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ontbijt:               Bosvruchten Crumble (+ recept Granola van noten)  

tussendoor:        Appel met pindakaas 

lunch:                  Omelet Wrap

tussendoor:        Snackgroente

avondeten:        Groenteschotel met kip 

tussendoor:        Stuk pure chocolade 72 %
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BOSVRUCHTEN
CRUMBLE

BESTMETHODEACADEMY - STRALEND IN BALANS

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
80 gram homemade
granola (zie recept
hieronder) 
óf kant-klare granola.
Let er dan  dat er geen
tarwe in zit en enkel
natuurlijke suikers. 
60 gram (diepvries)
bosvruchten
1 eetlepel gebroken
lijnzaad  
1 eetlepel chiazaad

BEREIDINGSWIJZE
Doe de bosvruchten in een
steelpannetje en zet dit op laag
vuur. Doe de granola in een
koekenpan en zet ook dit op een
laag vuur en schep af en toe om
zodat het niet verbrandt. 

De bosvruchten moet je wat roeren
en wat ‘kapot’ maken zodat het
vloeibaarder wordt. Kijk uit dat het
niet gaat koken. 

Doe de bosvruchten in een kom en
gooi hier de verwarmde granola bij.
Als topping gebruik je de chiazaad
en lijnzaad voor de benodigde
vezels. 

Een heerlijke winterse crumble. 

ONTBI
JT



GRANOLA
HOMEMADE VAN NOTEN EN

ZADEN
BESTMETHODEACADEMY - STRALEND IN BALANS

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
50 gram amandelen
50 gram cashewnoten
50 gram walnoten
50 gram pecannoten
50 gram macademianoten
50 gram pompoenpitten
50 gram gebroken
lijnzaad
50 gram lijnzaad
50 gram maanzaad 
2 eetlepels kokosolie
2 eetlepels honing of
ahornsiroop
1 eetlepel Ceylon kaneel
1 eiwit 

Tip: je kunt natuurlijk
variëren in de noten en
zaden met wat jij in huis

hebt. 

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175
graden. Voeg alle zaden en noten in
een grote kom. Je kunt van tevoren
de noten nog even wat kleiner
hakken. Splits een ei en klop het
eiwit goed stijf. 

Verwarm de kokosolie zodat het
vloeibaar is. Doe de kokosolie bij de
notenmix en roer goed door. Voeg
ook de kaneel en honing toe en roer
door. 

Spatel het opgeklopte eiwit rustig
door de granola. Het eiwit zorgt een
krokante bite. 

Verspreid de granola op een
bakplaat dat bekleed is met
bakpapier. Bak de granola in
ongeveer 20 minuten af. Let erop
dat het niet te bruin wordt. Bewaar in
een afgesloten pot. 

ONTBI
JT



Snijd de appel in partjes. 
Voeg wat pindakaas toe en dip hier
je appel in. 

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

BESTMETHODEACADEMY - STRALEND IN BALANS

INGREDIËNTEN
Appel (of banaan)
notenpasta of 100%
pindakaas 

APPEL
MET NOTENPASTA

BEREIDINGSWIJZE

SNACK
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Klop de eieren los en voeg de
plantaardige melk eraan toe.
Breng het op smaak met wat
peper en (himalaya) zout.
Doe een scheutje olie in de pan
en bak het omelet goudbruin aan
allebei de kant
Smeer de geitenkaas over de
warme omelet en voeg de veldsla
en een klein beetje honing aantoe.
Verkruimel de twee walnoten en
besprenkel dit eroverheen.

Rol de omelet op als een wrap en
halveer het.

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
2 eieren
20 gram veldsla
30 gram geitenkaas
honing
3 walnoten
1 eetlepel plantaardige
melk
roomboter/ghee of olijfolie
on in te bakken

OMELETWRAP
BEREIDINGSWIJZE

LUNCH
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Verwarm de oven voor op 200
graden, als je een airfryer hebt dan
kan je deze hier ook voor gebruiken.

Snijd alle groenten (inclusief de
zoete aardappel, dit is ook een
groente) in hapklare stukken. Zorg
ervoor dat de wortel net wat kleiner
is, deze heeft namelijk net wat
langer nodig om gaar te worden. 
Snijd ook de kip in kleine blokjes en
gooi alles samen in de ovenschaal.
Gooi hier de olijfolie of gesmolten
kokosolie overheen plus alle
kruiden. Roer het goed door elkaar.
 
Zet nu de schaal voor 45-60 minuten
in de oven. Als de groenten wat
donkerder worden is het gaar. In de
airfryer moet het zo’n 15-20 minuten
op 200 graden.

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
1 winterpeen
1 ui 
1 paprika 
een halve courgette
2 teentjes knoflook
750 gram zoete aardappel 
200 gram kip  
3 theelepels paprikapoeder
1 scheut rijstolie/kokosolie
1 theelepel ras el hanout,
Italiaanse kruiden + peper en
zout 
Optioneel: 30 gram
walnoten/pecannoten of 1 klein
blikjes kikkererwten

GROENTESCHOTEL

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN
Voor 2 personen
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Veel plezier met koken en smakelijk
eten ;-). 

Lieve groet,
Ingrid


