele vezels, ook goed voor je spijsvertering.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•

150 gram gemengde slablaadjes
1 avocado, in blokjes
1 venkel, in dunne schijfjes + venkel
groen
100 gram Hollandse garnaaltjes
100 gram gerookte zalm

•
•
•
•
•

3 el olijfolie
2 el limoensap
Versgemalen peper
Zeezout
Paar takjes citroentijm of limoen rasp

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.

Leg de slablaadjes op een groot bord.
Verdeel de helft van de avocadoblokjes over de slablaadjes met de garnaaltjes.
Leg de venkel schijfjes midden in een rij met hier bovenop de zalm plakjes.
Verdeel de overige avocadoblokjes over de zalm en maak af met het venkel
groen.
5. Giet de olijfolie, limoensap en een snufje peper en zout in een kommetje.
Meng door elkaar en verdeel over de salade. Rits de blaadjes van de takjes
citroentijm en strooi over de salade.
Extra: citroentijm is heerlijk met zalm. Maar je kunt het ook gebruiken voor bijna
alle vissoorten. In een sausje of gewoon overheen gestrooid. Het geeft een
heerlijke citroen smaak.

Personen:
2 porties
Vetten:		
38 gram (70%)
Koolhydraten: 8 gram (7%)
Eiwitten:
25 gram (21%)
Vezels:		
6 gram (2%)
Calorieën:
491 kcal
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ITALIAANSE
maaltijdsalade

LUNCH & SOEPEN

Deze salade is gemaakt van Italiaanse groenten en kruiden. Heerlijk om mee te
nemen als lunch naar je werk, voor een picknick of gewoon lekker thuis.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•

1/2 rode ui, in halve maantjes
5 kerstomaatjes, door de lengte
gesneden
1/4 venkelknol + groen, in stukjes
gesneden
125 gr mozzarella, in stukjes
1 bleekselderij in 1 cm stukjes
1 handjevol rucola sla
Takje basilicumblaadjes

Voor de dressing:
• 1 el basilicum azijn
• 2 el olijfolie
• snufje zwarte peper en zout
• 1 tl Dijon mosterd
• 1/4 tl gedroogde oregano

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maak eerst de dressing van basilicum azijn, olijfolie, zwarte peper, snufje zout,
Dijon mosterd en oregano. Meng alles goed door elkaar en giet de dressing in
een 500 ml weckpot.
Leg de gesneden rode ui onderin de pot met daar bovenop de tomaatjes met
de snijkant naar buiten.
Plaats de venkelstukjes tussen de tomaatjes.
Leg de stukjes mozzarella bovenop de venkel met daarboven de gesneden
bleekselderij.
Vul de weckpot verder met de rucola sla. Leg bovenop nog enkele basilicum
blaadjes.
Klik het deksel goed op de pot, je salade is klaar om mee te nemen! Draai voor
gebruik de weckpot een paar keer om, de dressing wordt dan goed verdeeld.

Extra: Buon appetito!
Personen:
1 portie
Vetten:		
51 gram (72%)
Koolhydraten: 16 gram (10%)
Eiwitten:
27 gram (17%)
Vezels:		
4 gram (1%)
Calorieën:
643 kcal
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MEDITERRAANSE
salade

LUNCH & SOEPEN

Een heerlijke salade boordevol vitaminen en mineralen. Door alle kleuren is
het net een feestje op je bord. Ui is een belangrijke bron van vitamine C, deze
vitamine helpt het lichaam om bijvoorbeeld ijzer beter op te nemen.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•

1 komkommer, zonder de pitjes, in
halve schijfjes
½ rode paprika, in stukjes
10 groene olijven, gehalveerd
10 zwarte olijven, gehalveerd
½ rode ui, in ringen
1 stengels bleekselderij, in schijfjes

•
•
•
•
•

100 gram fetakaas, in brokjes
2 el extra vierge olijfolie
1 el gedroogde oregano
Versgemalen peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.

Meng in een grote kom de komkommer, rode paprika, groene en zwarte olijven,
rode ui en bleekselderij door elkaar.
Leg de salade op een bord en kruimel de kaas er overheen. Zorg dat deze
goed over het bord verdeeld is.
Besprenkel de salade met de extra vierge olijfolie.
Strooi de oregano over de salade.
Breng op smaak met versgemalen peper en zeezout

Extra: extra vierge olijfolie wordt koud gebruikt voor pasta, salade, vinaigrettes,
tapenades en koude sauzen en is daarom uitermate geschikt voor bovenstaande
salade.

Personen:
1 portie
Vetten:		
45 gram (71%)
Koolhydraten: 16 gram (11%)
Eiwitten:
21 gram (15%)
Vezels:		
8 gram (3%)
Calorieën:
566 kcal
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MAALTIJDSALADE
met oude kaas

LUNCH & SOEPEN

In deze salade zitten veel vetten uit walnoten. Deze zijn rijk aan omega-3
vetzuren. Een goede balans tussen omega-6 en omega-3 vetzuren in het lichaam
is van balang om ontstekingen tegen te gaan.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•
•

200 gram kleine kastanje
champignons
2 el geklaarde grasboter
150 gram eikenbladsla en krulsla,
gemengd
1 avocado, in blokjes
2 rode snack paprika’s, in reepjes
30 gram walnoten, gehalveerd
65 gram oude kaas, in blokjes
2 eieren, hardgekookt en in partjes

Voor de dressing:
• 2 el walnotenolie
• 2 el appelazijn
• Versgemalen zwarte peper en
zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doe 2 eetlepels grasboter in een koekenpan en bak de champignons op een
middelhoog-vuur voor 4 minuten. Leg ze op een bord om af te koelen.
Leg de gemengde slablaadjes in een grote kom (of op een groot bord).
Strooi de avocadoblokjes, snackpaprikareepjes, walnoten, afgekoelde kastanje
champignons en oude kaasblokjes bovenop de slablaadjes. Meng de salade.
Maak een dressing door de walnotenolie, appelazijn, zwarte peper en zeezout
door elkaar te mengen.
Verdeel de eipartjes over de salade.
Schenk de dressing over de salade.

Extra: in plaats van oude kaas kun je ook geitenkaas, brie of blauwe kaas
toevoegen.
Personen:
2 porties
Vetten:		
65 gram (82%)
Koolhydraten: 5 gram (3%)
Eiwitten:
23 gram (13%)
Vezels:		
8 gram (2%)
Calorieën:
710 kcal
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BLAUWE
KAAS
en walnoten salade

LUNCH & SOEPEN

Een royale maaltijdsalade die - dankzij de vetten en eiwitten - erg verzadigend is.
Een salade voor de stevige trek dus!

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

200 gram kastanje champignons, in
schijfjes
1 tl mixed herbs
2 el olijfolie
150 gram slablaadjes, verschillende
kleuren in stukjes gescheurd

•
•
•
•

2 rode snoep paprika’s, in blokjes
200 gram blauwe kaas (naar keuze),
in brokjes
20 zwarte olijven
20 halve walnoten

BEREIDINGSWIJZE
1.

Verwarm de olijfolie in een pan en bak de kastanje champignons samen
met de mixed herbs voor 3 minuten zodat ze hun ‘bite’ behouden. Laat deze
vervolgens afkoelen op een bord.
2. Meng de slablaadjes en stukjes paprika door elkaar in een grote kom.
3. Strooi de blauwe kaas, kastanje champignons, de walnoten en de zwarte
olijven over de salade.
Extra: maak deze salade helemaal af met een lekkere dressing. Deze maak je door
2 eetlepels mayonaise, 2 eetlepels grove mosterd en 2 el olijfolie door elkaar te
roeren.

Personen:
2 porties
Vetten:		
56 gram (79%)
Koolhydraten: 4 gram (3%)
Eiwitten:
26 gram (16%)
Vezels:		
6 gram (2%)
Calorieën:
640 kcal
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KLEURRIJKE MAKREELSALADE

LUNCH & SOEPEN

Een gezonde, kleurrijke salade. Vol goede vetten van de makreel en boordevol
vitaminen van de verschillende groenten.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•

75 gram gemengde slablaadjes
1 gele snack paprika, in reepjes
4 snoeptomaatjes, gehalveerd
3 radijsjes, in schijfjes
1 ei, gekookt, in partjes
80 gram gerookte makreelfilet, in
stukjes

Voor de dressing:
• 1 el grove mosterd
• 2 el olijfolie
• 1 el azijn
• Snufje zwarte peper

BEREIDINGSWIJZE
1.

Meng de sla, gele snackpaprika, snoeptomaatjes en radijsjes in een kom en
verdeel het over het bord.
2. Leg de partjes ei en stukjes makreelfilet over de salade.
3. Maak van de grove mosterd, olijfolie, azijn en snufje peper een dressing.
4. Verdeel de dressing over de salade.

Personen:
1 portie
Vetten:		
20 gram (58%)
Koolhydraten: 5 gram (6%)
Eiwitten:
26 gram (34%)
Vezels:		
3 gram (2%)
Calorieën:
308 kcal
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SALADE
met zalm en ricotta-pesto dressing

LUNCH & SOEPEN

Een gezonde, snelle salade vol met gezonde vetten.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•

100 gram gerookte zalm, in reepjes
150 gram gewassen spinazie
2 gekookte eieren, in partjes
2 oranje snoep paprika’s, in reepjes
1 gele snoep paprika, in reepjes
8 snoeptomaatjes, gehalveerd
3 el ricotta (12% vet)

•
•
•
•
•

3 el basilicum pesto
2 el olijfolie
10 zwarte olijven
Basilicumblaadjes
Versgemalen peper

BEREIDINGSWIJZE
1. Meng de spinazie met 16 halve snoeptomaatjes. Verdeel over 2 borden.
2. Verdeel de partjes ei, zalmreepjes, gele en oranje snoep paprika reepjes en
zwarte olijven over de twee borden.
3. Meng in een kom de ricotta, pesto en olijfolie door elkaar.
4. Verdeel de dressing over beide salades.
5. Garneer met basilicumblaadjes.
6. Breng op smaak met versgemalen peper.

Personen:
2 porties
Vetten:		
44 gram (74%)
Koolhydraten: 6 gram (5%)
Eiwitten:
26 gram (20%)
Vezels:		
4 gram (1%)
Calorieën:
531 kcal
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GEROOSTERDE
groenten met katenspek en champignons

LUNCH & SOEPEN

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 zoete aardappel, in schijfjes van
1 cm
1 rode ui, in partjes
1 rode paprika, in de lengte
gesneden, in 6 stukken
1 gele paprika, in de lengte
gesneden, in 6 stukken
1 groene paprika, in de lengte
gesneden, in 6 stukken
1 takje rozemarijn, blaadjes afgeritst
1 takje tijm, blaadjes afgeritst
Vers gemalen zwarte peper
Zeezout

•
•
•
•
•
•

3 el olijfolie
6 plakjes katenspek
200 gram champignons, in plakjes
100 gram gemengde eikenblad en
krulsla blaadjes
30 gram paranoten, in stukken
30 gram pompoenpitten

Voor de dressing:
• 2 el pompoenpittenolie
• 1 el appelazijn
• 1 tl Dijon mosterd

BEREIDINGSWIJZE

Personen:
2 porties
Vetten:		
60 gram (75%)
Koolhydraten: 22 gram (13%)
Eiwitten:
17 gram (9%)
Vezels:		
10 gram (3%)
Calorieën:
766 kcal

1. Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius.
2. Leg de zoete aardappelschijfjes, rode uipartjes, rode, gele en groene
paprikastukjes in een bakblik.
3. Strooi de rozemarijn blaadjes, tijm blaadjes, peper en zout over de groenten en
sprenkel 2 el olijfolie er overheen.
4. Zet het bakblik in de midden van de voorverwarmde oven voor circa 45
minuten.
5. Verwarm een koekenpan op een middelhoog vuur en bak de katenspek in zijn
eigen vet. Haal de katenspek uit de koekenpan en bak de champignons in het
vet van de spek met 1 el olijfolie voor 6 minuten. Leg ze op een bord om af te
koelen. Snijd de katenspek in stukjes.
6. Als de ovengroenten klaar zijn laat ze buiten de oven afkoelen.
7. Leg eerst de eikenblad en krulsla blaadjes op een groot bord. Hier bovenop
verdeel je de stukjes rode, groene en gele paprika, zoete aardappelschijfjes,
uipartjes, stukjes spek en champignons.
8. Strooi de stukjes paranoten en pompoenpitten over de salade.
9. Maak een dressing van de pompoenpittenolie, appelazijn en Dijon mosterd.
10. Verdeel de dressing over de salade.
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BENTO
lunchbox

LUNCH & SOEPEN

Met zo’n lunch kan je uren vooruit zonder honger! Hoe meer kleuren, hoe meer
vitamines, mineralen en antioxidanten. Vol met gezonde vetten, eiwitten, vezels
en laag in koolhydraten.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

1 el kokosolie
100 gram kastanje champignons
2 eieren, hardgekookt
2 stengels bleekselderij, in stukjes

•
•
•

½ rode paprika, in reepjes
50 gram blauwe bessen
50 gram amandelpasta

BEREIDINGSWIJZE
1.

Verhit de kokosolie in een pan. Bak de champignons voor 6 minuten. Laat ze
op een bord afkoelen.
2. Vul de lunchbox met de eieren, bleekselderij, rode paprika en blauwe bessen.
3. Vul een apart bakje met de amandelpasta.
4. Vul de lunchbox op met de kastanje champignons.

Personen:
1 portie
Vetten:		
17 gram (68%)
Koolhydraten: 5 gram (10%)
Eiwitten:
10 gram (18%)
Vezels:		
4 gram (4%)
Calorieën:
702 kcal
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KIP IN SLABOWL

LUNCH & SOEPEN

Een makkelijk gerecht dat je in een handomdraai op tafel hebt staan. De gember
in het gerecht staat bekend als een krachtige ontstekingsremmer van moeder
natuur.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•

500 gram kipdijfilet, in reepjes
100 gram geklaarde boter
4 cm gember, fijngesneden
2 teentjes knoflook, fijngehakt
2 tl 5-specerijenpoeder
Groene paprika, in reepjes
Gele paprika, in reepjes

•
•
•
•
•

Rode paprika, in reepjes
400 gram grote champignons, in
schijfjes
1 krop ijsbergsla
Versgemalen peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verhit de geklaarde boter in een wokpan samen met de gember, knoflook en
5-specerijenpoeder.
Voeg de kipdijfilet toe en bak totdat deze begint te verkleuren.
Voeg de paprika reepjes en champignons toe en bak tot de paprika zacht
begint te worden.
Breng het op smaak met peper en zout.
Pel voorzichtig de buitenste 4 bladeren van de sla af en leg deze ieder op een
bord.
Verdeel de kipdijfilet met groenten over de 4 slabladeren.

Extra: lekker met zelfgemaakte snelle knoflooksaus en/of met guacamole.

Personen:
4 porties
Vetten:		
46 gram (77%)
Koolhydraten: 5 gram (3%)
Eiwitten:
24 gram (18%)
Vezels:		
5 gram (2%)
Calorieën:
533 kcal
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FLAMMKUCHEN

LUNCH & SOEPEN

Flammkuchen vindt zijn oorsprong in Duitsland en is daar een zeer geliefd
gerecht. Deze versie met zuurkool is extra lekker en gezond! Zuurkool is
gefermenteerde kool en is erg gezond. Door het fermentatieproces bevat
zuurkool veel voedingsstoffen en is het rijk aan vitaminen en mineralen. Tevens
is het een goede bron van probiotica.

INGREDIËNTEN
Bodem
• 200 gram zuurkool, uitgelekt
• 50 gram mozzarella, geraspt
• 50 gram kaas, geraspt
• 2 eieren

Topping
• 100 ml crème fraîche
• Handjevol veldsla
• Versgemalen peper
• Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Bekleed een bakplaat met
bakpapier.
Meng de zuurkool, mozzarella, kaas en eieren in een kom en meng het goed
door elkaar.
Giet het mengsel op het bakpapier en zorg dat het mooi verdeeld is.
Schuif de bakplaat in de voorverwarmde oven en laat het voor 40 minuten
bakken.
Haal de flammkuchen uit de oven en laat deze iets afkoelen.
Besmeer de bodem met crème fraîche en breng op smaak met zout en
versgemalen peper.
Garneer de flammkuchen met veldsla.

Personen:
2 porties
Vetten:		
34 gram (74%)
Koolhydraten: 3 gram (3%)
Eiwitten:
22 gram (21%)
Vezels:		
3 gram (2%)
Calorieën:
412 kcal
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HAMROLLETJES
gevuld met eiersalade

LUNCH & SOEPEN

Lekker als lunch om mee te nemen, als voorgerecht of een lunch thuis. Je kunt zelf
mayonaise maken, maar in de supermarkt en reform winkels zijn tegenwoordig
ook lekkere Keto verantwoorde mayonaises te koop.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•

3 eieren, gekookt
2 eetlepels mayonaise
Paar stengels bieslook
Snufje peper
Snufje zout

•
•
•

3 plakken York of achterham
1 lente-ui, gesneden in schuine
stukjes
8 gemengde sla blaadjes

BEREIDINGSWIJZE
1.

Prak in een kom de eieren fijn en roer de mayonaise er doorheen. Breng
met een snufje peper en zout op smaak. Roer de gesnipperde bieslook
erdoorheen.
2. Leg de plakken ham op een snijplank en plaats 1/3 van de eiersalade, iets van
de rand af, op ieder plakje.
3. Rol de plakken ham op en leg ze op een bord. Garneer de hamrolletjes met de
gesneden lente-ui. Leg de sla blaadjes om de hamrolletjes heen.
Extra: Mocht je geen ham met consveringsmiddelen willen gebruiken, dan kun
je kiezen voor een alternatief: Prosciutto di Parma. Dit is een hamsoort waar
alleen zout in wordt gebruikt. Dus geen twijfelachtige E-nummers!

Personen:
1 portie
Vetten:		
45 gram (75%)
Koolhydraten: 2 gram (2%)
Eiwitten:
32 gram (23%)
Vezels:		
<1 gram (0%)
Calorieën:
540 kcal
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RUCOLA MET
WALNOTENTAPENADE

VOORGERECHTEN & SNACKS

Lekker voor op toastjes en zelfgemaakte crackers. Walnoten zijn rijk aan Omega
3 vetzuren en antioxidanten.

INGREDIËNTEN
•
•
•

65 gram walnoten, gehalveerd
50 gram rucola
1 teentje knoflook

•
•
•

2 el walnootolie
Versgemalen peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1.

Doe de walnoten, rucola, knoflook en de walnootolie in en keukenmachine en
blend het mengsel tot een egaal geheel.
2. Breng op smaak met versgemalen peper en zeezout.
3. Is de tapenade te dik? Voeg nog wat extra walnootolie toe.

Personen:
per 15 gram
Vetten:		
7 gram (89%)
Koolhydraten: 1 gram (4%)
Eiwitten:
1 gram (5%)
Vezels:		
1 gram (2%)
Calorieën:
71 kcal
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HARICOTS
VERTS
met spek en champignons

VOORGERECHTEN & SNACKS

Geef een speciale draai aan de alom bekende haricots verts door er champignons
aan toe te voegen. Hartstikke lekker en voedzaam! Haricots verts zijn rijk aan
vezels en dragen bij aan een goede stoelgang.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

150 gram haricots verts, steelaanzet
eraf gesneden
4 plakjes gerookte spek
1 sjalot, gesnipperd
10 gram amandelschaafsel

•
•
•
•

20 gram champignons, in plakjes
1 takje tijm, blaadjes afgeritst
20 gram grasboter
Snufje versgemalen peper.

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 190 graden Celsius.
2. Breng een bodem water aan de kook. Kook de haricots verts voor 5 minuten,
afgieten en even onder koud water afspoelen.
3. Maak 4 bosjes van de haricots verts en wikkel elke bosje in een plakje spek.
Leg de 4 bosjes, met de naden van het spek naar beneden, in een kleine
ovenschaal.
4. Plaats de champignonschijfjes in een rij over de spekplakjes.Meng het
gesnipperd sjalotje en amandelschaafsel in een kom en verdeel over de
champignonschijfjes.
5. Meng de grasboter met de tijmblaadjes en een snufje peper.
6. Verdeel kleine stukjes van het botermengsel over het sjalot- en
amandelschaafsel.
7. Plaats de ovenschaal in het midden van de voorverwarmde oven voor 15
minuten.
8. Breng op smaak met versgemalen peper

Personen:
2 porties
Vetten:		
10 gram (59%)
Koolhydraten: 16 gram (16%)
Eiwitten:
8 gram (20%)
Vezels:		
5 gram (5%)
Calorieën:
156 kcal
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SARDIENTJES
TAPENADE

VOORGERECHTEN & SNACKS

Altijd makkelijk om in je voorraadkast te hebben. Lekker om snackpaprika’s mee
te vullen of op een zelfgemaakt toastje. Sardientjes horen bij de categorie vette
vis. Ze zitten vol met omega 3 vetzuren en rijk aan vitamine B12 en jodium, fosfor
en seleen.

INGREDIËNTEN
•
•
•

1 blikje sardientjes
35 g tomatenpuree (half blikje)
1 el olijfolie

•
•

Versgemalen peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1.

Haal de sardientjes uit het blikje en leg ze in een kommetje. Prak ze met een
vork.
2. Roer de tomatenpuree en olijfolie er doorheen.
3. Breng op smaak met versgemalen peper en zeezout

Personen:
10 porties
Vetten:		
3 gram (68%)
Koolhydraten: 1 gram (8%)
Eiwitten:
2 gram (23%)
Vezels:		
1 gram (1%)
Calorieën:
40 kcal
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GEZELLIGE
BORRELPLANK

VOORGERECHTEN & SNACKS

Voor feestjes, met een verjaardag, voor de feestdagen en in het weekend, een
gezellige borrelplank is altijd een goed idee!

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakje nootjes
Kleine oranje paprika’s gevuld met
roomkaas
Stuk verse belegen kaas
Bakje met rode en gele paprika, in
reepjes
Bakje met bleekselderij, in reepjes
Worteltjes, in reepjes
Gedroogde worst
Bakje Spaanse Besos de Fuet
worstjes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blikje sardientjes
Bakjes zwarte en groene olijven
Bakje kleine garnalen
Bakje hummus
Bakje zongedroogde tomaten
Amandelmeel crackers
Grana Padano crackers
Tomaatjes
Kipspiesjes

BEREIDINGSWIJZE
1.

Kies een grote, houten plank uit. Houd er wel rekening mee dat de plank vies
kan worden. Maak gebruik van gekleurde bakjes in verschillende formaten.
2. Zorg eerst dat alle hapjes klaar zijn en in de verschillende bakjes zitten. Zet
deze op de juiste plaats neer. Leg alle losse etenswaren, zoals bijvoorbeeld
de tomaatjes en de worstjes, eromheen. Smeersels en sausjes kunnen
bijvoorbeeld ook op tafel neergezet worden.
3. Vul de open plaatsen op met veldsla. Dit kleurt gezellig en is ook nog eens erg
lekker!
Personen:		
Vetten:			
Koolhydraten:
Eiwitten: 		
Vezels:			
Calorieën: 		

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

Tip: Het recept voor de crackers vind je op p. 89 en p. 91.

85

GEZELLIGE
BORRELPLANK

VOORGERECHTEN & SNACKS

vegetarisch

Een vrolijke gekleurde borrelplank met voor ieder wat wils. Genieten!

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•

Bakje nootjes
Bakje knoflooksaus
Bakje met rode en gele paprika en
wortel, in reepjes
Bakjes zwarte en groene olijven
Bakje zongedroogde
tomatenhummus

•
•
•
•
•

Bakje kerrie hummus
Bakje zongedroogde tomaten
Amandelmeel crackers (p. 89)
Grana Padano crackers (p. 91)
Tomaatjes

BEREIDINGSWIJZE
1.

Personen:		
Vetten:			
Koolhydraten:
Eiwitten: 		
Vezels:			
Calorieën: 		

Kies een mooie plank of bord uit. Verdeel eerst de bakjes. Vul de open
plaatsen op met crackers, tomaatjes en veldsla.

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
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AMANDELMEEL
CRACKERS

VOORGERECHTEN & SNACKS

Deze crackers zijn niet alleen erg lekker, maar ook voedzaam en snel te bereiden!
In dit recept zitten ‘mixed herbs’, een gezond mengsel van gedroogde tijm,
peterselie en marjolein.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

125 gram amandelmeel
20 gram gebroken lijnzaad
50 ml amandelmelk, ongezoet
30 gram edelgistvlokken

•
•
•

1 tl mixed herbs
Snufje versgemalen peper
Snufje zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Personen:
30 porties
Vetten:		
3 gram (73%)
Koolhydraten: 1 gram (6%)
Eiwitten:
2 gram (17%)
Vezels:		
1 gram (4%)
Calorieën:
36 kcal

Verwarm de oven voor op 160 graden Celsius. Bekleed een bakplaat met
bakpapier.
Meng alle droge ingrediënten in een kom. Giet de amandelmelk erbij en roer
tot alles bij elkaar komt tot een deegbal.
Leg een stuk bakpapier of vershoudfolie op het aanrecht en plaats hier het
deeg op. Druk het deeg met je handen plat.
Leg nog een stuk bakpapier bovenop het deeg. Rol met een deegroller over
het deeg heen tot de gewenste dikte (ongeveer 3 mm).
Gebruik een ronde uitsteekvorm van ongeveer 5 centimeter om de crackers uit
te steken.
Leg de crackers op de bakplaat en plaats in de voorverwarmde oven voor
ongeveer 15 minuten.
Haal de crackers uit de oven en laten deze afkoelen op een rooster.

Extra: bewaar de crackers in een luchtdichte trommel.

89

GRANA PADANO
CRACKERS

VOORGERECHTEN & SNACKS

Lekker voor de borrel of als hartig tussendoortje. Zout heb je niet nodig, die zit
al in de kaas.

INGREDIËNTEN
•
•
•

200 gram amandelmeel
35 gram Grana Padano kaas,
geraspt (houd 5 gram apart voor
over de crackers te strooien)
Snufje peper

•
•
•
•

1 tl gedroogde oregano
1 ei, losgeklopt
2 el olijfolie
1 el amandelmelk

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Personen:
24 crackers
Vetten:		
6 gram (78%)
Koolhydraten: 1 gram (4%)
Eiwitten:
3 gram (16%)
Vezels:		
1 gram (2%)
Calorieën:
74 kcal

Verwarm de oven voor op 160 graden Celsius. Bekleed een bakplaat met
bakpapier.
Meng het amandelmeel, 30 gram geraspte kaas, peper en oregano in een kom.
Voeg het ei, olijfolie en amandelmelk toe en meng het beslag tot een deegbal.
Leg een stuk bakpapier of vershoudfolie op het aanrecht en plaats hier het
deeg op. Druk het deeg met je handen plat.
Leg nog een stuk bakpapier bovenop het deeg. Rol met een deegroller over
het deeg heen tot de gewenste dikte (ongeveer 3 mm). Gebruik de overige 5
gram geraspte kaas om over de crackers te strooien. En snijd de plaat in 24
stukken.
Leg de crackers op de bakplaat en plaats in de voorverwarmde oven voor
ongeveer 15 minuten.
Haal de crackers uit de oven en laat deze afkoelen op een rooster.

Extra: ideaal als toastje voor in het weekend of als vervanging voor brood. Bewaar
de crackers in een luchtdichte trommel.
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NOTENCAKE

VOORGERECHTEN & SNACKS

Een heerlijke vanille cake met verschillende soorten noten.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•

175 gram amandelmeel
50 gram roomboter, gesmolten
4 eieren
60 ml slagroom
20 gram zoetstof bijv. erythritol
(indien je dit te zoet vindt kan je ook
minder toevoegen)

•
•
•
•
•

Mespunt zout
2 tl vanille-aroma
25 gram walnoten, in kleine stukjes
25 gram amandelen, in kleine
stukjes
25 gram pecannoten, in kleine
stukjes

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
2. Vet een cakevorm in met een beetje roomboter.
3. Klop de eieren in een grote kom. Voeg de boter en mespunt zout toe en mix
het geheel tot een glad mengsel.
4. Roer het amandelmeel, de zoetstof en vanille-aroma door het mengsel heen.
5. Spatel voorzichtig de walnoten, amandelen en pecannoten door het beslag
heen.
6. Giet het beslag in de ingevette cakevorm en zet deze voor 30 minuten in de
voorverwarmde oven
7. Controleer na 30 minuten of de cake gaar is door er een lange satéprikker in te
steken. Komt de prikker er droog uit dan is de cake klaar en mag deze de oven
uit. Is de prikker nat of blijft er beslag aanhangen, verleng dan de baktijd met
een aantal minuten.
Extra: laat de cake goed afkoelen voordat je deze uit de vorm haalt!

Stuks:		
10 porties
Vetten:		
28 gram (78%)
Koolhydraten: 5 gram (6%)
Eiwitten:
11 gram (14%)
Vezels:		
3 gram (2%)
Calorieën:
324 kcal
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KOKOSREPEN
MET CHOCOLADE

VOORGERECHTEN & SNACKS

Heerlijk voor bij de koffie, als tussendoortje of in de lunchtrommel.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

125 gram kokosolie, gesmolten
100 gram kokosrasp
25 gram lijnzaad
25 gram pure chocolade
(min. 85% cacao)

BEREIDINGSWIJZE
1. Bekleed een bakplaat met bakpapier.
2. Meng de gesmolten kokosolie met de kokosrasp en lijnzaad en roer het goed
door elkaar.
3. Verdeel het kokosmengsel over de bakplaat. Maak er een rechthoek van met
een dikte van ongeveer 3 centimeter.
4. Zet de bakplaat in de koelkast voor ongeveer 30 minuten.
5. Smelt ondertussen de chocolade ‘au bain-marie’ totdat deze geheel gesmolten
is.
6. Haal de bakplaat uit de koelkast en snijd het harde kokosmengsel in repen.
7. Giet de gesmolten chocolade er overheen.
Extra: bewaar in de koelkast of in een luchtdichte trommel.

Stuks:		
12 porties
Vetten:		
18 gram (91%)
Koolhydraten: 2 gram (4%)
Eiwitten:
1 gram (3%)
Vezels:		
2 gram (2%)
Calorieën:
176 kcal
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CHOCOLADE
met omega mix en goji bessen

VOORGERECHTEN & SNACKS

Een lekker, gezond, verantwoord chocolaatje voor tussendoor of bij de koffie.
Cacaopoeder, pure chocolade, extra bittere chocolade, rauwe cacaopoeder en
rauwe chocolade hebben een gunstig effect op de bloedvaten door het hoge
gehalte aan flavanolen (antioxidanten).
In dit recept wordt de omega mix gebruikt. Deze bevat pompoenpitten,
zonnebloempitten, blond lijnzaad, lijnzaad en sesamzaad. Je kunt deze mix
van zaden en pitten online of bij de reformwinkel kopen. Of uiteraard zelf
samenstellen.

INGREDIËNTEN
•
•

250 gram pure chocolade
(min. 85% cacao)
40 gram omega mix

•
•

20 gram goji bessen
10 gram kokosnoot, gesnipperd

BEREIDINGSWIJZE
1. Bekleed een bakplaat met bakpapier.
2. Smelt de chocolade ‘au bain marie’ totdat deze geheel gesmolten is.
3. Giet de gesmolten chocolade over de bakplaat en zorg dat het evenredig over
de plaat verdeeld wordt.
4. Strooi de omega mix, goji bessen en kokosnoot over de chocolade.
5. Zet de bakplaat voor 20 minuten in de koelkast zodat de chocolade hard
wordt.

Stuks:		
10 porties
Vetten:		
15 gram (73%)
Koolhydraten: 7 gram (14%)
Eiwitten:
4 gram (9%)
Vezels:		
4 gram (4%)
Calorieën:
191 kcal
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CHOCOLADE
NOTENMIX

VOORGERECHTEN & SNACKS

Een lekker blokje pure chocolade met gemengde noten!

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

125 gram pure chocolade
(min. 85% cacao)
25 gram kokosvet
2 el cacaopoeder
30 gram paranoten, in kleine stukjes

•
•

30 gram pecannoten, in kleine
stukjes
25 gram hazelnoten, in kleine
stukjes

BEREIDINGSWIJZE
1. Bekleed een ondiepe ovenschaal met bakpapier.
2. Smelt de chocolade en kokosvet ‘au bain marie’ totdat deze geheel gesmolten
zijn.
3. Voeg de cacaopoeder toe en roer het goed door elkaar.
4. Giet de gesmolten chocolade en kokosvet over de ovenschaal, de dikte is
ongeveer 1 centimeter.
5. Verdeel de paranoten, pecannoten en hazelnoten over de ovenschaal.
6. Zet de bakplaat voor 30 minuten in de koelkast zodat de chocolade hard
wordt.
Extra: bewaar de chocolade die overblijft in de koelkast.

Stuks:		
5 porties
Vetten:		
29 gram (83%)
Koolhydraten: 6 gram (6%)
Eiwitten:
5 gram (8%)
Vezels:		
4 gram (3%)
Calorieën:
335 kcal
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PITTIGE
GEHAKTBALLETJES

DINER & BIJGERECHTEN

in tomatensaus

Heerlijke gehaktballetjes met een pittige twist. Lekker met bloemkoolrijst of op
de spitskool tagliatelle.

INGREDIËNTEN
Gehaktballetjes
• 400 gram half-om-half gehakt
• 2 eieren, losgeklopt
• 2 teentjes knoflook, fijngehakt
• 1 rode chilipeper, gesnipperd
• 1 ui, gesnipperd
• 3 el amandelmeel
• 1 tl mixed herbs (mengsel van
gedroogde tijm, marjolein en
peterselie)
• 1/2 tl peper
• 1/2 tl zout
• 3 el olijfolie

Saus
• 2 teentjes knoflook, gesnipperd
• 1 ui, gesnipperd
• 1 rode chilipeper, gesnipperd
• 1 zoete puntpaprika, in stukjes
• 2 el olijfolie
• 2 el tomatenpuree
• 1 blik gepelde tomaten
• 150 ml rode wijn
• Versgemalen zwarte peper, naar
smaak
• Keltisch zeezout, naar smaak
• Basilicumblaadjes, voor garnering

BEREIDINGSWIJZE
1.

Meng het gehakt met de eieren, knoflook, chilipeper, ui, amandelmeel,
mixed herbs, peper en zout in een kom. Meng het goed door elkaar en draai
vervolgens (ongeveer) 35 balletjes.
2. Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak hierin de balletjes rondom bruin.
3. Leg de balletjes op een bord en zet deze apart.

Personen:
4 porties
Vetten:		
(72%)
Personen: 46 4gram
porties
Koolhydraten:
13 gram
(9%)(72%)
Vetten:		
46 gram
Eiwitten:
25 13
gram
(17%)
Koolhydraten:
gram
(9%)
Vezels:		
(2%) (17%)
Eiwitten: 4 gram
25 gram
Calorieën:
5704 kcal
Vezels:		
gram (2%)
Calorieën:
570 kcal

Saus
4. Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak hierin de knoflook, ui, chilipeper en
puntpaprika.
5. Voeg de gepelde tomaten, rode wijn en tomatenpuree toe. Laat het geheel 15
minuten zachtjes pruttelen. Roer het regelmatig door.
6. Voeg de gehaktballetjes toe en laat het 5 minuten zachtjes pruttelen.
7. Breng op smaak met de versgemalen peper en Keltisch zeezout.
8. Garneer met verse basilicumblaadjes en serveer.
Vervolg recept op de volgende pagina.
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SPITSKOOL
TAGLIATELLE

DINER & BIJGERECHTEN

Een lekkere basis voor veel recepten. Heerlijk met pittige gehaktballetjes of
Italiaans met mozzarella, olijfolie en tomaatjes.

INGREDIËNTEN
•
•

1 spitskool, in reepjes gesneden
2 eetlepels olijfolie

•

Himalaya zout, naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Breng een pan water tot het kookpunt.
2. Kook de spitskool voor 1 minuut in het water of iets langer als je deze zachter
wilt hebben.
3. Giet de spitskool af en roer er 2 eetlepels olijfolie doorheen.
4. Serveer de spitskool tagliatelle met bijvoorbeeld pittige gehaktballetjes of met
mozzarella en tomaatjes voor een Italiaanse twist.
Extra: je kan de spitskool ook wokken in kokosolie of roomboter!

Personen:
2 porties
Vetten:		
16 gram (69%)
Koolhydraten: 8 gram (15%)
Eiwitten:
6 gram (12%)
Vezels:		
4 gram (4%)
Calorieën:
210 kcal
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MEDITERRAANSE
KIPPENBOUTEN

DINER & BIJGERECHTEN

Combineer met een frisse salade of opgebakken bloemkoolrijst.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•

4 kippenbouten
6 el olijfolie
2 rode uien, in partjes
3 teentjes knoflook, in stukjes
10 zongedroogde tomaten
200 gr groene olijven
2 takjes verse tijm of 1 tl gedroogde
tijm

•
•
•
•
•

2 laurierblaadjes
1 takje rozemarijn
2 takjes oregano
Versgemalen zwarte peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
2. Vet een braadslede in met olijfolie.
3. Leg de kippenpoten verdeeld over de braadslede en bestrooi deze met zwarte
peper en zeezout.
4. Rits de blaadjes tijm en rozemarijn van de takjes over de kippenpoten en steek
2 laurierblaadjes tussen het gerecht.
5. Verdeel 4 eetlepels olijfolie over de kip en plaats de braadslede in het midden
van de voorverwarmde oven voor 20 minuten.
6. Neem de braadslede uit de oven en verdeel de uien, knoflook, zongedroogde
tomaten en groene olijven over de braadslede. Verdeel de resterende olijfolie
over het gehele gerecht. Zet de braadslede terug in de oven voor 25 minuten.
7. Haal de braadslede uit de oven. Rits de blaadjes van de takjes oregano en
garneer hiermee de kip.
Personen:
2 porties
Vetten:		
66 gram (68%)
Koolhydraten: 8 gram (4%)
Eiwitten:
57 gram (26%)
Vezels:		
7 gram (2%)
Calorieën:
870 kcal
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TAJINE
met kabeljauw, zalm, room en knolselderij

DINER & BIJGERECHTEN

Een lekker gerecht voor in het weekend! Lekker met bloemkoolrijst!

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•

1 ui, gesnipperd
4 el kokosolie
200 gram snijbonen, in stukjes van
2 cm
300 gram knolselderij, in blokjes
van 2 cm
1 puntpaprika, in stukjes
2 tomaten, zonder zaadjes, in
stukjes
250 ml kookroom

•
•
•
•
•
•

1 tl rode currypasta
300 gram kabeljauwmoot, in blokjes
van 3 cm
200 gram zalmmoot, in blokjes van
3 cm
Zeezout
Witte peper
Een paar stengels koriander of
selderij

BEREIDINGSWIJZE
1. Zet de tajine op een sudderplaatje.
2. Smelt de kokosolie in de tajine en fruit de ui. Voeg de snijboonstukjes en
knolselderijblokjes toe en laat een paar minuten smoren.
3. Leg de blokjes zalmmoot op de groenten en laat het 5 minuten smoren op een
middelhoog vuur.
4. Giet de kookroom in een steelpannetje, doe de currypasta erbij en verwarm het
al roerend.
5. Leg de puntpaprika en tomatenstukjes op de zalm en groenten en giet de
currysaus overheen.
6. Leg hier bovenop de kabeljauwblokjes. Doe een snufje zeezout en witte peper
over de kabeljauwblokjes.
7. Laat het gerecht nog een minuut of 10 sudderen of tot de kabeljauw gaar is.
8. Pluk de koriander of selderij blaadjes van de stengels en strooi over de vis.
Personen:
4 porties
Vetten:		
36 gram (65%)
Koolhydraten: 12 gram (10%)
Eiwitten:
28 gram (22%)
Vezels:		
8 gram (3%)
Calorieën:
504 kcal

Extra: zet een ongeglazuurder tajine schaal een paar uur voor gebruik in water.
Bij een geglazuurde tajine schaal hoeft dit niet. Proef de rode currysaus voordat
je het aan het gerecht toevoegt. Niet pittig genoeg? Voeg dan een beetje extra
currypasta toe. Je kunt het altijd toevoegen, maar eruithalen helaas niet!

109

BOERENKOOL
MET SPEKLAP

DINER & BIJGERECHTEN

Een lekker en snel recept voor op de dagen dat je weinig tijd hebt.

INGREDIËNTEN
•
•
•

1 el kokosolie
1 biologische speklap van 150 gram,
in reepjes
1/4 tl Jamaican Jerk kruiden

•
•
•

1 lente-ui, in stukjes
1 rode snack paprika, in reepjes
100 gram boerenkool, fijn gesneden

BEREIDINGSWIJZE
1. Strooi de Jamaican Jerk kruiden over de spekreepjes.
2. Smelt de kokosolie in een wokpan op een middelhoog vuur en bak de reepjes
6 minuten totdat ze gaar zijn. Haal ze uit de wokpan en houdt ze warm.
3. Doe de lente-ui stukjes, paprikareepjes en boerenkool in de wokpan en wok
voor 4 minuten. Niet langer, want anders verliest de boerenkool de ‘bite’.
4. Schep de groenten op een bord en leg de stukjes spek erbovenop.
Extra: in sommige merken Jamaican Jerk kruiden zit geen zout. Dan kun je nog
een snufje zout op de speklap doen.

Personen:
1 portie
Vetten:		
59 gram (77%)
Koolhydraten: 9 gram (5%)
Eiwitten:
30 gram (17%)
Vezels:		
4 gram (1%)
Calorieën:
697 kcal
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OMA’S
STOOFPOTJE
met tuinkruiden en champignons

DINER & BIJGERECHTEN

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•

500 gram runderlappen
85 gram (geklaarde) roomboter
2 uien, in stukjes
250 gram champignons, in schijfjes
500 ml water
Versgemalen peper
Zeezout

•
•
•
•
•

2 laurierblaadjes
2 takjes tijm
2 takjes rozemarijn
2 tl arrowroot poeder
1 el water

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Personen:
2 porties
Vetten:		
68 gram (68%)
Koolhydraten: 6 gram (3%)
Eiwitten:
54 gram (27%)
Vezels:		
6 gram (2%)
Calorieën:
799 kcal

11.
12.

Smelt 60 gram geklaarde roomboter in een koekenpan op hoog vuur. Leg de
runderlappen in de pan en bak deze aan beide kanten bruin.
Leg de runderlappen in een braadpan, deze braadpan dient nog niet op het
vuur te staan.
Smelt 25 g roomboter in dezelfde koekenpan. Bak hierin de uien voor
ongeveer 2 minuten tot deze glazig zijn.
Schep de uien uit de pan en voeg deze samen met de rauwe
champignonschijfjes toe aan de runderlappen in de braadpan.
Strooi 1/2 tl zout en een snufje peper over de runderlappen en leg de
laurierblaadjes, takjes tijm en rozemarijn erbij.
Giet 500 ml water in de koekenpan. Breng aan de kook en schraap met een
houten spatel de overgebleven stukjes ui los. Giet het mengsel in de braadpan.
De runderlappen liggen net onder water.
Zet de braadpan op een sudderplaat op een laag pitje. Laat het stoofpotje 2,5
tot 3 uur zachtjes stoven. Draai de runderlappen regelmatig een keer om. Voeg
warm water toe indien er te veel water verdampt is.
Haal de stooflapjes uit de braadpan en leg ze op een bord.
Verwijder de laurierblaadjes, takjes tijm en rozemarijn.
Meng in een kom de arrowroot poeder met 1 eetlepel water en giet deze in de
braadpan. Breng aan de kook en roer tot de jus dikker begint te worden.
Draai het vuur terug en leg de stooflappen terug om op temperatuur te komen.
Breng de stooflappen op smaak met versgemalen peper en zout.

Extra: lekker met knolselderijpuree of bloemkoolrijst.
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GEVLINDERDE KIP

DINER & BIJGERECHTEN

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•

1 scharrelkip van 1,2 kg
½ witte ui, in partjes
½ rode ui, in partjes
1 zoete aardappel, in schijfjes van 2
cm
2 puntpaprika’s, topjes en
zaadlijsten verwijderd
100 gram knolselderij, in blokjes van
2 cm

•
•
•
•
•
•
•

100 gram spruitjes, schoongemaakt
6 teentjes knoflook, gepeld
2 takjes tijm, blaadjes afgeritst
2 takjes rozemarijn, blaadjes
afgeritst
4 eetlepels olijfolie
Versgemalen zwarte peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
Personen:
4 porties
Vetten:		
45 gram (54%)
Koolhydraten: 21 gram (15%)
Eiwitten:
61 gram (33%)
Vezels:		
5 gram (2%)
Calorieën:
743 kcal

10.

Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius en bekleed een bakplaat met
aluminiumfolie.
Leg de kip op zijn borst. Met een gevogelte- of wildschaar knip je de
ruggengraat van de kip aan beide zijden door, van voor naar achteren. Draai de
kip om en druk zijn borst naar beneden en zijn pootjes naar buiten. Zo krijgt de
een kip de vorm van een vlinder.
Smeer de bovenkant van de kip in met 2 el olijfolie en een beetje peper en
zeezout.
Leg de kip met de borst naar beneden op de bakplaat.
Verdeel 1 el olijfolie over de binnenkant van de kip.
Plaats de bakplaat in het midden van de voorverwarmde oven.
Neem na 15 minuten de kip uit de oven en draai de kip om. Leg de witte
uipartjes, rode uipartjes, zoete aardappelschijfjes en knoflookteentjes om de
kip heen. Verdeel de tijmblaadjes, rozemarijnblaadjes over de bakplaat en
plaats het terug in de oven.
Neem na 20 minuten de bakplaat uit de oven en verlaag de temperatuur naar
180 graden Celsius.
Verdeel de knolselderijblokjes, spruitjes en puntpaprika’s over de bakplaat,
besprenkel met 1 el olijfolie en zet het weer in de oven.
Neem na 20 minuten de kip en groenten uit de oven. Klaar!
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GEVULDE
GROENTEN
met tunamelt

DINER & BIJGERECHTEN

Voor een pittiger gerecht kun je een fijngehakt pepertje toevoegen aan het
tonijnmengsel. Ook geraspte oude kaas geeft een pittigere smaak.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•

1 courgette, gehalveerd en uitgehold
1 aubergine, gehalveerd en
uitgehold
1 rode paprika, gehalveerd en
uitgehold
320 gram tonijn, uitgelekt
200 gram bloemkoolrijst

•
•
•
•
•
•

1 rode ui, gesnipperd
150 gram geraspte kaas
100 gram veldsla
2 eetlepel extra vierge olijfolie
Versgemalen peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
2. Leg bakpapier op de bakplaat en leg hier de gehalveerde groenten met de
open kant naar boven.
3. Meng in een kom de tonijn, bloemkoolrijst, rode ui en 100 gram geraspte kaas.
Breng op smaak met versgemalen peper en zeezout.
4. Vul de groenten met het tonijnmengsel.
5. Strooi de overgebleven geraspte kaas over de groenten.
6. Leg het in de voorverwarmde oven voor 20 minuten.
7. Vul ondertussen een kom met de veldsla en sprenkel er de extra vierge olijfolie
overheen. Breng op smaak met versgemalen peper en zeezout.
8. Haal de groenten uit de oven en verdeel over 2 borden.

Personen:
2 porties
Vetten:		
41 gram (51%)
Koolhydraten: 16 gram (9%)
Eiwitten:
68 gram (37%)
Vezels:		
10 gram (3%)
Calorieën:
725 kcal
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SUSHI BOWL

DINER & BIJGERECHTEN

Genieten van de Japanse keuken met een heerlijke sushi bowl. Super gezond
met de nori vellen!

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•
•

350 gram bloemkoolrijst
3 el kokosolie
250 gram champignons, in schijfjes
2 eieren, gekookt en in schijfjes
8 snoeptomaatjes, gehalveerd
Halve komkommer, in schijfjes
1 zoete puntpaprika, in reepjes
Halve grote venkel, in blokjes

•
•
•
•
•

1 lente-ui, in schuine reepjes
1 avocado, in blokjes
4 nori vellen
1 eetlepel sesamzaadjes, geroosterd
Kokos aminos (in een klein
kommetje)

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.

Verwarm 2 eetlepels kokosolie in een koekenpan en bak de bloemkoolrijst op
medium vuur voor ongeveer 4 minuten. Zet de rijst apart en laat deze afkoelen.
Bak de champignons in een eetlepel kokosolie op medium vuur voor een paar
minuten. Zodra ze mooi bruin kleuren mogen ze van het vuur af. Zet ze apart
en laat ze afkoelen.
Verdeel de bloemkoolrijst over 2 kommen en leg de schijfjes ei er bovenop.
Leg de tomaatjes, komkommer, puntpaprika, venkel, lente-ui en avocado in
verschillende vakjes op de schijfjes ei. Voeg ook de champignons toe.
Scheur de nori vellen en steek deze aan de zijkant in de rijst.
Strooi de sesamzaadjes als garnering over het gerecht. Gebruik de kokos
aminos als dip.

Extra: ook lekker: kies in plaats van champignons voor 75 gram verse zalm! Maak
het gerecht pittiger met wasabi.
Personen:
2 porties
Vetten:		
41 gram (69%)
Koolhydraten: 16 gram (12%)
Eiwitten:
19 gram (14%)
Vezels:		
14 gram (5%)
Calorieën:
534 kcal
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THAISE GROENE
CURRY

DINER & BIJGERECHTEN

Een heerlijk exotisch gerecht, lekker met bloemkoolrijst gebakken in kokosolie.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•

500 gram kipdijfilet, in reepjes van
circa 2 cm
4 el kokosolie
1 tl Thaise 7 kruiden mix
2 el groene curry pasta
1 ui, gesneden in 8 partjes
1 groene paprika, in de lengte in
reepjes gesneden

•
•
•
•
•

200 gram peultjes, panklaar
1 blik kokosmelk, 400 ml, 20% vet
1 tl Thaise vissaus
Sap van 1/2 limoen
Bosje koriander, optioneel

BEREIDINGSWIJZE
1. Strooi de Thaise 7 kruiden mix over de kipdijfiletreepjes.
2. Verhit 2 eetlepels kokosolie in een wokpan en voeg de kipdijfiletreepjes toe.
Wok voor een paar minuten totdat ze bruin zijn en leg ze op een bord.
3. Maak de wokpan schoon met een stukje keukenpapier. Verhit 2 eetlepels
kokosolie in de wok, voeg 2 eetlepels groene curry pasta toe en roer samen
op een middel hoog vuur totdat het begint te geuren. Voeg de uipartjes en
paprikareepjes toe en roerbak voor een paar minuten.
4. Giet de kokosmelk bij de groenten en breng het geheel aan de kook.
5. Zet het vuur zachtjes.
6. Voeg de kippenreepjes en peultjes toe en kook zachtjes voor 2 minuten.
7. Roer als laatste het limoensap en Thaise vissaus erdoor.
8. Garneer met korianderblad voor de liefhebbers.
9. Lekker met bloemkoolrijst gebakken in kokosolie.
Personen:
4 porties
Vetten:		
53 gram (76%)
Koolhydraten: 11 gram (7%)
Eiwitten:
24 gram (15%)
Vezels:		
5 gram (2%)
Calorieën:
625 kcal

Extra: leg de kipdijfilet tussen 2 vellen bakpapier op een snijplank en sla een paar
keer met een deegroller erop totdat ze plat zijn. Zo zijn ze makkelijker in reepjes te
snijden en zijn ze sneller gaar.
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VARKENSGEHAKT
gevuld met groenten

DINER & BIJGERECHTEN

Deze varkensgehaktrollen zijn ideaal om aan het begin
van de week te maken en in de koelkast te bewaren, Zo heb je altijd een
voedzame en eiwitrijke optie ter beschikking

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•

900 gram biologisch varkensgehakt
2 el amandelmeel
1 ei, losgeklopt
2 tl mixed herbs
1 tl selderijzout
1/2 tl versgemalen zwarte peper
1 winterwortel, in 6 reepjes van 10
cm x 1 cm

•
•
•
•
•

1 rode paprika, in reepjes van 10 x 1
cm
1 prei, in reepjes van 10 x 1 cm
1 stengel bleekselderij, in reepjes
van 10 x 1 cm
50 gram taugé
50 gram geklaarde roomboter of
kokosolie

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Meng het varkensgehakt, amandelmeel, ei, mixed herbs, selderijzout en zwarte
peper samen in een kom. Maak van het gehaktmengsel 6 bollen.
Leg steeds een bol gehakt tussen 2 stukjes bakpapier en rol met een
deegroller totdat deze ongeveer 10 bij 18 centimeter is.
Leg een lapje varkensgehakt op een stuk keukenfolie in de lengte. Leg op de
smalle kant een reepje wortel, paprika, prei, bleekselderij en wat taugé. Rol,
met behulp van de folie, de gehaktrol naar je toe zodat de naad onderaan ligt.
Maak nog 5 rolletjes.
Verwarm de roomboter in een braadpan. Leg de gehaktrollen er in en bak
rondom bruin in 10 minuten.
Giet een paar eetlepels water erbij en zet de pan op een laag pitje voor 10-15
minuten. Draai de rollen af en toe een keertje om.
Als de groenten iets zachter zijn geworden, zijn de gehaktrollen klaar.

Personen:
6 porties
Vetten:		
32 gram (65%)
Koolhydraten: 7 gram (6%)
Eiwitten:
31 gram (28%)
Vezels:		
3 gram (1%)
Calorieën:
447 kcal
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PIZZA
met bloemkoolbodem en katenspek

DINER & BIJGERECHTEN

INGREDIËNTEN
Bloemkoolbodem
• 500 gram bloemkool, in roosjes
• 125 gram mozzarella, geraspt
• 1 ei
• 1 el gedroogde oregano
• Versgemalen peper
• Zeezout

Topping
• 3 el groene pesto
• ½ rode paprika, in reepjes
• 1 rode ui, in schijfjes
• 100 gram champignons, in schijfjes
• 6 plakjes katenspek, in stukjes
• 50 gram geraspte kaas
• Handjevol verse rucola
• Versgemalen peper

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
2. Leg een vel bakpapier op een bakplaat.
3. Rasp de bloemkoolroosjes met een handrasp of doe de roosjes in een
keukenmachine en maal het tot fijne kruimels.
4. Strooi de kruimels over de bakplaat en schuif de bakplaat voor 20 minuten in
de oven.
5. Haal de bakplaat uit de oven en laat deze voor 5 minuten afkoelen.
6. Haal met keukenpapier zo veel mogelijk vocht weg.
7. Meng de bloemkoolkruimels, ei, mozzarella, oregano, versgemalen peper en
zout in een kom. Zorg dat het goed door elkaar gemengd wordt.
8. Verdeel het mengsel egaal over de bakplaat, zorg dat het overal even dik is.
9. Schuif de bakplaat terug de oven in en laat het voor 20 minuten bakken.
10. Haal de bakplaat uit de oven en laat deze afkoelen.

Personen:
2 porties
Vetten:		
43 gram (62%)
Koolhydraten: 19 gram (12%)
Eiwitten:
37 gram (23%)
Vezels:		
10 gram (3%)
Calorieën:
631 kcal

Topping
11. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
12. Bedek de bloemkoolbodem met groene pesto.
13. Verdeel de rode paprika, rode ui, katenspek en champignons over de bodem.
14. Bestrooi de pizza met de geraspte kaas.
15. Schuif de pizza voor 20 minuten in de voorverwarmde oven.
16. Decoreer de pizza met rucola.
17. Breng eventueel nog op smaak met versgemalen peper.
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VEGETARISCHE
PIZZA

DINER & BIJGERECHTEN

met bloemkoolbodem
INGREDIËNTEN
Bloemkoolbodem
• 500 gram bloemkool, in roosjes
• 100 gram kaas, geraspt
• 1 ei
• 1 el mixed herbs
• Versgemalen peper
• Zeezout

Topping
• 70 gram tomatenpuree, 1 blikje
• 1 rode paprika, in reepjes
• 1 rode ui, in schijfjes
• 100 gram champignons, in schijfjes
• 50 gram geraspte kaas
• Handjevol verse basilicum
• Versgemalen peper

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
2. Leg een vel bakpapier op een bakplaat.
3. Rasp de bloemkoolroosjes met een handrasp of doe de roosjes in een
keukenmachine en maal het tot fijne kruimels.
4. Strooi de kruimels over de bakplaat en schuif de bakplaat voor 20 minuten in
de oven.
5. Haal de bakplaat uit de oven en laat deze voor 5 minuten afkoelen.
6. Haal met keukenpapier zo veel mogelijk vocht weg.
7. Meng de bloemkoolkruimels, ei, geraspte kaas, mixed herbs, versgemalen
peper en zout in een kom. Zorg dat het goed door elkaar gemengd wordt.
8. Verdeel het mengsel egaal over de bakplaat, zorg dat het overal even dik is.
9. Schuif de bakplaat terug de oven in en laat het voor 20 minuten bakken.
10. Haal de bakplaat uit de oven en laat deze afkoelen.

Personen:
2 porties
Vetten:		
43 gram (62%)
Koolhydraten: 19 gram (12%)
Eiwitten:
37 gram (23%)
Vezels:		
10 gram (3%)
Calorieën:
631 kcal

Topping
11. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
12. Bedek de bloemkoolbodem met tomatenpuree.
13. Verdeel de rode paprika, rode ui en champignons over de bodem.
14. Bestrooi de pizza met de geraspte kaas.
15. Schuif de pizza voor 20 minuten in de voorverwarmde oven.
16. Decoreer de pizza met basilicum.
17. Breng eventueel nog op smaak met versgemalen peper.
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BLOEMKOOLRIJST
met champignons in romige saus

DINER & BIJGERECHTEN

Dit gerecht kun je ook perfect combineren met een rundvlees,
voor extra eiwitten.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•

2 el kokosolie
250 gram kastanjechampignons, in
partjes en plakjes
150 gram oesterzwammen,
eventueel gehalveerd
200 ml kokosroom
50 ml groentebouillon

•
•
•
•
•

400 gram bloemkoolrijst
Handjevol cavolo nero, kort
opgebakken en fijngehakt
Versgemalen peper
Zeezout
Takje tijm

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verwarm de kokosolie in een pan. Voeg de kastanjechampignons en
oesterzwammen toe en laat dit 7 minuten op een laag vuur pruttelen.
Voeg de kokosroom en groentebouillon toe aan de champignons en kook voor
5 minuten op laag vuur. Roer regelmatig door.
Verhit in een koekenpan een eetlepel kokosolie en bak, op middelhoog vuur,
de bloemkoolrijst op voor 5 minuten. Voeg in de laatste 30 seconden de cavolo
nero toe.
Verdeel de bloemkoolrijst met cavolo nero over 2 borden.
Breng de champignons op smaak met versgemalen peper en zeezout en
verdeel deze over de 2 borden.
Garneer met een takje tijm.

Personen:
2 porties
Vetten:		
32 gram (74%)
Koolhydraten: 8 gram (8%)
Eiwitten:
11 gram (11%)
Vezels:		
13 gram (7%)
Calorieën:
393 kcal
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RISOTTO
van paddenstoelen met spinazie en spekjes

DINER & BIJGERECHTEN

Zin in een lekkere risotto, maar niet in de koolhydraten van rijst?
Dan biedt deze keto variant met bloemkoolrijst uitkomst!

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

•

150 gram spekblokjes
1 ui, gesnipperd
2 teentjes knoflook, fijngehakt
300 gram gemengde
paddenstoelen
(kastanjechampignon, oesterzwam,
beukenzwam, bundelzwam)
100 ml kokosroom

•
•
•
•
•
•

100 ml groentebouillon
Handjevol spinazie
10 olijven, gehalveerd
400 gram bloemkoolrijst
Handjevol cavolo nero, kort
opgebakken en fijngehakt
Versgemalen peper

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Personen:
2 porties
Vetten:		
30 gram (62%)
Koolhydraten: 12 gram (11%)
Eiwitten:
22 gram (20%)
Vezels:		
15 gram (7%)
Calorieën:
430 kcal

9.

Verwarm een koekenpan en bak hierin, op middelhoog vuur, de spekblokjes tot
deze krokant zijn.
Haal de spekblokjes uit de pan en leg deze op een bord.
Doe in dezelfde pan de ui en knoflook en bak deze voor 2 minuten op
middelhoog vuur.
Zet het vuur laag en voeg de paddenstoelen toe. Bak voor 4 minuten.
Schenk de kokosroom en groentebouillon over de paddenstoelen en voeg de
spekblokjes toe. Kook voor 15 minuten op laag vuur.
Verhit ondertussen in een koekenpan een eetlepel kokosolie op middelhoog
vuur. Voeg de bloemkoolrijst toe en bak voor 5 minuten. Voeg in de laatste 30
seconden de spinazie, cavolo nero en olijven toe en roer het goed door.
Verdeel de bloemkoolrijst met spinazie over 2 borden.
Verdeel de paddenstoelenmix met spekblokjes over de twee borden. Schenk
de saus over het gerecht.
Breng op smaak met versgemalen peper.
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ZALM
met spinazie, trostomaatjes en venkel

DINER & BIJGERECHTEN

Zalm is een erg gezonde eiwitbron. Het zit vol omega 3 en levert belangrijke
mineralen.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

25 gram roomboter
2 el olijfolie
2 zalmfilets op de huid
2 takjes trostomaatjes

•
•
•
•

200 gram spinazie, panklaar
1/2 venkelknol, in dunne schijfjes
Versgemalen peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.

3.
4.
5.

Verwarm 25 gram roomboter in een koekenpan op middelhoog vuur. Strooi
een snufje peper en zout over de zalmfilets en bak voor 2 minuten aan alle vier
de kanten.
Verwarm 2 el olijfolie in een grote koekenpan. Leg 2 takjes trostomaatjes (met
de stengel naar beneden) in de helft van de pan en de spinazie in de andere
helft. Bak de spinazie tot het slinkt en draai de trostomaatjes na een paar
minuten om.
Leg de schijfjes venkel bij de trostomaatjes en bak een minuutje mee.
Verdeel de spinazie over 2 borden.
Leg op elk bord een tak trostomaatjes en een zalmfilet. Verdeel de
venkelschijfjes over de zalm.

Personen:
2 porties
Vetten:		
56 gram (72%)
Koolhydraten: 6 gram (3%)
Eiwitten:
39 gram (23%)
Vezels:		
5 gram (2%)
Calorieën:
695 kcal
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ZUURKOOL
MET WORST

DINER & BIJGERECHTEN

Zuurkool is gefermenteerde witte kool. Fermenteren is het omzetten van de
grondstof van een product door het toevoegen van micro-organismen. Zuurkool
zit, door het fermentatieproces, vol met pro- en prebiotica.

INGREDIËNTEN
•
•
•

4 el geklaarde boter
500 gram zuurkool
1 el gedroogde pimentbessen

•
•

1 el zwarte peperkorrels
4 rundersaucijzen

BEREIDINGSWIJZE
1.

Verhit 2 eetlepels geklaarde boter in een koekenpan en bak op middelhoog
vuur in 1 minuut de saucijsjes rondom bruin. Zet het vuur lager en laat de
worstjes 15 minuten verder garen.
2. Verhit de resterende 2 eetlepels geklaarde boter in een koekenpan en bak
hierin, op laag vuur, de zuurkool voor 15 minuten. Voeg in de laatste minuut de
gedroogde pimentbessen en zwarte peperkorrels toe en roer het goed door.
3. Verdeel de zuurkool over 2 borden. Leg op ieder bord een rundersaucijs.

Personen:
2 porties
Vetten:		
70 gram (75%)
Koolhydraten: 7 gram (3%)
Eiwitten:
43 gram (20%)
Vezels:		
7 gram (2%)
Calorieën:
845 kcal
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PORTOBELLO BURGER

DINER & BIJGERECHTEN

Een lekkere hamburger, zonder broodje maar met portobello!

INGREDIËNTEN
Burger
• 100 gram rundergehakt
• 100 gram varkensgehakt
• ¼ tl mixed herbs
• Zeezout
• Versgemalen peper
• Snufje chilipoeder
• 10 gram roomboter

Broodje
• 2 grote portobello’s
• ½ vleestomaat, in schijfjes
• ½ ui, in ringen
• Paar blaadjes krulsla
• Sesamzaadjes, ter decoratie

BEREIDINGSWIJZE

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
Personen:
1 portie
Vetten:		
37 gram (57%)
Koolhydraten: 18 gram (12%)
Eiwitten:
44 gram (30%)
Vezels:		
4 gram (1%)
Calorieën:
593 kcal

10.

Meng het runder- en varkensgehakt samen met de mixed herbs, zeezout,
peper en snufje chilipoeder door elkaar.
Kneed een bal van het gehaktmengsel en maak hiervan een burger.
Verhit de roomboter in een pan en bak de burger voor 7 minuten aan een zijde
op middelhoog vuur. Keer de burger om en bak deze zijde ook voor 7 minuten.
De baktijd is afhankelijk van de dikte van de burger, controleer dus altijd of
deze goed gaar is van binnen.
Haal de burger uit de pan en laat deze rusten, zorg wel dat deze warm blijft.
Leg de uiringen en de portobello’s met de onderkant in het resterende vet van
de burger en bak voor een paar minuten op laag vuur.
Draai de portobello’s om en laat ze nog voor 1 minuut rustig bakken.
Haal de portobello’s en de uiringen uit de pan.
Leg één portobello met de onderkant op een bord, dit wordt de bodem van de
burger. Leg een paar blaadjes krulsla hier bovenop.
Leg de burger bovenop de sla. Leg de uiringen en tomatenschijfjes op de
burger.
Leg de tweede portobello hier bovenop en decoreer met sesamzaadjes.
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SPARERIBS

DINER & BIJGERECHTEN

Dit gerecht is een klassieker! Combineert goed met een frisse salade.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,7 kg naturel spareribs
Ingredienten voor de marinade
100 gram grove mosterd, suikervrij
met hele pitjes
2 tl Herbamare kruidenzout
10 gram gemalen piment
10 gram gemalen venkelzaad
1 tl versgemalen zwarte peper
4 el olijfolie
Rasp van een hele limoen
½ limoen, sap

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.

Personen:
6
Vetten:		
60 gram (59%)
Koolhydraten: < 1 gram (0%)
Eiwitten:
93 gram (40%)
Vezels:		
3 gram (1%)
Calorieën:
920 kcal

6.
7.
8.
9.

Meng alle ingrediënten voor de marinade samen in een grote kom. Goed
doorroeren.
Plaats de spareribs naast elkaar in één of meerdere braadslede(n). Verdeel de
marinade over de ribben..
Dek de braadslede(n) toe met keukenfolie en plaats in de koelkast voor
minimaal 4 uur (maar het liefste de hele nacht!) zodat de smaken van de rub
goed in de spareribs kunnen trekken.
Haal de spareribs uit de koelkast zodat deze op kamertemperatuur komen.
Verwarm de oven voor op 150 graden Celsius.
Dek de braadslede(n) af met aluminiumfolie zodat de smaken en kruiden goed
in het vlees trekken. Plaats de braadslede(n) in de voorverwarmde oven en laat
de spareribs voor 60 minuten garen.
Draai de spareribs na 60 minuten om, laat ze nu nog 60 minuten bakken.
Haal de spareribs uit de oven en verwijder de aluminiumfolie.
Plaats de spareribs terug in de oven voor 25 minuten.
Serveer de spareribs met een lekkere salade.
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MOSTERDSAUS

DINER & BIJGERECHTEN

Mosterd is een supergezonde toevoeging aan je voeding. Het breekt vetten
af en versnelt je spijsvertering en er zitten allerlei belangrijke fytonutriënten
en mineralen in. De Egyptenaren aten mosterd tijdens hun maaltijden om een
vlotte spijsvertering te bevorderen. De Romeinen gebruikten mosterd in hun
baden om de spieren te verlichten.

INGREDIËNTEN
•
•

70 gram mayonaise
100 gram Griekse yoghurt, 10% vet

•

60 gram grove mosterd

BEREIDINGSWIJZE
1. Meng alle ingrediënten door elkaar in een kom.
2. Serveer in een kommetje.

Personen:
6 porties
Vetten:		
12 gram (91%)
Koolhydraten: 1 gram (5%)
Eiwitten:
1 gram (4%)
Vezels:		
< 1 gram (0%)
Calorieën:
115 kcal
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KOMKOMMERAVOCADODRESSING

DINER & BIJGERECHTEN

Komkommer en avocado doen wonderen voor je huid. Komkommer hydrateert
terwijl in avocado essentiële oliën voor je huid zitten. Chilipeper stimuleert je
stofwisseling.

INGREDIËNTEN
•
•

1 komkommer, in stukjes
½ avocado, in stukjes

•

½ chilipeper, fijngehakt

BEREIDINGSWIJZE
1.

Doe de komkommer, avocado en chilipeper in de blender en blend het tot een
glad geheel.
2. Schenk het in een gesteriliseerde pot met deksel.
3. Roer de dressing voor gebruik goed door.
Extra: lekker voor over de salade en als groentedip.

Personen:
10
Vetten:		
2 gram (67%)
Koolhydraten: 1 gram (17%)
Eiwitten:
3 gram (8%)
Vezels:		
5 gram (8%)
Calorieën:
26 kcal
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GEMENGDE
NOTENDRESSING

DINER & BIJGERECHTEN

Amandelen en cashewnoten zijn eiwitrijk. Eiwitten zijn belangrijke bouwstoffen
voor het lichaam.

INGREDIËNTEN
•
•
•

1 el amandelpasta
1 el cashewnotenpasta
3 el olijfolie

•
•
•

3 el kokosolie
Versgemalen peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1. Meng de amandel- en cashewnotenpasta goed door elkaar in een kom.
2. Voeg de olijf- en kokosolie toe en pureer met de staafmixer tot een glad
geheel.
3. Breng op smaak met versgemalen peper en zeezout.
4. Bewaar in een gesteriliseerde pot met deksel. Roer goed door voor gebruik.

Personen:
8 porties
Vetten:		
13 gram (95%)
Koolhydraten: 1 gram (1%)
Eiwitten:
1 gram (2%)
Vezels:		
1 gram (1%)
Calorieën:
124 kcal
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SNELLE KNOFLOOKSAUS

DINER & BIJGERECHTEN

Knoflook zit boordevol vitamine B6, vitamine C, fosfor en kalium. Met recht een
gezonde smaakmaker!

INGREDIËNTEN
•
•
•

120 gram Griekse yoghurt 10%vet
60 gram dikke mayonaise
2 teentjes knoflook, fijngehakt

•
•
•

1 el (Chinese) bieslook, fijngehakt
Versgemalen peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1. Meng de Griekse yoghurt en mayonaise in een kom.
2. Voeg de fijngehakte knoflook en bieslook toe.
3. Breng op smaak met peper en zout.

Personen:
10 porties
Vetten:		
6 gram (89%)
Koolhydraten: 1 gram (6%)
Eiwitten:
1 gram (5%)
Vezels:		
< 1 gram (0%)
Calorieën:
61 kcal
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HUMMUS TRIO

DINER & BIJGERECHTEN

Bijna hetzelfde als de originele hummus maar met veel minder koolhydraten!

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

Halve bloemkool, in roosjes
2 el olijfolie
Versgemalen peper
Zeezout

•
•
•

3 teentjes knoflook, zonder schil
2 el citroensap
2 el tahini

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
2. Bedek een bakplaat met bakpapier. Leg hierop de roosjes bloemkool en
teentjes knoflook en besprenkel ze met 1 eetlepels olijfolie, versgemalen peper
en zeezout.
3. Schuif de bakplaat in de voorverwarmde oven en rooster de bloemkool voor
ongeveer 30 minuten.
4. Haal de bloemkool uit de oven en laat deze afkoelen.
5. Pureer de bloemkool en knoflook in een keukenmachine of blender. Voeg
het citroensap, tahini en de resterende olijfolie toe en blender tot een egaal
geheel.
Variatie:
1. Voeg een theelepel kurkuma toe.
2. Pureer 5 zongedroogde tomaatjes mee.
3. Pureer een rood pepertje mee voor een pittigere hummus

Personen:
400 gram
Vetten:		
39 gram (73%)
Koolhydraten: 14 gram (12%)
Eiwitten:
12 gram (10%)
Vezels:		
11 gram (5%)
Calorieën:
484 kcal
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TZATZIKI

DINER & BIJGERECHTEN

Een lekkere frisse saus. Laat de schil op de komkommer en haal de zaadjes eruit,
zo behoudt de komkommer zijn ‘bite’ en wordt de tzatziki minder waterig.

INGREDIËNTEN
•
•
•

1 komkommer, in de lengte
doorgesneden, zonder de
zaadlijsten
300 ml Griekse yoghurt, 10% vet
2 tenen knoflook, fijngehakt

•
•
•
•

1 el olijfolie
1 el verse muntblaadjes, fijngesneden
Versgemalen peper
Zeezout

BEREIDINGSWIJZE
1.

Rasp de komkommer met een grove rasp op een theedoek. Druk met de
theedoek voorzichtig het overtollige vocht uit de komkommerrasp, anders
wordt de saus waterig.
2. Roer de komkommerrasp in een kom samen met de knoflook, olijfolie en munt
goed door elkaar.
3. Breng op smaak met versgemalen peper en zout.
4. Bewaar de tzatziki in de koelkast tot gebruik.

Personen:
6 porties
Vetten:		
5 gram (63%)
Koolhydraten: 4 gram (22%)
Eiwitten:
2 gram (13%)
Vezels:		
< 1 gram (2%)
Calorieën:
73 kcal
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BERRY
GOOD
smoothie

DESSERTS & DRANKEN

Deze smoothie zit barstensvol vitaminen. Bessen zijn rijk aan vitamine C. Een
vitamine welke zorgt voor de opbouw van lichaamscellen, het immuunsysteem
en energie. Blauwe bessen zijn ook rijk aan antioxidanten en door veel onderzoek
is het gebleken dat deze helpen om de bloeddruk te verlagen. In bessen zitten
veel vezels en deze zijn goed voor je spijsvertering. In amandelen zit vitamine E,
deze vitamine draagt bij aan een soepele huid en het in stand houden van een
gezond hart en vaatstelsel.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

250 ml ongezoet amandelmelk
2 schepjes collageenpoeder (of
plantaardig eiwitpoeder)
30 gram bramen
30 gram frambozen

•
•
•
•

30 gram zwarte bessen
30 gram blauwe bessen
25 gram amandelmeel (inclusief
vezels)
45 gram amandelpasta

BEREIDINGSWIJZE
1.

Plaats alle ingrediënten in een blender. Blend voor circa 10 seconden tot je een
egaal mengsel krijgt.
2. Schenk in een glas.

Personen:
2 porties
Vetten:		
19 gram (64%)
Koolhydraten: 9 gram (14%)
Eiwitten:
12 gram (18%)
Vezels:		
6 gram (4%)
Calorieën:
267 kcal
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FRAMBOZENSHAKE

DESSERTS & DRANKEN

Frambozen zijn de koolhydraatarme fruitsoort bij uitstek. Ze bevatten van
alle fruitsoorten relatief gezien het minste suiker. Tel daarbij op dat ze rijk zijn
aan Vitamine C en mangaan, twee voedingstoffen die helpen om infecties te
bestrijden, en je weet waarom een frambozenshake op zijn tijd een prima manier
is om jouw weerstand op een keto-proof manier te ondersteunen!

INGREDIËNTEN
•
•
•

300 ml amandelmelk
200 ml kokosmelk, 17% vet
150 gram frambozen, bevroren

•

2 schepjes collageenpoeder (of
plantaardig eiwitpoeder) à 10 gram

BEREIDINGSWIJZE
1.

Meng de amandelmelk, kokosmelk, bevroren frambozen en collageenpoeder
in een blender/keukenmachine en mix dit tot een gladde drank.
2. Serveer in 2 glazen. Voeg ijsklontjes toe om het extra koud te maken.

Personen:
Vetten:		
19 gram (68%)
Koolhydraten: 6 gram (10%)
Eiwitten:
11 gram (17%)
Vezels:		
7 gram (5%)
Calorieën:
204 kcal
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TROPICAL BOOST

DESSERTS & DRANKEN

Limoenen hebben een hoog vitamine C gehalte welke je weerstand op peil houdt
en bijdraagt aan het herstel van wondjes. De MCT’s in kokosmelk helpen bij
het opnemen van calcium, magnesium en bepaalde aminozuren, Eentje ervan,
laurinezuur, is een belangrijke weerstandverhoger. De vitamine E in kokosolie en
avocado houdt je huid soepel en gaat veroudering tegen.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

200 ml kokosmelk, 17% vet
200 ml kokoswater
1 avocado, in stukjes
2 schepjes collageenpoeder (of

•
•

plantaardig eiwitpoeder) à 10 gram
½ limoen, sap
(eventueel vanille extract voor extra
smaak)

BEREIDINGSWIJZE
1. Giet de kokosmelk en het kokoswater in een blender/keukenmachine.
2. Voeg de stukjes avocado, eiwitpoeder, limoensap (en eventueel vanille-extract)
toe en blend het tot je een lichtgroene smoothie krijgt.
3. Verdeel over 2 glazen.

Personen:
2 porties
Vetten:		
26 gram (73%)
Koolhydraten: 9 gram (11%)
Eiwitten:
11 gram (13%)
Vezels:		
6 gram (3%)
Calorieën:
325 kcal
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MOKKAmetDESSERT
chia

DESSERTS & DRANKEN

Lekker als dessert maar ook als onbijt!

INGREDIËNTEN
•
•
•

30 gram chiazaad
225 ml amandelmelk
4 eetlepels sterke koffie, oploskoffie
is ook mogelijk

•
•
•

200 gram mascarpone
100 ml slagroom, opgeklopt
10 gram cacao nibs

BEREIDINGSWIJZE
1. Roer het chiazaad en amandelmelk goed door elkaar.
2. Verdeel het mengsel over 2 kommen. Dek de kommen af en zet deze voor
minimaal 3 uur in de koelkast. Een nacht in de koelkast is ook mogelijk.
3. Haal de pudding, zodra deze opgestijfd is, uit de koelkast.
4. Meng 3 eetlepels sterke koffie met 200 gram mascarpone. Roer het goed door
en verdeel dit over de 2 kommen.
5. Schep de opgeklopte slagroom op de mascarpone.
6. Decoreer met cacao nibs.
Extra: chiazaadjes zitten boordevol gezonde voedingsstoffen. De zaadjes bezitten
hoge gehaltes aan omega 3-vetzuren, calcium, eiwitten, vezels, vitamine B1, B2 en
B3.

Personen:
2 porties
Vetten:		
65 gram (89%)
Koolhydraten: 6 gram (3%)
Eiwitten:
10 gram (6%)
Vezels:		
7 gram (2%)
Calorieën:
658 kcal
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BOSBESSENYOGHURT

DESSERTS & DRANKEN

Deze bosbessenyoghurt is een ware traktatie. En rijk
aan antioxidanten dankzij de frambozen en bessen.

INGREDIËNTEN
•
•
•

420 gram Griekse yoghurt 10% vet
150 gram volle kwark
230 ml kokosroom

•
•

80 gram frambozen
80 gram blauwe bessen

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.

Meng de Griekse yoghurt, kwark en kokosroom in een kom.
Verdeel de frambozen over alle potjes
Lepel 200 gram van het yoghurtmengsel in elk potje.
Garneer met de blauwe bessen bovenop de yoghurt.

Personen:
4 porties
Vetten:		
34 gram (73%)
Koolhydraten: 17 gram (16%)
Eiwitten:
10 gram (10%)
Vezels:		
2 gram (1%)
Calorieën:
412 kcal
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KOKOSYOGHURT
met aardbeien en rabarber

DESSERTS & DRANKEN

Een heerlijke combinatie van romige kokosyoghurt met frisse aardbeien en
rabarber.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

300 ml kokosroom, gekoeld
100 ml kokoswater
300 ml Griekse yoghurt 10% vet
200 gram aardbeien + 4 voor
versiering met kroontjes er nog aan

•
•
•

100 gram rabarber, gesneden in
stukjes van ongeveer 1 cm
Paar druppels vanille-extract
2 el water

BEREIDINGSWIJZE
1. Maak eerst de compote.
2. Meng 200 gram aardbeien, de rabarber stukjes en de druppels vanille extract
samen met het water in een pannetje. Laat het fruit samen zachtjes inkoken
totdat je een compote hebt. Plaats de compote in een schaal in de koelkast
zodat deze kan afkoelen.
3. Meng de kokosroom, kokoswater en Griekse yoghurt in een kom. Roer het
goed door elkaar.
4. Verdeel de afgekoelde compote over de 4 schaaltjes.
5. Lepel de yoghurt bovenop de compote.
Extra: versier de yoghurt met een aardbei erop. Ook lekker met cacao-nibs!

Personen:
4 porties
Vetten:		
34 gram (78%)
Koolhydraten: 14 gram (14%)
Eiwitten:
7 gram (7%)
Vezels:		
3 gram (1%)
Calorieën:
392 kcal
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GEMENGDE
BESSEN
dessert

DESSERTS & DRANKEN

Lekker als afsluiter van een diner! Een feestelijk, kleurrijk maar ook gezond
toetje. Ook erg lekker als ontbijt.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•

150 ml kokosroom
300 ml Griekse yoghurt, 10% vet
100 gram gemengde bessen
(frambozen, blauwe bessen,
bramen)
40 gram granaatappelpitjes
40 gram keto granola (blz. 31)
40 gram cacao nibs
100 gram aardbeien

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Personen:
4 porties
Vetten:		
34 gram (78%)
Koolhydraten: 14 gram (14%)
Eiwitten:
7 gram (7%)
Vezels:		
3 gram (1%)
Calorieën:
392 kcal

Meng de kokosroom en Griekse yoghurt in een kom.
Verdeel de granaatappelpitjes over de 4 glazen.
Schep in ieder glas een flinke lepel gemengde yoghurt.
Leg de gemengde bessen bovenop de yoghurt.
Schep wederom in ieder glas een flinke lepel gemengde yoghurt.
Verdeel de aardbeienstukjes over de 4 glazen.
Verdeel de overige yoghurt over de 4 glazen.
Strooi in ieder glas de granola en cacao nibs.

Extra: maak in het seizoen gebruik van verse gemengde bessen. Indien niet
voorradig zijn gemengde bessen uit de vriezer een goed alternatief. Maak er een
extra feestelijk toetje van door het dessert op te bouwen uit een laagje bessen,
laagje yoghurt, laagje bessen etc.
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INGREDIËNTEN

BLAUWE BESSEN CHEESECAKE

DESSERTS & DRANKEN
Voor de bodem
• 250 gram amandelmeel
• 25 gram erythritol
• Snufje zout
• 60 gram roomboter
• 1 ei, losgeklopt
• 20 cm rond springvorm

•
•
•
•

Vulling
• 225 gram kokosroom, gekoeld
(zeker dag van te voren in de
koelkast zetten)

280 gram mascarpone
200 gram creamcheese
20 gram erythritol
50 gram blauwe bessen

Topping
• 350 gram blauwe bessen
• 1 tl erythritol

BEREIDINGSWIJZE

Bodem
1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
2. Bekleed een 20 cm. springvorm met bakpapier.
3. Smelt de roomboter. Meng de amandelmeel, erythritol, snufje zout en
roomboter in een kom. Doe de losgeklopte ei bij de ingrediënten en meng tot
een deeg.
4. Druk met je handen het deeg in de springvorm. Probeer het zo glad mogelijk te
maken.
5. Schuif de springvorm midden in de voorverwarmde oven en bak voor 15
minuten tot de bodem mooi bruin is.
6. Haal de springvorm uit de oven en laat de bodem afkoelen in de vorm. Niet te
vroeg uit de vorm halen!
Vulling
7. Meng de kokosroom met de mascarpone, creamcheese en erythritol.
8. Spatel de bessen voorzichtig door de vulling.
9. Doe de vulling in de springvorm bovenop de afgekoeld bodem en plaats in de
koelkast voor minstens vier uur om op te stijven.

Personen:
10 porties
Vetten:		
45 gram (79%)
Koolhydraten: 14 gram (11%)
Eiwitten:
11 gram (9%)
Vezels:		
4 gram (1%)
Calorieën:
512 kcal

Topping
10. Doe de blauwe bessen met de erythritol in een pan en plaats op een laag pitje.
Laat het langzaam inkoken tot het dikker wordt. Voorkom dat het een moes
wordt. Laat afkoelen.
11. Haal de springvorm uit de koelkast en lepel de bosbessen over de vulling.
12. Plaats de springvorm op een bord en maak voorzichtig los.
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FRAMBOZENTOETJE

DESSERTS & DRANKEN

Een heerlijk toetje als afsluiter van een diner of gewoon lekker als tussendoortje.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

250 gram Griekse yoghurt, 10% vet
150 gram mascarpone
100 ml slagroom, vloeibaar en
ongezoet
25 gram frambozen

•

Rode vruchten ter versiering

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.

Prak de frambozen in een kommetje fijn.
Voeg de Griekse yoghurt toe en roer het door.
Lepel de mascarpone en slagroom door de yoghurt, roer het goed door elkaar.
Decoreer met rode vruchten.

Extra: indien de rode vruchten vers niet voorradig zijn dan kun je ook gebruik
maken van diepvriesfruit.

Personen:
3 porties
Vetten:		
39 gram (85%)
Koolhydraten: 8 gram (7%)
Eiwitten:
7 gram (7%)
Vezels:		
1 gram (1%)
Calorieën:
406 kcal
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CHOCOLADE
chiapudding

DESSERTS & DRANKEN

Cacao nibs zitten vol anti-oxidanten, flavonoïden, tryptofaan, serotonine en
fenylethylamine. Dat laatste wordt ook wel liefdespeptide genoemd; het zorgt
voor een vrolijk tot euforisch gevoel.

INGREDIËNTEN
•
•
•

40 gram chiazaad
300 ml amandelmelk
20 gram kokosvlokken

•
•

10 gram cacao nibs
1 tl cacaopoeder

BEREIDINGSWIJZE
1. Roer het chiazaad, amandelmelk en cacaopoeder goed door elkaar.
2. Verdeel het mengsel over 2 kommen. Dek de kommen af en zet deze voor
minimaal 3 uur in de koelkast.
3. Garneer de pudding, zodra deze opgestijfd is, met de kokosvlokken en cacao
nibs
Extra: dit gerecht is ideaal om ’s avonds te maken en in de koelkast te bewaren
voor de volgende dag. In plaats van amandelmelk kan je ook kokosmelk met
kokosroom gebruiken. Kies het liefste voor biologische, rauwe, zongedroogde
cacao nibs. Deze zijn het gezondste.

Personen:
2 porties
Vetten:		
17 gram (73%)
Koolhydraten: 4 gram (6%)
Eiwitten:
6 gram (12%)
Vezels:		
10 gram (9%)
Calorieën:
215 kcal
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VITAMINE BOWL

DESSERTS & DRANKEN

Ooit opgevallen dat de helft van een walnoot op hersenen lijkt? Toeval of niet,
walnoten zijn erg goed voor je hersenen! Dit vanwege de Omega-3 vetzuren.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

500 gram volle kwark
1 avocado, in stukjes
40 gram spinazie, gewassen
Rasp van 1/2 limoen

•
•
•

10 walnoten, gehalveerd
20 gram amandel/paranoot stukjes
20 bosbessen

BEREIDINGSWIJZE
1.

Lepel de kwark in een blender. Leg de avocado stukjes bovenop samen met
de spinazie en limoenrasp. Blend tot een egaal geheel. Verdeel het over 2
kommen.
2. Versier de kommen met de halve walnoten, amandel/paranootstukjes en de
bosbessen.
Extra: wist je dat paranoten één van de gezondste noten zijn. Eén van de
beste leveranciers van selenium en tegelijk met hun vitamine E versterken ze
je immuunsysteem. Vol met mineralen, waaronder biotine voor de huid, haar en
nagels, maar ook magnesium, zink en ijzer.

Personen:
2 porties
Vetten:		
47 gram (72%)
Koolhydraten: 12 gram (8%)
Eiwitten:
27 gram (18%)
Vezels:		
6 gram (2%)
Calorieën:
589 kcal
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HEALTHY GREENS

DESSERTS & DRANKEN

Komkommer hydrateert, selderij regelt je vochthuishouding en broccoli is goed
voor je lever. Een super gezond drankje!

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

½ komkommer, in stukjes
2 selderijstengels, in stukjes
3 roosjes broccoli
200 ml kokosmelk

•

100 ml water

BEREIDINGSWIJZE
1.

Doe de komkommer, selderij en broccoli in de blender. Voeg de kokosmelk en
water toe en blend tot een smoothie.
2. Schenk de smoothie in een glas en drink het meteen op.

Personen:
1 portie
Vetten:		
35 gram (74%)
Koolhydraten: 14 gram (13%)
Eiwitten:
8 gram (8%)
Vezels:		
11 gram (5%)
Calorieën:
421 kcal
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SUNSHINE
in een glas

DESSERTS & DRANKEN

Sunshine in een glas! Avocado zit vol met vitamines waaronder B1, B2, B3, B6,
C, E, K, ijzer, magnesium en zink.

INGREDIËNTEN
•
•
•
•

1/2 avocado, in stukjes
4 tomaten, in partjes
1 limoen, sap
1 teentje knoflook

•
•
•
•

Mespuntje chilipoeder
Versgemalen peper
Zeezout
Paar takjes koriander, optioneel

BEREIDINGSWIJZE
1.

Vul de blender met de stukjes avocado, tomatenpartjes, limoensap, knoflook
en chilipoeder en maak er een smoothie van.
2. Schenk het drankje in een longdrink glas.
3. Breng op smaak met versgemalen peper en zeezout en roer dit goed door.
4. Je kunt je smoothie versieren met wat gesnipperde koriander voor de
liefhebbers.
Extra: met de pit erin blijft de helft van de avocado langer goed. Lepel een beetje
limoensap over het vruchtvlees om verkleuring tegen te gaan en leg het in een
goed afsluitbaar bakje in de koelkast.

Personen:
1 porties
Vetten:		
9 gram (48%)
Koolhydraten: 13 gram 31%)
Eiwitten:
6 gram (13%)
Vezels:		
7 gram (8%)
Calorieën:
170 kcal
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MORINGA,
GEMBER
en citroen thee

DESSERTS & DRANKEN

Moringa, niet een alledaags kruid maar zeker de moeite waard om te proberen!

INGREDIËNTEN
•
•

4 moringa takjes (Chinese winkel of
toko)
Stuk gember, ongeveer zo groot als
je duim, in heel dunne schijfjes

•
•

2 schijfjes biologische citroen
Kokend water

BEREIDINGSWIJZE
1. Doe de moringa takjes, schijfjes gember en schijfjes citroen in een theeglas.
2. Giet er kokend water overheen. Laat 5 minuten trekken.
Extra: de moringa oleifera boom (ook wonderboom genoemd) doet eer aan zijn
naam. Zowat alles van deze boom kan men gebruiken. De bloemen, vruchten,
zaden, bladeren, wortels en schors worden gebruikt in voedingsmiddelen maar
ook in medicijnen en cosmetica. De bladeren zijn rijk aan essentiële aminozuren
en beschermen tegen vrije radicalen. Er zitten ook vitamines A en C in en
verschillende mineralen zoals ijzer, magnesium, zink en kalium.

Personen:
nvt
Vetten:		
nvt
Koolhydraten: nvt
Eiwitten:
nvt
Vezels:		
nvt
Calorieën:
0 kcal
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BRANDNETEL
en gember thee

DINER & BIJGERECHTEN

Brandnetels zijn goed voor je immuunsysteem. Onder anderen zijn ze
leveranciers van vitamines B1, B2, B5, B11, C en K en verschillende mineralen,
waaronder ijzer, calcium en magnesium. De brandnetelplant is bekend als
vochtafdrijvend en helpt het lichaam met het zuiveren van de nieren en de
blaas. Iets wat Hippocrates ruim twee duizend jaar geleden schreef. En het is
nog eens erg lekker in de thee!

INGREDIËNTEN
•
•
•

2 handenvol jonge brandneteltopjes
Stuk gember ongeveer zo groot als
je duim, in stukjes
Kokend water

BEREIDINGSWIJZE
1. Maak de brandnetelblaadjes goed schoon en leg ze in een theeglas.
2. Voeg de stukjes gember toe.
3. Vul het glas met kokend water en laat het voor 5 minuten trekken.
Extra: draag rubberen handschoenen bij het plukken van de brandnetels want de
haren op de blaadjes kunnen prikken.

Personen:
nvt
Vetten:		
nvt
Koolhydraten: nvt
Eiwitten:
nvt
Vezels:		
nvt
Calorieën:
0 kcal
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