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ontbijt:              

tussendoor:        

lunch:                                                                                  

tussendoor:

avondeten:       

tussendoor:      

Ananas Ontbijt Smoothie 

1 plak Wortelcake

Courgette Makreel Broodjes (+ recept mayonaise)

Hummus met stengels wortels, selderij, komkommer of

paprika

Boerenkoolsalade

handje ongebrande noten
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INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN

ANANAS ONTBIJT
SMOOTHIE

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de ananas in stukjes. 
Maal de lijnzaad fijn met een
vijzel of koffiebonenmachine
(vers is beter en goedkoper dan
kant- en klare gebroken lijnzaad.
Het kan namelijk geoxideerd zijn
als het al langer geleden is
gemaakt)
Pak een blender of
keukenmachine erbij om de
smoothie te kunnen maken.
Voeg eerst de amandelmelk, de
lijnzaad en havermout toe en
blend dit. Voeg daarna de
aardbeien, ananas en
vanillepoeder toe en blend
nogmaals tot een gladde
smoothie.

ONTBIJT

6 aardbeien
150 gr ananas 
200 ml (amandel)melk
75 gr havermout
2 eetlepels lijnzaad
2 theelepels vanille
poeder
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INGREDIËNTEN

1 PLAK
WORTELCAKE

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven op 180 graden.
Doe de speltbloem, amandelmeel,
wijnsteenbakpoeder, zout, kaneel en
walnoten in een kom en roer het
goed door elkaar toe en maak er een
soepel beslag van.
Doe in een andere kom de
gesmolten kokosolie, de dadels, de
bananen en geraspte wortel bij
elkaar en mix even goed tot een fijn
beslag. Voeg dan de yoghurt en
eieren toe en roer deze met een
spatel erdoorheen.
Als laatste voeg je de gemixte meel
toe. Verdeel het beslag in een
cakeblik (bedekt met bakpapier of
roomboter) en bak de cake in 50
minuten gaar.
Voor de topping meng je de
roomkaas, met de ahornsiroop en de
citroensap door elkaar en bestrijk de
cake ermee als het wat is afgekoeld.
Tip: snijd de cake in stukken en
bewaar ook wat in de vriezer ;-). 

TUSSENDOORTJE 

WORTEL

CAKE

150 gram speltbloem
100 gram amandelmeel
2 theelepels
wijnsteenbakpoeder
100 gram (gesmolten)
kokosolie
2 theelepels kaneel
100 gram walnoten (fijngehakt)
90 gram dadels (fijngehakt)
3 wortels geraspt
3 rijpe bananen
75 gram biologische of
biodynamische volle
yoghurt
2 eieren

200 gram (geiten)roomkaas
sap van 1/2 citroen
2 eetlepels ahornsiroop of
honing

topping erbij?
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INGREDIËNTEN
2 courgettes
1 blikje makreel op water
een halve ui
2 zongedroogde tomaatjes
2 eetlepels mayonaise (zie
recept zelfgemaakte
mayonaise volgende
pagina) 
1 hand geraspte schapen
of geiten kaas (of vervang
het met 2 eetlepels
edelgistvlokken)
2,5 theelepel mosterd
1 theelepel paprika
1 theelepel kerriepoeder
1 theelepel kurkuma
1 theelepel rozemarijn
peper en zout

COURGETTE
MAKREEL

BROODJES

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 150
graden. Snijd de courgettes in de
lengte doormidden en haal het
vruchtvlees eruit met een lepel. 
Leg de courgettes vervolgens op een
met bakpapier beklede bakplaat.
Schuif het voor ongeveer 10 minuten i
de oven.

In de tussentijd maak je de
makreelsalade. Snipper de ui en
snijdt de zongedroogde tomaat in
kleine stukjes. 
Laat de makreel even uitlekken en
prak de makreel in een kom.
Voeg de ui en zongedroogde
tomaatjes toe en roer door de makreel 
Voeg nu de mayonaise, mosterd en
alle kruiden toe en meng het geheel. 
Haal de courgettes uit de oven, leg ze
op een bord, vul deze met de
makreelsalade en garneer met
geraspte kaas.

LUNCH
(VOOR 2 MAALTIJDEN 

OF 2 PERSONEN)
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Mayonaise kan je heel makkelijk zelf
maken en is veel gezonder dan de
mayonaise die je in de winkel koopt.
Daar zitten van allemaal ongewenste
toevoegingen in en natuurlijk suikers... 

Gebruik een ei op kamertemperatuur.
Doe alle ingrediënten in een
maatbeker. Plaats de staafmixer op
de bodem van de maatbeker en laat
de staafmixer draaien tot je ziet dat er
mayonaise ontstaat en beweeg dan
langzaam naar boven. Rustig
wachten, anders krijg je niet de juiste
consistentie.

Tip: Gebruik geen ei dat gelijk uit de
koelkast komt, maar laat het eerst
even op kamertemperatuur komen. 

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

1 biologisch ei 
1 eetlepel mosterd 
1 eetlepel citroensap
1 eetlepel azijn 
250ml olijfolie
peper en (himalaya of
Keltisch) zeezout 

Verse mayonaise kan je
maximaal 3 dagen
bewaren in de koelkast.

INGREDIËNTEN

ZELFGEMAAKTE

MAYONAISE
 

BEREIDINGSWIJZE
ZELFGEMAAKTE 

GEZONDE

MAYONAISE
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Kook de quinoa gaar volgens de
richtlijnen van de verpakking.
Spoel ondertussen de kikkererwten af
en laat ze goed uitlekken.
Snijd de paprika en fetakaas in
blokjes en pers de knoflook.
Verhit de olijfolie in een koekenpan
en roerbak de kikkererwten met de
paprika en de knoflook.
Voeg na 2 minuten de boerenkool toe
en blijf 5 minuten op hoog vuur
bakken en husselen. Voeg kruiden
naar smaak toe.
Laat vervolgens op laag vuur nog 10
minuten garen. Af en toe roeren.
Voeg na de 10 minuten de gekookte
en afgegoten quinoa toe en roer alles
door elkaar.

Serveer met de blokjes fetakaas erdoor
en sprenkel de granaatappelpitjes

erover.

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
75 gram kikkererwten
(uitlekgewicht).
75 gram rauwe,
gesneden boerenkool.
50 gram fetakaas (of
edelgistvlokken)
30 gram quinoa
(ongekookt gewicht)
1 paprika.
1 teen knoflook
½ el olijfolie
1 el granaatappelpitjes
Peper, zeezout en snuf
kurkumapoeder

Ook vooraf te bereiden!

BOERENKOOL
SALADE
BEREIDINGSWIJZE

AVOND
ETEN



 GEZOND
DAGMENU

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

BESTMETHODEACADEMY - STRALEND IN BALANS

VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

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


