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ontbijt:              

tussendoor:        

lunch:  

                                                                                    

tussendoor:  

   

avondeten:       

tussendoor:    

Carrot Mugcake

1 appel 

2 sneetjes tarwevrij desembrood met                                 

wortelspread & notenpasta          

snackgroente met hummusdip

(mini tomaatjes, komkommer, worteltjes, radijsjes)              

Gevulde Puntpaprika's 

Vijgenbal bij de thee 
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INGREDIËNTEN

MUGCAKE

BEREIDINGSWIJZE
Pak een beslagkom en doe daar
de havermout, de banaan,
geraspte ½ winterpeen, het ei en
de kaneel in.
Mix het kort met de deegmixer
(of prak alles met een vork door
elkaar) tot een ietwat grof
beslag.
Doe het beslag in een kom en
plaats deze 15 minuten in de
oven op 180 graden.
Prik met een satéprikker in de
cake. Komt deze er droog uit
dan is de cake klaar.
Stort de cake op een bordje en
serveer met de yoghurt en de
kokosrasp.

ONTBI
JT

Het beslag kan ook de avond
van tevoren worden gemaakt.
Voeg er dan wat druppels
citroensap door tegen het
verkleuren en zet afgedekt in
de koelkast.

40 gram havermout.
1 ei.
1 kleine banaan.
½ winterpeen.
Snuf kaneel.
Beetje kokosrasp.
2 el biodynamische
volle yoghurt
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INGREDIËNTEN
2 sneetjes Yam desem
brood of 3 biologische
rijstwafels
Wortelspread
Notenpasta (zonder
pinda's)

3 grote wortels (250 gram)
1 eetlepel tahin 
2 eetlepels olijfolie
2 teentjes knoflook
stukje gember (1/2 cm)
paprikapoeder
komijnpoeder
chilipoeder
peper en zout
1 eetlepel olijfolie

voor de wortelspread:

HAVER DESEMBROOD 
MET WORTELSPREAD & NOTENPASTA

BEREIDINGSWIJZE
Besmeer één snee met de wortelspread
en 1 snee met de notenpasta. Makkelijk
ook om mee te nemen voor onderweg.  
YAM desem brood kun je vaak vinden in
de supermarkt en is gemaakt van haver
en gistvrij. Je kunt ook een goed
desembrood van spelt/haver/boekweit
kopen bij de bakker of biologische winkel. 
 
Bereiding Wortelspread: 
Snijd de wortels in kleine stukjes en kook
ze gaar. Giet de wortels af en doe ze
terug in de pan. Voeg de gember en
knoflook toe bij de wortelen en laat nog
even een minuutje staan op het vuur. Laat
het even afkoelen. Meng de kruiden bij
het mengsel en pureer tot een geheel.
Voeg naar smaak peper en zout toe. Is de
spread nog wat te dik? Voeg dan wat
extra olijfolie toe.

Dit kun je afgesloten zo 4 dagen bewaren
in de koelkast. 

Tip: Groentespreads kun je eventueel ook
kant en klaar kopen in de biologische
winkel. 

LUNCH
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Verwarm de oven voor op 200°C.
Snijd de puntpaprika's door de lengte
doormidden en verwijder de zaadjes 
Was de courgette en snijd deze in
kleine blokjes. Snipper ook de uien en
snijd de knoflook helemaal fijn.
Verhit wat olie/ghee in een pan en
fruit de ui en knoflook. Voeg het
gehakt toe en rul het gehakt totdat het
bruin en gaar is. Breng op smaak met
peper, zout en paprikapoeder. Voeg
dan de mais en courgette toe en laat
het nog 2 minuten verwarmen.
Vul de paprikahelften met het
gehaktmengsel en leg ze op een
bakplaat. Verdeel de geraspte kaas
over de paprika's. Zet de
puntpaprika's ongeveer 10 minuten in
de voorverwarmde oven, totdat de
kaas gesmolten is.

Smullen maar! 

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
(voor 4 personen)

4 puntpaprika's
400 gram biologische
rundergehakt 
1 courgette
150 gram mais (1 klein potje)
100 gram geraspte kaas (geit,
schaap, koe)
2 teentjes knoflook
2 rode uien
1 theelepel paprikapoeder
peper en (himalaya) zout
kokosolie of ghee om in te
bakken 

Tip: het gehakt kun je
vervangen door 200 gram
linzen.

GEVULDE
PUNTPAPRIKA'S

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN
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Doe alle ingrediënten in een
keukenmachine en laat draaien tot je
een mooie stevig en kleverig deeg
hebt.
Het mengsel is klaar als het een
plakkerige bal geworden is. Blijft het
mengsel te droog, voeg dan een klein
scheutje water toe. Vorm met natte
handen kleine balletjes.
Rol de vijgenballen afwisselend door
wat kokosrasp of sesam en klaar!

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
100 gr cashewnoten of
amandelen(ongezouten
en ongebrand)
6 gedroogde vijgen
2 dadels
handje rozijnen
snuf kaneel
wat kokosrasp en
sesam om in te rollen

VIJGENBAL

BEREIDINGSWIJZE
TUSSE

NDOO
R

VIJGEN
BAL
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Veel plezier met koken en smakelijk
eten ;-). 

Heb je wat gebakken? Ik hoor graag
of het gelukt is of zie graag een

foto ervan.

Lieve groet,
Ingrid


