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Disclaimer

 

De recepten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De maker
stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele
onjuistheden en / of onvolledigheden in deze uitgave. 

De informatie in dit document is niet bedoeld als diagnostiek en behandeling van
medische aandoeningen. Je kunt je huisarts of specialist beter één keer te vaak
bezoeken dan één keer te weinig. De ideeën en methode in dit document zijn
gebaseerd op de meningen en ervaringen van de auteur en naar beste weten
opgesteld en uiterst secuur getoetst. De leefstijlveranderingen in dit document
kunnen medicatie gebruik beïnvloeden. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn
eigen handelen na het lezen van dit boek. De auteur stelt zich niet aansprakelijk voor
eventuele schade of letsel die het gevolg zijn van de adviezen uit dit document.
Raadpleeg daarom altijd eerst je eigen arts voordat je actief aan je voeding en leefstijl
gaat werken. 

Op de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing. Alle rechten zijn
voorbehouden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van Inge
Nammensma worden gekopieerd of gebruikt worden. Gebruik je social media en wil
je iets van mij delen gebruik dan @narcissushub
Ook is mijn gezondheidsplatform te vinden op www.narcissushub.com



Werkwijze

 

Werkwijze voor alle vrouwen ook voor zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven.

Bijniervermoeidheid, burn-out en/of lage schildklierfunctie tijdens zwangerschap of
borstvoeding komt steeds vaker voor, omdat veel vrouwen vaak al richting een 
burn-out gaan door de veeleisende schema's voordat ze zelfs al zwanger worden.

Terwijl je een baby opvoedt, is het nog belangrijker om aan je 
onderliggende vermoeidheid te werken, om de opname van voedingsstoffen te
verbeteren, weer een gezonde hormoonbalans te creëren en het verminderen van
stress.

Gedurende het hele programma herstel je je bijnieren en hormonen door:
● Bijnier-10 dagen total body resetplan
● Darmherstelplan 
● Ondersteuning van de lever
● Stressvermindering 

Het Total Bodyl Reset Plan verwijdert energieverslindend en ontstekingsremmend
voedsel, terwijl de bijnierfunctie wordt hersteld. 
Het darmherstel zal ontstekingen verminderen, wat een belangrijke oorzaak is van
schildklier- en andere hormonale problemen. Dit zorgt ook voor een goede opname
van al je voedingsstoffen.
Het plan voor leverondersteuning (geen ontgifting) ondersteunt een normale
leverfunctie van het snel filteren van overtollige gifstoffen, het voorkomen van
ophoping in het lichaam en de hersenen, en zal ook je hormonen activeren.

Oefeningen voor het verminderen van stress in de modules Het nut van het niksen
en Brein als Medicijn zorgen ervoor dat stresshormonen (cortisol) worden
verminderd en je lichaam meer tijd doorbrengt in de zelfherstellende modus.
Tegen de tijd dat je dit deel van het programma bereikt, heb je al veel basiswerk
gedaan om je lichaam te herstellen en de vitaliteit terug te brengen. 



 

 

 

Waar werken we deze week aan?
 

Verwijderen
G L U T E N ,  Z U I V E L ,  S O J A ,  M A I S ,

S U I K E R  A L C O H O L  &

C A F E Ï N E

 

Toevoegen
G O E D E  D A R M B A C T E R I E N

 

Reparatie
D A R M W A N D S L I J M V L I E S

Rust Levensstijl

Dagelijks
Journalen

Spijsvertering
E N Z Y M E N  A A N V U L L E N  

 



Darm herstelplan 

 

We gebruiken geen supplementen om de darm te ondersteunen. We doen het met
natuurlijke voedingsmiddelen;

Voor extra spijsverteringsenzymen gebruiken we: 1 theelepel appelciderazijn in water
oplossen en drinken het op door een rietje voor elke maaltijd.

Darmwandreparatie: zelfgemaakte bottenbouillon (of gekocht mag ook) - 3 kopjes per
dag drinken. Is dit je teveel dan volstaat 1 per dag ook. Maar 1 is minimaal. 

Probiotica om de juiste darmbacteriën weer te voeden: A2 Volle Melk, Yoghurt of
Kefir.  (Biologische Yersey melk, Yoghurt of Kefir is een goed product - A2 vrij van de
reactieve ontstekingseiwitten) ½ kopje tweemaal per dag. Als extra kun je nog 1 tot 3
eetlepels zuurkool eten en een paar augurkjes. 

Dag 1-7 (dit neem je de hele week naast je voeding in)
Spijsverteringsenzymen: 1 theelepel appelciderazijn in water oplossen en door een
rietje op drinken voor elke maaltijd.
Darmwandreparatie: 3 kopjes bottenbouillon verspreid over de dag drinken. 
Probiotica: 1/2 kopje Yersey volle melk, yoghurt of kefir 2 maal per dag. 



Recept Bottenbouillion 

 
500 g botten, het liefst runderbotten en mergpijpen
2 liter gefilterd water
2 wortels,
2 stengels bleekselderij, 
1 ui
2 teentje knoflook
Handje peterselie
Zout en peper
Olijfolie

Ingrediënten:

Instructies:
1. Doe alles in de pan en breng het aan de kook en kook het daarna 2 uren op een
laag vuur. 
2. Zeef het en doe de overgebleven bouillon in glazen potten en bewaar het in de
koelkast. 



Intentie voor deze week 

 

Gezonde darmen, gezond brein

De darm is onze belangrijkste bron van ontstekingen en toxiciteit! 
Het herstellen van de darm is essentieel voordat je begint met het ondersteunen van
de lever om de gifstoffen op te ruimen die zijn opgeslagen in de weefsels.

De meeste mensen met toxiciteit ontwikkelen een probleem dat "leaky-gut-
syndroom" of darmpermeabiliteit wordt genoemd. In een gezonde darm is de
bekleding van ons spijsverteringsstelsel een zeer goede filter, waardoor heilzame
voedingsstoffen zoals vitamines en aminozuren in de bloedbaan kunnen komen,
terwijl bacteriën en afvalproducten van de spijsvertering in de darm blijven.

Deze darmwandbekleding kan gemakkelijk beschadigd raken door stress (grootste
reden), slechte voeding (suikers en transvetten), infecties, voedingsmiddelen waar je
allergisch op reageert, milieu toxines, medicijnen en verkeerde bacteriën.
Dit leidt tot gedeeltelijk verteerd voedsel en bacteriën die het lichaam kunnen
binnendringen, wat een opgeblazen gevoel, reflux, winderigheid, allergieën (eczeem
bijv), constipatie, schimmelinfecties en stemmingswisselingen veroorzaakt en
uiteindelijk het immuunsysteem in gevaar brengt, lever die zijn werking niet meer
goed kan doen en voor systemische ontstekingen zorgt die ons ziek maken. 

Het doel van deze week is om de spijsvertering te optimaliseren en "leaky gut" te
repareren, zodat het immuunsysteem rond de darm goed kan functioneren.
Dit zal de ontsteking in de darm en het hele lichaam, inclusief de hersenen,
verminderen. Het zorgt ook voor een goede opname van voedingsstoffen voor
energie en zal de genezing van je darm en lever ten goede komen. 



Verwijder inflammatoire
voedingsmiddelen uit het voedingsplan:

 
gluten (zaten al niet in de recepten)
normale koemelk zuivel (zat al niet in de recepten)
verwerkte suiker (zat al niet in de recepten)
alcohol (zat al niet in de recepten)
cafeïne (zat al niet in de recepten)
soja (soms hebben we gebruik gemaakt van sojabonen en tofu)
maïs (zat al niet in de recepten)

Wellicht heb je de afgelopen weken nog een beetje gesmokkeld met
voedingsproducten, dan vraag ik je om vanaf nu strenger te zijn. 
Als je je aan de weekmenu's hebt gehouden dan is deze week een makkie voor je. 

De komende twee weken is er geen ruimte voor: 

Verwijder de komende 2 weken gluten, zuivel, soja, maïs en geraffineerde suikers uit
je voeding. Deze voedingsmiddelen zijn veel voorkomende allergenen, irriteren de
darmwand en staan genezing nu nog in de weg. 
Zelfs als je geen bekende allergieën voor deze voedingsmiddelen hebt, vermijd ze
toch tijdens dit programma voor de beste resultaten. (bekijk mijn video's
darmherstelprotocol en mijn kijk op gezonde voeding nogmaals voor meer info)

*Opmerking - Vaak merk ik in dit stadium dat sommige mensen in paniek raken
omdat het voelt alsof deze voedingsmiddelen toch nog deel uitmaken van je
dagelijkse voedingsplan - dat klopt ook en dat is eigenlijk het probleem dat je wellicht
nog klachten ervaart. 
Als je je aan de weekmenu's hebt gehouden dan heb je de grootste basis al gelegd en
gaat het je deze week makkelijk af. 

In de uitleg van de weekmenu's (week 1) heb ik heel veel alternatieven
geschreven die je als voeding kunt inzetten. Lees deze evt. nog eens door. 



Alternatieven (korte herhaling):

 
Zuiveralternatieven:
Melk: amandelmelk, havermelk, kokosmelk, rijstmelk, geitenmelk, schapenmelk
Yoghurt/ Zuiveldesserts: kefir (gefermenteerde melk), kokosyoghurt, schapenyoghurt,
geitenyoghurt
Kaas: geitenkaas, geitenfeta, schapenkaas,
IJs: fruitsorbet
Boter: kokosolie, olijfolie, lijnzaadolie, macadamia-olie, sesamolie, notenboter of
smeerpasta, avocado, tahini, hummus, botervet Ghee, kokosmelk/room
Beslag (pannenkoeken) gemaakt met amandelmeel, eieren en amandelmelk

Gluten / tarwe alternatieven:
Granen: boekweit, bruine rijst, basmatirijst, wilde rijst, quinoa, amarant, gierst
Wortels en knollen: aardappel, tapioca, arrowroot, zoete aardappel, pastinaak,
Peulvruchten: bonen, linzen, pinda, erwt, kikkererwten
Meel: alle soorten meel gemaakt van bovenstaande bronnen, bijv. kikkererwtenmeel, 
Brood: Glutenvrij brood op basis van boekweit, rijst, kikkererwtenmeel
Ontbijt granen: glutenvrije muesli, huisgemaakte muesli gemaakt van een combinatie
van: bruine rijstvlokken, gierstvlokken, gepofte rijst, rauwe noten & zaden, geraspte
kokos etc
Pasta: Boekweitnoedels, rijstnoedels, groente-, spinazie- of quinoapasta
Crackers: Rijstwafels, boekweitwafels, glutenvrije producten
Snacks / tussendoortjes: gedroogd fruit, vers fruit, johannesbrood, sesamsnacks, fruit-
en notenrepen, glutenvrije koekjes of andere snacks.
Kruiden: biologische bouillonpoeder, sesamzout, tamari (check label), mosterdzaad,
verse gedroogde kruiden en specerijen, appelciderazijn, authentieke balsamicoazijn,
wijnazijn etc



De basisregels deze week: 

 

Vul zoveel mogelijk je bord met groente en fruit.
Groenten: moet rauw, gestoomd, gebakken of gekookt zijn.
20% van het voedsel - moet eiwit + gezonde vetten zijn.
Eiwit: afkomstig van kip, vlees, vis. Denk ook aan bonen en

Goede vetten: Gebruik bijv walnoten als eiwitbron en voor de omega-3 vetten.
Gebruik gemengde noten en zaden (pompoenpitten, zonnebloempitten).     
Overweeg notenpasta (amandel, cashew, macadamia) die je kan 

Kokosolie om te koken, olijfolie op salades, noten en zaden, noten.
Bottenbouillon: gelatine in de botten is een superfood voor het darmslijmvlies en
een medicijn voor het darmherstel.

       granen als bron van eiwitten en vezels (gierst, quinoa, linzen en
       andere bonen.

       toevoegen aan ontbijtgranen, crackers, appels en selderij bijv. 

Stop met eten deze week als je bijna vol zit. 



AANVULLENDE TIPS

 
Drinken:
Water spoelt de huid en de nieren extra door en verwijdert gifstoffen die tijdens het
darmherstel uit je systeem zijn verwijderd. Het is goed om meer water te drinken
dan normaal om het lichaam te helpen de toxiciteit eruit te filteren.
Drink deze week 3 liter (water & kruidenthee).

Rust: 
Plan tijd in je agenda voor een moment van rust, waar je kunt ontspannen, lezen, een
film kijken of een andere activiteit die je leuk vindt. Hoe meer ontspannen je lichaam
is, hoe sneller het zal herstellen. 
Probeer meditatie of ademhalingsoefeningen. 

Beweging: 
Zachte lichaamsbeweging tijdens een reiniging is een fantastische manier om de
bloedsomloop te stimuleren en het stimuleert het lymfestelsel, wat de immuniteit
verhoogt en vocht vasthouden vermindert. Wandelen, yoga, zwemmen, lichte
gymtraining en pilates, streef naar minimaal 20 minuten per dag.

Huid:
Je huid is het grootste orgaan van je lichaam en een uitscheidingsorgaan, dus zweten
of de huid stimuleren helpt bij het ontgiften. De droge huid borstelen kan de
bloedsomloop stimuleren en de lymfedrainage verbeteren - begin met de handen en
voeten en lichte penseelstreken naar het hart. Sauna's zijn een fantastische manier
om de bloedsomloop te verbeteren en toxines door de huid te verwijderen.

Zonlicht: 
Afhankelijk van waar je bent in de wereld en welk seizoen het is, kun je, als je kunt, 20
minuten per dag buiten in de zon doorbrengen. Zorg dan wel dat de zon contact
maakt met je huid om vitamine D om te zetten. De zon is een hele geneeskrachtige
bron.



AANVULLENDE TIPS

 
Dagboek / journalen
Houd een dagboek bij en merk op hoe je je voelt tijdens de darmherstel week. 
Een dagboek bijhouden is een andere geweldige manier om te reinigen of te
ontgiften, maar dan voor de geest. We hebben de hele dag zoveel gedachten door
ons hoofd, de wetenschap schat dat er ongeveer 70.000 gedachten per dag zijn!
En 85% van die gedachten is negatief.
Hoewel we geen 70.000 gedachten per dag kunnen opmerken, kunnen we via onze
gevoelens een idee krijgen van wat we hebben gedacht. Onze gedachten en
gevoelens zijn met elkaar verbonden, in feite zegt de wetenschap dat wanneer we
een gedachte denken, er chemische veranderingen plaatsvinden op precies hetzelfde
moment in ons lichaam, waardoor de hormonen worden geproduceerd die met de
gevoelens worden geassocieerd. Dus eigenlijk denken en voelen we tegelijkertijd.
We kunnen zeker onze gevoelens opvangen, we weten hoe we ons voelen wanneer
we de tijd nemen om het op te merken. 
Journalen helpt je op te merken.
Gevoelens kunnen het gevolg zijn van overactief en analytisch denken, of het kan zijn
dat we ongelukkig zijn op een bepaald gebied van ons leven - hoe dan ook, wanneer
we het uiten, maakt het de geest helder. Het is als een mentale reiniging, net zoals
ons spijsverteringsstelsel elke dag reinigt, en dat zou onze geest ook moeten doen.
Als je nog nooit een dagboek hebt geprobeerd, wil ik je nogmaals vragen om er aan te
beginnen. Het maakt de geest echt leeg en geeft ruimte voor nieuw e ideeën en rust.



WEEK 5



Zelf je ontbijt en lunch samenstellen: 

 

Smoothie (bijv. detox smoothie)
Overnight Oats
Pap: Bruine rijst of Quinoa pap met amandelmelk + lijnzaadmeel + noten +
bessen
Eieren:

Kies een van de volgende (extra eiwit):
1 hardgekookt ei;
Handvol noten
Rijstwafel met amandelpasta
1 kop wortelen + 3 eetlepels hummus
Augurken 
1 appel of banaan + 1/4 kopje zonnebloempitten (of pompoen)
Groene smoothie

Groene salade, zuurkool, kip en walnoten
Soep: vul aan met kip, zalm, bruine rijst of bonen + groenten
Omelet wrap met kip + salade

Deze week mag je zelf je ontbijt en lunch samenstellen uit de voorgaande
weekmenu's. Deze week kun je dus al je favoriete gerechtjes bij elkaar zoeken. De
dinerrecepten voor deze week zal ik verderop in de document met je delen. Bij een
aantal dinerrecepten maak je 2 porties en dan kun je de 2e portie de volgende dag
als lunch gebruiken. Mocht je iets niet lekker vinden, wissel dan je diner recept om
met een andere uit de voorgaande weekmenu's. Let er wel op dat er geen producten
in zitten die we deze week mijden. 
Deze week ga je dus ook zelf je boodschappenlijstje maken en denk ook om de
appelciderazijn, Yersey producten en de bottenbouillion. 
Voor ontbijt en lunch zou je bijvoorbeeld zoiets als onderstaande kunnen doen:

Ontbijt
Kies een van de volgende:

- Gepocheerde eieren op een rijstwafel
- Omelet & gebakken groenten
- Gebakken eieren met spinazie en tomaat
- Zalm, avocado + rijstwafel

Tussendoortjes:

Lunch
Breng je lunch in evenwicht met bijvoorbeeld:



 
 
 

DAG 1
DINER Broccolitaart 

 
DAG 2

DINER Lauwwarme zoete aardappel - pestosalade
 

DAG 3
DINER Lichte moussaka 

 
DAG 4

DINER Gevulde kipfilet
 

DAG 5
DINER Ratatouillesalade met gerookte forelfilet

 
DAG 6

DINER Mexicaanse boekweittortilla
 

DAG 7 
DINER Frisse doperwten courgettesoep met gerookte forel

 
 
 
 



 

BEREIDING:

1. Meng alle ingrediënten voor de taartbodem
samen in een kom tot een deeg. 
2. Bekleed de bodem van een springvorm met
bakpapier en de randen met olijfolie. 
3. Bedek de bodem en de randen met het deeg en
plaats het 20 minuten in de koelkast. 
4. Verwarm de oven voor op 180° C. 
5. Snijd de paprika en de courgette klein. 
6. Snipper de ui en pers de knoflook. 
7. Verhit de olijfolie in een koekenpan en roerbak de
ui, knoflook, paprika, courgette en de broccolirijst
ongeveer 5 minuten op een hoog vuur. 
8. Zet het vuur uit en roer rustig de kokosmelk,
amandelmeel en door de warme groenten. Voeg de
pompoenpitten en de zaden toe. Laat het afkoelen
terwijl de bodem nog in de koelkast staat. 
9. Giet eventueel het vocht af en roer vervolgens de
eieren door het kokosmelk mengsel. 
10. Vul de taartbodem met het mengsel en bak de
taart in 30 minuten in de oven gaar.

Bewaar ongeveer één derde van de broccolitaart
voor de lunch van morgen.

.

50 gram amandelmeel 
50 gram havermout 
50 gram kokosolie 
1 ei 
2 el pijnboompitten 
3 tl gedroogde kruiden
naar wens (kerrie,
kurkuma,
Provencaalse,
Italiaanse etc.) 

200 gram broccolirijst 
50 gram amandelmeel,
100 ml kokosmelk (dik) 
1 paprika 
½ courgette 
1 teen knoflook 
1 uitje 
½ el olijfolie 
3 eieren 
2 el pompoenpitten 
2 el lijnzaad

INGREDIËNTEN:

2 PORTIES 
BODEM

TOPPING 

DAG 1
DINER

Voor 1 persoon

B R O C C O L I T A A R T



 

BEREIDING:

1. Maak de zoete aardappel goed schoon, je hoeft
deze niet te schillen en snijd deze in blokjes. 
2. Kook de zoete aardappel in circa 10-15 minuten
gaar. 
3. Kook ondertussen de eieren zoals jij ze lekker
vindt. 
4. Mix de basilicum, peterselie, knoflook, olijfolie en
Parmezaanse kaas in een keukenmachine of met
een staafmixer tot een vloeibare pestosaus. 
5. Doe deze in een grote kom. 
6. Voeg de warme zoete aardappelblokjes toe. 
7. Blancheer de doperwten 30 seconden in kokend
water. 
8. Snijd de gerookte kip in reepjes en doe deze
samen met de doperwten in de kom. 
9. Proef en voeg naar smaak citroensap, zeezout en
zwarte peper toe. 
10. Hak eventueel de munt fijn en meng deze door
de salade. 
11. Serveer de salade met de gekookte eitjes.

Bewaar 2 eieren voor de lunch van morgen. Je kunt
de eieren dan beter ongepeld laten en bewaren in
de koelkast.

200 gram zoete
aardappel 
200 gram gerookte kip 
100 gram
diepvriesdoperwten 
4 gekookte eieren 
10 gram verse
basilicum 
10 gram verse
peterselie 
1 teentje knoflook 
1 el olijfolie 
20 gram Parmezaanse
kaas (geraspt) 
30 gram
pijnboompitten 
citroensap 
zeezout 
zwarte peper 

paar blaadjes verse
munt

INGREDIËNTEN:

2 PORTIES 

OPTIONEEL 

DAG 2

Voor 1 persoon

L A U W W A R M E  Z O E T E

A A R D A P P E L - P E S T O S A L A D E

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang de gerookte door 150 gram voorgekookte linzen.

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Parmezaanse kaas door edelgistvlokken.



 

BEREIDING:

1. Snijd de aubergine in plakken en leg deze op een
stukje keukenpapier. Strooi er aan beide zijden
zeezout, wat peper en kaneel over. 
2. Verwarm de oven voor op 180° C. 
3. Snipper de ui en pers de knoflook. 
4. Verhit een hapjespan en rul het gehakt zonder
olie of boter op een hoog vuur. 
5. Voeg de ui, knoflook, komijn, kaneel en de olijven
aan het gehakt toe. Roerbak het geheel 2 minuten
op een middelhoog vuur. Zet het daarna uit. 
6. Snijd de tomaten in plakken en de fetakaas in
blokjes. 
7. Roer de fetakaas en de oregano door de noten
yoghurt en pak een ovenschaal. 
8. Vul de bodem van de ovenschaal met de helft van
het gehaktmengsel. 
9. Leg de helft van de aubergine plakken erop. 
10. Leg daarop de helft van de tomaten en bestrijk
het geheel met de helft van het yoghurt-
fetakaasmengsel. 
11. Herhaal dit nog een keer. 
12. Schuif de moussaka circa 20 minuten in de oven

Bewaar de helft van de portie voor de lunch van
morgen.

200 gram
rundergehakt 
75 gram notenyoghurt
50 gram zwarte olijven 
50 gram fetakaas 
2 tomaten 
1 rode ui 
1 grote aubergine 
2 tenen knoflook 
2 el kaneelpoeder 
½ el komijnpoeder 
½ el oregano 
peper en zeezout

INGREDIËNTEN:

2 PORTIES: 

 

DAG 3
DINER

Voor 1 persoon

L I C H T E  M O U S S A K A

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang het gehakt door uitgebakken reepjes tempeh.

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de fetakaas door 2 el edel gistvlokken.



 

BEREIDING:

1.Verwarm de oven voor op 180° C. 
2. Snijd de kipfilet doormidden, zoals je ook een
broodje zou opensnijden, snijd niet helemaal door,
maar zorg ervoor dat je de kipfilet kunt
openklappen. 
3. Leg de spinazie en de zongedroogde tomaatjes
op één helft van de kipfilet en brokkel er de fetakaas
over, breng het op smaak met zwarte peper. 
4. Vouw de kipfilet dicht, je kunt hem eventueel
vastzetten met een satéprikker, vergeet deze niet te
verwijderen. 
5. Bestrooi de kipfilet met zeezout en zwarte peper
en leg deze op een met bakpapier beklede bakplaat.
6. Grill de kipfilet in circa 20-25 gaar. 
7. Kook ondertussen de quinoa zoals aangegeven
op de verpakking. 
8. Snijd de radicchio over de lengte in grove stukken.
9. Verhit een scheutje olie in de pan en bak hierin de
radicchio aan beide kanten in ca. 6 minuten
goudbruin. 
10. Schep de gekookte quinoa op een bord en
schep daaroverheen de gebakken radicchio. 
11. Leg de gevulde kip erop en sprenkel er
eventueel naar smaak balsamico azijn over.

1 kipfilet (150 gram) 
4 zongedroogde
tomaatjes 
handje verse spinazie
30 gram fetakaas 
300 gram radicchio*
30 gram quinoa
(ongekookt gewicht)
takjes verse basilicum
zeezout 
zwarte peper 

balsamico azijn 

INGREDIËNTEN:

OPTIONEEL 

*Kun je geen radicchio
vinden, kies dan voor
witlof.

DAG 4
DINER

Voor 1 persoon

G E V U L D E  K I P F I L E T  M E T

G E G R I L D E  R A D I C C H I O

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang de kipfilet door Quorn glutenvrije stukjes of tempeh en roer deze
met de spinazie en de zongedroogde tomaatjes in de pan. 

 ZUIVELVRIJE OPTIE 
Vervang de fetakaas door edel gistvlokken.



 

BEREIDING:

1. Snijd alle groenten in grove stukken. 
2. Schil de zoete aardappel en snijd deze in plakjes
van ongeveer 0,5 cm dik. 
3. Verhit 2 el olie in de koekenpan (of de grillpan) en
bak de zoete aardappel 5 minuten op een hoog
vuur, goed blijven husselen in de pan. 
4. Voeg de paddenstoelen, de wortelen en de
overige restgroenten toe. 
5. Breng op smaak met de kruiden en roerbak/grill
het geheel nog 8 minuten terwijl je blijft husselen.
Snijd ondertussen de forel in grove stukken. 
6. Leg de groenten in een diep bord of een kom met
de forel erbovenop en garneer met de
pijnboompitten en eventueel wat verse kruiden.
Breng op smaak met wat zeezout.

150 gram gerookte
forelfilet 
100 gram
restgroenten* (zoals
courgette, paprika, een
klein uitje, tomaat etc.)
100 gram wortelen
100 gram
paddenstoelen 
50 gram zoete
aardappel
kerriepoeder
gedroogde oregano 
2 el olijfolie 
2 el pijnboompitten 

INGREDIËNTEN:

 TIP 
Lekker met (overgebleven)
verse kruiden! *Verzamel
alle restjes groente. Kom
je tekort? Haal één paprika
erbij.

DAG 5
DINER

Voor 1 persoon

R A T A T O U I L L E S A L A D E  M E T

G E R O O K T E  F O R E L F I L E T

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang de forelfilet door 150 gram tofublokjes of tempeh in reepjes en
bak deze met de groenten mee.



 

BEREIDING:

TORTILLA 
1. Meng het boekweitmeel met 1 ei en 150 ml water
of ongezoete plantaardige melk. Kluts goed door
elkaar. 
2. Verhit een scheutje olie in de pan. Giet de helft
van het beslag in de pan en bak de tortilla om en
om goudbruin. Doe hetzelfde met het overige
beslag. 

VULLING 
1. Snipper de ui, halveer de cherrytomaten en snijd
de paprika in blokjes. 
2. Verhit een scheutje olie in de pan en fruit de ui
aan. 
3. Voeg de paprikablokjes toe en naar smaak het
paprikapoeder, komijnpoeder, chilivlokken, zeezout
en zwarte peper. Roer het geheel goed door elkaar.
4. Bak enkele minuten. 
5. Voeg de zwarte bonen toe, roer door, breek de 2
eieren en roer het in het mengsel los. Verdeel dit
aan twee kanten, zodat je in elke helft van het
mengel een ei hebt. 
6. Doe de deksel op de pan en laat het ei in circa 5-6
minuten stollen. 
7. Verdeel het mengsel over de 2 tortilla’s. 
8. Snijd de avocado in plakjes en verdeel het over de
tortilla’s. 
9. Sprenkel er limoensap over en naar smaak wat
verse kruiden. 
10. Bewaar de andere tortilla in de koelkast voor de
lunch van morgen.

50 gram boekweitmeel 
3 eieren 
100 gram zwarte
bonen (voorgekookt
en uitgelekt) 
1 rode paprika 
handje gekleurde
cherrytomaten (rood,
oranje, geel) 
1 ui 
1 avocado 
limoen 
kruiden:
paprikapoeder,
komijnpoeder,
chilivlokken 
verse kruiden naar
keuze: peterselie,
koriander etc. olijfolie
zeezout 
zwarte peper

INGREDIËNTEN:

2 PORTIES

DAG 6
DINER

Voor 1 persoon

M E X I C A A N S E

B O E K W E I T T O R T I L L A



 

BEREIDING:

1. Snipper de ui en pers de knoflook. 
2. Snijd de courgette in blokjes. 
3. Verhit een scheutje olie in een soeppan en fruit
de ui en knoflook even kort aan. 
4. Voeg de courgetteblokjes toe en bak deze enkele
minuten. 
5. Voeg de bouillon toe, laat even koken en voeg op
het laatste moment de basilicum, het citroensap en
de doperwten toe en deze warm je kort op. 
6. Pureer de soep zoals jij het lekker vindt. Je kunt
het glad pureren of met wat meer structuur. 
7. Voeg de kokosmelk toe en warm deze kort op. 
8. Giet de helft van de soep in een kom en garneer
met 100 gram gerookte forel en 20 gram feta.
9. Breng op smaak met verse zwarte peper. 
10. Laat de andere helft afkoelen en bewaar deze in
de koelkast voor morgen. Serveer pas na het
opwarmen met de forel en de feta.

.

1 courgette 
200 gram doperwten 
2 teentjes knoflook 
1 ui 
300 gram gerookte
forelfilet 
40 gram feta 
15 gram basilicum
½ citroen 
100 ml kokosmelk (dik)
400 ml
groentebouillon
olijfolie 
zeezout 
zwarte peper

INGREDIËNTEN:

2 PORTIES

DAG 7
DINER

Voor 1 persoon

 

F R I S S E  D O P E R W T E N - C O U R G E T T E S O E P

M E T  G E R O O K T E  F O R E L

 

 

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang de gerookte forel door tempeh of door 150 gram kikkererwten.

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de fetakaas voor 2 el edel gistvlokken.


