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ontbijt:              

tussendoor:        

lunch:   

                                                                               

tussendoor:

avondeten:       

tussendoor:      

Eimuffin

een stuk fruit (banaan, appel, peer, mango)

Wortelsoep met gember (+ een desem speltboterham of

roggebrood belegd met een plak kipfilet of schapenkaas)

Choco-Dadel balletje met thee 

Groentelasagne met rundergehakt (+ recept mozzarella)

handje ongebrande noten
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INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN

EI MUFFIN
BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de oven voor op 200
graden. 

Was en snijd de paprika en sjalotjes
in kleine stukjes. Was ook de
spinazie en snijd het grof in stukken.
Doe alles in een grote kom. Voeg in
een andere kom de eieren toe en mix
even goed voordat je ze toevoegt
aan de grote kom met groente. Voeg
ook de geraspte kaas, peterselie en
kerriepoeder toe en mix goed. 

Doe het beslag in de muffinvormen
en bak af in ongeveer 20 minuten. 

neem 1 grote muffin als ontbijt of 2
kleine muffins. Je kunt deze ei
muffins een paar dagen als ontbijt
nemen, of ook al bijgerecht bij een
lunch of diner. 

ONTBIJT

1 paprika
2 sjalotjes
6 eieren
volle hand spinzaie
100 gram geraspte
geiten- of schapenkaas
(of oude koekaas)
1 theelepel
paprikapoeder 
1 theelepel kerriepoeder
1 eetlepel peterselie
naar smaak (Keltisch)
zeezout en peper

Voor 12 kleine
muffinvormpjes of 6 grote
vormen 

Muffinvormpjes nodig
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INGREDIËNTEN

WORTELSOEP
MET GEMBER

BEREIDINGSWIJZE
Snipper de uien en bak ze
goudgeel in een koekenpan met
de roomboter. Voeg ook de
knoflook toe en bak even mee. 
Was de wortelen en snijd ze in
grove stukken. Schil en snijd ook
de aardappels in stukken. 
Schil en snijd de gember en voeg
de wortel en gember toe in de
koekenpan en bak even een paar
minuten mee. Voeg de
aardappelen, kruiden en het
bouillonblokje toe en schenk het
water en de sinaasappelsap erbij.
Laat alles nu ongeveer 15 minuten
gaarkoken. 
Pureer de soep met een blender
en garneer met wat peterselie of
koriander. 

LUNCH

500 gram wortelen
2 aardappelen
stukje gember (3 cm)
2 uien
1 teentje knoflook
1 bouillonblokje 
1 theelepel kerrie 
1 theelepel kurkuma
2 dl sinaasappelsap
750 ml water
2 eetlepels roomboter
(Keltisch) zeezout en peper
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Laat de dadels 15 minuten weken in
wat water.

Doe de noten, kokosolie, en rauwe
cacao in een blender of mixer en mix
tot dat het een stevige fijne massa is.

Voeg dan de dadels aan toe en mix
weer. Zet dit mengesel even 10
minuten in de koelkast. 

Haal het er uit en maak er balletjes
van. Je kunt er ongeveer 15 balletjes
van maken. Rol ze als afsluiter door
de kokosrasp geen en klaar! 

Smullen maar!

CHOCO-DADEL
BALLETJES

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
200 gram dadels
200 gram ongezouten
noten
4 eetlepels kokosrasp
3 eetlepels kokosolie
2 eetlepels cacao

BEREIDINGSWIJZE

SNACK



BESTMETHODEACADEMY - STRALEND IN BALANS

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Snijd de aubergine en courgette in
dunne plakjes en smeer ze met een
kwast in met olijfolie. Verdeel de
plakken courgette en aubergine over
een bakplaat rooster de plakken
gedurende 10 minuten in de oven en
laat daarna een beetje afkoelen.

Snijd en was de prei en tomaat fijn.
Verhit de boter in een koekenpan en
rul het gehakt erin gaar. Voeg de
prei, tomaat en alle kruiden toe en
laat het even rustig garen en strooi
er naar smaak zout over. 

Maak in een ovenbestendige schaal
een lasagne door om en om laagjes
te maken van de courgette, de
aubergine, de saus met gehakt en
de buffelmozzarella. Bak af in
ongeveer 30 minuten. 

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
1 aubergine
1 courgette
1 prei
2 uien
1 teentje knoflook
250 gram (bio)
rundergehakt
500 gram gezeefde tomaten
1 eetlepel Italiaanse kruiden
olijfolie
ghee (geklaarde boter) of
roomboter
(Keltisch) zeezout)
kaneel
cayennepeper
1 bol buffelmozzarella in
plakjes gesneden óf van
vegan mozzarella (recept
hieronder)

GROENTE
LASAGNE

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN 
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Doe de cashewnoten in zeer heet
water en laat ze minimaal 1 uur of
liefst een nacht weken in een kom. 
Giet de volgende dag af en laat het
even goed uitlekken.
Mix alle ingrediënten in een blender
of keukenmachine tot een glad,
romig en vloeibaar geheel. 
Doe het in een pan en breng op een
zacht vuur al roerend aan de kook.
Blijf heel goed kloppen en roeren tot
het mengsel na ongeveer 4 minuten
bolvormig wordt. Zet het vuur laag
en roer verder met een houten lepel
tot de bol loskomt van de pan. Doe
de bol in een kommetje en laat goed
afgedekt afkoelen in de koelkast. 

Wil je of kun je beter geen
koemelkproducten gebruiken? 
Dan kan een veganistische mozzarella
wat voor je zijn. Hierbij een lekker recept
met mozzarella van cashewnoten dat
veel wordt gebruikt.

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
150 gram ongezouten
cashewnoten
200 gram plantaardige
yoghurt, bijvoorbeeld van
kokos
1,5 eetlepel citroensap
2,5 halve eetlepels
edelgistvlokken
4 eetlepels
tapiocazetmeel
1 theelepel (Keltisch of
Himalaya) zeezout
halve theelepel
knoflookpoeder
1 eetlepel agar agar

gebaseerd en vertaald van recept
https://minimalistbaker.com/easy-
vegan-mozzarella-cheese/

MOZZARELLA
VAN CASHEWNOTEN

BEREIDINGSWIJZE
MOZARELLA

(VAN CASHEWNOTEN)
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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


