
 
 

 

recepten voor 28 dagen

GEZONDE
 

  DAGMENU'S
 

 
INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

BESTMETHODEACADEMY - STRALEND IN BALANS

meer  dan  100  recepten
voor  je hormonen  en  een  rustige buik



 GEZONDE
DAGMENU'S

 

 

Gefeliciteerd met je aankoop, wat een goede beslissing voor jezelf! 
 

28 Dagmenu's vol recepten die tarwevrij, melkvrij, gistvrij en suikervrij zijn. Je
zult zien, dit zijn recepten die fijn zijn voor je hormoonbalans en voor een

rustige platte buik. 
 
 

De dagmenu''s geven je hopelijk een idee dat je lekker kunt eten zonder brood
en zonder suiker. Je kunt een heel dagmenu maken maar natuurlijk ook
gewoon doorbladeren en eens een recept proberen die je aanspreekt. 

 
Veel plezier ermee!

 

VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID



INHOUDSOPGAVE
ALLE RECEPTEN 28 DAGMENU'S

 

 VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

1 ALLE ONTBIJTRECEPTEN  
Havermout met appel en kaneel
Carrot Mugcake
Teffpap met anijs en kaneel
Ananas ontbijt smoothie
Cheesecake
Eimuffin
Bosvruchtencrumble (+ noten granola)
Smoothie amandelmelk blauwe bessen
Chiapudding met gekarameliseerde
banaanreepjes
Chiapudding met aardbeien
Havermoutpannenkoeken
Carrotcake Havermoutpap
Mugcake Banaan
Havermoutplaat uit de oven
Roerei met avocado
Smoothie banaan
Cupcakes met kokosyoghurt en fruit
Courgette pannenkoekjes
Oranje smoothiebowl met granola
Yoghurt Appeltaartje (+ extra recept granola)
Green Smoothie
Banaan Ei Havermoutpannenkoekjes

1
2
3
4
5
6
7
8

22

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MENU 



2 ALLE LUNCHRECEPTEN  

Homemade Granola met (bio) yoghurt
Glutenvrije Pannenkoeken
Warm fruit
Rode bessen smoothie
Banaan Muffin
Groente-Ei muffin

23
24
25
26
27
28

MENU 

Italiaanse Salade
Desembrood met wortelspread & notenpasta
Mosterdsoep 
Courgette makreel broodjes (+ recept

Zoete Aardappel/Courgette pancakes 

Wortelsoep met gember
Omeletwrap
Groenteomelet
Appelsalade met linzen
Mexicaanse maaltijdsalade
Ei avocado uit de oven
Notenbrood
Uiensoep
2 (tarwevrije) Desem boterhammen met
Zalmsalade + extra recept Haverbrood
Witlofsalade
Spinaziesalade met honingdressing
Bloemkoolsoep
Tomaten-kippensoep
Frittata met spinazie
Homemade tonijnsalade met speltbrood
Boerenomelet met ui en paprika
Pastasalade
Groene groente salade
Bloemkool Kerriesoep
Bietensoep 
Desem Speltboterham met avocado en ei
Makreelsalade
Knolselderijsoep

      mayonaise)

      met Groene Salade
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3 ALLE DINER RECEPTEN  

Andijvietaart
Gevulde Puntpaprika's
Chili con carne
Boerenkoolsalade
Bloemkool Broccoli Curry (+ recept
groentebouillonconcentraat)
Groentelasagne met rundergehakt (+ recept
mozzarella)
Groenteschotel met kip
Casserole kip-spinazie
Spinazieschotel met wilde zalm
Eierwraps met gehakt en avocado
Kip Ananas uit de slowcooker
Zoete Aardappelsalade
Groene burger met groene salade
Zwarte bonenburgers
Zuurkool uit de oven
Ovenschotel broccoli
Pasta pesto (+ recept vegan pesto)
Boeuf Bourguignon 
Zoete aardappelstampot met zuurkool
Courgetti met garnalen
Gevulde zoete aardappel
Kip Madras
Sperziebonen uit de oven
Preischotel met zoete aardappel
Pokebowl Zalm
Witlofsalade met wilde zalm
Spitskoolstamppot met zoete aardappel 

Linzenburger met Salade
       en spekjes

MENU 
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28

Peer met geitenkaas en walnoten
Vijgenbal
Bliss Balls met koffiesmaak

 ALLE TUSSENDOORTJES  4 MENU 

1
2
3



Wortelcake
Chocodadelballetje 
Appel met pindakaas of notenpasta 
Zadencracker met paprikaspread
Rijstwafel met rode bietenhummus
Rode Bietencake
Rijstwafel à la Italiano
Vegan Bananenbrood
Geroosterde kikkererwten
Rijstwafel appel en notenpasta
Candybar van dadel en banaan
Bananenbrood
Bloemkoolsnack
Ontbijtkoek
Rauwkost met artisjokdip
Walnotencake
Rijstwafel banaan + notenpasta
Gevulde eieren
Gevulde dadels
Gezonde Lion
Schapenkaas koekjes
Golden Milk met kurkuma
Komkommer makreelrolletjes
Havernotenkoek
Energiereep
Homemade Fudge

4
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
16
17
18
18
20
21
23
24
25
26
27
28





 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:               Havermout met appel & kaneel

tussendoor:        handje blauwe bessen 

lunch:                  Italiaanse Salade

tussendoor:       Peer met geitenkaas en walnoten

avondeten:        Andijvietaart

tussendoor:        Stengel bleekselderij besmeerd met een

                              beetje notenpasta
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BESTMETHODEACADEMY - STRALEND IN BALANS

 

 

 

 

INGREDIËNTEN

40-50 gram havermout
200 ml amandelmelk
1 appel
1 theelepel (Ceylon) kaneel

HAVERMOUT 
MET APPEL & KANEEL

 

 

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de appel in stukjes en voeg toe aan
de havermout. En smullen maar!

Breng de amandelmelk aan de kook.
Roer de havermout en kaneel erdoor en
laat 2 minuten op laag vuur zachtjes gaar
koken. 

Haal de havermout van het vuur en laat
het even een paar minuten staan. 

ONTBI
JT

Je kunt natuurlijk altijd een ander
stuk fruit pakken, zoals een halve
banaan of wat blauwe bessen. 
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INGREDIËNTEN
1/2 zak gemengde sla
1/2 gerookte kipfilet 
1 grote tomaat
2 plakjes (buffel) mozzarella
of 20 gram geraspte pecorino
(schapen) kaas
1 eetlepel pijnboompitten
5 zongedroogde tomaten

1 eetlepel groene pesto
1 eetlepel olijfolie extra vierge
naar smaak peper en
(Keltisch of Himalaya) zeezout

Voor de dressing

ITALIAANSE
SALADE

 

 

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de kipfilet en alle groente in
stukjes en verdeel alles over een
bord. 
rooster de pijnboompitten lichtbruin in
een droge koekepan en verdeel over
de salade. 
Voeg de dressing toe en breng op
smaak met peper en zout.  

Pesto recept (zonder kaas): 
 

Je kunt kant en klare pesto kopen, maar
het ook heel makkelijk zelf maken: 
Voor een klein potje heb je nodig: 30
gram basilicum, 2 teentjes knoflook, 30
gram pijnboompitten, olijfolie. 

Rooster de pijnboompitten in een droge
koekenpan. Maal de basilicum, de
pijnboompitten en knoflook fijn in de
keukenmachine.

Voeg er steeds wat olijfolie aan toe totdat
de pesto de juiste dikte heeft. Breng op
smaak met peper en zout. 

LUNCH
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Snijd de peer in 4 parten en verwijder de
kern.

Schaaf de benodigde plakken geitenkaas
en leg deze op de stukken peer.

Leg de peren hapjes op een mooi bordje
en geniet ervan!

Halveer de parten zodat je 8 stukken
peer hebt.

Verdeel de walnoten erover.

INGREDIËNTEN
1 peer
50 gram oude geitenkaas 
20 gram ongezouten
walnoten

PEER
MET GEITENKAAS EN WALNOTEN

 

 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK
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Verwarm de oven voor op 180 graden.
Smelt de kokosolie in een steelpannetje.
Voeg alle ingrediënten voor de
taartbodem samen in een kom tot een
deeg.
Bekleed de bodem van de springvorm
met bakpapier en de randen met olijfolie.
Bedek de bodem en een stukje van de
rand met het deeg en plaats 20 minuten
in de koelkast.
Roer alle ingrediënten voor de vulling
door elkaar en breng op smaak.     
Vul de taartbodem met het
andijviemengsel.
Bak de taart in circa 30 minuten op 180
graden in de oven.

3 dagen houdbaar in de koelkast of 1
maand in de vriezer.

INGREDIËNTEN

Springvorm 22 cm
200 gram havermout
50 gram kokosolie
2 eieren
1 eetlepel lijnzaad
(Keltisch) zeezout, peper en
Provençaalse kruiden.

600 gram rauwe andijvie
gesneden 
300 gram Hüttenkäse
3 eieren
peper en zeezout
2 theelepels kruiden naar
keuze
1 eetlepel pijnboompitten

Bodem:

      
Vulling:

ANDIJVIETAART
 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

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

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.

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.

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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Snijd de puntpaprika's door de lengte
doormidden en verwijder de zaadjes 

Verwarm de oven voor op 200°C.

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 maïs 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! 

INGREDIËNTEN
(voor 4 personen)

4 puntpaprika's
400 gram biologische
rundergehakt 
1 courgette
150 gram maïs (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 
 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN
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PUNTPAPRIKA'S
 

 



 

 

 

 

Doe alle ingrediënten in een
keukenmachine en laat draaien tot je
een mooie stevig en kleverig deeg hebt.

Rol de vijgenballen afwisselend door
wat kokosrasp of sesam en klaar!

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.

INGREDIËNTEN
100 gram 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

SNACK
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:               Teffpap met anijs en kaneel  

tussendoor:        Bliss Balls met koffiesmaak 

lunch:                  Mosterdsoep 

tussendoor:        1 stuk fruit

avondeten:        Chili Con Carne 

tussendoor:        Rijstwafel met notenpasta
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TEFFPAP MET ANIJS 
EN KANEEL 

 

 

INGREDIËNTEN
40 gram teff meergranen
ontbijt (Zonnatura) of
havermout
200 ml rijstemelk of andere
plantaardige melk
1 banaan
1 theelepel Ceyclon kaneel 
1,5 theelepel gemalen
anijszaad
Optioneel: 1 eetlepel 100%
pindakaas of notenpasta

BEREIDINGSWIJZE

extra pindakaas of notenpasta maakt het
nog lekkerder

doe de teffmeel samen met anijszaad,
rijstemelk en kaneel in een pan. 

Zet het op middelhoog vuur en blijf er bij.
Blijf erin roeren totdat het een dikke pap
wordt en warm is. 

Schep het in een kom en voeg hier de
banaan in plakjes aan toe. 

Tip: Je kan er wat chiazaad of lijnzaad
aan toevoegen. 

ONTBIJT
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INGREDIËNTEN
90 gram dadels 
150 gram verpulverde
amandelen (keukenmachine)
1 theelepel cacaopoeder
1 theelepel honing
1 theelepel vanille essence of
vanillepoeder
40 ml sterke expresso 
Wat kokosmeel of kokosrasp
om ze te bedekken.

BLISS BALLS
 

 

BEREIDINGSWIJZE

Een heerlijk tussendoortje! 

Ontpit de dadels en laat ze zo'n 20-30 min
weken in water. Verpulver de amandelen
in een keukenmachine.

Voeg in een kom de overige ingrediënten
en de amandelen bij elkaar. Stop de
dadels (knijp ze een beetje uit zodat er
niet heel veel water mee gaat) in een
keukenmachine zodat het een gladde
massa wordt. Voeg dit alles bij elkaar. Is
het nog super plakkerig? Voeg dan wat
meer amandelen toe of kijk hoe het is
wanneer je ze door kokosrasp/meel rolt.
Rol er balletjes van en rol ze door wat
kokosrasp.  

Zet ze voor zo'n 30 minuten in de koelkast
zodat ze wat steviger worden en bewaar
ze in de koelkast. 

SNACK
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Snijd de ui, prei en pastinaak in kleine
stukjes en doe dit in een hoge pan met
een beetje olie en zet het op middelhoog
vuur.
Pers de knoflook en voeg de
laurierblaadjes en mosterd eraan toe.
Roer dit even goed om zodat het wat
aanbakt.  
Voeg na een paar minuten het water en
de room toe en zet het een half uur op
een laag vuur. Roer af en toe tussendoor
door de pan.

Is hij nog te dun? Maak het dikker met
maïzena / aardappelzetmeel of zet hem
nog even een kwartiertje op laag vuur! 
Snijd de bosui in stukjes en bak dit in een
pannetje zodat ze wat crunchy worden. 
Serveer als topping bij je soep. 

Haal de laurierblaadjes eruit en ga met
een staafmixer aan de slag.

INGREDIËNTEN
1 prei (+/- 150 gram) 
1 pastinaak (100 gram)
5 eetlepels (bio) mosterd
2 laurierblaadjes 
1 teentje knoflook
1 theelepel honing 
1 ui
750 ml (heet) water
100 ml plantaardige room of
(op gevoel) crème fraîche 
1 eetlepel kokosolie of ghee
1 bosui

MOSTERDSOEP
 

 

BEREIDINGSWIJZE

LUNCH
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Rul het gehakt in een pan en wanneer dit
gaar is voeg je het potje hak toe. 

Kook het water voor de rijst en bereid dit
volgens de verpakking.

Gooi vervolgens de paprika, bosui,
knoflook, maïs, kruiden en
tomatenblokjes hierbij. 

Roer dit goed samen zodat het een
smeuïg geheel wordt. 
Als de rijs klaar is, serveer je het samen
op een bord en smullen maar.  

INGREDIËNTEN
1 pot bonenmix (bijv. kidney
en zwarte bonen)
250 gram (bio) rundergehakt
(of vega variant) 
1 eetlepel Mexicaanse kruiden
1 paprika
1 bosuitje
1 teentje knoflook
1 klein blikje maïs 
1 blikje tomatenblokjes 

Bijgerecht
200 gram zilvervliesrijst

CHILI CON
CARNE

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN
(2 personen)

Mexicaanse kruiden 
 

Deze kun je kant en klaar kopen of je maakt
zelf een mengeling: 2 eetlepels

paprikapoeder, 2 eetlepels oregano, 1
theelepel komijnpoeder, 1 theelepel

korianderpoeder, 1 theelepel knoflookpoeder,
chili- of cayenne poeder naar smaak, halve

theelepel (himalaya) zout
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

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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ANANAS ONTBIJT
SMOOTHIE

 

 

Voeg daarna de aardbeien, ananas en
vanillepoeder toe en blend nogmaals tot
een gladde smoothie.

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. 

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

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

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.

Tip: snijd de cake in stukken en bewaar ook
wat in de vriezer ;-). 

Verwarm de oven op 180 graden.

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.

SNACK

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 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. 

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.

Verhit de olijfolie in een koekenpan en
roerbak de kikkererwten met de paprika en
de knoflook.

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.

Snijd de paprika en fetakaas in blokjes en
pers de knoflook.

Voeg na 2 minuten de boerenkool toe en
blijf 5 minuten op hoog vuur bakken en
husselen. Voeg kruiden naar smaak toe.

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

Ook vooraf te bereiden

BOERENKOOL
SALADE

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:              

tussendoor:        

lunch:   

                                                                               

tussendoor:

avondeten: 

      

tussendoor:      

1 stuk Cheesecake (glutenvrij)

1 appel of peer met wat notenpasta of tahin erop

Zoete Aardappel/Courgette pancakes met Groene

Salade

Een glas bouillon met een paar olijfjes 

Bloemkool Broccoli Curry (+ recept voor je eigen

bouillon)

Stukje pure chocola met minimaal 74% cacao.
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INGREDIËNTEN

CHEESECAKE
 

 

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven op 180 graden.

Vul de afgekoelde taartbodem met de vulling en
laat het zeker 2 uur in de koelkast opstijven. 

Mix alle ingrediënten voor de bodem met elkaar
tot een samenhangend geheel met je handen.
Vul een ringvorm met de vulling en maak een
klein randje van een cm om straks de vulling te
dragen (bedek de vorm met bakpapier of
roomboter).

Prik er met je vork een paar keer in en bak het
in de oven 15 minuten. Laat afkoelen en maak
ondertussen de vulling: leg de gelatineblaadjes
in een bakje met koud water. 
Mix de roomkaas en de yoghurt en honing tot
een samenhangend geheel. 

Doe dan een kleine hoeveelheid van de vulling
op een zacht vuurtje in een pan. Knijp de
gelatineblaadjes uit en voeg toe in de pan. Roer
heel goed totdat de gelatine helemaal is
opgelost. Voeg daarna de vulling in zijn geheel
bij elkaar en roer even goed. 

ONTBIJT

voor de bodem:
200 gram notenmeel
(amandelmeel,
kastanjemeel,
hazelnootmeel)
75 gram ahornsiroop
1 theelepel
wijnsteenbakpoeder
0,5 theelepel zout
1 theelepel koekkruiden
1 theelepel vanillepoeder

voor de vulling:
125 gram bio (geiten)
roomkaas
100 gram (biologische of
biodynamische) yoghurt
2 gelatineblaadjes
20 gram honing
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INGREDIËNTEN
grote zoete aardappel
1 courgette
4 eetlepels boekweitmeel
peper, zout
Kokosolie / ghee om in te
bakken

1 krop botersla
1 avocado
een halve komkommer
1 halve ui
2 eetlepels dille, peterselie en
basilicum (vers is nog
lekkerder)
1 eetlepel kappertjes
1 theelepel mosterd
2 eetlepels azijn
4 eetlepels olijfolie

Voor de groene salade

      zout/peper

 ZOETE AARDAPPEL &
COURGETTE PANCAKES

MET EEN GROENE SALADE

 

 

BEREIDINGSWIJZE

Verhit een eetlepel ghee of kokosolie in een
koekenpan en bak de platgedrukte bollen aan
beide kanten goudbruin.
Laat ze eventueel wat uitlekken op wat
keukenpapier.  

Giet het over de salade en roer door elkaar.
Serveer met de pancakes. 

Schil de zoete aardappel en rasp het fijn. Rasp
ook de courgette fijn. 
Meng de rasp met het boekweitmeel en breng
op smaak met peper en zout. Zorg ervoor dat
het deegachtig is, eventueel nog iets meel
toevoegen. Vorm er dan kleine balletjes van en
druk ze plat. 

Was de krop sla, snijd de komkommer,
avocado en ui klein. Voeg alles toe aan de sla
en bestrooi met de kruiden.

Doe de kappertjes, mosterd, zout en peper,
olijfolie en azijn bij elkaar (bijvoorbeeld in een
jampot met deksel) en schud/roer tot een
mooie dressing. 

LUNCH
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Was en snijd de bloemkool en broccoli in
stukjes. Snijd ook de gember en knoflook
fijn. 

Verhit wat ghee of kokosolie in een pan en
fruit eerst de gember en knoflook. Voeg
kerriepoeder en kurkuma toe en bak deze
kort mee. Voeg dan de kokosmelk en
bouillon toe. Vervolgens de  bloemkool en
broccoli.

Spoel de kikkererwten af en laat deze
uitlekken, voeg ook deze toe aan de pan.
Breng het op smaak met zout en peper.
Laat het geheel circa 10-15 minuten garen.
Verdeel de curry in twee kommen en strooi
er kokosrasp over. 

Roer tot slot de kikkererwten en het
citroensap erdoor en warm alles nog even
door (niet meer laten koken). Bestrooi
eventueel met wat gehakte koriander.

INGREDIËNTEN
400 gram bloemkool
400 gram broccoli
200 gram kikkererwten
(uitlekgewicht)
Stukje verse gember
2 teentjes knoflook
1 theelepel kurkuma
1 theelepel kerrie
1 blikje kokosmelk (200ml)
1 halve citroen
1 bouillonblokje of 1
eetlepel zelfgemaakte
bouillonconcentraat. 
 (recept zie hieronder)
1 el kokosrasp
ghee of kokosolie
zout en peper

BLOEMKOOL
BROCCOLI BOWL

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN 
(2 PERSONEN)
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INGREDIËNTEN

200 gram wortels
100 g koolrabi
100 g prei
100 g knolselderij
100 g peterseliewortel
100 g bleekselderij
2-3 takjes platte peterselie
1-2 takjes selderijgroen
1-2 takjes lavas
100 g zeezout

In totaal 700 gram groente:

Glazen potten met een goede
afsluiting om te bewaren. Zorg
ervoor dat de potten eerst met
heet water goed zijn
schoongemaakt. 

BOUILLON
CONCENTRAAT

 

 

BEREIDINGSWIJZE
RECEPT VOOR JE EIGEN 

BOUILLON 

CONCENTRAAT

(1 JAAR HOUDBAAR)

Een verse concentraat van groente en
kruiden als alternatief voor een standaard
bouillonblokje. Het voordeel is dat er geen
toegevoegde geur-, kleur- of smaakstoffen
bijzitten én kun je zelf bepalen hoeveel zout je
toevoegt. In principe zijn bijna alle groenten
en kruiden geschikt maar hierbij een
standaard voorbeeld. 

Was de groenten, maak ze schoon en snijd
ze in hele kleine blokjes. Zorg ervoor dat je in
totaal precies 700 gram groenten hebt. Was
en hak de kruiden. Doe alles ingrediënten nu
in blender en pureer het grof en vul de potten.
Sluit de potten goed af en bewaar ze op een
koele plaats. 

Het blijft door de zout ongeveer 1 jaar
houdbaar in de koelkast.
Gebruik ongeveer 1 eetlepel als vervanging
van een bouillonblokje. 
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 GEZOND
DAGMENU

 

 

BESTMETHODEACADEMY - STRALEND IN BALANS

VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

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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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 mengsel 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

 

 

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

BEREIDINGSWIJZE

SNACK
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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. 

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.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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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

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

 

 

INGREDIËNTEN
80 gram homemade
granola (zie recept hierna)
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

Een heerlijke winterse crumble. 

Doe de bosvruchten in een steelpan 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. 

ONTBI
JT

BESTMETHODE - INGRID MOLKENBOER - STRALEND IN BALANS

BESTMETHODEACADEMY - STRALEND IN BALANS



GRANOLA
HOMEMADE VAN NOTEN EN ZADEN

 

 

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

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. 

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. 

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

 

INGREDIËNTEN
Appel (of banaan)
notenpasta of 100%
pindakaas 

APPEL
MET NOTENPASTA

 

 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK
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Verkruimel de twee walnoten en besprenkel
dit eroverheen.
Rol de omelet op als een wrap en halveer
het en serveer. 

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 kanten. 

Smeer de geitenkaas over de warme
omelet en voeg de veldsla en een klein
beetje honing aan toe.

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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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.

 
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.

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

Gooi hier de olijfolie of gesmolten
kokosolie overheen plus alle kruiden.
Roer het goed door elkaar.

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

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN
Voor 2 personen
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GROENTESCHOTEL
 

 



 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:              

tussendoor:        

lunch:                                                                                  

tussendoor:

avondeten:       

tussendoor:      

Smoothie met Amandelmelk en Blauwe Bessen

Zadencracker met paprikaspread 

Groenteomelet

stukje pure chocolade (72% of hoger)

Casserole Kip Spinazie 

stuk fruit
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INGREDIËNTEN

SMOOTHIE
 

 

BEREIDINGSWIJZE
Schil de avocado en haal de pit eruit. Doe
het vruchtvlees in een blender, samen met
de rest van de ingrediënten. Kijk even hoe
dik je de smoothie wilt, je kunt eventueel
wat amandelmelk toevoegen om het wat
dunner te maken. 

Makkelijk ontbijt om de ochtend mee te
starten en de lijnzaadolie smeert de dikke
darm, waardoor je stoelgang en
spijsvertering gezond en in beweging
blijft. En het bevat een plantaardige vorm
van omega 3. Super dus!

ONTBIJT

SMOOTHIE
AMANDELMELK MET BLAUWE BESSEN

 

 

150 ml amandelmelk
een halve courgette
een halve avocado
1 eetlepel lijnzaad
1 eetlepel lijnzaadolie
150 gram blauwe bessen
1 theelepel vanillepoeder
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ZADENCRACKER
MET HUMMUS OF
GROENTESPREAD

 

 

Meng alle droge ingrediënten goed door
elkaar en roer dan het water erdoor. 
Spreid het deeg goed uit op een bakplaat
met bakpapier. Gebruik een roller met
een 2e laag bakpapier om de laag goed
dun uit te rollen. Zorg ervoor dat het
overal even dik is. 
Bak de crackers af in de oven op 160
graden gedurende ongeveer 65 tot 70
minuten. 
Snijd halverwege de crackers in gelijke
stukken, dan gaat het makkelijk en blijven
ze heel.
Besmeer de crackers met een lekkere
groentespread of hummus. Kant- en klaar
uit de winkel of zoals een recept
hieronder van paprika. 

Voor ongeveer 30 crackers

INGREDIËNTEN
150 gram lijnzaad
30 gram sesamzaad
60 gram zonnebloempitten
60 gram pompoenpitten
60 gram amandel(meel)
250 ml water
1,5 theelepel (himalaya of
Keltisch) zeezout
oregano, peterselie en
basilicum naar smaak

BEREIDINGSWIJZE

SNACK
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PAPRIKA
SPREAD

 

 

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

SNACK
 

De paprikaspread is een week
houdbaar in een goed afgesloten
(glazen) pot de koelkast.

Was de paprika's en snijd de
zaadlijsten eruit en snijd in stukken.

Mix de walnoten in een blender fijn.
Voeg de paprika's en de rest van de
ingrediënten toe. 

Breng op smaak met peper en zout.
Voor de pittige liefhebber kun je
cayennepeper gebruiken. heerlijk op
een cracker. 

2 rode paprika’s
80 gram walnoten
1 teentje knoflook
1 eetlepel havermout
1 eetlepel peterselie 
1 eetlepel olijfolie
sap van een halve citroen
(cayenne)peper en (himalaya
of Keltisch) zeezout

Tip: je kunt de walnoten ook
vervangen met cashewnoten of

100 gram hüttenkäse
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INGREDIËNTEN

GROENTEOMELET
 

 

BEREIDINGSWIJZE
Was de groente en snijd in stukjes. Snipper
ook de ui in kleine stukjes. 

Bak in een koekenpan de ui en prei in een
paar minuten gaar in wat roomboter of
kokosolie. 

Was de selderij en knip of snijd het in kleine
stukjes, 

Eet er een spelt desemboterham of
roggebrood bij of wat salade. 

Voeg ook de tomaat, paprika en doperwtjes
toe.

Klop de eieren los in een kom en voeg de
selderij en plantaardige melk toe. Breng op
smaak met peper en zout. 

Schenk de eieren over de groente en laat het
gaar worden.

LUNCH

1 prei
1 ui
1 tomaat
een halve paprika (rood of geel)
roomboter, kokosolie of ghee
om in te bakken
3 eetlepels doperwten
(diepvries)
4 takjes selderij(blad)
4 eieren
4 eetlepels plantaardige melk
peper en (Himalaya) zout
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Verwarm de oven voor op 180 graden.
Snijd de kipfilet in kleine stukjes en bak ze
alvast bruin in de koekenpan met een
beetje roomboter. 

Pak een ovenschaal en vet de randen in
met wat roomboter. Was de spinazie en leg
deze bovenop de kip. Was ook de
champignons en snijd in stukjes en leg
bovenop de spinazie. 

Voeg in een kom de crème fraîche, de
bouillon, chilipoeder, en knoflookpoeder er
aan toe. Meng alles goed door elkaar en
giet het mengsel over de spinazie en kip
heen. Dek de schotel af met wat aluminium.

Bak de schotel in de oven gedurende 20
minuten. Haal dan het aluminium eraf en
brokkel de mozzarella eroverheen. En bak
nog eens 10 minuten in de oven af. 
Smullen maar! 

INGREDIËNTEN

CASSEROLE
SPINAZIE MET KIP

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN 
(2 PERSONEN)

400 gram kipfilet 
300 gram spinazie
125 gram crème fraîche of
haver fraîche
70 ml kippen bouillon
150 gram buffelmozzarella
of vegan mozzarella (zie
hieronder)
kokosolie of roomboter
chilipoeder
3 theelepels knoflookpoeder
of 2 teentjes ver geperst
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:              

tussendoor:        

lunch:                                                                                  

tussendoor:

avondeten:       

tussendoor:      

Chiapudding met gekarameliseerde banaanreepjes

rijstwafel met rode bietenhummus

Appelsalade met linzen

Gekookt eitje

Spinazieschotel met (wilde) zalm

stukje pure chocolade
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CHIAPUDDING
MET GEKARAMELISEERDE BANAAN

 

 

 

Doe de chiapudding in een kom. Versier
met eetlepels kokosyoghurt, bananen-
notenmengsel en een eetlepel
notenpasta. Klaar! 

Pureer de blauwe bessen met een vork
en voeg er de plantaardige melk,
chiazaadjes, kardamon en nootmuskaat
aan toe. Laat dit even 20 minuten staan.

Maak ondertussen de bananen. Halveer
de bananen. Verhit wat boter of olie in
een koekenpan en voeg er de
amandelen, sesamzaadjes en walnoten
aan toe. Roer door elkaar tot een
plakkerige boel. Maak ruimte in het
midden van de pan en bak de bananen in
de pan maximaal 1 minuut. Haal het van
het vuur. 

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

ONTBIJT

100 gram blauwe bessen
150 ml plantaardige melk
3 eetlepels chiazaad
1 theelepel kaneel
1 theelepel kardamon
1 theelepel nootmuskaat
zout 
kokosolie of roomboter om in
te bakken
1 banaan
1 eetlepel ahornsiroop
1 eetlepel amandelen (in
stukjes of schaafsel)
1 eetlepel sesamzaadjes
1 eetlepel walnoten
2 eetlepels kokosyoghurt
1 eetlepel notenpasta
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INGREDIËNTEN

RIJSTWAFEL MET
BIETENHUMMUS

 

 

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de bieten in kleine blokjes en doe ze in
een keukenmachine samen met de uien,
kikkererwten, yoghurt, tahin, knoflook, kruiden
en citroensap.

Besmeer een rijstwafel of boekweitcracker met
bietenhummus, een heerlijk tussendoortje!

Was de bieten schoon en kook ze gedurende
35 minuten. Verwijder de schil. Of gebruik
voorgekookte bietjes.

Verhit 1 el olie in een koekenpan en fruit de ui
tot hij zacht is. 

Maal het mengsel goed en voeg dan geleidelijk
de olijfolie toe tot een glad mengsel ontstaat.

Vind je de hummus te dik, voeg dan wat extra
olijfolie toe of een beetje water.

Tip: als vervanging van kikkererwten zou je
ook cashewnoten kunnen gebruiken.

ongeveer 175 gram. Dan wel eerst in water
goed zacht laten weken.

SNACK

500 gram rode bieten of
voorgekookte bietjes
80 ml olijfolie
1 ui, gesnipperd
1 eetlepel komijn of
sesamzaad
400 gram kikkererwten,
uitgelekt
80 ml kokosyoghurt of volle
biodynamische yoghurt
3 teentjes knoflook
sap van 1 citroen
1 eetlepel tahin
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INGREDIËNTEN

APPELSALADE
MET LINZEN

 

 

BEREIDINGSWIJZE
Spoel de linzen af onder de kraan. 
Snijd de kipfilet in blokjes. 

Voeg naar smaak peper en zout
toe. 

Snijd ook alle groente in stukjes. 

Maak een bord op met de
ingrediënten en besprenkel met de
balsamico azijn. 

LUNCH

100 gram linzen (potje)
100 gram gerookte kipfilet
1 appel
1 (punt)paprika
een halve avocado
een halve komkommer
Balsamico azijn
peper en (Keltisch) zeezout
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Verwarm de oven voor op 200 graden.
Snijd de ui en paprika in kleine stukjes. 

Fruit de ui in een koekenpan. Voeg daarna
de paprika toe en bak ook deze even mee. 
Voeg de spinazie toe en laat even slinken. 
Als er teveel vocht bij zit, dan laat je het
even goed uitlekken. 

Snijd de zalm in stukjes en voeg ook deze
toe aan de spinazie. Breng op smaak met
zout en peper. 

Pak een ovenschaal en doe het geheel erin.
Bestrooi eerst met de Italiaanse kruiden en
dan met de kaas of edelgistvlokken. 

Laat het in 20 minuten afbakken in de oven.

Tip: je kunt er ook een soort quiche van
maken. Voeg dan 4 eieren geklutst eraan

toe voordat je de kaas erover strooit. 

INGREDIËNTEN

SPINAZIESCHOTEL
MET WILDE ZALM

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN 
(4 PERSONEN)

400 gram spinazie
400 gram (wilde) gerookte
zalm
1 ui
1 rode paprika
80 gram geraspte geiten- of
schapenkaas, (of gebruik
edelgistvlokken)
2 theelepels Italiaanse
kruiden
peper en (Keltisch of
himalaya) zout
roomboter of olijfolie om in te
bakken 
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:              

tussendoor:        

lunch:                                                                                  

tussendoor:

avondeten:      

tussendoor:      

Chiapudding met aardbeien

1 plak Rode Bietencake

Mexicaanse Maaltijdsalade

1 glas groentesap of tomatensap met een paar stukjes

rauwkost

Eierwraps met gehakt en avocado

klein bakje kokosyoghurt of volle biodynamische yoghurt

met een klein beetje kaneel en honing

10

BESTMETHODE - INGRID MOLKENBOER - STRALEND IN BALANS



 

 

 

 

INGREDIËNTEN

 
CHIAPUDDING

OVERNIGHT MET WARME APPEL
 

BEREIDINGSWIJZE

Voeg de warme appelstukjes toe aan je
chiapudding. Eventueel een handje
rozijnen of gojibessen erop en smullen
maar!

Meng in een kom de amandelmelk met de
lijnzaad, cacao, chiazaad en havermout.

Zet het een nacht (minimaal een uur) weg
in de koelkast. Snijd de appel in stukjes,
voeg de appel toe en mix met de kaneel.
Doe een beetje ghee in de koekenpan en
bak de appel eventjes warm in de pan. 

Je kunt ook de chiapudding even warm
maken in de pan, maar het kan ook heel
goed koud gegeten worden. Voeg nog wat
extra amandelmelk toe als je het te dik
vindt.

ONTBIJT

20 gram chiazaad
20 gram lijnzaad
30 gram havermout
200 ml amandelmelk (of een
andere plantaardige melk)
1 appel 
1 theelepel cacao
1 theelepel kaneel 
ghee of kokosolie
handje rozijnen of gojibessen
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1 PLAK
BIETENCAKE

 

 

Verwarm de oven op 180 graden. Doe
ondertussen de cacao samen met de
ahornsiroop, de kokosolie en de
gepureerde bieten in een kom en mix
goed tot er een gladde massa ontstaat. 
Doe vervolgens in een andere kom de
amandelmeel met de bakpoeder en
kokosbloesem-suiker. Kluts de eieren in
een apart bakje door elkaar. 
Voeg nu alles bij elkaar in een grote
kom en vul een cakevorm met het
mengsel. 
Bak de cake in 30 tot 40 minuten gaar
in de oven. Even af laten koelen en
smullen maar!

Deze bietencake is heerlijk smeuïg. Bieten
zijn super gezond om regelmatig te eten.
Ze helpen je lever en galblaas om
toxines af te voeren.

Bereiding:

250 gram amandelmeel
8 eetlepels (gesmolten)
kokosolie
125 ml ahornsiroop
80 gram cacao
3 eieren
1 flinke biet geschild en 
heel fijn geraspt of door de
foodprocessor
óf 2 kant en klare bietjes
pureren
3 eetlepels
kokosbloesemsuiker
3 theelepels
wijnsteenbakpoeder

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

SNACK

BESTMETHODEACADEMY - STRALEND IN BALANS

BESTMETHODE - INGRID MOLKENBOER - STRALEND IN BALANS



 

 

 

 

INGREDIËNTEN
150 gr maïs 
200 gr kidneybonen (blik)
een halve krop sla
2 tomaten
1 avocado
1 rode paprika
sap van 1 limoen
1 eetlepel crème fraîche of
haver fraîche
2 eetlepels olijfolie
1 bosuitje
2 eetlepels peterselie of
koriander
naar smaak peper en
(Himalaya of Keltisch) zeezout
eventueel een handje tortilla
maïs chips

MEXICAANSE
SALADE

 

 

BEREIDINGSWIJZE

Voeg het sap van de limoen, de
peterselie, olijfolie en crème fraîche toe. 
Voeg de kidneybonen en maïs toe.
Breng op smaak met peper en zout. 

Was de sla. Gebruik de helft van een
krop en verdeel over een schaal als
bodem. Schep de bonensalade in het
midden en verdeel de tortillachips
erover. 

Giet en spoel de maïs en kidneybonen
schoon, doe in een klein pannetje met
een klein laagje water en breng tegen de
kook aan. Giet gelijk af en laat een
beetje afkoelen. 

Was de tomaten en paprika en snijd ze
in stukjes. Halveer de avocado, verwijder
de pit en snijd het vruchtvlees in blokjes.
Snijd ook het bosuitje in ringetjes. Doe
alles in een grote kom.

Laat de salade een half uur bij
kamertemperatuur staan. 

LUNCH
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Eventueel kun je wat tacochips erbij
serveren. 

Breek de eieren en doe ze in een kom.
Kluts ze heel goed door elkaar. Bak er nu
hele dunne omeletjes van in een
koekenpan met wat boter of ghee.
Probeer er 4 te maken.

Leg de omeletjes even apart. Bak nu in
een lege koekenpan met wat roomboter
de gehakt rul. Voeg er de tomatensaus en
Italiaanse kruiden aan toe. 

Was en snijd de tomaat in kleine blokjes.
Halveer de avocado, verwijder de pit en
doe het vruchtvlees in blokjes in een kom
met de tomatenblokjes en mix door elkaar.
Voeg ook de knoflook(poeder) en een
theelepel Italiaanse kruiden er aan toe en
hutsel goed door elkaar. 

Vul de omeletjes met wat sla, het
gehaktmengsel, de avocado / tomaten-
salsa. Doe nog wat geraspte kaas erover
en rol het op als een wrap. 

INGREDIËNTEN
4 eieren
150 gram (bio)
rundergehakt
1 avocado
1 teentje knoflook of wat
knoflookpoeder
1 tomaat
geraspte geiten- of
schapenkaas of wat
edelgistvlokken
1,5 eetlepel Italiaanse
kruiden
2 eetlepels tomatensaus
(uit blik) of tomatenketchup
peper en (Himalaya of
Keltisch) zeezout
eventueel een handje
naturel tacochips
roomboter of ghee

EIERWRAPS
MET GEHAKT EN AVOCADO

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN 
(2 PERSONEN)
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KOKOSYOGHURT
MET KANEEL EN HONING

 

 

Makkelijk als tussendoortje. Pak een klein
bakje met volle biodynamische yoghurt of
kokosyoghurt. Biodynamische yoghurt
vind je in de biowinkel van het merk
Demeter.

Tegenwoordig heb je steeds meer
plantaardige alternatieven, zoals
kokosyoghurt en haveryoghurt. Liever niet
de verpakkingen met soja, dat kan je
hormoonhuishouding erg verstoren. 

Doe de kaneel en honing er doorheen en
versier eventueel met wat kleine vruchten
dat je in huis hebt. 

INGREDIËNTEN
100 gram
biodynamische volle
yoghurt of kokosyoghurt 
1 theelepel kaneel
1 theelepel honing
eventueel paar
aardbeien, bramen,
frambozen of blauwe
bessen 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:               Havermoutpannenkoeken

tussendoor:      1 Rijstwafel à la Italiano

lunch:                  Ei Avocado uit de Oven

tussendoor:        1 stuk fruit

avondeten:        Kip Ananas uit de Slowcooker

tussendoor:        1 glas groentesap of tomatensap met wat                               

snackgroente of een stengel bleekselderij
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Als je havermout gebruikt, maal de
havermout dan eerst zo fijn mogelijk. 

Doe de meel samen met de melk in een
grote kom en mix goed door elkaar. Laat
het even rusten. 

Voeg dan het ei toe en de kruiden en mix
het tot een mooi glad beslag. Voeg zoveel
kaneel toe als je zelf lekker vindt,
ongeveer een theelepel is meestal
voldoende. 

Verhit een koekenpan met ghee,
roomboter of olijfolie en bak de
pannenkoeken in een paar minuten aan
beide zijden gaar. 

INGREDIËNTEN
50 gram havermout of
havermeel
300 ml plantaardige melk
(kokosmelk of amandelmelk)
1 ei
snuf (Himalaya) zout
(Ceylon) kaneel 

HAVERMOUT
PANNEKOEKEN

 

 

BEREIDINGSWIJZE

ONTBI
JT
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Verwarm de oven voor op 180 graden.

Besmeer de rijstwafel met tomatensaus. 
Snijd de halve tomaat in kleine blokjes of
schijfjes en leg op de rijstwafel. Doe de
basilicum eroverheen en de geraspte
kaas. 

Verwarm de rijstwafel een paar minuten in
de oven totdat de kaas is gesmolten,
ongeveer 4 minuten.

Voeg eventueel nog andere ingrediënten
toe wat jij lekker vindt op een pizza.  

INGREDIËNTEN

RIJSTWAFEL
A LA ITALIANO

 

 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK

1 rijstwafel
1 eetlepel tomatensaus /
tomatenketchup
geraspte (geiten- of
schapenkaas of
edelgistvlokken
een halve tomaat
basilicumblaadjes

Vul aan met beleg wat jij lekker
vindt voor op een pizza: 
bijv. wat ansjovis, olijven,
lekkere kruiden. 
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Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Bekleed een bakplaat met
bakpapier. 

Snijd de avocado doormidden en
verwijder de pit. 

Breek een ei in een kommetje en houdt
de dooier heel. Giet het ei in de holte van
de avocado. 
Breng op smaak met peper, zout en 
bieslook. 

Bak de twee helften avocado in ongeveer
20 minuten gaar in de oven. Rasp een
beetje geiten- of schapenkaas kaas
erover en smullen maar. 
Serveer eventueel met wat groene sla. 

INGREDIËNTEN
1 avocado
2 eieren 
peper en (Himalaya)
zeezout
een halve theelepel
bieslook
geraspte geiten- of
schapenkaas,
Parmezaanse kaas of
edelgistvlokken. 

 

EI AVOCADO
 

 

BEREIDINGSWIJZE
LUNCH
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INGREDIËNTEN
250 gram kipfilet
zilvervliesrijst voor 2 personen 
1 winterpeen
1 paprika 
1 ui
1 blik (bio) ananas + sap 
1 eetlepel maïzena
1 eetlepel tomatenpuree
1 eetlepel groentebouillon 
peper & (Himalaya of Keltisch)
zeezout naar smaak

sap van het blikje ananas
1 eetlepel citroensap 
1 teen knoflook geraspt
een snuf gemberpoeder
1 theelepel sojasaus 
25 ml water

Voor de saus

KIP ANANAS
 UIT DE SLOWCOOKER

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN
Voor 2 personen

Snijd de kip in kleine stukjes en gooi er wat
peper en zout overheen. Bestrooi ook de
maizena eroverheen en zet dit even aan de
kant. 
Snijd vervolgens de groentes in stukjes.
Snijd ook de ananas in stukjes en bewaar
het sap.
Gooi alle ingrediënten voor de saus in een
kommetje en meng dit met elkaar.
Verhit een eetlepel roomboter in de pan en
bak hierin de kip (goudbruin) en gooi het
vervolgens over in de slowcooker.

Is de saus te waterig na de verstreken tijd?
Je kan dan altijd wat maïzena toevoegen. 
Serveer de kip en groente met wat rijst.

Voeg de groentes en de ananas ook toe aan
de slowcooker en strooi hier de
groentebouillon overheen.

In de pan waarin je de kip hebt gebakken
voeg je de tomatenpuree toe en verwarm
dit. Doe vervolgens de gemaakte saus erbij
zodat dit ook kan verwarmen. Schenk de
saus over de kip en groente en laat het zo'n
3,5-4 uur op 'low' staan.
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:               Carrot Cake Havermoutpap   

tussendoor:       1  plak Vegan Bananenbrood 

lunch:                  Notenbrood

tussendoor:        2 mandarijnen

avondeten:        Zoete Aardappel salade 

tussendoor:        glas tomatensap met peper en zout en

                       een paar olijven
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CARROT CAKE
HAVERMOUTPAP

 

 

INGREDIËNTEN
50 gram (glutenvrije)
havermout
250 ml plantaardige melk.
kokosmelk is het lekkerste. 
snufje kaneel 
15-20 gram rozijnen 
50-60 gram geraspte wortel 
Agavesiroop/honing of
ahornsiroop

Walnoten of een handje blauwe
bessen

Optioneel 

BEREIDINGSWIJZE

Laat het zo'n 8-10 minuten koken. 
Haal het van het vuur, doe het in een
kommetje en doe er wat honing /
agavesiroop of maple syrup overheen. 

Doe alle ingrediënten, behalve de honing
en walnoten, in een steelpannetje en zet
het op het vuur.

Je kan er nog wat blauwe bessen of
walnoten overheen doen voor een extra
bite of wat 'rauwe' wortel extra! 😍

ONTBI
JT
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Je kan het notenbrood in stukjes snijden
(als een cake) en de helft invriezen zodat
je altijd iets lekkers hebt! 

Meng alle noten/zaden bij elkaar in een
kom en voeg dan eerst de kokosolie toe. 

Doe de eieren er 1 voor 1 bij en meng dit
alles met elkaar (met een snufje zout). 

Vet de cakevorm in en doe hier het
mengsel in. Zet de oven op 175 graden en
laat het ongeveer +/- 20 minuten in de
oven gaar worden.  

Besmeer het lekker met je favoriete beleg:
100% pindakaas, notenpasta, geitenkaas
met honing, kipfilet met avocado enz. 

INGREDIËNTEN
100 gram zonnebloempitten  
100 gram lijnzaad (kan je even
weken voor een betere
werking)   
60 gram chiazaad (kan je even
weken voor een betere
werking)   
120 gram
amandelen/pecannoten/
walnoten  
100 gram sesamzaad   
100 gram pompoenpitten   
4 eieren   
3 eetlepels kokosolie   
20 gram rozijnen of abrikozen
of dadels    

NOTENBROOD
 

 

BEREIDINGSWIJZE

LUNCH
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Verwarm de oven voor op 175 graden. 
Voeg de bananen en dadels in een kom
en pureer dit met een staafmixer. 
Voeg de appelmoes toe en mix dit.
Voeg de melen, bakpoeder en het snufje
zout toe en mix het nogmaals. Dit kan ook
met een spatel.

Klaar? Laat het afkoelen en smuller maar!
Je kan ook stukjes invriezen zodat je een
voorraad hebt.

Hak de chocolade in stukjes en voeg het
toe aan het mengsel.

Cakevorm ingevet? Voeg dan het
mengsel toe. Zet het in de oven voor zo'n
35 minuten.

 

INGREDIËNTEN
3 rijpe bananen
300 gram suikervrije of
zelfgemaakte appelmoes
75 gram boekweit of
havermeel
75 gram kokosmeel of
amandelmeel 
70 gram dadels (ontpit)
2 theelepels
wijnsteenbakpoeder 
30 gram pure chocolade met
minimaal 72% cacao
Snuf zout 

BANANENBROOD
VEGAN

 

 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK
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Verwarm de oven voor op 180 graden, snijd de ui in
dunne ringen en marineer deze in een kommetje
met de witte wijnazijn.
Haal de bladeren van de krop sla, spoel ze schoon
onder de kraan en dep ze hierna droog. 
Maak de zoete aardappels schoon  en snijd ze in
niet al te dunne plakjes. Marineer ze met wat
paprikapoeder, oregano, basilicum, knoflookpoeder,
uienpoeder en de olijfolie.
Verwarm de Airfryer op 200 graden en doe de
zoete aardappelschijfjes hier vervolgens in.
Zet hem nu op 15 minuten en schud ondertussen
goed door. Of bak ze in de oven. 
Verdeel nu de ontbijtspek over de met bakpapier
bekleedde bakplaat en doe dit in de oven voor 12
minuten of bak het in een pan.

Als laatste meng je de zoete aardappel, ui, boontjes
en de vinaigrette door elkaar, leg je dit bovenop de
blaadjes sla en top je dit af met de stukjes
ontbijtspek die je wat kan brokkelen zodat ze
kleiner zijn.

Dop nu de boontjes en kook ze beetgaar in 8
minuten. 

Je maakt de vinaigrette door de helft van de witte
wijnazijn van de uien te nemen, hier de mosterd
doorheen te roeren en dan druppelsgewijs de
olijfolie erdoorheen te roeren met een garde. Doe
dit rustig zodat je een mooie vinaigrette krijgt. 

INGREDIËNTEN
een halve krop sla
1 rode ui
2 eetlepels witte wijnazijn
50 gram gerookt ontbijtspek
1 scheut olijfolie extra vierge
600 gr zoete aardappel
200 gr gebroken sperziebonen
1 theelepel fijne mosterd
4 eetlepels extra vierge olijfolie
1 bakplaat bekleed met
bakpapier
 Airfyer

ZOETE AARDAPPEL
SALADE

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN

(voor 2 personen)
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 GEZOND
DAGMENU

 

 

BESTMETHODEACADEMY - STRALEND IN BALANS

VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:              Mugcake Banaan (uit de oven)  

tussendoor:      Rijstwafel Notenpasta & Appel

lunch:                Uiensoep

tussendoor:      Handje geroosterde kikkererwten

avondeten:      Groene Burger met Groene Salade

tussendoor:      Klein bakje volle biodynamische

                            yoghurt met wat kaneel
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 INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Prak een banaan en doe het in een
ovenbestendige kom/mok waarin je de
mugcake bakt. 
Voeg de havermout, ei, cacao en honing
toe en mix tot een glad beslag. 
Bak de mugcake in 20 minuten gaar.
Smullen maar!

Tip: je kunt de mugcake ook een keer
maken als verwenmoment met een bakje

koffie of thee natuurlijk, een gezonder
gebakje. 

Tip 2 : ik ben niet zo'n fan van de
magnetron, maar mugcakes kun je ook

heel goed in de oven bakken, een
mugcake zonder straling ;-)

 

ONTBI
JT

MUGCAKE
 BANAAN

 

 

3 eetlepels havermout
1 ei
1 banaan
honing 
1 theelepel cacao
eventueel een topping van
amandelschaafsel of
geraspte kokos
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INGREDIËNTEN

RIJSTWAFEL
 APPEL EN NOTENPASTA

 

 

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de appel in plakjes. 
Beleg een rijstwafel met de notenpasta en
leg er de plakjes appel overheen. Als
topping wat kaneel eroverheen en een
theelepel sesamzaadjes. 

Een heel makkelijk tussendoortje. Je kunt
de rijstwafel natuurlijk ook vervangen met
een andere cracker. 
Je hebt heerlijke kant- en klare crackers
van boekweitmeel, kastanjemeel, zaden
of roggemeel. Of een speltcracker als je
tegen spelt kunt.

SNACK

1 rijstwafel
1 eetlepel notenpasta of
100% pindakaas
een halve appel
eventueel een topping met
kaneel of sesamzaadjes
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INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

LUNCH

UIENSOEP
 

 

Snijd de ui in tweeën en snijd er ringen
van. Pel de knoflook en snijd in plakjes. 
Doe de roomboter in een pan en bak de
uienringen een heel klein beetje aan.
Voeg ook de knoflook, tijm (de blaadjes
van de takjes halen) en laurierblad toe. 

Laat alles heel zachtjes garen met de
deksel erop. Zorg ervoor dat de uien niet
vastbakken aan de bodem. 

Haal dan de deksel eraf en bak de uien
nu goudbruin. Giet de bouillon erbij en
laat de soep in 20 minuten zachtjes gaar
koken. Breng op smaak met peper en
zout.

Eet er een spelt desemboterham met
geiten- of schapenkaas op. Een
roggebrood of tarwevrije cracker kan
natuurlijk ook.  

500 gram uien
paar takjes verse tijm 
3 teentjes knoflook
1 laurierblad
750 ml runderbouillon of
groentebouillon 
(Keltisch of Himalaya)
zeezout 
peper naar smaak
roomboter of ghee om in te
bakken

Je kunt de runderbouillon ook
vervangen met 2

(eigengemaakte) bouillonblokjes
en 750 ml water. 
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Verwarm de oven voor op 200
graden. Laat de kikkererwten
uitlekken. 

Doe de kikkererwten in een kom met
alle kruiden en olijfolie en hussel het
goed om. 

Rooster de kikkererwten ongeveer 20
minuten in de oven. Schep ze om en
rooster ze nog eens 10 minuten.

INGREDIËNTEN

GEROOSTERDE
KIKKERERWTEN

 

 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK

400 gram kikkererwten
1 eetlepel olijfolie
1 theelepel chilipoeder
1 theelepel paprikapoeder
1 theelepel knoflookpoeder
1 theelepel (Keltisch of
Himalaya) zeezout
1 theelepel peper
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Snijd een halve ui fijn en schil en snijd de
knoflook in kleine plakjes. 
Was en snijd de broccoli in kleine roosjes
en maal het vervolgens fijn in een blender
of keukenmachine. Of gebruik kant en
klare broccolirijst. 

Breng een halve liter water aan de kook
en zodra het kookt doe je de broccoli er
maximaal 1 minuut in. 

Doe de ui, amandelmeel, knoflook,
kurkuma, peper, zout  en de geraspte
kaas of edelgistvlokken in een grote kom
en mix tot een geheel. Voeg ook de
broccolirijst toe en maak er burgers van. 4
grote of 8 kleine.  

Bak de burgers met wat roomboter of
ghee in gaar in de koekenpan. 

Serveer met de groene salade (recept
hierna). 
 

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN

GROENE BURGER
MET GROENE SALADE

 

 

200 gram broccoli(rijst)
100 gram geraspte geiten- of
schapenkaas of  als alternatief
edelgistvlokken
60 gram amandelmeel
een halve ui
1 teen knoflook
1 eetlepel kurkuma
1 ei
(Keltisch of Himalaya) zeezout
en peper naar smaak
ghee of roomboter om in te
bakken

INGREDIËNTEN
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BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN

GROENE SALADE
 

 

halve krop sla
een halve komkommer
1 tomaat

2 eetlepels olijfolie extra
vierge
1 eetlepel citroensap
1 eetlepel azijn
1 theelepel mosterd
1 eetlepel honing
1 theelepel knoflookpoeder
(Himalaya) zeezout en
peper naar smaak

Voor de salade:

Voor de dressing:

INGREDIËNTEN

Was en snijd alle groentes fijn. 

Maak de dressing door alle
ingrediënten in een kom met elkaar
te mixen. 

Maak een schaal of bord op met de
sla, komkommer en tomaat en
garneer met de dressing. 

Samen met de groene burger op
een bord serveren en smullen maar.
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:              

tussendoor:        

lunch:                                                                                  

tussendoor:

avondeten:       

tussendoor:      

Havermoutplaat uit de oven

Stuk fruit 

2 (tarwevrije) Desem boterhammen met Zalmsalade

+ extra recept Haverbrood

Snoeptomaatjes

Zwarte Bonenburgers 

1 Candybar  van dadels en banaan met kruidenthee
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INGREDIËNTEN

HAVERMOUTPLAAT
UIT DE OVEN

 

 

BEREIDINGSWIJZE

ONTBI
JT

500 gram havermout
350 ml warm water
200 gram rozijnen
8 eieren
125 gram honing of
ahornsiroop
1 eetlepel koekkruiden
1 eetlepel (Ceylon) kaneel
1 theelepel vanillepoeder
snuf (Keltisch) zeezout

optioneel
 een hand amandelschilfers of

kokosrasp eroverheen

Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Doe alle ingrediënten in een grote kom en mix
goed door elkaar. 

Vul een met bakpapier beklede ovenschaal
met het mengsel en bak af in ongeveer 30
minuten. 

Tip
Eet lekker met een paar eetlepels

kokosyoghurt of volle biologische of
biodynamische yoghurt. Voor de

zoetekauwers nog een eetlepel appelstroop
en je hebt een heerlijk ontbijt. 

 
Dit is een grote hoeveelheid, waar je zeker
een paar ochtenden van kunt eten. halveer

dus gerust wanneer je minder wilt. 
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INGREDIËNTEN

ZALMSALADE
OP ZELFGEBAKKEN BROOD

 

 

BEREIDINGSWIJZE

LUNCH

1 blik wilde zalm (of 200 gram
gerookte wilde zalm)
2 eieren
3 eetlepels biologische mayonaise 
3 augurken
een halve ui
1 eetlepel peterselie
zeezout en peper naar smaak 

2 sneetjes zelfgebakken brood,
Yam desem brood of 3
biologische rijstwafels

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. Let er op
dat er geen tarwe aan toegevoegd is. 

Kook de eieren in een pannetje met
water in ongeveer 8 minuten hard.
Snijd de eieren daarna in kleine
stukjes. Snijd ook de augurkjes en ui
in stukjes. In het blikje zalm wat ik
heb gebruikt, zaten nog wat graatjes.
Die moet je uiteraard even
verwijderen. Meng de zalm, ei, mayo,
augurk, ui, peterselie en een snufje
zout en peper in een bakje.

Beleg de boterhammen of crackers
met de zalmsalade en klaar! 

Tip: je kunt ook zelf heerlijk vers
brood maken! Hieronder een
eenvoudig recept van haver!

 
Tip: zelfgemaakt mayonaise, heel

simpel en oh zo lekker
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INGREDIËNTEN

BROOD
 VAN HAVERMEEL

 

BEREIDINGSWIJZE

LUNCH

500 gram havervlokken of
havermeel (óf 250 gram
havervlokken en 250 gram
boekweitmeel) 
100 gram havermout
75 ml olijfolie extra vierge
350 ml volle biologische
biodynamische yoghurt,
geitenyoghurt of een andere
plantaardige yoghurt zoals
kokosyoghurt. 
4 eieren
2 theelepels wijnsteenbakpoeder
(of gewone bakpoeder)
2 eetlepels sesam of maanzaad
als topping
2 eetlepels (gebroken) lijnzaad 
2 theelepels (Keltisch of
Himalaya) zeezout

 
 

Verwarm de oven voor op 200
graden.

Meng alle ingrediënten (behalve de
topping) tot een samenhangend
geheel. Zorg ervoor dat het een
goed kneedbaar geheel is. Is het
iets te droog doe er dan een heel

klein beetje water bij. Kneed er een
mooie ovaal brood van. Leg deze

op een met bakpapier beklede
bakplaat of broodvorm en bekleed
met wat havervlokken, sesam of

maanzaad. 
 

Bak het brood in ongeveer in 30
minuten af. Besmeer het brood

direct uit de oven met wat water,
dan krijgt het een knapperige korst. 

 
Je kunt hier natuurlijk in variëren
door het wat zoeter te maken met

rozijnen erdoorheen. 
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Snijd de knoflook en ui in kleine stukjes.
Laat de bonen even goed uitlekken. 

Meng alle ingrediënten goed en knijp de
bonen ook echt wat extra fijn tijdens het
kneden. Maak er 4 grote of 6 kleinere
hamburgers van. 
Bak ze aan weerszijden bruin en gaar. 

Maak er een heerlijke hamburger van
door een desem speltbrood of
zelfgebakken tarwevrij brood te
beleggen met wat tomaat, sla en de
burger. Of gebruik een paar stevige
ijsbergbladeren als vervanging van
brood. 

Ook natuurlijk lekker als vleesvervanger
bij rijst en groente. 

INGREDIËNTEN

ZWARTE
 BONENBURGER

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN

200 gram bruine of zwarte
bonen (1 groot blik)
1 ui
3 teentjes knoflook
1,5 eetlepel kerriepoeder
1 theelepel paprikapoeder
1 theelepel chilivlokken
2 eetlepels havermout of
havermeel 
2 eetlepels lijnzaad
(Keltisch of Himalaya)
zeezout
olijfolie of roomboter om in te
bakken
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INGREDIËNTEN

CANDYBAR
VAN DADELS EN BANAAN

 

 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK
Doe in een kom de ingrediënten van de
bodem en maal tot een samenhangend
geheel. Doe dit in een met bakpapier
beklede bakvorm. Plaats ongeveer 15
minuten in de vriezer. 

Maak de tussenlaag door de bananen te
prakken in een kom. Voeg daar de melk, de
cacao en vanillepoeder aan toe en mix tot
een geheel. Schenk het mengsel over de
onderlaag en zet het weer in de vriezer voor
een uur minimaal.

Blend voor de 3e laag de dadels, pindakaas
en water en smeer over de 2e laag heen.
Laat weer een half uur opstijven in de
vriezer. Snijd de koek in 12 tot 14 repen. 

De toplaag maak je door de pure chocolade
met een eetlepel kokosolie te smelten au
bain marie.  

Doop de repen in de chocolade en laat
afkoelen. Smullen maar!

150 gram havermout
2 eetlepels notenpasta
8 dadels
2 eetlepels plantaardige melk

2 bananen
240 ml plantaardige melk, bijv.
kokosmelk 
2 eetlepels cacaopoeder
2 theelepels vanillepoeder

12 dadels
1 eetlepels notenpasta of tahin 
50 ml water

50 gram pure chocolade 
1 eetlepel kokosolie

voor de bodem:

Voor de tussenlaag:

voor de bovenlaag (caramel)

voor de toplaag
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:              

tussendoor:        

lunch:                                                                                  

tussendoor:

avondeten:       

tussendoor:      

Roerei met Avocado

1 plak bananenbrood

Witlofsalade 

Bloemkoolroosjes uit de oven

Zuurkool uit de oven

1 stuk fruit
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INGREDIËNTEN

 

 BEREIDINGSWIJZE
 
Kluts de eieren in een kom. Schil de
avocado en snijd in stukjes. 

Doe wat ghee of roomboter in een
koekenpan en doe het eimengsel erin.
Blijf roeren zodat het ei gaat rullen en
gaar is. 

Doe op het laatst de stukjes avocado
erbij en roer nog een door. Breng op
smaak met de kruiden. 

ONTBIJT

 2 eieren  
 een halve avocado  
 1/4 theelepel kurkuma
 peper  
 (Keltisch) zeezout  

ROEREI
MET AVOCADO
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INGREDIËNTEN

BANANENBROOD
 

 

BEREIDINGSWIJZE

Bak het af in ongeveer 45 minuten
in de oven. Klaar! 

Verwarm de oven voor op 175
graden.
Doe alle ingrediënten in een grote
kom en mix tot een samenhangend
geheel. 
Doe het beslag in een met
bakpapier beklede bakvorm. 

SNACK

150 g havermeel,
boekweitmeel of
amandelmeel (of een mix
ervan)
3 bananen
3 eieren
2 eetlepels honing 
2 theelepel bakpoeder
snuf kaneel
snuf zout

Tip
je kunt de honing ook vervangen

met een volle hand met
gedroogde vruchten
(of extra erbij doen). 
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INGREDIËNTEN

WITLOFSALADE 
 

 

BEREIDINGSWIJZE
Kook het ei in 7 minuten hard. Schil en snijd
in stukjes, Was en snijd ook de appel en
witlof in stukjes. Halveer de druiven en hak
de noten grof. 

Doe de witlof, appel, druiven, ei in een kom
en hussel door elkaar. 

Voeg ook de mayonaise, yoghurt en kruiden
toe. Breng op smaak met zout en peper. 

LUNCH

2 witlofstronken
1 ei
1 appel
handje walnoten of
pecannoten
1/2 eetlepel kokosyoghurt 

1 eetlepel mayonaise
1 theelepel kerriepoeder
1 theelepel paprikapoeder
(Keltisch of Himalaya)
zeezout
peper

of andere yoghurt 
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INGREDIËNTEN

BLOEMKOOLSNACK 
 

 

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Was en snijd de bloemkool in kleine
roosjes. 

Leg de bloemkool op een bakplaat
(voorzien van bakpapier) en sprenkel
olijfolie eroverheen. Leg de peperkorrels
op een snijplank en druk plat met de
onderkant van een lepel.

Strooi de stukjes peper over de
bloemkool samen met een snufje zout.
Ook de knoflook verdeel je over bakplaat.
Plaats nu de ovenschaal met bloemkool
25 minuten in de oven. 

LUNCH

1 bloemkool
zwarte peper
(korrels)snufje zout
olijfolie
2 teentjes knoflook of 2
theelepels knoflookpoeder
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INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN 

ZUURKOOL
UIT DE OVEN

 

 

1 knolselderij
500 gram zuurkool
100 gr kruiden
(geiten)roomkaas of haver
fraîche
50 gram geraspte (geiten- of
schapen) kaas of gebruik
edelgistvlokken
125 gram biologische
spekreepjes
1 liter water
2 bouillonblokjes (of gebruik
bouillonconcentraat van het
recept hieronder)
peper en (Keltisch) zeezout

Schil en snijd de selderij in stukjes. 
Doe het in een pan met water samen met
de groentebouillonblokjes en laat het in
ongeveer 15 minuten gaar koken. 

Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Pureer de knolselderij en doe het in een
grote kom. Voeg de zuurkool, roomkaas en
spekjes toe en mix door elkaar. Voeg naar
smaak peper en zout toe. 

Doe alles in een ovenschaal en bak af in
ongeveer 25 minuten.
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:              

tussendoor:        

lunch:                                                                                  

tussendoor:

avondeten:       

tussendoor:      

Smoothie Banaan

1 plak Gezonde Ontbijtkoek van amandelmeel

Spinaziesalade met honingdressing

Stukjes rauwkost met Artisjokdip

Ovenschotel Broccoli

1 kopje bouillon met paar olijven of snackworteltjes
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INGREDIËNTEN

 

 

BEREIDINGSWIJZE
ONTBIJT

200 ml amandelmelk of
kokosmelk
1 bevroren banaan
2 handjes spinazie

Met bevroren bananen kun je
heerlijke smoothies maken, leg er een
paar in de vriezer om af en toe zo'n
heerlijke smoothie te kunnen maken.

Doe de bevroren banaan in stukken
in een blender en voeg de melk en
spinazie toe. Mix tot een geheel.

SMOOTHIE BANAAN
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1 PLAK GEZONDE
 ONTBIJTKOEK

 

 

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Bekleed een bakblik met bakpapier of vet
het in met wat roomboter. 

Doe een paar eetlepels water met de
lijnzaad in een bakje zodat het wat gelei-
achtig kan worden. 

Doe in een grote kom eerst alle droge
ingrediënten. Voeg dan alle natte
ingrediënten en ook de lijnzaad toe en meng
goed. 
Als laatste voeg je de wijnsteenbakpoeder
toe. 

Doe het mengsel in de het bakblik en bak af
in ongeveer 40 minuten. 

SNACK

150 gram amandelmeel
50 gram havermeel of
boekweitmeel
50 gram honing
50 gram kokosbloesemsuiker
50 gram dadelstroop of
appelstroop
175 ml amandelmeel of
kokosmelk
2 eetlepels lijnzaad
2 eetlepels koekkruiden
4 theelepels
wijnsteenbakpoeder
paar eetlepels water
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INGREDIËNTEN

SPINAZIESALADE
 

 

BEREIDINGSWIJZE
Was de spinazie. Schil de peren en snijd in
blokjes. Snijd ook de feta in kleine stukjes. 

Maak de dressing door alle ingrediënten in
een kom met elkaar te mixen. 

Maak je bord op door de spinazie op een
bord te leggen. Verdeel er de peren, noten
en feta overheen. Verdeel de dressing over
de borden en garneer met de cranberries. 

LUNCH

150 gram baby of bladspinazie
2 peren
150 gram (geiten) fetakaas 
1 eetlepel gedroogde cranberries
hand pecannoten
hand walnoten
peper en (Keltisch) zeezout

4 eetlepels olijfolie
2 eetlepels balsamicoazijn
1 eetlepel honing
peper en (keltisch) zeezout 

Voor de dressing:

VOOR 2 PERSONEN
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INGREDIËNTEN

DIP VAN
ARTISJOK

 

 

BEREIDINGSWIJZE

Mix alle ingrediënten in een mixer tot
1 geheel. Voeg naar smaak peper en
zout toe. 
Bewaar in een potje in de koelkast. 

Lekker met wat rauwkost om in te
dippen als tussendoortje, zoals
wortel, komkommer of paprika. Of
als laag op een boterham of cracker. 

SNACK

200 gram artisjokharten in
olijfolie uit blik
200 gram kikkererwten of witte
bonen
3 eetlepels olijfolie extra
vierge
2 handjes spinazie
6 eetlepels edelgistvlokken (of
geraspte geiten- of
schapenkaas)
een scheutje citroensap
1 eetlepel mosterd
(Keltisch of Himalaya) zeezout
en peper
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Verwarm de oven voor op 180 graden.
Snijd en was alle groente in stukjes. Kook
de broccoli beetgaar in ongeveer 4 minuten
in een pan met kokend water. 

Pak dan een grote koekenpan en bak de
courgette en prei hierin aan met een
eetlepel ghee of roomboter.
Voeg de haver fraîche (of crème fraîche) en
de kruiden naar smaak toe. Roer goed door
en doe dan als laatste de broccoli erbij. 

Doe het mengsel in een ovenschaal en
verdeel de geraspte kaas eroverheen. 
Bak af in ongeveer 20 minuten in de oven. 

Tip
 Je kunt er ook gehakt aan toevoegen voor
de liefhebbers. Bak dan bij de courgette en
prei ongeveer 150 gram rundergehakt mee. 

INGREDIËNTEN

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN 
(2 PERSONEN)

OVENSCHOTEL
 BROCCOLI

 

 

1 broccoli
1 courgette
1 prei
200 gram haver fraîche of
crème fraiche 
75 gram geraspte (geiten- of
schapen) kaas of gebruik
edelgistvlokken
2 theelepels kerriepoeder 
1 eetlepel ghee, roomboter of
kokosolie
(Keltisch of Himalaya)
zeezout en peper

optioneel
150 gram (bio) rundergehakt
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:               Cupcakes met kokosyoghurt en fruit    

tussendoor:        1 plak Walnotencake

lunch:                  Bloemkoolsoep

tussendoor:        handje ongezouten noten

avondeten:        Pasta Pesto (+ recept (vegan) pesto)

tussendoortje:   1 mandarijn
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CUPCAKES
MET KOKOSYOGHURT EN FRUIT

 

 

INGREDIËNTEN
1 banaan 
80 gram havermout 
1 ei 
1 theelepel kaneel
2 eetlepels kokosrasp of
(pompoen, zonnebloem) pitten
2 eetlepels ahornsiroop (of
honing,
kokosbloesemsuikersiroop)
5 grote eetlepels kokosyoghurt
(of volle biodynamische yoghurt
of geitenyoghurt)
Zomerfruit als topping

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 160 graden. 
Prak de banaan fijn met een vork en voeg
de rest van de ingrediënten toe. Vet een
muffinvorm in of gebruik papieren
cupcakes. 

Zet het voor 15 minuten in de oven. 
Pas bij het afkoelen schep je de
kokosyoghurt erin en leg je het fruit erop. 

Duw het mengsel erin.

 
TIP

Je kunt zomerfruit uit de diepvries
gebruiken en ze een klein beetje laten

ontdooien. 

ONTBI
JT
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WALNOTENCAKE
 

 

INGREDIËNTEN
250 gram walnoten
6 eetlepels honing (of
ahornsiroop)
6 eieren

BEREIDINGSWIJZE

SNACK
Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Hak en maal de walnoten fijn in een
keukenmachine of koffiemolen. Zorg ervoor
dat het een meel wordt. 

Splits de eieren en scheid het eiwit van het
eigeel. Doe in een kom de walnotenmeel met
het eigeel en de honing. Mix tot een geheel.

Klop in een andere (vetvrije) kom de eiwitten
stijf. 

Schep dan voorzichtig het opgeklopte schuim
door het beslag. 

Doe het in een ingevette of met bakpapier
beklede bakvorm en bak af in ongeveer 20
minuten. 

Voor een luxe variant lekker besmeren met
wat jam of notenpasta. 
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Eet er eventueel een cracker met geiten-
of schapenkaas bij. Een roggebrood of
100% speltboterham kan natuurlijk ook.

Was en snijd de bloemkool in roosjes.
Schil en snijd de zoete aardappel in
stukken en snijd ook de ui en knoflook
fijn. 

Bak eerst de ui en knoflook zachtjes
bruin met wat roomboter of ghee. Voeg
dan de bloemkool, tijm en zoete
aardappel toe en bak dit even een paar
minuten. 

Voeg dan de bouillonblokjes en water
toe en laat dit ongeveer 15 minuten
koken. Pureer de soep met een blender.
Breng op smaak met de peper en zout.
Strooi wat peterselie erop bij het
opdienen. 

INGREDIËNTEN

BLOEMKOOL
SOEP

 

 

BEREIDINGSWIJZE

LUNCH

1 bloemkool
2 uien
2 teentjes knoflook
1 eetlepel tijm
een halve theelepel
nootmuskaat
2 bouillonblokjes
1 liter water
1 zoete aardappel
olijfolie
(Keltisch of Himalaya) zeezout
en peper
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Snij de ui, courgette & champignons in
kleine stukjes en doe dit bij de kip.

Voeg de knoflook ook toe en bak dit nog
even kort mee.

Serveer het pesto mengsel over de pasta
heen en besprenkel het eventueel met wat
knoflookolie! Verse basilicum? Dan kan je
dat er ook lekker overheen doen.

Snijd de kip in stukjes en bak deze
vervolgens rustig aan in de pan. 

Kook de spelt / rode linzen pasta volgens
de verpakking.

Pasta bijna klaar? Gooi dan 2 eetlepels
pesto door het gerecht en meng dit samen.
Je kan de pitten er ook nog bij doen. 

INGREDIËNTEN

1 courgette 
1 ui  
180-200 gram spelt of rode
linzen pasta. 
2 eetlepels (vegan) pesto 
6/7 champignons 
1 teentje knoflook
1 kipfilet 
peper en (Himalaya) zeezout 
Optioneel: pijnboompitten,
zonnebloempitten of
pompoenpitten.

Tip
Je kunt natuurlijk ook zelf de pesto

maken, zie hierna

PASTA PESTO
 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN
(2 personen)
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INGREDIËNTEN

100 gram pijnboompitten
2 teentjes knoflook
150 gram verse basilicum
50 gram peterselie
8 eetlepels olijfolie extra vierge
peper en (Himalaya) zeezout
2 eetlepels edelgistvlokken

      of Pecorino kaas 

PESTO
 HOMEMADE

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN
 (2 personen)

Rooster de pijnboompitten kort in
een verhitte koekenpan. Laat ze dan
eerst even goed afkoelen. 

Doe dan in een kom alle
ingrediënten behalve de olijfolie en
mix het goed met een mixer of
keukenmachine. 

Breng op smaak met zout en peper.
Bewaar in de koelkast. 

TIP
Je kunt i.p.v. edelgistvlokken,

Parmezaanse Kaas gebruiken. Dit is
wel van koemelk. Een alternatief kan

ook pecorino zijn, dit is van
schapenmelk. 
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:                Courgette pannenkoekjes  

tussendoor:       Rijstwafel banaan + notenpasta

lunch:                  Tomaten kippensoep  

tussendoor:       2 gevulde eieren 

avondeten:        Boeuf Bourguignon 

tussendoor::       1 glas bouillon  met een paar olijven of

snoeptomaatjes
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COURGETTE
PANNENKOEKEN

 

 

INGREDIËNTEN
een halve courgette 
2 eieren 
kerriepoeder
peper en (Himalaya)
zeezout 
ghee, roomboter of
kokosolie om in te bakken 

TIP
Je kan dit recept natuurlijk ook
heel goed gebruiken als lunch 

BEREIDINGSWIJZE
Was de courgette en rasp ze fijn 

Bak de pannenkoekjes aan beide
kanten goudbruin. 

Doe de rasp in een theedoek en maak
het goed droog. 

Kluts de eieren in een kom en voeg
de courette, kerriepoeder en zout en
peper toe. 

Verwarm olie in een koekenpan en
maak 2-4 kleine beslaghoopjes.

ONTBI
JT
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RIJSTWAFEL
 BANAAN NOTENPASTA

 

 

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de banaan in plakjes. 
Besmeer een rijstwafel met de
notenpasta en beleg met plakjes
banaan. Bestrooi met een snuf
cacaopoeder en smullen maar. 

Tip
Natuurlijk ook heerlijk op een

boekweitcracker, kastanjecracker,
speltcracker of roggecracker. 

SNACK

1 rijstwafel
 1eetlepel notenpasta of
100% pindakaas
een halve banaan 
cacaopoeder
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Voeg 700 ml water in een grote pan
en zet op het vuur.  

Trek de kip uit elkaar en stop het terug
in de pan.

Breng op smaak met peper en zout.
Eventueel kun je een scheut ketjap
manis er aan toevoegen voor een
Chinese touch. 

Voeg hier de kip aan toe samen met
het bouillonblokje. Laat het ongeveer
15 minuten koken. Wanneer het
schuimt, mag je het afschuimen.

Voeg de tomatensap en
tomatenblokjes erbij en breng weer
het aan de kook. 

Voeg vervolgens de rest van de
ingrediënten toe en laat het nog zo'n
10 minuten pruttelen op laag vuur. 

INGREDIËNTEN
1 liter tomatensap   
1 kipfilet
400 gram kant- en klare
soepgroente 
1 bouillonblokje 
700 ml water 
1 blik gezeefde tomaten erbij  
100 gram appelmoes
(suikervrij)  of zelfgemaakte!
1,5 theelepel kaneel 
1,5 theelepel gemberpoeder  
(Keltisch of Himalaya) zeezout
en peper naar smaak

TOMATEN
KIPPENSOEP

 

 

BEREIDINGSWIJZE

LUNCH
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Kook de eieren voor zo'n 10 minuten. 

Pel de eieren en haal voorzichtig het
eigeel eruit door de halveren. 

Mix dit met de mayonaise en de kruiden
en stop het vervolgens door middel van
een lepel of spuitzak terug in het eitje. 

Spoel ze direct af met koud water en
laat ze hierin even afkoelen. 

Leg het eigeel in een kommetje. 

 

INGREDIËNTEN

4 eieren (je kan het
gemakkelijk verdubbelen)
1 eetlepel mayonaise  (zie
voor recept dagmenu 4)
1 theelepel kerrie
1 theelepel paprikapoeder
(Keltisch of Himalaya)
zeezout en peper naar
smaak

Optioneel
Verse bieslook 

GEVULDE EIEREN 
 

 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK

Meerdere porties
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INGREDIËNTEN
750 gram (bio) ribrunderlappen
1 ui 
3 tenen knoflook
750 ml (bio) rode wijn 
70 gram tomatenpuree
250 gram winterpeen
verse tijm
2 gedroogde laurierblaadjes
250 gram champignons
80 gram zilvervliesrijst (per
persoon)
(Keltisch of Himalaya) zeezout
en peper naar smaak

 

BOEUF
BOURGUIGNON

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN
(2 personen)

Snijd de ribrunderlappen in stukjes van
ongeveer 2 cm. 

Schep vervolgens alleen het vlees eruit en dep
dit af met wat keukenpapier. 
Bak het  rundvlees maximaal 3 minuten in een
verhitte braadpan met wat olie of roomboter. 
Schep dit uit de pan en bak vervolgens de
groente op laag vuur (zonder de rode wijn). 
Voeg de tomatenpuree toe en bak dit 1 min
mee. 

Laat het zo'n 2,5 uur op laag vuur pruttelen. 

Kook de zilvervliesrijst volgens de verpakking. 
Schep de Boeuf Bourguignon over de rijst.

Snijd de uien in ringen en de knoflook en
winterpeen in dunne plakjes. Meng het
rundvlees, ui, winterpeen en knoflook in een
kom en schenk de wijn eroverheen. Zet dit voor
zo'n 2 uur afgedekt in de koelkast.

Voeg vervolgens het rundvlees toe en de rode
wijn marinade. Voeg de kruiden op dit moment
ook toe. 

Maak de champignons schoon en voeg deze de
laatste 30 minuten toe. 
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:               Oranje Smoothiebowl + Homemade Granola 

tussendoor:        1 manderijn en 1 kaki 

lunch:                  Fritatta met spinazie 

tussendoor:        Geroosterde kikkererwten 

avondeten:       Zoete Aardappelstampot met Zuurkool
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ORANJE
SMOOTHIEBOWL

 

 

INGREDIËNTEN

 150 ml wortelsap (liefst
diepvries
1 banaan (liefst bevroren)
150 gram biologische volle
yoghurt of plantaardige yoghurt 
70 gram granola (zie recept
hierna)

Optioneel
Chiazaad en lijnzaad 

BEREIDINGSWIJZE

 
Versier met granola en eventueel
chiazaad en/of lijnzaad voor extra
vezels. 

Stop alle ingrediënten in een blender
die ook goed diepvries producten kan
verpulveren.

ONTBI
JT

Voor 1- 2 personen
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Verwarm de oven voor op 175 graden. 

Let wel op: iedere oven is anders dus
houd het goed in de gaten want het
verbrandt snel.

Gooi de havermout in een kom en voeg
hier alle ingrediënten aan toe, behalve
de rozijnen.

Wanneer je een bakplaat hebt, bekleed
deze met bakpapier en leg hierop het
havermout / granola mengsel.

Zet de timer op 10 minuten en schep
het daarna om en zet het nog ongeveer
5-10 min in de oven. 

Voeg de rozijnen toe en zet je weer
timer op 5 min. 

 

INGREDIËNTEN

300 gram havermout 
100 gram gesmolten
kokosolie 
60 gram (ongezwavelde)
rozijnen  
40 gram agavesiroop
/honing/ahornsiroop
15 gram Ceylon kaneel en/of
koek- en speculaas kruiden  

Optioneel
50 gram kokosflakes en/of

amandelschaafsel  

HOMEMADE GRANOLA
 

 

BEREIDINGSWIJZE

ONTBI
JT

Meerdere porties
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Snijd de ui en knoflook in kleine stukjes. 

Fruit de knoflook wat aan en voeg eventjes
heel kort de spinazie toe en wok dit samen.

Klop de eieren luchtig met de crème
fraîche en breng het op smaak met peper
en zout.

Zet de schaal voor ongeveer 20 minuten in
de oven. Lekker met een desemboterham
van spelt. 

Verwarm de oven voor op 190 graden. 

Vet een quichevorm in. 

Breng de spinazie op smaak met wat peper
en zout en laat het wat uitlekken in een
vergiet.

Verdeel de spinazie en rode ui over de
bodem van de ingevette schaal. 

Giet het eimengsel op de spinazie en de ui.
Breek de geitenkaas in brokjes en verdeel
dit over het ei. 

INGREDIËNTEN

6 eieren 
125 ml (geiten) crème fraîche of
haver fraîche
1  ui 
1 teen knoflook 
300 gram verse spinazie
100 gram
geitenkaas/schapenkaas
peper en (Himalaya) zeezout 

Benodigdheden 
Quichevorm 

 

FRITATTA MET SPINAZIE 
 

 

BEREIDINGSWIJZE

LUNCH

Voor 4-6 personen
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Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Laat de kikkererwten uitlekken in een
vergiet.
Stop de kikkererwten in een kom en meng
dit met de olie, paprikapoeder, peper en
zout en snufje chilipoeder. 
Spreid ze vervolgens over een met
bakpapier bekleedde bakplaat.
Rooster ze 30 minuten in de oven en
schep ze hierna om en laat de
kikkererwten vervolgens in de oven staan. 

TIP
Heb je een airfryer? Je zou dit ook
kunnen proberen. De baktijd is dan wel
korter, dus houd het even goed in de
gaten. 

 

INGREDIËNTEN

200 gram kikkererwten 
1 theelepel paprika poeder
snufje chilipoeder
1 eetlepel kokosolie of
rijstolie 

 
 

Optioneel
Zout en peper 

GEROOSTERDE
KIKKERERWTEN

 

 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK

Meerdere porties
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Bak de spekjes in een koekenpan. 
Check na 15 minuten of de zoete
aardappelen gaar zijn. 

Roer vervolgens de zuurkool erdoorheen.
Vergeet niet het laurierblaadje eruit te
halen. Breng het op smaak met wat
peper en zout.  

Doe de zuurkool samen met de laurier en
een scheutje water in een pan. Breng dit
aan de kook. Laat dit rustig stomen. Let
op dat het niet aanbrandt.

Schil de aardappelen en maak ze in
kleinere stukken zodat ze wat sneller
gaar worden.

Zijn ze gaar? Giet ze af en stamp de
zoete aardappelen met een klontje
roomboter en eventueel nog het spekvet.

INGREDIËNTEN

1 kilo zoete aardappelen 
500 gram zuurkool 
125 gram spekblokjes
1 laurierblaadje
klontje roomboter
peper en (Himalaya) zeezout 

Optioneel
je kunt de spekblokjes vervangen
door een vegetarische variant of
maak lekkere gehaktballetjes van

rundvlees. 

 

ZOETE AARDAPPEL
STAMPOT MET

ZUURKOOL
 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN

Voor 2 personen
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:  

tussendoor:       

lunch:               

tussendoor:        

avondeten:       

tussendoor:        
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Yoghurt appeltaartje 

Gevulde dadels

Homemade tonijnsalade met speltbrood 

Snoeptomaatjes en geraspte worteltjes

Courgetti met Garnalen

handje ongebrande en ongezouten noten



YOGHURT
APPELTAARTJE

 

 

INGREDIËNTEN
180 gram amandel- haver-, 
 kokos- of geitenyoghurt 
70 gram homemade granola,
zie recept dagmenu 19 (of
koop kant en klaar, maar kijk
uit met granola uit de
supermarkt, daar zit vaak veel
suiker in) 
1 halve appel
snufje kaneel 
roomboter of kokosolie om in
te bakken 
eventueel theelepel honing

BEREIDINGSWIJZE

 
Verhit wat roomboter of kokosolie in de
pan en verhit hierin de appel. 

Voeg het appelmengsel toe en strooi de
kaneel eroverheen. Smullen maar!

Snijd de appel in kleine stukjes. Je kan
er voor kiezen om het koud te eten,
maar warm is het ook lekker.

Wanneer de appeltjes zacht zijn kan je
er een klein beetje honing bijvoegen. 

Doe de (plantaardige) yoghurt in een
kommetje en voeg hierbij de granola.

ONTBI
JT
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Laat de tonijn goed uitlekken. 

Snijd de avocado in kleine stukjes en
voeg dit samen met de ui, peterselie en
limoensap toe aan het tonijn mengsel. 

Rooster de speltboterhammen.
Serveer de tonijnsalade samen met de
geroosterde boterhammen. 

Snipper de rode ui en snijd de takjes
peterselie.

Doe de tonijn in een kom en voeg hier de
mayonaise en yoghurt aan toe en mix dit
met elkaar. 

Breng het op smaak met wat peper, zout
en cayennepeper of paprikapoeder. 

INGREDIËNTEN
1 blikje tonijn in water
een halve ui 
4/5 takjes peterselie
2 thelepels citroensap
3 eetlepels (suikervrije)
mayonaise
2 eetlepels plantaardige of
geitenyoghurt of volle
biodynamische yoghurt
snuf paprikapoeder of cayenne
peper 
een halve avocado
2 100% speltboterhammen (of
andere tarwevrije
crackers/brood of rijstwafels)

Optioneel
4 zwarte olijven 

HOMEMADE
TONIJNSALADE

 MÉT SPELTBROOD

 

 

BEREIDINGSWIJZE

LUNCH
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Je hebt tegenwoordig vele
verschillende soorten notenpasta's
in de biowinkel of supermarkt. Kijk
welke jij lekker vindt. Varieer wat

meer en nog lekker ook. 

Snijd de dadels in de lengte open en
verwijder de pit.

Vul elke dadel ongeveer met een
halve theelepel notenpasta of 100%
pindakaas of geitenkaas.

Notenpasta

 

INGREDIËNTEN
3 (medjool) dadels
100% pindakaas of
notenpasta

3 (medjool) dadels
Geitenkaas

Variatie 2

GEVULDE DADELS 
 

 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK
Meerdere porties
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INGREDIËNTEN
2 courgettes 
6 eetlepels olijfolie 
2 theelepels citroensap
4 teentjes knoflook 
225 gram cocktail garnalen of
wat grotere garnalen 
50 gram roomboter of andere
plantaardige boter
peper en (Himalaya) zeezout 
(verse) basilicum of basilicum
kruiden 

Benodigdheden 
Spiraalsnijder om courgetti te

maken of kant-en klaar te koop in
de supermarkt 

 

COURGETTI MET
GARNALEN

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN

Voor 2 personen

Serveer de courgetti met de garnalen
erop en nog wat van de knoflookboter.
Maak het af met beetje peper, zout en
citroensap. 

TIP
Je kan de courgetti ook even kort

meebakken zodat het warm kan worden
geserveerd. 

Draai de courgettes door de spiraalsnijder
en doe ze in een grote kom.

Meng de basilicum met olijfolie,
citroensap, 1 teen verse knoflook en
peper en zout. Voeg vervolgens de
courgetti hieraan toe en meng dit samen.

Verhit roomboter in een pan met de
overige gesneden knoflook. Wanneer de
roomboter volledig gesmolten is voeg je
de garnalen toe. Bak deze totdat ze gaar
zijn.
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:               Green Smoothie    

tussendoor:        1 stuk Kakifruit 

lunch:                  Boerenomelet met ui en paprika  

tussendoor:        1 stuk Gezonde Lion

avondeten:        Gevulde zoete aardappel 

tussendoor:       1 glas tomaten of groentesap
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GREEN SMOOTHIE 
 

 

INGREDIËNTEN
 4 blokjes (diepvries)
boerenkool  of 1 handje
boerenkool
60 gram (diepvries) ananas 
1 banaan 
een halve avocado 
1 eetlepel kokosolie 
1 theelepel (Ceylon) kaneel 
200 ml amandelmelk  of andere
plantaardige melk 

Optioneel
3 gram spirulina 

50 gram havermout 

BEREIDINGSWIJZE
Doe alle ingrediënten in een blender die
ook goed diepvries fruit/groente kan
blenden. 
Zit alle ingrediënten erin? Blenden maar!

Je kan natuurlijk ook kiezen voor andere
groente en fruitsoorten of i.p.v. diepvries
de verse variant kiezen als je dat in huis

hebt. 
 Op deze manier blijf je lekker variëren. 

ONTBI
JT
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Snij de lente ui en puntpaprika in kleine
stukjes.
Klop de eieren los in en voeg er wat melk,
peper en zout aan toe. 
Knip of strooi er wat bieslook en/of
peterselie in. 
Verhit wat olie in de pan. Bak hierin de
ham/spek met de lente ui en paprika. 
Voeg na ongeveer 4 minuten het
losgeklopte eimengsel toe. 
Strooi hier eventueel wat geraspte geiten of
schapenkaas overheen. 

Draai het omelet rustig (kan door middel
van een bord) om zodat hij heel blijft. 
Zodra de onderkant ook gaar is kun je het
opdienen. 

Zet het op laag vuur gaar worden. 

INGREDIËNTEN
2 eieren 
1 kleine puntpaprika
1 lente ui
2/3 cherrytomaatjes
eventueel een paar stukjes
biologische spek 
1 eetlepel plantaardige melk 
ghee, roomboter of kokosolie
om in te bakken 
bieslook en peterselie naar
smaak
Peper en zout 

Optioneel 
Geraspte geiten- of schapenkaas 

BOEREN OMELET
 

 

BEREIDINGSWIJZE

LUNCH
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Verkruimel de maïswafels en doe dit
samen met de havermout en de noten in
een kom. 

Laat nu ook de chocolade au bain-marie
smelten en giet dit vervolgens over het
gemaakte mengsel. Roer ook dit weer
goed samen. 
Als laatste verdeel je het mengsel in een
ovenschaal bedekt met bakpapier en druk
je het stevig aan. Laat het nu 20 minuten
in de koelkast opstijven.

Doe de notenpasta en honing in een
kommetje en verwarm dit au bain-marie
totdat het wat dunner is. Blijf ondertussen
ook goed roeren zodat het één mooie
substantie wordt.

Schep het honing-notenmengsel hierdoor
en zorg dat alles vermengd is met de
maïswafels, havermout en noten.

 

INGREDIËNTEN
3 maïs- of rijstwafels
30 gram havermout
40 gram grof gehakte
gemengde noten
3 eetlepels notenpasta of
100% pindakaas
2 eetlepels honing
50 gram pure chocolade
(minimaal 70%)

GEZONDE LIONS 
 

 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK
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INGREDIËNTEN

GEVULDE
ZOETE AARDAPPEL

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN

Verwarm de oven voor op 200 graden 
Maak de zoete aardappels schoon en prik er
een paar gaatjes in met een vork. Leg ze in
de oven op een bakplaat voor zo'n 30
minuten.
Zet een pannetje water op het vuur met 150
ml water en het bouillonblokje en laat het net
niet koken. Voeg ondertussen het gehakt,
tomatenpuree, een halve ui, knoflook en
paprikapoeder samen in een kom en meng
dit. 

Als laatste haal je de aardappel uit de oven
(ze moeten zacht zijn), snijd je ze in de
lengte doormidden en voeg je het gehakt
mengsel, guacamole enz. erin toe. 

Voeg als laatste de runderbouillon toe en bak
het vervolgens rul.

Snijd de avocado doormidden en haal de pit
eruit. Prak dit en voeg de andere helft van de
ui toe en meng dit met citroensap, peper en
zout. 

2 zoete aardappelen 
300 gram (biologische)
rundergehakt 
1 rode ui 
1 teentje knoflook
1 blikje tomatenpuree
1 theelepel gerookte
paprikapoeder
150 ml water 
1 runder - of
groentebouillonblokje
2 avocado's
scheutje citroensap
(Keltsich of Himalay) zeezout
en peper
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:               Banaan - Ei - Havermout Pannenkoekjes 

tussendoor:        Appel met kaneel 

lunch:                  Pasta Salade 

tussendoor:        Handje ongezouten en ongebrande noten

avondeten:        Kip Madras 

tussendoor:        klein bakje volle biodynamische yoghurt                             
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of kokosyoghurt met een beetje kaneel en een

eetlepel gebroken lijnzaad                                                         
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PANCAKES 
VAN BANAAN & HAVERMOUT

 

 

INGREDIËNTEN
40-50 gram havermout
1 ei 
1 banaan
1 theelepel Ceyclon Kaneel 
Kokosolie 
Optioneel: Blauwe bessen
en/of honing/maple syrup of
agavesiroop

BEREIDINGSWIJZE
Prak de banaan met een vork in een
kommetje. Voeg het ei en de
havermout hieraan toe. Meng dit met
elkaar en voeg er eventueel alvast wat
kaneel aan toe. 

Verhit wat kokosolie in een pan en
schep het mengsel met een grote
opscheplepel in de pan. Bak de
pannenkoekjes op laag vuur zodat de
binnenkant ook gaar wordt. 

Zijn ze aan beide kanten bruin? Dan
kan je ze serveren met de overige
kaneel eroverheen en eventueel de
blauwe bessen en wat honing. 

ONTBI
JT

Je kunt natuurlijk altijd een ander
stuk fruit pakken voor het optionele
gedeelte. 
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INGREDIËNTEN
50 gram glutenvrij pasta
7 cherrytomaatjes 
1/2 bosui 
2/3 handjes rucola  
20 gram zongedroogde
tomaten (+ wat olie hiervan)  
1/2 appel 
1,5 theelepels vegan pesto
  (AH)

PASTA SALADE
 

 

BEREIDINGSWIJZE
Kook de pasta zoals aangegeven op de
verpakking.

Snijd de kip en alle overige ingrediënten
in kleine stukjes.

Laat de pasta afkoelen (je kan er wat olie
doorheen doen zodat het niet gaat
plakken) en voeg daarna pas de
ingrediënten toe.

Voeg als laatste de pesto toe en roer
goed door. Top het af met de rucola.

Homemade knoflookolie
Doe ongeveer 100 ml olijfolie in een flesje

of bakje. Pers 1 teentje knoflook uit en
voeg toe. Je kan dit over je pasta salade
besprenkelen. De overige knoflookolie

kan je bewaren voor andere
salades/gerechten als dressing.    

 

LUNCH

Tip
Rode linzen pasta van de AH is
ook erg lekker en bevatten veel

eiwitten)
 

Wil je meteen voor meerdere
dagen maken?  Verdubbel dan het
recept. Kook de pasta wel zo 'vers'

mogelijk 
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Snijd de kopjes en kontjes van de
sperziebonen.
Kook de sperziebonen beetgaar in wat
water.

Snijd ondertussen de ui, paprika & knoflook
(of pers) in kleine stukjes.

Giet de room erbij en als het te 'dun' is kan
je er bijvoorbeeld aardappelzetmeel bij
doen om het te binden.

Doe als laatste de sperziebonen erbij en
bak even kort mee.
Giet de rijst af en klaar. 

Kook de rijst volgens de verpakking. 

Bak de ui en voeg de kruiden toe met
gember. Eventueel extra rijstolie als het
droog wordt. 

Voeg de kip toe en bak die gaar. Voeg ook
de paprika toe.

Voeg ook meteen de appel toe.

INGREDIËNTEN
180-200 gram zilvervliesrijst 
250 gram kipfilet 
250 gram sperziebonen
175 ml biologische kokosroom
of haverroom
1 halve appel
1 paprika
1 halve ui
1 theelepel komijn 
2 theelepels kerriepoeder
1 theelepel paprikapoeder
Mini klein stukje gember of
misschien gemberpoeder als
je nooit gember in huis hebt 
1,5/ 2 teentjes knoflook
Peper en (Himalaya) zeezout

KIP MADRAS
 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN
(2 personen)
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt: 

             

tussendoor:        

lunch:                                                                                  

tussendoor:

avondeten:       

tussendoor:      

Homemade Granola met biodynamische 

volle yoghurt 

 1 stuk fruit

Groene groente salade

2 schapen kaaskoekjes + een glas bouillon

Sperziebonen uit de oven

glas tomatensap met een stengel bleekselderij
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INGREDIËNTEN

HOMEMADE
GRANOLA

 

 

 

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Hak de noten grof. Doe alle ingrediënten in
een grote kom en mix goed door elkaar. 

Bekleed een bakplaat met bakpapier en
spreid daar de mix overheen. 

Bak de granola af in ongeveer 10 minuten.
Roer de granola even om na 5 minuten in de
oven. 

Pak een kom en schep er wat kokosyoghurt
of biodynamische yoghurt in. Voeg een paar
eetlepels granola, een handje bosbessen en
een beetje honing er aan toe en smullen
maar. 

Bewaar de granola in een afgesloten pot.

ONTBIJT

100 gram havermout 
100 gram ongebrande
gemengde noten
3 eetlepels
pompoenpitten
3 theelepels kaneel
1 eetlepel olijfolie
1 eetlepel honing
1 eetlepel water

1 hand bosbessen
200 ml kokosyoghurt,
plantaardige yoghurt  of
biodynamische yoghurt
1 theelepel honing

Voor de granola

Voor het ontbijt:
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INGREDIËNTEN

GROENE GROENTE
 SALADE

 

 

BEREIDINGSWIJZE

150 gram spinazie 
een halve broccoli
1 venkel
1 avocado
2 eetlepels pijnboompitten
2 eetlepels olijfolie extra vierge
peper en (Keltisch of Himalaya)
zeezout
een scheutje citroensap of
appelazijn
edelgistvlokken of wat geraspte
geitenkaas

LUNCH
Snijd de roosjes van de broccoli en

Snijd de venkel in dunne plakjes.

Doe alle ingrediënten in een saladeschaal en
meng het door elkaar.

doe deze in een stoompan. Laat deze een
paar minuten stomen totdat ze beetgaar zijn
en laat ze even afkoelen. 

Was indien nodig de spinazie. Breng dit op
smaak met de olijfolie, citroensap/appelazijn,
zeezout en peper.

Snijd ook de avocado in plakjes. Kruimel de
geiten feta in je handen over de salade.

Rooster de pijnboompitten licht in een
pannetje. 

(2 PERSONEN)
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INGREDIËNTEN
80 gram schapen (of geiten)
kaas
100 gram amandelmeel
50 gram havermout
1 ei
2 eetlepels olijfolie
een halve theelepel bakpoeder
een halve theelepel uienpoeder
een halve theelepel gerookte
paprikapoeder
een halve theelepel
paprikapoeder
naar smaak peper & (Keltisch)
zeezout

SCHAPENKAAS
KOEKJE

 

 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK Verwarm de oven voor op 180 graden.

Rasp 80 gram schapenkaas. 
Pak een grote kom en mix alle
ingrediënten goed door elkaar. Kneed
het tot een deeg. 

Rol het deeg tot een grote rol en snijd
er ongeveer 20 rondjes van. 

Bekleed een bakplaat met bakpapier
en leg de rondjes iets aangedrukt
erop. 

Bak de koekjes af in ongeveer 15
minuten. Af laten koelen en klaar!
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Verwarm de oven voor op 180 graden.
Schil en snijd de ui in kleine blokjes. Was
en snijd de champignons in schijfjes. 

Kook de sperziebonen in een ruime
hoeveelheid water in ongeveer 8 minuten
gaar en laat het uitlekken. 

Doe een beetje roomboter in een
koekenpan en bak de spekjes erin. Zodra
ze gaar zijn, leg je de spekjes even opzij
in een bakje. Bak nu de ui en
champignons in dezelfde koekenpan even
goed aan. Voeg de kookroom, roomkaas
en kruiden toe aan de pan. Breng dit al
roerend aan de kook en laat ongeveer 15
minuten zachtjes verder sudderen.
Voeg vervolgens de gekookte
sperziebonen en spekjes toe aan de
koekenpan en roer door elkaar. 

Doe het mengsel in een ovenschotel en
bak 20 minuten in de oven. Haal na 15
minuten de schotel uit de oven en bestrooi
met de geraspte kaas voor de laatste 5
minuten. 

INGREDIËNTEN
600 gram sperziebonen
250 gram champignons
250 ml kookroom op basis
van rijst of haver (bijv. Oatly
Cuisine)
1 ui 
125 gr spekreepjes,
50 gram geiten- of
plantaardige roomkaas
30 gram geraspte geiten-,
schapen- of Pecorino kaas
(of edelgistvlokken voor
vegan en geheel zuivelvrij)
peper en (Keltisch of
Himalaya) zeezout 

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN 
(2 PERSONEN)

SPERZIEBONEN
SCHOTEL

UIT DE OVEN
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:              

tussendoor:        

lunch:                                                                                  

tussendoor:

avondeten:       

tussendoor:      

Glutenvrije pannenkoeken

boekweitcracker besmeerd met notenpasta

Bloemkool- Kerriesoep

handje noten of blauwe bessen

Preischotel met zoete aardappelen

kop Golden milk met kurkuma 

met een stukje pure chocolade
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INGREDIËNTEN

GLUTENVRIJE 
PANNENKOEKEN

 

 

BEREIDINGSWIJZE

Serveer met een paar eetlepels yoghurt en
blauwe bessen.

Mix alle ingrediënten voor de pannenkoeken
tot een gladde massa. 

Verhit wat roomboter of kokosolie in een
koekenpan en bak er ongeveer 6 kleine
pannenkoeken van. 

Snijd een appel in stukjes en bak deze samen
met wat kaneel en roomboter ook in een pan. 

Doe nu 2 pannenkoeken op een bord. Strooi
er wat gebakken appel overheen. 

ONTBIJT

75 gram boekweitmeel
75 gram amandelmeel
1 ei
200 ml plantaardige melk (bijv.
amandel, haver, kokos of
rijstemelk)
snuf zout voor het beslag
1 appel
kaneel
handje blauwe bessen
paar eetlepels kokosyoghurt of
volle biodynamische yoghurt
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INGREDIËNTEN

BLOEMKOOL
KERRIE SOEP

 

 

BEREIDINGSWIJZE

Tip
 voor de mensen die gistvrij moeten

eten: er zijn ook bouillonblokjes die geen
gist bevatten. Te vinden in de biowinkel

en van het merk Zonnatura is er vaak ook
1 soort te vinden of je maakt je eigen
bouillonconcentraat (zie dagmenu 5

voor het recept).

Snijd de ui in stukjes. Bak de ui kort aan
in kokosolie of roomboter en voeg de
kruiden toe. 

Snijd de bloemkool in roosjes, voeg bij de
kruiden en kook in de groentebouillon tot
de bloemkoolroosjes gaar zijn. 

Voeg de kokosmelk toe en blend tot een
romige soep. Bak ondertussen de
spekreepjes in voldoende roomboter, en
verdeel samen met de bloemkoolsoep
over 3 porties. 

Lekker met een gebakken ei of rijst. Ook
goed in te vriezen, zodat je altijd een
gezonde maaltijd in huis hebt.

LUNCH

1 bloemkool
1 blikje kokosmelk
1 ui
2 teentjes knoflook
1 eetlepel kerriepoeder
1 theelepel kurkuma
1 theelepel peterselie
1 liter water
2 bouillonblokjes of 2 eetlepels
bouillonconcentraat 
groentebouillon zonder gist
roomboter, kokosolie of ghee
om in te bakken. 
peper en (himalaya of Keltisch)
zeezout
125 gram (vega) spekreepjes
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Schil de zoete aardappelen en kook ze
gaar in een pan met water. 
Kook ook de eieren hard in ongeveer 8
minuten. 

Verwarm nu de oven voor op 180 graden.
Pel de eieren en snijd ze in plakjes. 
Was de paprika's en de prei. Halveer de
paprika's en verwijder de zaadlijsten. Snijd
de paprika in reepjes. Snijd ook de prei in
stukjes en doe ze beiden in een kom. Voeg
de rozemarijn er aan toe en meng het even. 

Als de aardappelen gaar zijn, pureer je ze
samen met de roomkaas of haver fraîche.
Breng op smaak met zout en peper. 

Pak een ovenschaal en begin met de laag
paprika/prei. leg er dan de plakjes ei
overheen en daarna een laag met de
puree. Bak in ongeveer 30 minuten gaar in
de oven.

INGREDIËNTEN
1 kg zoete aardappelen
400 gram prei
4 eieren
3 (punt) paprika's 
125 g (geiten)roomkaas of
haver fraîche
2 eetlepels rozemarijn of 2
takjes verse rozemarijn
peper en (Himalaya of
Keltisch) zeezout

PREISCHOTEL
MET ZOETE AARDAPPELEN

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN 
(2 PERSONEN)
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INGREDIËNTEN

GOLDEN MILK
MET KURKUMA

 

 

BEREIDINGSWIJZE

Doe alle ingrediënten, behalve de
honing, in een klein

Drink dit drankje in de avond met een
stukje pure chocolade. 

Voor de kurkumapasta: 

Mix alle ingrediënten voor de
kurkumapasta in een klein pannetje en
roer dit op een laag vuur met een
garde totdat er een dikke pasta
ontstaat. Laat het even afkoelen en
doe het in een glazen potje. Bewaar
het in de koelkast. Maximaal 3 weken
houdbaar. 

Voor de golden milk: 

pannetje. Warm de melk en blijft goed
roeren. Voeg honing naar smaak toe.

SNACK

150 ml amandel melk
1 theelepel kokosolie
1/4 theelepel of meer,
kurkuma pasta
1/4 theelepel gemberpoeder
1/4 theelepel (ceylon) kaneel
1 theelepel honing

Voor kurkuma pasta:
4 eetlepels kurkuma poeder
1 eetlepel zwarte peper
200 ml water

Je kunt ook kurkumapoeder
gebruiken ipv de kurkuma, maar

dit lost wat lastiger op in het
drankje. 
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:                Warm Fruit 

tussendoor:       1  plak Walnoot-Hazelnootcake

lunch:                   Bietensoep met een desem speltboterham

tussendoor:         Komkommer-makreelrolletjes 

avondeten:         Pokebowl Zalm 
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INGREDIËNTEN

WARM FRUIT
 

 

BEREIDINGSWIJZE

ONTBI
JT Was en snijd het fruit in stukjes. 

Verwarm wat boter of olie in een
koekenpan. Voeg het fruit en de kruiden
toe en bak heel zachtjes aan. 

Doe het fruit in een schaaltje en strooi de
noten en rozijnen eroverheen. Smullen
maar! 

 
Tip

Je kunt de noten ook aanvullen met een
eetlepel lijnzaad, maanzaad,

pompoenpitten of zonnebloempitten. 
 

Doe er een grote lepel (kokos)yoghurt
bij. 

 

2 stuk fruit bijvoorbeeld
appel, peer of banaan.
1 eetlepel roomboter,
ghee of kokosolie
1 theelepel kaneel, 
1 theelepel koek- of
speculaaskruiden
1 handje ongezouten
noten 
1 handje rozijnen
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INGREDIËNTEN

 WALNOTENCAKE
 

 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Maal de walnoten fijn. 
Splits het eiwit van het eigeel. 
Doe in een kom de walnotenmeel samen
met de honing en het eigeel. 

Mix in een vetvrije kom het eiwit stijf. 
Schep het opgeklopte eiwit voorzichtig
door het walnotenbeslag. 

Giet het in een kleine bakvorm en bak af
in ongeveer 20 minuten. 

Tip
je kunt de walnoten ook combineren met
hazelnoten, ook erg lekker. En besmeer
met wat jam of notenboter en je hebt een

heerlijke snack tussendoor. 

125 gr walnoten 
3 eetlepels honing
3 eieren
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INGREDIËNTEN

 BIETENSOEP
 

BEREIDINGSWIJZE

LUNCH
Kook de linzen gaar in ongeveer 25
minuten of gebruik een klein blikje met
kant en klare linzen. 

Snijd alle groente (wortels, bleekselderij,
ui en prei) fijn en bak deze even kort aan
in een koekenpan met wat olijfolie. 

Doe de gekookte bieten in een kom
samen met de citroensap, de
groentebouillon en de aangebakken
groente. Mix met een blender tot een glad
geheel. 

Voeg tot slot de kokosmelk er aan toe en
garneer met wat pompoenpitten. 

Neem er een desem speltboterham bij
voor een volwaardige maaltijd. 

1 pak gekookte bieten
50 gram linzen
3 wortels
1 uien
1 prei
2 stengels bleekselderij
1 liter groentebouillon
3 eetlepels kokosmelk
3 eetlepels citroensap
een handje
pompoenpitten
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INGREDIËNTEN

KOMKOMMER
MAKREEL ROLLETJES

 

 

BEREIDINGSWIJZE

SNACK

Smeer de makreelsalade erover en maak
er een rolletje van. 

Was en snijd de komkommer in de lengte
in plakken. 

Snijd de sjalot en augurk fijn.

Doe in een kom de makreel samen met de
augurk, sjalot, mayonaise, paprikapoeder
en kappertjes. 

Breng op smaak met peper en zout. 
Dep de komkommer wat droog als het erg
nat is. 

1 komkommer
1 slajot
2 eetlepels mayonaise
paprikapoeder
makreel uit blik 
1 eetlepel kappertjes
1 grote augurk
peper en (Himalaya)
zout naar smaak
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INGREDIËNTEN
250 gram rijst
300 gram zalmfilet
halve komkommer
8 radijsjes
1 wortel geraspt 
1 avocado 
2 lente uitjes
2 eetlepels mayonaise
Sojasaus 

Optioneel
1 eetlepel wasabi 

POKÉBOWL
 MET ZALM EN AVOCADO

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVON

D
ETEN

(2 personen)
Snij de radijsjes en lente ui in schijfjes.
De komkommer kan ik blokjes. Ontpit de
avocado en snijd dit in blokjes of plakjes.

Voeg de zalm, avocado, wortel,
komkommer en lente uitjes toe en top het
af met de radijsjes. 

Breng de rijst aan de kook. 

Snij ook de zalm in blokjes.

Maak een sausje van mayonaise en
wasabi en voeg een klein scheutje water
toe om het iets dunner te maken. 

Rijst klaar? Schep dit in een bakje en
voeg de sojasaus toe. Je kan dit wat
mengen met elkaar of erover druppelen. 

Je kan er eventueel nog wat
sesamzaadjes overheen besprenkelen. 
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:               

tussendoor:      

  

lunch:                                                              

tussendoor:    

avondeten:       

tussendoor:      
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Groente-Ei Muffin

Een bakje fruit met 1/2 banaan, een 1/2 appel

en een 1/2 peer met kaneel 

Knolselderijsoep                                                             

Homemade Fudge met een kop gemberthee 

Linzenburger met Salade

een glas tomatensap of groentesap 

met een paar olijven
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INGREDIËNTEN

 

 BEREIDINGSWIJZE

3 eieren
100 gram geraspte
worteltjes 
100 gram sperziebonen
1 (punt)paprika
50 gram speltmeel
50 gram geraspte
(geiten)kaas of
edelgistvlokken
1 eetlepel Italiaanse kruiden
100 ml plantaardige melk
peper en (Keltisch of
Himalaya) zeezout

Tip
Je kunt de groente vervangen
met wat je in huis hebt zoals,
courgette of broccoli, ook erg

lekker. 

ONTBI
JT

 

Verwarm de oven op 200 graden. 

Was en snijd de groentes in kleine
stukjes.

Doe de eieren in een kom met de melk en
mix door elkaar. 

Voeg de groentes, geraspte kaas en en
de kruiden toe en breng op smaak met
peper en zout. Voeg als laatste de
speltmeel toe en meng goed. 

Doe het eimengel in voor ingevette
muffinvormen of papieren muffinvormpjes
en bak af in de oven in ongeveer 30
minuten. 

GROENTE-EI
 MUFFIN
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INGREDIËNTEN

KNOLSELDERIJ
SOEP

 

 

BEREIDINGSWIJZE
Schil de knolselderij en snijd deze in
stukken.  Was en snijd ook de broccoli,
tomaten en bloemkool in stukjes. 

Doe de groente in een pan met de bouillon
en kook in 15 minuten gaar. 
Pureer de soep en breng op smaak met de
kruiden en peper en zout. Garneer met wat
pompoenpitten.

Een heerlijk verwarmende soep. 

Natuurlijk lekker met een roggebrood of
desem speltbrood met (schapen)kaas of
hummus erop. 

LUNCH

1 knolselderij
500 gram bloemkool
500 gram broccoli
1 tomaat
1 liter groentebouillon (of
gebruik 2 bouillonblokjes
met 1 liter water)
1 eetlepel extra vierge
olijfolie
warme kruiden zoals
kurkuma en nootmuskaat
peper en (Himalaya)
zeezout naar smaak
handje pompoenpitten
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INGREDIËNTEN

HOMEMADE
FUDGE

 

BEREIDINGSWIJZE
Laat de cashewnoten in een laagje water
zacht worden (het liefst een nacht lang). 

Doe voor de eerste laag alle ingrediënten
in een keukenmachine en mix net zolang
tot het een zacht geheel is. 

Doe dit in een niet te groot bakblik en
smeer uit als een laag. Laat het een uur in
de vriezer opstijven. 

Maak ondertussen de tweede laag. Mix
ook daar alle ingrediënten tot een geheel. 
Smeer een tweede laag over de eerste
laag en laat ook dit minimaal een uur
opstijven in een vriezer. 

Snijd in stukjes en je hebt een heerlijke
fudge. 

SNACK

100 gram dadels
100 gram kokos crème
(santen)
een halve eetlepel
kokosolie
1 theelepel vanillepoeder
75 gram cashewnoten

1 kopje expresso koffie
100 gram dadels
75 gram cashewnoten
100 gram kokoscrème
een halve eetlepel
kokosolie
30 gram cacao poeder

voor de eerste laag 

voor de tweede laag
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INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE
Was de linzen en kook in water in
ongeveer 20 minuten gaar. 

Doe alle ingrediënten in een grote kom
en voeg de linzen er ook aan toe. Mix
met een keukenmachine of blender tot
een samenhangend geheel. 

Maak er burgers van en bak in wat
ghee of roomboter aan beide kanten
gaar. 

Maak de groene sla met wat olijfolie en
kruiden op smaak en serveer bij de
linzenburger. 

Tip
Je kunt er ook een echte hamburger

van maken met een speltbroodje of een
paar harde slablaadjes en opmaken

met wat kaas... 

AVON
D

ETEN

LINZENBURGER
 

 

200 gram linzen
500 ml water
2 tenen knoflook
1 ui
50 gram hüttenkäse of haver
fraïche
1 ei
1 eetlepel havermout
1 theelepel paprikapoeder
ghee of roomboter om in te
bakken
peper en (Keltisch of
Himalaya) zeezout naar
smaak 

Mix van groene sla
olijfolie
peper en (Himalayazout) naar
smaak
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

Veel plezier met
koken en smakelijk

eten ;-). 
 

Lieve groet,
Ingrid

BESTMETHODE - INGRID MOLKENBOER - STRALEND IN BALANS



 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:               Banaan Muffin

tussendoor:        1 stuk fruit 

lunch:                  Makreel Salade                                                      

tussendoor:        1 stuk energiereep

avondeten:        Spitskoolstamppot met zoete aardappel

                              en spekjes

tussendoor:       snackgroente met hummusdip
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INGREDIËNTEN

 

 BEREIDINGSWIJZE

ONTBIJT
 Verwarm de oven voor op 180 graden.
Vet een muffinvorm in met wat roomboter
of ghee of gebruik papieren
muffinvormpjes. 

Prak de bananen fijn in een kom. 
Voeg de kwark toe en mix door elkaar. 

Voeg ook de eieren, honing, en rozijnen
toe en meng door elkaar. 

Verdeel het beslag in een kant en klare
muffinvorm of muffinbakjes en bak het af
in ongeveer 40 minuten. 

Tip
Vervang de kwark met geitenkwark of een
plantaardige variant als je slecht reageert

op biologische kwark. 
 

Ook lekker met een handje kersen of
blauwe bessen erbij (toe te voegen aan

het beslag). 

 

 

500 gram (biologische of
biodynamische) kwark
2 bananen
5 eieren
5 eetlepels honing
handje rozijnen 

  

BANAAN
KWARK MUFFINS
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INGREDIËNTEN

MAKREELSALADE
 

 

BEREIDINGSWIJZE
Was de sla en snijd het fijn. 
Was ook de appel en tomaatjes en
snijd in stukjes. Was de sla en snijd in
stukken.

Schil en snijd de avocado doormidden
en verwijder de pit. Snijd het
vruchtvlees in dunne plakjes. 

Maak een bord op met de sla en
drapeer daar overheen alle
ingrediënten. Als laatste verdeel je de
makreel in stukjes over de salade heen. 

Breng op smaak met olijfolie, peper en
zout. 

LUNCH

een halve krop sla
1 appel
1 gerookte makreel
1 avocado
10 cherrytomaatjes
2 eetlepels extra vierge
olijfolie
peper en (Himalaya) zeezout
naar smaak

Tip
eventueel kun je er een paar
zongedroogde tomaten aan

toevoegen voor net wat meer ene
bite. 
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INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

Laat het minimaal twee uur opstijven in de
koelkast. Snijd er repen van en je hebt
een heerlijke energiereep voor
tussendoor. Bewaar in de koelkast.

Maal de noten fijn. Snijd de pruimen in
kleine stukjes. je kunt het ook tezamen
fijn malen in een keukenmachine voor
een fijner resultaat. 

Verwarm de chocolade au bain marie
zodat het helemaal smelt. Doe kokosolie
erbij en laat ook dat erin smelten. Zet het
vuur uit. 
Meng alles met elkaar. 

Pak een bakblik bekleed met bakpapier
en smeer het mengsel gelijkmatig uit. 

SNACK

ENERGIEREEP
 

 

150 gram pure chocolade
minimaal 70%  
70 gram kokosolie  
50 gram walnoten  
30 gram lijnzaad  
50 gram cranberries 
6 pruimen zonder pit  
80 gram hazelnoten 

Je kunt verschillende zaden
gebruiken zoals chiazaad,

sesamzaad of maanzaad.   

Tip
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Schil en kook de zoete aardappels in 10
minuten gaar en zacht. 

Was en snijd de spitskool in kleine
reepjes. 
Verhit een eetlepel ghee of kokosolie in
een koekenpan en bak de knoflook met
de tijm en komijn heel even kort aan.
Voeg dan de spitskoolreepjes toe en bak
in ongeveer 10 minuten gaar. 

Giet de zoete aardappels af en stamp
het fijn. Voeg de spitskool toe en meng
met elkaar. Eventueel kun je nog wat
ghee of roomboter toevoegen om het
extra smeuïg te maken. Breng op smaak
met de peper en zout. 

Serveer met wat (vegan) spekjes of een
grote hand pecannoten. 

INGREDIËNTEN

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN 
(2 PERSONEN)

 

SPITSKOOLSTAMPOT
 MET ZOETE AARDAPPEL

 

 

1 kilo zoete aardappels
1 spitskool
3 tenen knoflook
ghee, roomboter of kokosolie
om in te bakken
3 theelepels komijnzaad
8 takjes tijm
peper en (Himalaya of
Keltisch) zeezout naar smaak
pecannoten of (vegan)
spekjes als garnering
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 GEZOND
DAGMENU

 

 
VOOR JOUW STRALENDE GEZONDHEID

ontbijt:               Rode Bessen Smoothie

tussendoor:        1 Havernotenkoek

lunch:                  2 Desem Speltboterhammen met Avocado & Ei           

tussendoor:        Snackgroente (worteltjes of cherry tomaatjes)

avondeten:       Witlofsalade met (wilde) Zalm

tussendoor:        stukje pure chocolade 
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INGREDIËNTEN

 

 
BEREIDINGSWIJZE

 3 eetlepels blauwe bessen
 1 theelepel chia zaad
 1 eetlepel (gebroken)  
 lijnzaad   
 een halve  banaan  
 een hand (bevroren)
aardbeien
100 ml amandelmelk (of
een andere plantaardige
melk) 

ONTBIJT

RODE BESSEN
 SMOOTHIE

 

 

  
Mix alle ingrediënten met een
blender tot een heerlijke
smoothie. 
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INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven op 180 graden. 

Mix de dadels en boter in een kom tot een
gladde massa. 
Snijd de vijgen in stukjes en doe dit samen
met de andere ingrediënten in een grote
kom en meng het goed door elkaar. 

Breek de haverkoek in stukken en bewaar in
een afgesloten trommel. 

Maal de dadels fijn in een keukenmachine.
Smelt de roomboter of kokosolie. 

Maak er een grote koekplaat van door het
beslag uit te smeren op een bakvorm
bekleed met bakpapier. 

Bak af in ongeveer 25 minuten in de oven. 

SNACK

150 gram havermeel
2 eetlepels
boekweitmeel
2 handjes rozijnen
4 vijgen
50 gram dadels
2 eetlepels kokosrasp
2 handjes gemengde
noten ongebrand
125 gram roomboter (of
kokosolie)

HAVERNOTEN
KOEK
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INGREDIËNTEN

SPELTBOTERHAM
 MET AVOCADO EN EI

 

BEREIDINGSWIJZE

2 desem
speltboterhammen
1 avocado
2 eieren
naar smaak peper &
(Himalaya) zeeezout

LUNCH
Kook de eieren in een pan met water
gaar. Voor een zachtgekookt ei 6
minuten en een hard gekookt ei 8
minuten. 

Schil en verwijder de pit uit de avocado.
Prak het vruchtvlees van de avocado
met een vork tot een mousse. 
Besmeer de rijswafels met de avocado. 

Snijd de eieren in plakjes en leg
bovenop de rijstwafel. 
Breng op smaak met peper en zout. 

Natuurlijk ook lekker op een rijstwafel of
een cracker. 

Een heerlijk eenvoudige lunch! 
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Was de witlof en snijd het in stukjes.
Verwijder wel de bittere binnenkant.
Snijd het sjalotje fijn. 

Laat het blikje wilde zalm uitlekken.
Meng de olijfolie met mosterd en peper
en de paprikapoeder.

Doe de witlof in een schaal en leg er de
uitgelekte zalm op. 
Voeg daarbij de sjalotjes en het
oliemengsel. Meng door elkaar en breng
op smaak met peper en zout. 

Een heerlijke makkelijke frisse maaltijd. 

INGREDIËNTEN

 

 

BEREIDINGSWIJZE
AVOND

ETEN 
 

WITLOFSALADE
MET ZALM

 

3 stronkjes witlof
1 blikje (wilde) zalm op
basis van olijfolie
1 sjalotje
1 eetlepel olijfolie
1 theelepel mosterd
paprikapoeder
peper en (Himayala)
zeezout naar smaak
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