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Receptenboek
week 3 & 4



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 een 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



WAT HEB JE NODIG 
 

Aluminiumfolie 
Bakpapier
Bakplaat 
Beslag- of mengkom 
Blender/staafmixer 
Citruspers 
Dunschiller 
Garde 
Kaasschaaf 
Keukenrol 
Keukenweegschaal
Knoflookpers 
Koekenpan 
Muffinbakblik

Keuken benodigdheden:

·
 
 

Oven 
Ovenschaal (groot en klein) 
Pan met deksel 
Pureestamper 
Rasp (fijn en grof) 
Satéprikkers 
Snijmes 
Snijplank 
Soeplepel 
Soeppan
Spatel
Steelpan
Vershoudfolie
Wok- of hapjespan
Zeef optioneel
Keukenmachine 

Vijzel optioneel
Mandoline optioneel

       optioneel



Amandelen 
Amandelschaafsel 
Cashewnoten 
Chiazaad 
Karwijzaad 
Komijnzaad 
Korianderzaad (gemalen) 
Lijnzaad 
Pecannoten 
Pinda’s 
Pijnboompitten 
Pistachenoten 
Pompoenpitten 
Sesamzaad 
Walnoten 
Venkelzaad 
Zonnebloempitten 

LANG HOUDBARE BOODSCHAPPENLIJST (week 1-4)
NOTEN, PITTEN EN ZADEN

·
 
 

Cacaopoeder 
Chilivlokken (of pul biber) 
Chilipoeder 
Dragon (gedroogd)
Edelgistvlokken 
Garam masala 
Kaneelpoeder 
Kardemon 
Kerriepoeder 
Komijnpoeder (gemalen) 
Koriander (gemalen) 
Kruidnagel 
Kruidnagel (gemalen) 
Kurkumapoeder 
Laurierblad 
Nootmuskaat 
Paprikapoeder 
Rozemarijn (gemalen) 
Steranijs 
Speculaaskruiden 
Tahin 
Tijm (gedroogd) 
Vanille 
Venkelzaad (gemalen) 
(Grof) Zeezout 
Za’atar (of ras el hanout) kruiden 
Zwarte peper (gemalen) 
Optioneel: uienpoeder 

GEDROOGDE KRUIDEN

       & Gemberpoeder 

Amandelmeel 
Appelciderazijn
(Wijnsteen) Bakpoeder 
Balsamicoazijn 
Bouillonblokjes (kip en groente)* 
Citroensap 
Havermout 
Harissa 
(Rauwe) Honing 
Jasmijn thee 
Kokosolie 
Kokosrasp 
Limoensap 
Notenpasta 
Olijfolie 
Olijfolie Extra Vierge 
Quinoa 
Rijstwafel 
Sambal 
Sesamolie 
Sojasaus 
Tabasco 

OVERIGE:

BOODSCHAPPENLIJST 
 

 

Let op: kies altijd voor ongezouten
noten

Ga niet met honger naar de
supermarkt

*Kies voor biologische
bouillonblokjes zonder gist en E-

nummers.
 



WEEK 3



BOODSCHAPPENLIJST 
 

 

 
Kies het liefst voor biologisch

 fruit / groente/ vlees
Kies het liefst voor vis met het
donkerblauwe MSC keurmerk

.
 

WEEK 3 DAG  15 T/M 18

FRUIT 
100 gram frambozen (vers of diepvries) 
½ peer 
50 gram kersen (vers of diepvries) 
½ appel 
50 gram (bos)bessen (vers of diepvries) 
2 limoenen 

GROENTEN 
30 gram augurken 
½ rode peper 
200 gram snack worteltjes 
50 gram radijsjes 
4 voorgekookte bieten 
15 gram geraspte mierikswortel 
75 gram waterkers 
1 venkel 
110 gram rucola 
½ komkommer 
25 gram zongedroogde tomaten 
40 gram rode splitlinzen 
100 gram spinazie 
½ ui 
100 gram knolselderij 
50 gram zoete aardappel 
2 preien 
1 bosui 
½ avocado
1 tomaat
1 aubergine
100 gram zwarte bonen
100 gram spuitjes
100 gram gebroken sperziebonen
75 gram peultjes

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
20 gram verse bieslook 
4 tenen knoflook 
2 cm verse gember 
15 gram verse koriander 
5 gram gedroogde of verse tijm 

VLEES EN VIS 
150 gram zalmfilet 
150 gram gerookte forel 

EIEREN EN ZUIVEL 
270 ml ongezoete, plantaardige melk 
6 eieren 
325 gram Griekse yoghurt 
75 gram ricotta 
75 gram hüttenkäse 
60 gram verse geitenkaas 

OVERIG 
125 ml dikke kokosmelk (17% vet) 
20 gram mosterd 
20 gram kappertjes 
40 gram hummus 
150 gram tempeh 
40 gram tomaten puree
175 gram tofu

VEGETARISCHE ALTERNATIEVEN 
100 gram halloumi 
150 gram tofu of tempeh



BOODSCHAPPENLIJST 
 

 

 
Kies het liefst voor biologisch

 fruit / groente/ vlees
Kies het liefst voor vis met het
donkerblauwe MSC keurmerk

.
 

WEEK 3 DAG  19 T/M 21

FRUIT 
50 gram gedroogde abrikozen 
1 appel 
4 sinaasappels
3-4 verse vijgen
1 limoen 
75 gram kersen (vers of diepvries)
 ½ peer 
50 gram gemengde bessen (vers of diepvries) 

GROENTEN 
5 tomaten 
½ avocado 
50 gram radijsjes 
40 gram taugé 
300 gram komkommer 
½ rode peper 
10 gram kiemgroente 
250 gram zuurkool naturel 
200 gram spinazie 
½ ui 
3 portobello’s 
40 gram rucola 
100 gram courgette 
75 gram schone spruiten 
75 gram knolselderij 
100 gram paddenstoelen naar keuze 
1 rode ui 
1 aubergine 
200 gram sla naar keuze
1 venkelknol
1 bosui

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
5 gram bieslook 
3 tenen knoflook 
10 gram verse basilicum 
Pluk saffraan
5 gram verse of gedroogde tijm 
10 gram verse kruiden (zoals koriander of 
basilicum) 
Optioneel: 5 gram jeneverbessen 

VLEES EN VIS 
1 makreel
 
EIEREN EN ZUIVEL 
3 eieren 
140 gram Griekse yoghurt 
75 gram verse geitenkaas 
75 gram halloumi 
75 gram fetakaas 

OVERIG 
125 ml dikke kokosmelk (17% vet) 
20 gram mosterd 
20 gram kappertjes 
90 gram hummus 
150 gram tempeh 

VEGETARISCHE ALTERNATIEVEN 
2 nori (zeewier) vellen 
175 gram pulled oats 
150 gram Quorn stukjes dés 
200 gram passata 
30 gram groene linzen (ongekookt)



 
DAG 15 

ONTBIJT Avocado met hummus
LUNCH Geroosterde aubergine en 2 eitjes met paprikapoeder 

DINER Libanese tofu chraime 
 

DAG 16 
ONTBIJT Choco-chiaframbozen parfait 

LUNCH Rijstwafels Surinaamse eiersalade en een ricotta-radijs dip 
DINER Zalm met gepofte biet en salade 

 
DAG 17 

ONTBIJT Griekse yoghurt met geroosterde peer 
LUNCH Salade venkel en geitenkaas en een Komkommer met hummus 

DINER Indiase dahl tempeh en linzen 
 

DAG 18 
ONTBIJT Quinoa bircher muesli 

LUNCH Bieten soep en een Bessen-tahin smoothie 
DINER Rucola-prei stamppot met gerookte forel 

 
DAG 19 

ONTBIJT Roerei met tomaat 
LUNCH Nori wraps met avocado en Abrikoos-kokos balletjes 

DINER Linzen-zuurkool schotel 
 

DAG 20
ONTBIJT Yoghurt kersen-chia jam 

LUNCH Portobello’s geitenkaas en een rijstwafels met kersen-chia jam 
DINER Halloumi courgette fritters 

 
DAG 21

ONTBIJT Ontbijt smoothie fruit en groente 
LUNCH Vijgen- Sinaasappelsalade 

DINER Gevulde Makreel van de BBQ (oven)
 
 
 

WEEK 3



 

BEREIDING:

1.Halveer de avocado en bewaar de helft met de pit
in de koelkast voor later. 
2. Snijd de tomaat in kleine blokjes en snijd de verse
kruiden fijn. Meng de hummus met de tomaat en
breng op smaak met peper en zout. 
3. Vul de holte van de avocado met de hummus en
garneer met de verse kruiden, de zonnebloempitten
en een snuf zwarte peper

½ avocado 
50 gram hummus 
1 tomaat 
20 gram
zonnebloempitten 
5 gram verse kruiden
(zoals bieslook)

INGREDIËNTEN:

 

 

DAG 15
ONTBIJT

Voor 1 persoon

A V O C A D O  M E T  H U M M U S

WEEK 3



 

BEREIDING:

VOOR DE AUBERGINE:
1. Verwarm de oven op 220°C. Smeer de aubergine
in met de olijfolie en bestrooi met een beetje zout.
2. Leg de aubergine in een ovenschaal en rooster 20
- 25 minuten in de oven. 
3. Snijd ondertussen de verse kruiden fijn. Meng de
Griekse yoghurt met de tahin en het kerriepoeder
en breng op smaak met peper en zout. 
4. Leg de aubergine op een bord en snijd de
aubergine open. Garneer de aubergine met de
yoghurtsaus, de pijnboompitten en de verse
kruiden.

VOOR DE EITJES:
Kook de eieren hard. Pel de eieren, halveer ze en
bestrooi met paprikapoeder.

1 aubergine 
100 gram Griekse
yoghurt 
5 gram pijnboompitten
1 el olijfolie 
1 el tahin 
½ el kerriepoeder 
5 gram verse kruiden,
(zoals (blad)peterselie
of koriander

2 eieren 
1 tl paprikapoeder

INGREDIËNTEN:

VOOR DE AUBERGINE:

VOOR DE EITJES:

 

DAG 15
LUNCH

Voor 1 persoon

G E R O O S T E R D E  A U B E R G I N E  &  

2  E I T J E S  M E T  P A P R I K A P O E D E R

WEEK 3

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 75
gram kokos- of notenyoghurt.

De aubergine kun je de dag van tevoren roosteren. Warm deze dan nog 5
minuten op in een warme oven voor je hem opensnijdt en garneert. Je kan
de aubergine ook koud eten.



 

BEREIDING:

1. Halveer de limoen. Pers een helft uit en snijd de
andere helft in parten. Pers de knoflook uit, hak de
amandelen grof en snijd de tofu in blokjes. Giet de
zwarte bonen af en spoel af onder koud stromend
water. Halveer de spruitjes. 
2. Kook ruim water met een snuf zout in een pan.
Kook de spruitjes en de sperziebonen 5 - 6 minuten.
Giet daarna af. 
3. Meng in een kom de tomatenpuree met het
limoensap, de knoflook, specerijen en harissa. 
4. Verhit de kokosolie in een wok op middelhoog
vuur en bak de tofu blokjes in 7 - 9 minuten rondom
goudbruin. Voeg de zwarte bonen, spruitjes,
sperziebonen en peultjes toe en wok 5 - 7 minuten.
Voeg de saus toe en wok nog 4 - 5 minuten. Schep
regelmatig om. 
5. Serveer de tofu chraime met het de limoenpartjes
en garneer met de amandelen en het sesamzaad.

175 gram tofu 
100 gram zwarte
bonen 
100 gram schone
spruitjes 
100 gram gebroken
sperziebonen 
75 gram peultjes 
40 gram
tomatenpuree 
1 limoen 
1 el kokosolie 
2 tenen knoflook 
½ tl gemalen koriander 
½ tl komijnpoeder 
1/4 tl kaneel 
½ tl paprikapoeder 
5 gram sesamzaad 
15 gram amandelen 
1 el harissa (meer of
minder naar smaak)
optioneel ½ tl
karwijzaad

INGREDIËNTEN:

 

DAG 15
DINER

Voor 1 persoon

L I B A N E S E  T O F U  C H R A I M E

WEEK 3

VIS OPTIE:
Vervang de tofu door 150 gram kabeljauwfilet. Bak de kabeljauwfilet 2 - 3
minuten aan beide kanten in wat kokosolie en leg bij het serveren op de
chraime.

Vind je het lekker als de tofu goed krokant wordt? Dan is het belangrijk om
zo veel mogelijk vocht uit de tofu te persen. Hier bestaan tofu persen
voor, maar je kunt ook de tofu op een paar lagen keukenpapier op een
bord leggen. Dek de tofu af met nog meer lagen keukenpapier, een
omgekeerd bord en zet een gewicht op het bovenste bord (bijvoorbeeld
een boek). Laat de tofu zo een paar uur in de koelkast staan.

BEREID ALVAST HET
ONTBIJT VAN MORGEN

VOOR
 

 



 

BEREIDING:

1. Meng het chiazaad met de melk, het cacaopoeder
en de specerijen in een hoog glas. Zet een nacht in
de koelkast. Gebruik je frambozen uit de diepvries?
Laat die dan een nacht ontdooien in de koelkast. 
2. Mix de frambozen met de kokos en de vanille met
een staafmixer tot puree en giet over de chia
pudding. Garneer de parfait met een eetlepel
notenpasta.

2 el chiazaad 
120 ml ongezoete,
plantaardige melk 
100 gram frambozen
(vers of diepvries) 
1 el notenpasta 
1 el geraspte kokos
½ el cacaopoeder 
1 tl vanille extract of
merg uit ½ vanille
stokje 
½ tl kaneel 
½ tl kardamom 

½ tl gemalen
kruidnagel
 ½ tl gemberpoeder

INGREDIËNTEN:

optioneel 

 

DAG 16
ONTBIJT

Voor 1 persoon

C H O C O - C H I A F R A M B O Z E N

P A R F A I T

WEEK 3



 

BEREIDING:

VOOR DE RIJSTWAFELS:
1. Kook de eieren hard en laat afkoelen. Snijd de
augurk, rode peper en bieslook heel fijn. 
2. Pel de eieren en snijd in blokjes. Meng de eieren
in een kom met de yoghurt, mosterd, augurk, rode
peper en bieslook. Breng op smaak met peper en
zout. 
3. Beleg de rijstwafels met de eiersalade en garneer
met de edel gistvlokken.

VOOR DE RICOTTA DIP:
1. Rasp de radijsjes met een grove rasp. 
2. Meng de radijsjes, ricotta, olijfolie extra vierge en
het citroensap in een schaaltje en breng op smaak
met peper en zout. Dip de worteltjes in de ricotta
dip.

2 rijstwafels 
2 eieren 
30 gram augurk 
2 el Griekse yoghurt 
1 tl mosterd 
½ rode peper (of
minder naar smaak) 
5 gram verse bieslook
2 el edel gistvlokken

200 gram snack
worteltjes 
75 gram ricotta 
50 gram radijsjes 
½ el olijfolie extra
vierge 
1 el citroensap

INGREDIËNTEN:

VOOR DE RIJSTWAFELS:

VOOR DE RICOTTA DIP:

 

DAG 16
LUNCH

Voor 1 persoon

R I J S T W A F E L S  S U R I N A A M S E

E I E R S A L A D E  &  R I C O T T A - R A D I J S

D I P

WEEK 3

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door kokos-
of notenyoghurt

Vervang de ricotta door 50 gram hummus en 1 el edel gistvlokken.
Gebruik de radijsjes om te dippen in de hummus

Radijsjes zijn mega gezond. Ze helpen bij de afvoer van gifstoffen uit je
lichaam!



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 210°C. 
2. Snijd de venkel in flinterdunne plakjes met een
mes, een rasp of een mandoline. Meng de venkel in
een saladekom met olijfolie extra vierge,
appelciderazijn en peper en zout naar smaak. Zet de
venkel tot gebruik in de koelkast. 
3. Meng de hüttenkäse met de geraspte
mierikswortel en breng op smaak met zout. Zet tot
gebruik in de koelkast. 
4. Smeer de bietjes in met ½ el olijfolie en bestrooi
met peper en zout. Pak de bieten in aluminiumfolie
en bak 10 - 15 minuten in de oven. 
5. Hak de walnoten grof. Snijd de bieslook fijn. 
6. Haal de helft van de venkel uit de saladekom en
bewaar in de koelkast voor de lunch van morgen.
Meng de walnoten, kappertjes en waterkers door de
overige venkel in de saladekom. 
7. Verhit de overige olijfolie in een koekenpan en
bak de zalmfilet 3 - 4 minuten aan beide kanten. 
8. Haal de bieten uit de oven en verwijder het
aluminiumfolie (pas op, de bieten zijn heet!). Snijd
de bieten aan de bovenkant in en vul met het
hüttenkäse mengsel. Garneer met de bieslook. 
9. Serveer de gepofte bieten met de zalmfilet en de
venkelsalade.

150 gram zalmfilet 
2 voorgekookte bieten 
75 gram hüttenkäse 
½ el geraspte
mierikswortel (of meer
naar smaak) 
75 gram waterkers 
10 gram walnoten 
1 venkel 
½ el olijfolie extra
vierge 
1 el olijfolie 
5 gram verse bieslook 
20 gram kappertjes 
1 el appelciderazijn

INGREDIËNTEN:

 

DAG 16
DINER

Voor 1 persoon

Z A L M  M E T  G E P O F T E  B I E T  E N

S A L A D E

WEEK 3

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang de zalmfilet door 100 gram halloumi. Snijd de halloumi in plakjes
en bak in een koekenpan in 3 - 4 minuten per kant goudbruin

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de hüttenkäse door plantaardige kwark.



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 200°C. 
2. Snijd de peer in blokjes en meng met de kaneel
en kurkuma. Doe de peer in een ovenschaaltje en
rooster 15 minuten in de oven. Doe de laatste 5
minuten de walnoten bij de peer in de oven. 
3. Doe de yoghurt in een bakje en garneer met de
geroosterde peer en walnoten.

½ peer 
120 gram Griekse
yoghurt 
10 gram walnoten
½ tl kaneel 
½ tl kurkuma

INGREDIËNTEN:

 

DAG 17
ONTBIJT

Voor 1 persoon

G R I E K S E  Y O G H U R T  M E T

G E R O O S T E R D E  P E E R

WEEK 3

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 100
gram kokos- of notenyoghurt

Heb je niet zo veel tijd deze ochtend? Dan kun je de peer natuurlijk ook
rauw laten en met de specerijen en walnoten door de yoghurt roeren.



 

BEREIDING:

VOOR DE VENKELSALADE:
1. Kook het ei hard en laat afkoelen. Hak de
amandelen grof en verkruimel de geitenkaas. Snijd
het ei in kwarten. 
2. Meng de olijfolie extra vierge met de
appelciderazijn en mosterd in een saladekom en
breng op smaak met peper en zout. 
3. Meng de rucola, venkel en amandelen door de
dressing. Leg de salade op een bord en garneer met
geitenkaas en ei.

VOOR DE KOMKOMMER:
1. Snijd de zongedroogde tomaten en de bieslook
fijn. 
2. Halveer de komkommer(tjes) in de lengte en
smeer de hummus op de snijkant. 
3. Garneer de hummus met de zongedroogde
tomaten, pompoenpitten, edelgistvlokken, bieslook
en peper naar smaak.

½ venkel van gisteren
60 gram rucola 
60 gram verse
geitenkaas 
1 ei 
10 gram amandelen

½ el olijfolie extra
vierge 
1 tl mosterd 
1 el appelciderazijn

2 Libanese
komkommertjes of ½
komkommer 
40 gram hummus 
25 gram
zongedroogde
tomaten 
10 gram
pompoenpitten 
1 el edel gistvlokken 
5 gram bieslook

INGREDIËNTEN:

VOOR DE VENKELSALADE:

Dressing 

VOOR DE KOMKOMMER:

DAG 17
LUNCH

Voor 1 persoon

V E N K E L S A L A D E  M E T

G E I T E N K A A S  &  K O M K O M M E R

M E T  H U M M U S

WEEK 3

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de verse geitenkaas door veganistische kaas op basis van
cashewnoten



 

BEREIDING:

1. Snipper de ui, rasp de gember met een fijne rasp
en pers de knoflook uit. Snijd de tempeh in blokjes
en snijd de verse koriander fijn. Rasp de schil van de
limoen en snijd de limoen in parten. 
2. Verhit de helft van de olijfolie in een pan en fruit
de gember, ui, knoflook en de helft van het
kerriepoeder 3 - 4 minuten. 
3. Voeg de rode splitlinzen toe en bak 1 minuut.
Voeg de kokosmelk en het water toe en draai het
vuur laag. Laat de dahl 18 - 20 minuten zachtjes
pruttelen tot de linzen beetgaar zijn. 
4. Verhit de overige olijfolie in een koekenpan en
bak de tempeh met de overige kerriepoeder 6 - 8
minuten. Breng op smaak met peper en zout. 
5. Roer, als de linzen beetgaar zijn, de spinazie door
de dahl tot deze geslonken is. Roer daarna de
tempeh door de dahl. 
6. Serveer de dahl in een diep bord of een kom en
garneer met de limoenrasp en de pompoenpitten.
Knijp naar smaak partjes limoen uit over de dahl.

150 gram tempeh 
40 gram rode
splitlinzen 
100 gram spinazie 
75 ml dikke kokosmelk
(17% vet) 
50 ml water 
1 limoen 
10 gram
pompoenpitten 
1 el olijfolie 
½ ui 
1 teen knoflook 
2 cm verse gember 
10 gram verse
koriander 
2 tl kerriepoeder

INGREDIËNTEN:

 

DAG 17
DINER

Voor 1 persoon

I N D I A S E  D A H L  T E M P E H  E N

L I N Z E N

WEEK 3

VLEES OPTIE:
Vervang de tempeh door kippendijfilet die je in reepjes snijdt en 8 - 10
minuten bakt.

BEREID ALVAST HET
ONTBIJT VAN MORGEN

VOOR
 

 



 

BEREIDING:

1. Kook de quinoa volgens de gebruiksaanwijzingen
op de verpakking. Giet daarna af en laat goed
uitstomen. 
2. Meng de quinoa met de havermout, yoghurt,
melk, vanille, kaneel en eventueel de gember. Laat
de muesli een nacht in de koelkast staan. Gebruik je
bevroren kersen? Ontdooi deze alvast ook een
nacht in de koelkast. 
3. Garneer de bircher muesli met de kersen en
noten.

25 gram quinoa 
20 gram havermout 
120 ml ongezoete,
plantaardige melk 
25 gram Griekse
yoghurt 
50 gram kersen (vers
of diepvries) 
20 gram gemengde
noten 
1 tl vanille-extract of
merg van een
vanillestokje 
1 tl kaneel 

½ tl gemalen gember

INGREDIËNTEN:

optioneel 

DAG 18
ONTBIJT

Voor 1 persoon

Q U I N O A  B I R C H E R  M U E S L I

WEEK 3

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 20
gram kokos- of notenyoghurt.

Heb je meer zin in een warm ontbijtje of geen tijd om de bircher muesli
voor te bereiden? Maak dan een simpele havermout door de havermout
met de melk en specerijen te verhitten in een pannetje. Roer daar daarna
de gekookte quinoa door en garneer met de kersen, noten en Griekse
yoghurt.



 

BEREIDING:

VOOR DE BIETENSOEP:
1. Schil de appel en snijd in blokjes. Snijd de
voorgekookte bieten ook in blokjes. 
2. Kook het water in een soeppan en los het
bouillonblokje erin op. Voeg de biet, de helft van de
tijm en de appel toe en laat op laag vuur 10 - 12
minuten koken. 
3. Meng ondertussen de mierikswortel door de
Griekse yoghurt en breng op smaak met peper en
zout. Kook het ei hard en laat het afkoelen. Pel en
halveer het ei. 
4. Pureer de soep met een staafmixer. 
5. Schenk de soep in een kom en garneer met de
mierikswortel yoghurt, het ei, de pompoenpitten en
de overige tijm

VOOR DE SMOOTHIE:
1. Doe alle ingrediënten in een blender en blend het
geheel tot een gladde smoothie. 
2. Vind je de smoothie te dik? Voeg dan extra water
toe tot de gewenste structuur.

2 voorgekookte bieten
½ appel 
50 gram Griekse
yoghurt 
1 ei 
½
groentebouillonblokje
250 ml water 
1 tl gedroogde of
verse tijm 
1 tl mierikswortel 
10 gram
pompoenpitten

50 gram (bos)bessen
(vers of diepvries) 
1 el tahin 
50 ml kokosmelk met
17% vet 
1 el chiazaad 
100 ml water

INGREDIËNTEN:

VOOR DE BIETENSOEP: 

VOOR DE SMOOTHIE:

DAG 18
LUNCH

Voor 1 persoon

B I E T E N S O E P  &  B E S S E N - T A H I N

S M O O T H I E

WEEK 3

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 40
gram kokos- of notenyoghurt.

Tahin is rijk aan voedingstoffen als mangaan, calcium, magnesium, ijzer,
zink en selenium.



 

BEREIDING:

1. Pers de knoflook uit. Snijd de bosui fijn en bewaar
het witte en het groene gedeelte apart van elkaar.
Schil de knolselderij en de zoete aardappel en snijd
in blokjes. Snijd de prei in dunne ringen. 
2. Breng ruim gezouten water aan de kook in een
pan en kook de zoete aardappel en knolselderij in
10 - 12 minuten zacht. Giet daarna af. 
3. Verhit ondertussen de olijfolie in een koekenpan
en bak de knoflook en het wit van de bosui 3 - 4
minuten. Voeg de prei en peper en zout naar smaak
toe en bak 8 - 10 minuten tot de prei zacht en iets
gekarameliseerd is. 
4. Verdeel de forel met twee vorken in kleine
stukken. 
5. Stamp de zoete aardappel en knolselderij met
een aardappelstamper tot een fijne puree. Voeg de
olijfolie extra vierge en de plantaardige melk in
kleine scheutjes toe tot de puree smeuïg is. Roer de
nootmuskaat en de rucola door de puree tot de
rucola iets geslonken is. 
6. Roer vervolgens de gebakken prei door de puree.
7. Garneer de stamppot met de gerookte forel en
het groen van de bosui.

150 gram gerookte
forel 
100 gram knolselderij 
50 gram zoete
aardappel 
50 gram rucola 
30 ml ongezoete,
plantaardige melk 
2 preien 
1 el olijfolie 
1 el olijfolie extra
vierge 
1 teen knoflook 
1 bosui 
1 tl nootmuskaat

INGREDIËNTEN:

DAG 18
DINER

Voor 1 persoon

R U C O L A - P R E I  S T A M P P O T  M E T

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

WEEK 3

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang de gerookte forel door 150 gram tofu of tempeh in blokjes. Breng
deze op smaak met specerijen naar keuze en wok ze even kort.



 

BEREIDING:

1. Snijd de tomaten in blokjes en snijd de bieslook
fijn. Roer de eieren los in een kommetje. 
2. Verhit de kokosolie in een koekenpan op hoog
vuur. Bak als de pan goed heet is de tomatenblokjes
en de harissa 1 - 2 minuten. 
3. Voeg de losgeklopte eieren toe en roer tot het ei
net gestold is. 
4. Leg het roerei op een bord, bestrooi naar smaak
met peper en zout en garneer met de bieslook.

2 eieren 
2 tomaten 
½ el kokosolie 
1 el harissa (meer of
minder naar smaak) 
5 gram bieslook

INGREDIËNTEN:

 

DAG 19
ONTBIJT

Voor 1 persoon

R O E R E I  M E T  T O M A A T

WEEK 3



 

BEREIDING:

1. Snijd de tomaten in blokjes en snijd de bieslook
fijn. Roer de eieren los in een kommetje. 
2. Verhit de kokosolie in een koekenpan op hoog
vuur. Bak als de pan goed heet is de tomatenblokjes
en de harissa 1 - 2 minuten. 
3. Voeg de losgeklopte eieren toe en roer tot het ei
net gestold is. 
4. Leg het roerei op een bord, bestrooi naar smaak
met peper en zout en garneer met de bieslook.

2 eieren 
2 tomaten 
½ el kokosolie 
1 el harissa (meer of
minder naar smaak) 
5 gram bieslook

INGREDIËNTEN:

 

DAG 19
LUNCH

Voor 1 persoon

N O R I  W R A P S  M E T  A V O C A D O  &

A B R I K O O S - K O K O S  B A L L E T J E S

WEEK 3

Deze nori wraps en de balletjes kun je heel goed de avond van tevoren al
klaarmaken en in de koelkast bewaren tot je ze gaat eten



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 200°C. Bekleed een bakplaat
met bakpapier. 
2. Schil de appel en snijd in blokjes. Snipper de ui en
pers de knoflook uit. Doe de zuurkool in een vergiet,
spoel af onder koud stromend water en laat
uitlekken. 
3. Meng de pulled oats in een kom met de helft van
de knoflook, de helft van de olijfolie, de gemalen
kruidnagel en het karwijzaad. Breng op smaak met
peper en zout. 
4. Leg de pulled oats op de bakplaat en rooster 8 -
12 minuten in de oven. Schep regelmatig om. 
5. Kook de groene linzen volgens de
gebruiksaanwijzing op de verpakking. Giet daarna af.
6. Verhit de overige olijfolie in een pan en fruit de
overige knoflook en de ui 3 - 4 minuten. Voeg de
zuurkool, appel, het laurierblad, eventueel de
jeneverbessen en het water toe. Breng op smaak
met peper en zout, draai het vuur laag en laat de
zuurkool 15 minuten stoven. Schep regelmatig om.
7. Haal het laurierblad uit de zuurkool. Roer de
linzen en de spinazie door de zuurkool tot de
spinazie iets geslonken is. Garneer met de
geroosterde pulled oats.

175 gram pulled oats
30 gram groene linzen
(ongekookt gewicht)
250 gram zuurkool
naturel 
½ appel 
100 gram spinazie 
2 el olijfolie 
½ ui 
1 laurierblad 
1 teentje knoflook 
½ tl gemalen
kruidnagel 
½ tl karwijzaad 
50 ml water 

1 tl jeneverbessen

INGREDIËNTEN:

optioneel 

DAG 19
DINER

Voor 1 persoon

L I N Z E N - Z U U R K O O L  S C H O T E L

WEEK 3

VLEES OPTIE:
Vervang de pulled oats door 150 gram rundergehakt. Rooster het gehakt
niet in de oven, maar verhit olijfolie in een koekenpan en rul het gehakt
met de knoflook en specerijen. Roer samen met de linzen door de
zuurkool.



 

BEREIDING:

1. Doe de kersen en het citroensap in een steelpan
en breng aan de kook op middelhoog vuur. Roer
door tot de kersen uit elkaar vallen. Je kunt met je
spatel of lepel de kersen een beetje kapot duwen. 
2. Haal de pan van het vuur en roer het chiazaad
door de gemaakte jam. Laat nog 5 minuten staan. 
3. Schep de Griekse yoghurt in een bakje en garneer
met 1/3de van de kersen-chia jam (bewaar de
overige jam in de koelkast voor de lunch), het
lijnzaad en de pompoenpitten.

3 el chiazaad 
75 gram kersen (vers
of diepvries) 
20 ml citroensap 
100 gram Griekse
yoghurt 
1 el lijnzaad 
1 el pompoenpitten

INGREDIËNTEN:

 

DAG 20
ONTBIJT

Voor 1 persoon

Y O G H U R T  K E R S E N - C H I A  J A M

WEEK 3

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 75
gram kokos- of notenyoghurt.



 

BEREIDING:

VOOR DE PORTOBELLO’S:
1. Verwarm de oven op 200°C. 
2. Snijd het steeltje uit de portbello, zodat je de
portobello goed kun vullen. Smeer de portobello’s in
met de helft van de olijfolie. 
3. Snijd de peer in blokjes, verkruimel de verse
geitenkaas en hak de walnoten grof. 
4. Vul de portobello’s met de peer, walnoten en
geitenkaas. Bestrooi met peper en zout naar smaak.
5. Bak de portobello’s in een ovenschaaltje 15
minuten in de oven. 
6. Meng ondertussen de rucola met de overige
olijfolie en breng op smaak met peper en zout. 
7. Leg de rucola op een bord en leg daar de
geroosterde portobello’s op. Garneer met de
balsamico dressing.

VOOR DE RIJSTWAFELS:
Beleg de rijstwafels met de hüttenkäse en schep
daar 2/3de van de jam door.

Portobello’s 
½ peer 
75 gram verse
geitenkaas 
10 gram walnoten 
40 gram rucola 
½ el olijfolie 

½ el balsamicoazijn

Overige kersen-chia
jam van vanmorgen 
2 rijstwafels 
40 gram hüttenkäse

INGREDIËNTEN:

VOOR DE PORTOBELLO’S

Dressing 

VOOR DE RIJSTWAFELS:

DAG 20
LUNCH

Voor 1 persoon

P O R T O B E L L O ’ S  G E I T E N K A A S  &

R I J S T W A F E L S  M E T  K E R S E N - C H I A

J A M

WEEK 3

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de verse geitenkaas door veganistische kaas op basis van
cashewnoten
Laat de hüttenkäse weg en eet er 1 gekookt eitje bij.

Kersen bevatten melatonine. Deze stof helpt je beter te slapen!



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 200°C. Bekleed een bakplaat
met bakpapier. 
2. Halveer de spruiten, snijd de knolselderij in
blokjes en hak de paddenstoelen grof. Snijd de rode
ui in brede ringen. 
3. Meng de groenten met de helft van de olijfolie in
een kom. Voeg de tijm toe en breng op smaak met
peper en zout. Leg de groenten op de bakplaat en
rooster 20 - 30 minuten in de oven. Schep
regelmatig om. 
4. Kook de quinoa volgens de gebruiksaanwijzing op
de verpakking. Giet af en laat goed uitstomen. 
5. Rasp de courgette en de halloumi met een grove
rasp. Snijd de basilicum fijn en meng in een kom
met het ei, amandelmeel en de quinoa. 
6. Verhit de overige olijfolie in een koekenpan op
middelhoog vuur. Schep met een eetlepel hoopjes
beslag in de pan en bak in 4 - 5 minuten aan beide
kanten. Keer de fritters regelmatig om. Ga door tot
het beslag op is. 
7. Serveer de courgette halloumi fritters met de
geroosterde groenten.

75 gram halloumi 
1 ei 
20 gram quinoa 
100 gram courgette 
75 gram schone
spruiten 75 gram
knolselderij 
100 gram
paddenstoelen naar
keuze 1 el 
olijfolie 
½ rode ui 
10 gram verse
basilicum 
1 tl verse of
gedroogde tijm 
1 el amandelmeel

INGREDIËNTEN:

DAG 20
DINER

Voor 1 persoon

H A L L O U M I  C O U R G E T T E

F R I T T E R S

WEEK 3

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de halloumi door 100 gram rundergehakt of tempeh en maak er
burgertjes van.



 

BEREIDING:

1. Doe alle ingrediënten in een blender en blend het
geheel tot een gladde smoothie. 
2. Vind je de smoothie te dik? Voeg dan extra water
toe tot de gewenste structuur

40 gram Griekse
yoghurt 
1/4 appel 
100 gram spinazie 
100 gram komkommer
50 gram gemengde
bessen (vers of
diepvries) 
1 el lijnzaad

INGREDIËNTEN:

DAG 21
ONTBIJT

Voor 1 persoon

O N T B I J T  S M O O T H I E

WEEK 3

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 30
gram kokos- of notenyoghurt



 

BEREIDING:

VOOR DE SALADE:
1.Pers 1 sinaasappel uit voor de dressing.
2. Doe de vijgen, sinaasappel en de sla in een kom
en schud door. 
3. Maak de limoen-sinaasappeldressing en giet deze
over de salade vlak voor het serveren. 
4. Maal er nog wat peper over

VOOR DE DRESSING:
1.Klop de sinaasappelsap, limoensap en olijfolie tot
een lobbige dressing. 
2.Breng op smaak met kaneel, zout en peper. 
 Schenk de dressing vlak voor serveren over het 
gerecht. 

VARIATIE: - Gebruik citroensap en/of manderijnsap

3-4 verse rijpe vijgen,
in dunne partjes of
schijfjes 
2 sinaasappelen,
waarvan 1 stuk
geschild en in partjes
100–200 gram sla naar
keuze
peper 

2 el sinaasappelsap 
2 el limoensap 
1 el milde olijfolie extra
vierge
kaneel  
peper
zout

INGREDIËNTEN:

VOOR DE SALADE:

DRESSING:

DAG 21
LUNCH

Voor 1 persoon

V I J G E N  –  S I N A A S A P P E L S A L A D E

WEEK 3

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 30
gram kokos- of notenyoghurt



 

BEREIDING:

1.Doe de boter in een schaaltje samen met de
sinaasappelsap en -rasp, azijn, saffraan, venkelzaad
en roer alles goed door tot een gladde massa. 
 Breng op smaak met zout en peper. Dek af en
bewaar het in de koelkast tot 30 min. 
2. Kerf met een mes de huid van de vis een aantal
keer schuin in en wrijf 1 el van het botermengsel in
alle sneden en de holtes. 
3. Bestrooi de vissen royaal met peper en wat zout.
4. Vul de holtes verder met de sinaasappel en de
flinters venkel. 
5. Maak een salade van de rest van de venkel,
sinaasappel en de bosuitjes. 
6. Bind de makrelen dicht met keukentouw of klem
ze in een visrooster. 
7. Leg de vissen op de grill. 
8. Keer ze na ongeveer 4 min. en bak ze nog eens 3
min. 
9. Serveer de vis met het botermengsel, de
venkelsalade met olijfolie extra vierge erover.

125 g boter, op
kamertemperatuur 
rasp van 1 sinaasappel
en het sap van een ½. 
3 sinaasappelen in
schijfjes
1 tl witte wijnazijn  
1 plukje saffraan 
1 tl venkelzaad, uit de
vijzel  
zout en peper 
2 venkelknollen, in
flinterdunne schijfjes  
2 bosuitjes, in fijne
ringetjes 
2 hele makrelen,
schoongemaakt en
ontschubd

INGREDIËNTEN:

DAG 21
DINER

Voor 2 persoon

G E V U L D E  M A K R E E L  V A N  D E  B B Q

( O F  O V E N )

WEEK 3

Gebruik zeebaars, forel of dorade. 
Optioneel: gebruik het boter - mengsel om de makrelen mee in te
smeren en als jus erbij serveren. Zet het pannetje met de
sinaasappelboter op een hoekje van de BBQ. 
Voeg voor meer smaak wat verse tijm toe.

TIP: 
Verpak de vis in bakpapier en vouw of bind deze dicht. En bereid in een
oven op 180 ºC voor 35 min
EXTRA’S: 



WEEK 4



BOODSCHAPPENLIJST 
 

 

 
Kies het liefst voor biologisch

 fruit / groente/ vlees
Kies het liefst voor vis met het
donkerblauwe MSC keurmerk

.
 

WEEK 4 DAG  22 T/M 24

FRUIT 
50 gram frambozen (vers of diepvries) 
110 gram mango (vers of diepvries) 
1 grapefruit 
½ banaan 
½ appel 
1 citroen 

GROENTEN 
4 voorgekookte rode bieten 
¼ avocado 
100 gram spinazie 
1 rode ui 
75 gram zoete aardappel 
250 gram broccoli 
75 gram doperwten (vers of diepvries) 
350 gram gemengde paddenstoelen 
2 rode puntpaprika’s 
1 bosui 
2 kropjes litte gem of baby romaine sla 
1 sjalot 
1 wortel 
 
VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
15 gram verse koriander 
3 tenen knoflook 
15 gram verse dille 
10 gram verse kruiden (zoals koriander, dille en/of basilicum) 
8 gram verse tijm 
5 gram verse of gedroogde dragon 

VLEES EN VIS 
200 gram kabeljauwfilet 

EIEREN EN ZUIVEL 
350 ml ongezoete, plantaardige melk 
4 eieren 
150 gram Griekse yoghurt 
50 gram verse geitenkaas 
75 gram halloumi 
75 gram fetakaas 
10 gram roomboter 

OVERIG 
75 gram olijven 
30 gram kappertjes 
10 gram mosterd 
3 nori vellen 
20 gram zilveruitjes 
30 gram tomatenpuree 
50 gram groene linzen (ongekookt) 

VEGETARISCHE ALTERNATIEVEN 
150 gram voorgekookte linzen



BOODSCHAPPENLIJST 
 

 

 
Kies het liefst voor biologisch

 fruit / groente/ vlees
Kies het liefst voor vis met het
donkerblauwe MSC keurmerk

.
 

WEEK 4 DAG  25 T/M 28

FRUIT 
1½ appel 
1 dadel (ontpit) 
1 citroen 

GROENTEN 
400 gram spinazie 
2 voorgekookte rode bieten
1 kleine prei 
1 aubergine 
6 tomaten 
80 gram rucola 
¼ avocado 
20 gram kiemgroente 
6 stengels bleekselderij 
1 groene paprika 
1 groene peper 
1,5 sjalot 
1 ui
½ winterwortel
2 courgette 
2 zoete aardappelen
1 paksoi 
100 gram bloemkoolrijst 
½ rode peper 
1 komkommer 
1 blik cherrytomaten 
40 gram radijsjes 
20 gram edamame bonen
15 gram taugé 
1 augurk 

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
6,5 tenen knoflook 
25 gram verse basilicum 
10 gram groene kruiden 
(zoals koriander, (blad)peterselie en/of dille) 
3 cm verse gember 
5 gram verse bieslook 
5 gram verse of gedroogde tijm 

VLEES EN VIS 
175 gram zalmfilet 
2 koolvisblokken (vriezer)

EIEREN EN ZUIVEL 
480 ml ongezoete, plantaardige melk 
8 eieren 
105 gram fetakaas 
25 gram roomboter 
175 gram mozzarella 
30 gram Griekse yoghurt 

OVERIG 
20 gram olijven 
45 gram kappertjes 
15 gram mosterd  
50 gram rode splitlinzen 
100 ml dikke kokosmelk (17%) 
125 ml kokoswater

VEGETARISCHE ALTERNATIEVEN 
100 gram halloumi
2 eetlepels pesto (biologische pesto)



 
DAG 22 

ONTBIJT Biet-framboos smoothie bowl 
LUNCH Mexicaanse salade met spiegelei en noten en olijven 

DINER AVG’tje met kabeljauw 
 

DAG 23 
ONTBIJT Griekse yoghurt grapefruit en vanille 

LUNCH Gemarineerde paddenstoelen & kurkuma 
DINER Gepaneerde puntpaprika’s 

 
DAG 24 

ONTBIJT Japanse omelet 
LUNCH Gegrilde little gem pistache dressing en een appel met notenboter 

DINER Biet Bourguignon 
 

DAG 25 
ONTBIJT Havermout met appel 

LUNCH Spinazie-prei cake en een chocolade melk 
DINER Aubergine rolletjes met quinoa 

 
DAG 26 

ONTBIJT Rijstwafels met avocado 
LUNCH Bleekselderijsalade met zacht eitje en abrikoos-kokos balletjes 

DINER Oosters gemarineerde zalm 
 

DAG 27 
ONTBIJT Eieren met courgette soldaatjes 

LUNCH Gemarineerde mozzarella en een green machine smoothie 
DINER Kokos linzensoep 

 
DAG 28 

ONTBIJT Bietenbommetje 
LUNCH Aziatische salade en gevulde eieren 
DINER Pesto Visschotel met zoete aardappel

 
 
 

WEEK 4



 

BEREIDING:

1. Doe de ongezoete, plantaardige melk met de
frambozen, het chiazaad, het limoensap en de biet
in een blender en blend het geheel tot een gladde
smoothie. 
2. Giet de smoothie in een kom en garneer met de
kokosrasp, de geschaafde amandelen en het
lijnzaad.

Eet de bowl met een lepel.

120 ml ongezoete,
plantaardige melk 
50 gram frambozen
(vers of diepvries) 
1 voorgekookte rode
biet 
10 gram kokosrasp 
10 gram geschaafde
amandelen 
1 el lijnzaad 
2 el chiazaad 
1 el limoensap

INGREDIËNTEN:

DAG 22
ONTBIJT

Voor 1 persoon

B I E T - F R A M B O O S  S M O O T H I E

B O W L

WEEK 4



 

BEREIDING:

1. Verhit ½ el olijfolie in een koekenpan en bak een
spiegelei. Breng op smaak met peper en zout. 
2. Snipper de rode ui en snijd de mango en avocado
in kleine blokjes. Hak de verse koriander grof. 
3. Meng de overige olijfolie en het limoensap in een
saladekom met de spinazie, avocado, mango, rode
ui en verse koriander. 
4. Serveer de salade met het spiegelei, noten en
olijven.

¼ avocado 
1 ei 
50 gram spinazie 
40 gram mango 
¾ el olijfolie 
1 el limoensap 
10 gram verse
koriander 
¼ rode ui 
50 gram gemengde
noten 
75 gram olijven

INGREDIËNTEN:

DAG 22
LUNCH

Voor 1 persoon

M E X I C A A N S E  S A L A D E  M E T

S P I E G E L E I  

WEEK 4



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 200°C en bekleed een
bakplaat met bakpapier. 
2. Snijd de bloem van de broccoli in roosjes en de
steel in blokjes. Snijd de zoete aardappel in blokjes
ter grootte van een dobbelsteen. Snijd de rode ui in
ringen en pers de knoflook uit. 
3.Meng de broccoli, zoete aardappel, rode ui,
doperwten en knoflook in een kom met 1 el olijfolie
en breng op smaak met peper en zout. Leg de
groenten op de bakplaat en rooster 25 - 30 minuten
in de oven. 
4. Rasp de schil van de citroen en pers de citroen
uit. Meng 1 ½ el citroensap met ½ el citroenrasp,
olijfolie extra vierge, kappertjes en mosterd in een
kommetje. Bewaar tot gebruik in de koelkast. 
5. Verhit de overige olijfolie in een koekenpan en
bak de kabeljauwfilet 2 - 3 minuten per kant. 
6. Serveer de kabeljauwfilet met de geroosterde
groenten en garneer met de kappertjes vinaigrette.

200 gram
kabeljauwfilet 
75 gram zoete
aardappel 
250 gram broccoli 
75 gram doperwten
(vers of diepvries) 
1 ½ el olijfolie 
½ rode ui 
1 teen knoflook

½ el olijfolie extra
vierge 
1 citroen 
2 el kappertjes 
½ el mosterd

INGREDIËNTEN:

Dressing 

DAG 22
DINER

Voor 2 personen

A V G ’ T J E  M E T  K A B E L J A U W

WEEK 4

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang de kabeljauwfilet door 150 gram voorgekookte en opgewarmde
linzen. Roer deze door de groenten en zoete aardappel uit de oven en
garneer met de kappertjes vinaigrette.



 

BEREIDING:

1. Schil de grapefruit en snijd de partjes van de
grapefruit tussen de vliesjes uit. Doe dit boven een
kom en vang zo het gelekte sap op. Bewaar 1
eetlepel grapefruitsap. 
2. Doe de Griekse yoghurt in een kom. Meng de
vanille door het grapefruitsap. 
3. Leg de partjes grapefruit op de yoghurt en
garneer met het sap en tijm.
.

150 gram Griekse
yoghurt 
1 grapefruit 
1 tl vanille extract of
merg uit ½
vanillestokje 
1 tl verse of
gedroogde tijm

INGREDIËNTEN:

DAG 23
ONTBIJT

Voor 1 persoon

G R I E K S E  Y O G H U R T  G R A P E F R U I T

E N  V A N I L L E

WEEK 4

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 125
gram kokos- of notenyoghurt.



 

BEREIDING:

VOOR DE PADDESTOELEN:
1. Hak de paddenstoelen grof. Meng de
paddenstoelen in een kom met olijfolie,
appelciderazijn, citroensap en dragon. Breng op
smaak met peper en zout. Zet in de koelkast en laat
minimaal 1 uur marineren. 
2. Verkruimel de geitenkaas, snijd de dille fijn en hak
de walnoten grof. Giet de paddenstoelen af en leg
op een bord. Verdeel de geitenkaas en de walnoten
over de paddenstoelen en garneer met de dille.

VOOR DE SMOOTHIE:
1. Doe alle ingrediënten in een blender en blend het
geheel tot een gladde smoothie 
2. Vind je de smoothie te dik? Voeg dan extra water
toe tot de gewenste structuur.

.

200 gram gemengde
paddenstoelen 
50 gram verse
geitenkaas 
20 gram walnoten 
1 el olijfolie 1
 tl verse of gedroogde
dragon 
½ el appelciderazijn 
1 el citroensap 
10 gram verse dille

200 ml ongezoete,
plantaardige melk 
½ banaan 
70 gram mango (vers
of diepvries) 
1 el citroensap 
1 tl vanille extract of
merg uit ½
vanillestokje 
2 tl kurkuma 

1 tl gemberpoeder

INGREDIËNTEN:

VOOR DE PADDESTOELEN:

VOOR DE SMOOTHIE:

optioneel 

DAG 23
LUNCH

Voor 1 persoon

G E M A R I N E E R D E  P A D D E N S T O E L E N

&  K U R K U M A  S M O O T H I E

WEEK 4

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de verse geitenkaas door veganistische kaas op basis van
cashewnoten.

Kurkuma zorgt ervoor dat je lever beter zijn ontgiftende werk kan doen.



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 200°C en bekleed een
bakplaat met bakpapier. 
2. Snipper de rode ui en meng in een saladekom
met de azijn. Zet tot gebruik in de koelkast. 
3. Maak een kleine snee in de lengte van de rode
puntpaprika’s en leg ze op de bakplaat. Rooster de
paprika’s 20 - 25 minuten in de oven. 
4. Klop ondertussen het ei los in een plat schaaltje.
Doe het amandelmeel in een tweede schaaltje en
meng het sesamzaad met het chiazaad en lijnzaad
in een derde schaaltje. Hak de nori vellen heel fijn
en voeg toe aan het schaaltje met de zaden. Meng
goed en zet apart. 
5. Snijd de halloumi in blokjes en snijd de verse
kruiden fijn. 
6. Laat de rode puntpaprika’s iets afkoelen en haal
ze daarna achtereenvolgend door het amandelmeel,
het losgeklopte ei en het zadenmengsel. Leg op een
bord tot je ze gaat bakken. 
7. Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en bak
de haloumi blokjes in 6 - 8 minuten rondom
goudbruin. 
8. Verhit de olijfolie in een tweede koekenpan en
bak de puntpaprika’s 3 - 4 minuten per kant. Schep
ze voorzichtig om. 
9. Meng de olijfolie extra vierge door de rode ui in
de saladekom tot een dressing. Voeg de spinazie en
de verse kruiden toe en meng goed. 
10. Serveer de gepaneerde puntpaprika’s met de
gebakken halloumi en de salade.

75 gram halloumi 
2 rode puntpaprika’s 
50 gram spinazie 
1 ei 
1 el olijfolie 
10 gram verse kruiden
(zoals koriander, dille
en/of basilicum) 
5 gram sesamzaad 
3 nori vellen 
1 el chiazaad 
1 el lijnzaad 
½ el amandelmeel 

1/4 rode ui 
½ el olijfolie extra
vierge 
1 el rode wijn- of
appelciderazijn

INGREDIËNTEN:

Dressing 

DAG 23
DINER

Voor 1 persoon

G E P A N E E R D E  P U N T P A P R I K A ’ S

WEEK 4

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de halloumi door 100 gram tempeh. Kruid de tempeh met
specerijen naar keuze en bak net zoals de halloumi.



 

BEREIDING:

1. Kluts de eieren lost in een kom. Voeg de
plantaardige melk, de sojasaus en het sesamzaad
toe en meng goed. Snijd de koriander fijn. Snijd de
bosui in dunne ringen en bewaar het groene en
witte gedeelte apart van elkaar. 
2. Verhit de kokosolie in een koekenpan en bak het
witte gedeelte van de bosui 1 - 2 minuten. Schenk
het eimengsel in de pan. 
3. Bak de omelet aan beide kanten. Leg de omelet
op een bord en garneer met de koriander en het
groene gedeelte van de bosui.

2 eieren 
30 ml ongezoete,
plantaardige melk 
1 bosui 
10 gram sesamzaad 
½ el kokosolie 
1 el sojasaus 
5 gram verse
koriander

INGREDIËNTEN:

DAG 24
ONTBIJT

Voor 1 persoon

J A P A N S E  O M E L E T

WEEK 4

WEEK ALVAST DE
CASHEWNOTEN IN KOUD
WATER VOOR MORGEN

 

 



 

BEREIDING:

VOOR DE GEGRILDE LITTLE GEM:
1. Mix de knoflook met de pistachenoten, olijfolie
extra vierge en het limoensap in een
keukenmachine tot een dressing. Breng op smaak
met peper en zout. 
2. Snipper de sjalot en meng door de dressing.
Verkruimel de feta, halveer de kropjes little gem en
nijd de dille fijn. 
3. Verhit de roomboter in een grill- of koekenpan op
hoog vuur. Leg de k ropjes met de snijkant naar
beneden in de pan en bak 2 - 3 minuten. 
4. Leg de little gem met de gebakken kant naar
boven op een bord en garneer met de fetakaas,
pistachedressing en dille.

VOOR DE APPEL:
1. Verwijder het klokhuis van de appel en snijd in
parten. 2. Besmeer één kant van de appelparten
met de notenpasta en bestrooi met de
pompoenpitten.

2 kropjes little gem of
baby romaine 
75 gram fetakaas 
½ el roomboter 
5 gram verse dille

20 gram
pistachenoten 
½ teen knoflook 
½ el olijfolie extra
vierge 
½ sjalot 
2 el limoensap

½ appel 
2 el notenpasta 
10 gram
pompoenpitten

INGREDIËNTEN:

VOOR DE GEGRILDE
LITTLE GEM:

Dressing 

VOOR DE APPEL:

DAG 24
LUNCH

Voor 1 persoon

 

G E G R I L D E  L I T T L E  G E M  M E T

P I S T A C H E  D R E S S I N G  &  

E E N  A P P E L  M E T  N O T E N B O T E R

 

WEEK 4

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de fetakaas door een gekookt ei.

Pompoenpitten bevatten een flinke dosis vitamine K, ijzer, gezonde vetten,
antioxidanten, vezels en proteïne die je lichaam goed kan gebruiken om
gezond te blijven!



 

BEREIDING:

1. Snipper de sjalot en pers de knoflook uit. Snijd de
wortel en bieten in blokjes en hak de paddenstoelen
grof. Breng het water aan de kook en los daar het
bouillonblokje in op. 
2. Meng het gemalen lijnzaad met 2 el water in een
kommetje en zet apart. 
3. Verhit de kokosolie in een (braad)pan op
middelhoog vuur. Fruit de sjalot en knoflook 3 - 4
minuten. 
4. Voeg de wortel en de linzen toe en bak 5
minuten. Voeg de tomatenpuree toe en bak 3
minuten. 
5. Voeg de groentebouillon, het laurierblad en de
takjes tijm toe en draai het vuur laag. Laat 20
minuten zachtjes koken. Voeg eventueel meer water
toe als de bouillon snel verdampt. 
6. Voeg het lijnzaadmengsel, de paddenstoelen,
bieten en de zilveruitjes toe en roer goed. Kook de
Biet Bourguignon nog 8 - 10 minuten op laag vuur.
Breng op smaak met peper en zout. 
7. Vergeet het laurierblad en de takjes van de tijm
niet uit de stoof te halen voor je gaat eten! Garneer
de Biet Bourguignon met de edel gistvlokken

3 voorgekookte bieten 
1 wortel 
50 gram groene linzen
(ongekookt gewicht) 
150 gram gemengde
paddenstoelen 
20 gram zilveruitjes 
1 el kokosolie 
½ sjalot 
1 ½ teen knoflook 
2 takjes tijm 
1 laurierblad 
2 el tomatenpuree 
½
groentebouillonblokje
350 ml water 
1 el gemalen lijnzaad 
2 el edel gistvlokken

INGREDIËNTEN:

DAG 24
DINER

Voor 1 persoon

 

B I E T  B O U R G U I G N O N

 

WEEK 4

ZET ALVAST DE
HAVERMOUT MET

MELK IN DE KOELKAST
VOOR HET ONTBIJT

VAN MORGEN
 

 



 

BEREIDING:

1. Doe de havermout, plantaardige melk en
speculaaskruiden in een kleine pan en breng het
geheel aan de kook. 
2. Kook 3 - 4 minuten tot er pap ontstaat. Roer
regelmatig door. 
3. Rasp ondertussen de appel en hak de
pecannoten grof. 
4. Doe de havermout in een kom en garneer met de
geraspte appel en pecannoten. Bestrooi eventueel
met nog wat extra speculaaskruiden etc

30 gram havermout
120 ml ongezoete,
plantaardige melk 
½ appel 
10 gram pecannoten 
1 tl speculaaskruiden
of koekkruiden of
kaneel

INGREDIËNTEN:

DAG 25
ONTBIJT

Voor 1 persoon

 

H A V E R M O U T  M E T  A P P E L

 

WEEK 4



 

BEREIDING:

VOOR DE CAKE:
1. Verwarm de oven op 180°C. 
2. Snijd de prei in dunne ringen. 
3. Verhit de boter in een koekenpan op middelhoog
vuur en smoor de prei 10 minuten. Voeg de
spinazie, nootmuskaat en peper en zout naar smaak
toe en roer tot de spinazie geslonken is. 
4. Doe het spinaziemengsel in een vergiet en duw
met de achterkant van een lepel zo veel mogelijk
vocht uit het mengsel. 
5. Doe het mengsel in een blender of
keukenmachine, voeg de eieren en plantaardige
melk toe en blend het geheel tot een beslag. Het
beslag hoeft geen glad mengsel te zijn.
6. Giet het beslag in een kleine, ronde ovenschaal en
verkruimel de fetakaas erover. Bak de spinazie-prei
cake 18 - 25 minuten in de oven

VOOR DE CHOCOLADE MELK:
1. Giet de cashewnoten af. 
2. Doe alle ingrediënten in een blender of
keukenmachine en blend het geheel tot een gladde
massa. 
3. Verwarm de chocolademelk in een steelpannetje
op middellaag vuur. Let erop dat je het niet laat
koken! 
4. Schenk de chocolademelk in een mooie mok

2 eieren 
100 gram spinazie 
30 gram fetakaas 
1 kleine prei 
40 ml ongezoete,
plantaardige melk 
½ el roomboter 
1 tl nootmuskaat

15 gram cashewnoten
(een nacht lang
geweekt in koud
water) 
120 ml ongezoete,
plantaardige melk 
1 dadel (ontpit) 
1 el cacaopoeder 
1 tl kokosolie 
1 tl kaneel 
snuf zout 
optioneel ½ tl
gemberpoeder

INGREDIËNTEN:

VOOR DE CAKE:

VOOR DE CHOCOLADE
MELK:

DAG 25
LUNCH

Voor 1 persoon

 

S P I N A Z I E - P R E I  C A K E  &

H E E R L I J K E  C H O C O L A D E  M E L K

 

WEEK 4

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de fetakaas door veganistische kaas op basis van cashewnoten.

Heb je niet zo veel tijd om deze lunch te maken? Je kunt de spinazie-prei
cake ook een avond van tevoren voorbereiden en de ovenschaal afgedekt
in de koelkast bewaren. Zo hoef je de cake tijdens de lunch alleen nog af
te bakken. Ook kun je de cake de avond ervoor al afbakken en de
volgende dag 5 minuten in de oven opwarmen. Je kan de cake ook zelfs
koud meenemen voor onderweg



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 200°C. Bekleed een
ovenrooster met bakpapier. 
2. Kook de quinoa volgens de gebruiksaanwijzing op
de verpakking. Giet daarna eventueel af en laat
afkoelen. 
3. Snijd de aubergine in lange, dunne plakken.
Smeer de aubergine in met de olijfolie en bestrooi
met peper en zout. Leg de plakken op het
ovenrooster en bak 8 - 10 minuten in de oven. Zorg
dat de aubergine niet te donker wordt! 
4. Pureer de tomaten samen met de knoflookteen
met een staafmixer en zet apart. 
5. Hak de pijnboompitten, olijven en kappertjes grof.
Scheur de mozzarella in kleine stukken en hak de
verse basilicum grof. 
6. Meng de helft van de basilicum, de olijven,
kappertjes, pijnboompitten, citroensap en peper en
zout naar smaak door de gekookte quinoa. Roer
daarna het ei door het quinoa mengsel. 
7. Leg de plakken aubergine met de smalle kant
naar je toe en verdeel de vulling over de plakken. Rol
de plakken aubergine op en leg ze met het uiteinde
van de plak naar beneden in een kleine ovenschaal.
8. Giet de gepureerde tomaten over de aubergine
en leg de stukjes mozzarella tussen de rolletjes. Bak
de auberginerolletjes 10 - 15 minuten in de oven. 
9. Meng ondertussen de olijfolie extra vierge met de
appelciderazijn in een saladekom en meng de
rucola en de overige basilicum door de dressing. 
10. Serveer de auberginerolletjes met de frisse
salade.

1 aubergine 
25 gram quinoa
(ongekookt gewicht) 
75 gram mozzarella 
2 tomaten 
40 gram rucola 
1 ei 
10 gram
pijnboompitten 
20 gram olijven 
2 el kappertjes 
1 el olijfolie 
1 teen knoflook 
10 ml citroensap 
15 gram verse
basilicum 

½ el olijfolie extra
vierge 
1 el appelciderazijn

INGREDIËNTEN:

Dressing 

DAG 25
DINER

Voor 1 persoon

 

A U B E R G I N E  R O L L E T J E S  M E T

Q U I N O A

 

WEEK 4

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de mozzarella door een gekookt eitje en 10 gram pompoenpitten.
Snijd het ei in parten en meng samen met de pompoenpitten door de
salade.



 

BEREIDING:

1. Snijd de tomaat in plakjes. 
2. Smeer de avocado uit over de rijstwafels en beleg
met de tomatenplakjes en de kiemgroente. Garneer
met het edel gistvlokken.

Kiemgroentes zijn echte gezondheidsbommetjes. Je
vindt ze in de koeling bij de sla.

2 rijstwafels 
¼ avocado 
1 tomaat 
10 gram kiemgroente
2 el edel gistvlokken

INGREDIËNTEN:

DAG 26
ONTBIJT

Voor 1 persoon

 

R I J S T W A F E L S  M E T  A V O C A D O

 

WEEK 4



 

BEREIDING:

1. Kook het ei zacht, laat afkoelen en pel het eitje. 
2. Snijd de bleekselderij in dunne plakjes. Verwijder
de zaadlijsten van de groene peper en snijd de
groene peper fijn. Snijd de groene paprika in kleine
blokjes, snipper de sjalot en snijd de groene kruiden
fijn. Verkruimel de feta. 
3. Rasp de schil van de citroen en pers de citroen
uit. 
4. Meng de olijfolie met de sjalot, groene peper,
kappertjes, 1 tl citroenrasp en 2 el citroensap in een
saladekom. 
5. Meng de bleekselderij, groene paprika, fetakaas
en groene kruiden door de dressing. 
6. Serveer de salade in een kom of diep bord, leg
het eitje erop en snijd deze op de salade
doormidden.

3 stengels
bleekselderij 
1 ei 
75 gram fetakaas 
1 groene paprika 
10 gram groene
kruiden naar keuze
(zoals koriander,
(blad)peterselie en/of
dille) 

½ el olijfolie extra
vierge 
1 groene peper (meer
of minder naar smaak) 
1 el kappertjes 
½ sjalot 
1 citroen

INGREDIËNTEN:

Dressing 

DAG 26
LUNCH

Voor 1 persoon

 

B L E E K S E L D E R I J S A L A D E  M E T

Z A C H T  E I T J E  &  A B R I K O O S -

K O K O S  B A L L E T J E S  V A N  D A G  1 9

 

WEEK 4

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de fetakaas door veganistische kaas op basis van cashewnoten.



 

BEREIDING:

1. Snijd de courgette in halve rondjes, snijd de
paksoi in repen en snipper de sjalot. Rasp de
gember en knoflook met een fijne rasp. Verwijder de
zaadlijsten van de rode peper. 
2. Meng de sojasaus, gember, de helft van de
knoflook en de olijfolie in een platte kom. Leg de
zalm in de marinade en zet in de koelkast terwijl je
de rest van het recept maakt. Draai de zalm na een
paar minuten om. 
3. Kook de quinoa volgens de gebruiksaanwijzing op
de verpakking. Giet daarna eventueel af. 
4. Verhit de helft van de kokosolie in een wok op
hoog vuur. Voeg de courgette en de paksoi toe en
wok 6 - 8 minuten. Schep regelmatig om. 
5. Verhit de overige kokosolie in een hapjespan op
middelhoog vuur en fruit de ui en de overige
knoflook 3 - 4 minuten. Voeg de quinoa en de
bloemkoolrijst toe, breng op smaak met peper en
zout en bak 5 - 6 minuten. 
6. Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en bak
de zalm 2 - 4 minuten per kant, afhankelijk van hoe
dik je filet is. 
7. Voeg de marinade van de zalm toe aan de
groenten en wok nog 2 minuten. 
8. Serveer de zalmfilet met de groenten en de
quinoa-bloemkoolrijst. Garneer met het sesamzaad.

175 gram zalmfilet 
½ courgette 
1 paksoi 
100 gram
bloemkoolrijst 
20 gram quinoa 
½ el olijfolie 
1 el kokosolie 
2 el sojasaus 
1 ½ teen knoflook 
1 cm verse gember 
½ rode peper 
10 gram sesamzaad 
½ sjalot

INGREDIËNTEN:

DAG 26
DINER

Voor 1 persoon

 

O O S T E R S  G E M A R I N E E R D E  Z A L M

 

WEEK 4

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang de zalmfilet door 100 gram halloumiplakjes. Marineer de halloumi
ook in de marinade en bak de plakjes daarna in 4 - 6 minuten per kant
krokant.



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 220°C. Bekleed een
ovenrooster met bakpapier. 
2. Snijd de courgette in staafjes ter grootte van je
pink. Smeer de courgettestaafjes in met de olijfolie
en bestrooi aan alle kanten met de specerijen. 
3.Leg de courgettestaafjes op de ovenrooster en
bak 15 - 18 minuten in de oven. 
4. Kook ondertussen de eieren zacht en zet ze in
twee eierdoppen. Snijd de bovenkant van de eitjes
af en gebruik de courgettesoldaatjes om in het
zachte eigeel te dopen.
.

2 eieren 
½ courgette 
1 el olijfolie 
1 tl gerookt
paprikapoeder 
1 tl pul biber of
chilivlokken

INGREDIËNTEN:

DAG 27
ONTBIJT

Voor 1 persoon

 

E I E R E N  M E T  C O U R G E T T E

S O L D A A T J E S

 

WEEK 4

BEREID DE LUNCH
VOOR VANMIDDAG

VAST VOOR
 

 



 

BEREIDING:

VOOR DE MOZZARELLA:
1. Meng de helft van de olijfolie extra vierge met de
pul biber en gedroogde tijm en breng op smaak met
peper en zout. Leg de mozzarella in de marinade en
zet minimaal 1 uur in de koelkast. Langer kan
natuurlijk ook! 
2. Snijd de tomaten in plakken en meng de overige
olijfolie extra vierge met de balsamicoazijn. Hak de
verse basilicum grof. 
3. Leg de mozzarella in het midden van een bordje
en leg de tomatenplakjes daaromheen. Garneer de
tomaten met de balsamicodressing, basilicum,
pompoenpitten en edel gistvlokken.

VOOR DE SMOOTHIE:
1. Doe alle ingrediënten in een blender en blend het
geheel tot een gladde smoothie 
2. Vind je de smoothie te dik? Voeg dan extra water
toe tot de gewenste structuur.

Smoothie:
Een snelle en makkelijke manier om extra groente
binnen te krijgen

100 gram mozzarella 
2 tomaten 
10 gram
pompoenpitten 
½ el olijfolie extra
vierge 
1 tl pul biber of
chilivlokken 
1 tl verse of
gedroogde tijm 
5 gram verse basilicum
1 el edel gistvlokken

½ el extra vierge
olijfolie 
1 el balsamicoazijn

2 stengels
bleekselderij 
100 gram spinazie 
1 mini komkommer of
½ komkommer 
200 ml ongezoete,
plantaardige melk 
2 el citroensap 
1 el chiazaad 
1 el lijnzaad 
optioneel ½ glas
ijsblokjes

INGREDIËNTEN:

VOOR DE MOZZARELLA:

Dressing 

VOOR DE SMOOTHIE:

DAG 27
LUNCH

Voor 1 persoon

 

G E M A R I N E E R D E  M O Z Z A R E L L A

&  G R E E N  M A C H I N E  S M O O T H I E

 

WEEK 4

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de mozzarella door veganistische mozzarella op basis van
cashewnoten.



 

BEREIDING:

1. Snipper de sjalot en rasp de knoflook en gember
met een fijne rasp. Breng het water aan de kook en
los het bouillonblokje erin op. 
2. Verhit de kokosolie in een soeppan en fruit de
sjalot en knoflook 3 - 4 minuten. Voeg de specerijen
toe en bak nog 1 minuut. 
3. Voeg de bouillon, kokosmelk, kokosrasp en linzen
toe en breng aan de kook. Draai het vuur laag en
laat 25 - 30 minuten koken. 
4. Roer de spinazie en de cherrytomaten uit blik
door de soep en verwarm nog 5 minuten. 
5. Schenk de soep in een kom en garneer met de
Griekse yoghurt, peper en zout naar smaak en
eventueel nog wat kerriepoeder.

50 gram rode
splitlinzen 
100 ml dikke
kokosmelk (17%) 
200 gram spinazie 
1 blik cherrytomaten 
2 el Griekse yoghurt 
1 el kokosolie 
1 tl kerriepoeder 
1 tl paprikapoeder 
1 tl gemalen komijn 
1 tl gemalen
korianderzaad 
½
groentebouillonblokje 
300 ml water 
½ sjalot 
2 tenen knoflook 
2 cm verse gember 
1 el kokosrasp

INGREDIËNTEN:

DAG 27
DINER

Voor 1 persoon

 

K O K O S  L I N Z E N S O E P

 

WEEK 4

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 1 el
kokos- of notenyoghurt.



 

BEREIDING:

1. Doe alle ingrediënten in een blender en blend het
geheel tot een gladde smoothie 
2. Vind je de smoothie te dik? Voeg dan extra
kokoswater toe tot de gewenste structuur.

Variatie/ tips: Laat de smoothie dik van substantie
en eet deze met een lepel. Hierdoor eet je bewuster
en langzamer. Zo kan je spijsvertering rustig op gang
komen. Ook zullen de suikers langzamer
opgenomen worden. 

2 bietjes (voorgekookt)
1 handjes spinazie 
1 appel
1 banaan 
125 ml kokoswater

INGREDIËNTEN:

DAG 28
ONTBIJT

Voor 1 persoon

 

B I E T E N  B O M M E T J E

 

WEEK 4



 

BEREIDING:

VOOR DE SALADE:
1. Halveer de komkommer en snijd in plakjes. Snijd
ook de rucola in plakjes. 
2. Meng de sesamolie met de sojasaus en het
sesamzaad in een saladekom. Meng de radijsjes,
edamame en taugé door de dressing. 3. Doe de
salade in een kom en garneer met de kiemgroente.

VOOR DE EIEREN:
1. Kook de eieren hard en laat ze afkoelen. Pel en
halveer de eieren. 
2. Snijd ondertussen de bleekselderij, bieslook en
augurk heel fijn. 
3. Haal het eigeel uit de eieren en meng in een kom
met citroensap, mosterd, bleekselderij, augurk en de
helft van de bieslook. 
4. Leg de eieren op een bordje en vul de holte met
het eigeelmengsel. 
5. Garneer de gevulde eieren met de overige
bieslook, tabasco en peper en zout naar smaak.

1 mini komkommer of
½ komkommer 
40 gram rucola 
40 gram radijsjes 
20 gram edamame 
15 gram taugé 
10 gram kiemgroente

10 gram sesamzaad 
1 el sesamolie 
2 el sojasaus

2 eieren 
20 gram bleekselderij
5 gram verse bieslook
1 augurk 
1 el mosterd 
10 ml citroensap 
5 druppels tabasco

INGREDIËNTEN:

VOOR DE SALADE:

Dressing 

VOOR DE EIEREN:

DAG 28
LUNCH

Voor 1 persoon

 

A Z I A T I S C H E  S A L A D E  &  

G E V U L D E  E I E R E N

 

WEEK 4



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven voor op 175 graden. 
2. Smelt de boter/olie in een pan. Fruit de ui hier in
en voeg vervolgens de knoflook en wortel toe. Bak
dit voor ongeveer 5 minuten.   
3. Voeg nu de courgettes toe en doe het
groentemengsel in een ovenschaal.  
4. Leg alle 4 de koolvismoten er bovenop.   
5. Verdeel de pesto over de koolvis en bedek deze
met de plakken tomaat.   
6. Hak de pijnboompitten en de cashewnoten met
de basilicum, zout en peper in de hakmolen. Strooi
het mengsel over de tomaat.   
7. Zet de ovenschaal voor ongeveer 30 minuten op
175 graden in de oven.   
8. Snijd de aardappel in de lengte door. Snijd
vervolgens plakjes van de twee helften.   Bak de
aardappel goudbruin in wat boter. Zoete aardappel
is sneller gaar dan gewone aardappel.

2 koolvisblokken
(vriezer)  
1 courgette
gehalveerd en in
plakjes 
2 zoete aardappels in
plakjes 
½  ui, in ringen 
½  winterwortel in
plakjes  
1 tomaten in plakjes 
1 teentjes knoflook
geperst 
2 el pesto 
2 el pijnboompitten 
2 el cashewnoten 
3 blaadjes basilicum
peper 
zout

INGREDIËNTEN:

DAG 28
DINER

Voor 2 personen

 

P E S T O  V I S S C H O T E L  M E T  Z O E T E

A A R D A P P E L  

WEEK 4

BEREID ALVAST HET
ONTBIJT VAN MORGEN

VOOR
 

 


