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Inhoudsopgave
Ontbijt

Lunch

Avondeten

Snacks

1
1. Tortilla de patatas

2. Gebakken havermout met appel en kaneel

3. Ei met bacon muffins 

4. Pompoenpannenkoekjes

5. Ontbijt burrito bowl

6. Groene smoothiebowl 

7. Chocolade pannenkoekjes uit de oven

1. Groentenkom met gerookte zalm

2. Salade met kip

3. Wrap met gekruide kipfilet

4. Kipbowl met groenten

5. Groentenkom

6. Salade met kip tandoori

7. Kleine sla wraps met gehakt 

8. Aubergine salade met garnalen 

9. Falafel bowl 

10. Kip met groenten

1. Bloemkoolsoep 

2. Burritobowl

3. Zalm Teriyaki uit de oven

4. Courgettebootjes met garnalen

5. Kip met groene asperges

6. Vistaco’s

7. Kip met linzenschotel

8. Courgettesoep

9. Taco’s met kip

1. Zoete aardappel cupcakes

2. Wortelkoekjes

3. Bananen cupcakes

4. Hummus 

5. Bietenhummus 

6. Totopos (nacho’s) met guacamole 

7. Appelbanaanbrood



Ontbijt



Ontbijt

Schil de zoete aardappel en snijd deze in blokjes.

Bak de zoete aardappel met de spekjes voor 6-7 minuten.

Snijd de ui en de plakjes bacon in stukjes. 

Pers de knoflook uit en bak deze samen met de gesneden ui, 
bacon en alle kruiden 3 minuten mee.

Kluts de eieren in een kom en verdeel deze vervolgens 
in de pan.

Zet het vuur laag en laat het met een deksel erop voor 5-8 
minuten verder bakken tot het ei gaar is.

Tortilla de patatas

voor 2 personen:

200 gram zoete aardappel
1 rode paprika
1 groene paprika
1/2 ui 
4 eieren
1 tl komijn
1 tl paprikapoeder
2 tenen knoflook
peper en zout

Benodigdheden: 

Koekenpan

1

Ingrediënten



Ontbijt

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Was en rasp de wortel.

Combineer alle ingrediënten, behalve de appel, in een kleine 
ovenschaal. 

Snijd de appel in stukjes en bedek het havermoutmengsel 
met ermee.

Bak het voor 25 minuten terwijl je je klaarmaakt voor de dag.

Gebakken havermout met appel en kaneel

voor 1 portie:

60 gram havermout
50 gram wortel
2 eiwitten
50 ml ongezoete amandelmelk of 
kokosmelk
1 vanille stokje
1 tl kaneel
1 appel

Benodigdheden: 

Ovenschaal

2

Ingrediënten



Ontbijt

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Kluts de eieren in een kom.

Snijd de courgette en ui in stukjes en voeg het toe 
aan de eieren.

Voeg ook de bacon hieraan toe en breng op smaak met de 
kruiden.

Vet de muffinsvormpjes in en verdeel het ei mengsel over de 
muffinvormpjes.

Bak de muffins in 25 minuten.

Ei met bacon muffins

voor 6 muffins:

8 eiwitten of 4 eieren
1/2 courgette
1/2 ui
1 bakje nitraatvrije spekjes
verse koriander
1 tl kurkuma
peper en zout

Benodigdheden: 

Muffintray

3

Ingrediënten



Ontbijt

Zet een pan met water en de pompoenblokjes op en 
kook ze in 15 minuten gaar.

Zet ondertussen alle andere ingrediënten klaar.

Pureer de pompoenblokjes met een staafmixer en meng alle 
ingrediënten goed door elkaar in een kom.

Verhit olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur.

Schep met een lepel het mengsel in kleine hoopjes in de 
koekenpan. Gebruik eventueel een rond vormpje om 
gemakkelijker ronde pannenkoekjes te maken.

Draai ze om wanneer het beslag is gestold.

Serveer met toppings naar keuze, zoals sojayoghurt met 
noten, rozijnen of agave siroop.

Pompoenpannenkoekjes

voor 6 pannenkoekjes

170 gram pompoenblokjes
100 gram havermout
2 eieren
2 tl speculaaskruiden
scheutje ongezoete amandelmelk 
of kokosmelk

Benodigdheden: 

Koekenpan

4

Ingrediënten



Ontbijt

Als je bonen uit een pot of blik gebruikt, was deze dan in een 
vergiet en laat het uitlekken.

Snijd de overige groeten in stukken.

Bak de zoete aardappel op middelhoog vuur in een 
koekenpan met olie.

Snijd de avocado door de helft en verwijder de pit 
voorzichtig. 

Schep de avocado eruit met een lepel en snijd deze in 
blokjes.

Bak het ei in een koekenpan met olie.

Leg de spinazie op een bordje en leg daar de gesneden 
groenten en avocado op.

Voeg de bonen bij de zoete aardappel in de pan om deze 
op te warmen.

Leg de zoete aardappel, bonen en het ei op de andere 
groenten. 

Breng het op smaak met je favoriete kruiden en peper en 
zout.

Ontbijt burrito bowl

voor 1 portie:

70 gram zoete aardappel 
50 gram kidneybonen
25 gram spinazie
1 ei
1 tomaat
1 bosui
1/2 avocado
plakjes komkommer
peper en zout

Benodigdheden: 

Koekenpan

5

Ingrediënten



Ontbijt

Bereiding van de granola:

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Smelt de kokosolie in de magnetron.

Doe alle ingrediënten in een kom een roer het goed door 
elkaar.

Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel hier het 
mengsel op. 

Bak de granola in 20 minuten, maar houd het wel in de 
gaten.

Laat het afkoelen voordat je het in een pot doet.

Bereiding van de groene smoothie

Doe alle ingrediënten in een blender en blend alles goed 
door elkaar. Ik snijd de banaan altijd in kleinere stukjes zodat 
het blenden wat makkelijker gaat.

Schep de smoothie in een kom en leg er jouw toppings naar 
keuze op, zoals granola, geraspte kokos, noten, pitten of fruit.

Groene smoothiebowl

Ingrediënten voor granola:

150 gram havermout
40 gram ongezoute noten
40 gram ongezoute pitten
3 el kokosolie
2 el biologische honing
1tl kaneel

Ingrediënten voor 1 portie groene 
smoothie:

1 in plakjes gesneden bevroren 
banaan
2 handjes spinazie
100 ml sojayoghurt
1 tl kaneel

Benodigdheden: 

Keukenmachine

6 

Ingrediënten



Ontbijt

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Snijd de banaan in stukken en maal het samen met de 
havermout fijn in de keukenmachine.

Voeg het eiwit, de melk en de cacao eraan toe en mix het 
nog even goed door.

Bekleed een bakplaat met bakpapier en schep het mengsel 
in 4 rondjes op het bakpapier.

Bak de pannenkoekjes voor 10 minuten in de oven.

Beleg het naar eigen smaak met bijvoorbeeld 
sojayoghurt en fruit.

Chocolade pannenkoekjes uit de oven

Ingrediënten voor 4 pannenkoekjes:

50 gram havermout
20 ml ongezoete amandelmelk
1 banaan
1 eiwit
1/2 el cacao

Benodigdheden: 

Keukenmachine

7

Ingrediënten



Lunch



Lunch

Was en snijd de pompoen en broccoli.

Zet een pan met water op en kook hier de pompoen in.

Voeg de broccoli aan het water toe zodra het water kookt. 

Snijd de rode biet in stukjes.

Snijd de avocado door de helft en verwijder 
voorzichtig de pit. 

Schep de avocado eruit met een lepel.

Leg alle groenten en avocado op een bordje samen met de 
gerookte zalm.

Breng op smaak met je favoriete kruiden en peper en zout.

Deze maaltijd is ook makkelijk om mee te nemen. Bewaar de 
gerookte zalm in een ander bakje dan de groenten, zodat je 
de groenten eventueel in de magnetron kan opwarmen. 

Snijd de avocado wel pas wanneer je het gaat eten. 

Groentenkom met gerookte zalm

voor 1 persoon:

100 gram wilde gerookte zalm
100 gram pompoen
70 gram broccoli
50 gram rode biet
25 gram spinazie
20 gram ongezouten walnoten
1/2 avocado
peper en zout

Benodigdheden: 

Steelpan

1

Ingrediënten



Lunch

Snijd de kipfilet in stukken en kruid het met de gedroogde 
kruiden.

Bak de kipfilet met olijfolie in een koekenpan.

Snijd de avocado door de helft en verwijder 
voorzichtig de pit. 

Schep de avocado eruit met een lepel.

Snijd de tomaat en komkommer in stukken.

Breng op smaak met de fijngehakte koriander en 
peper en zout.

Deze maaltijd is ook makkelijk om mee te nemen.
Snijd de avocado wel pas wanneer je het gaat eten. 

Salade met kip

voor 1 persoon:

80 gram kipfilet
30 gram quinoa
25 gram gemengde sla 
15 gram pompoenpitten
1 tomaat
1/2 komkommer
1/2 avocado
handje fijngehakte koriander
2 tl paprikapoeder
1 tl knoflookpoeder
1 tl komijn
1/2 tl korianderpoeder
peper en zout

Benodigdheden: 

Koekenpan, steelpan

2

Ingrediënten



Lunch

Als je bonen uit blik of een pot gebruikt, was deze dan in een 
vergiet en laat uitlekken.

Snijd de kipfilet in stukken en kruid het met de gedroogde 
kruiden.

Bak de kipfilet met olijfolie in een koekenpan.

Snijd de avocado door de helft en verwijder voorzichtig 
de pit. 

Schep de avocado eruit met een lepel en snijd in stukjes.

Warm de tortilla op volgens de instructies op de verpakking.

Snijd de tomaat in stukjes en leg alle ingrediënten in het 
midden van de tortilla. 

Vouw de tortilla tot een wrap en eet smakelijk.

Deze maaltijd is ook makkelijk om mee te nemen.

Wrap met gekruide kipfilet

voor 2 wraps:

2 maïstortilla’s (lees goed de ver-
pakking! Consenza Tortilla zijn goe-
de van 80% maïs)
80 gram kipfilet
80 gram bonen
25 gram gemengde sla 
1 tomaat
1/2 avocado
handje fijngehakte koriander
2 tl paprikapoeder
1 tl knoflookpoeder
1 tl komijn
½ tl korianderpoeder
peper en zout

Benodigdheden: 

Koekenpan

3

Ingrediënten



Lunch

Kook het ei.

Snijd de sperziebonen in stukken en kook deze ook.

Snijd de kipfilet in stukken en kruid het met de 
gedroogde kruiden.

Bak de kipfilet met olijfolie in een koekenpan.

Bak ook de zoete aardappel in een koekenpan op 
middelhoog vuur tot deze gaar is en breng op smaak met je 
favoriete 
kruiden, peper en zout.

Snijd ook de tomaat in stukken en maak het bord op met alle 
ingrediënten. 

Kipbowl met groenten

voor 1 persoon:

100 gram kipfilet
100 gram sperziebonen
100 gram zoete aardappelblokjes
1 tomaat
1 ei
2 tl paprikapoeder
1 tl knoflookpoeder
1 tl komijn
1/2 tl korianderpoeder
peper en zout

Benodigdheden: 

Koekenpan, steelpan

4

Ingrediënten



Lunch

Kook de quinoa volgens de verpakking.

Was de kikkererwten en laat ze uitlekken mocht je deze uit 
een pot gebruiken.

Snijd de sperziebonen in stukken en kook ze in een pannetje.

Snijd ondertussen de overige ingrediënten in stukken.

Combineer alle ingrediënten op een bord en breng op 
smaak met je favoriete kruiden en een beetje peper en zout.

Deze maaltijd is ook makkelijk om mee te nemen.  Bewaar 
het voor een paar dagen in de koelkast en snijd de avocado 
wel pas wanneer je het gaat eten. 

Groentenkom

voor 1 persoon:

100 gram gekookte rode biet
80 gram sperziebonen
50 gram kikkererwten 
40 gram quinoa
1 tomaat
1/2 avocado
10 gram hazelnoten
peper en zout

Benodigdheden: 

2 Steelpannen

5

Ingrediënten



Lunch

Kook de quinoa volgens de verpakking.

Snijd de kipfilet in stukken en kruid het met de 
gedroogde kruiden.

Bak de kipfilet met olijfolie in een koekenpan.

Snijd de groenten in stukken en leg ze op een bord. 

Schep de zilvervliesrijst in het midden en leg hier de 
gebakken kipfilet op.

Deze maaltijd is ook makkelijk om mee te nemen.  Bewaar 
het voor een paar dagen in de koelkast. Bewaar de kipfilet 
apart als je deze nog wilt opwarmen. 

Salade met kip tandoori

Voor 1 persoon:

100 gram kipfilet
30 gram quinoa
50 gram cherrytomaatjes
2 handjes gemengde sla 
1/2 rode ui
1/4 komkommer
1/4 paprika
3 tl paprikapoeder
2 tl kerriepoeder
2 tl citroensap
1 tl komijn
1 teen knoflook
1 tl gemalen koriander
1/2 tl chillivlokken
1/2 tl kaneel
2 el olijfolie

Benodigdheden: 

Koekenpan, steelpan 

6

Ingrediënten



Lunch

Ontdooi de maïs.

Als je bonen uit blik of een pot gebruikt, was deze dan en laat 
uitlekken in een vergiet.

Snipper de ui en bak deze samen met het gehakt en de 
gedroogde kruiden in een koekenpan.

Snijd de paprika en voeg deze toe aan het gehakt.

Voeg de maïs en de bonen op het laatste toe, zodat ze 
enkel worden opgewarmd.

Was de sla en schep het gehaktmengsel in de slabladeren.

Sla wrap met gehakt

voor 1 persoon:

120 gram bonen
80 gram maïs
80 gram mager gehakt
1/2 paprika
1/2 ui
grote slabladeren
2 tl paprikapoeder
2 tl gemalen koriander
2 tl komijn
1 teen knoflook
peper en zout

Benodigdheden: 

Koekenpan

7

Ingrediënten



Lunch

Kook de quinoa volgens de verpakking.

Giet de olijfolie met de kurkuma, paprikapoeder, peper en 
zout in een kom. Pers de knoflook uit in de kom en marineer 
hier de garnalen in.

Snijd de aubergine in plakjes en bak deze in een koekenpan.
 
Breng op smaak met peper en zout.

Bak de garnalen ook in een koekenpan.

Leg de spinazie op een bord en leg hierover de plakjes 
aubergine en garnalen.

Snijd de walnoten in stukjes en strooi ze over de salade. 

Breng eventueel op smaak met een klein scheutje olijfolie.

Aubergine salade met garnalen

voor 1 persoon:

100 gram garnalen
150 gram aubergine
100 gram komkommer
50 gram spinazie
30 gram quinoa
1 teen knoflook
1/2 tl kurkuma
1/2 tl paprikapoeder
1 el olijfolie
zout en peper
20 gram walnoten
10 gram zonnebloempitten

Benodigdheden: 

Koekenpan, steelpan

Ingrediënten

8



Lunch

Snijd de avocado door de helft en lepel het vruchtvlees eruit.

Snijd de courgette in stukken en bak het in een koekenpan.

Warm de falafel op in de magnetron en snijd de 
cherrytomaatjes door de helft.

Leg de spinazie op een bordje en leg hier vervolgens alle 
ingrediënten op.

Garneer met sesamzaadjes en breng op smaak met peper 
en zout.

Falafel bowl

voor 1 persoon:

6 falafel balletjes
4 cherrytomaatjes
150 gram courgette
25 gram spinazie
1/2 avocado
25 gram hummus

Benodigdheden: 

Koekenpan

Ingrediënten

9



Lunch

Als je bonen uit een blik of pot gebruikt, was deze dan in een 
vergiet en laat uitlekken.

Kook de zilvervliesrijst volgens de verpakking.

Kruid de kipfilet met de kruiden en een beetje peper en zout.

Bak de kipfilet met olijfolie in een koekenpan.

Snijd ondertussen de bosui, tomaat en avocado in stukken.

Verwarm de bonen in een steelpannetje.

Schep alle ingrediënten in een kommetje en breng de 
avocado eventueel op smaak met een beetje peper.

Garneer met fijngesneden verse koriander.

Kip met groenten

voor 1 persoon:

100 kipfilet
100 gram bonen
50 gram komkommer
30 gram zilvervliesrijst
1 tomaat
1 bosui
½ avocado
2 tl paprikapoeder
1 tl knoflookpoeder
1 tl komijn
½ tl korianderpoeder
½ tl kurkuma
peper en zout
handje verse koriander

Benodigdheden: 

Koekenpan, steelpan

Ingrediënten

10



Avondeten



Avondeten

Snijd de bloemkool in kleine roosjes.

Snijd de ui en de knoflook en fruit deze voor 3-4 minuten in 
een middelgrote soeppan.

Pluk de tijmblaadjes.

Zet het vuur lager en voeg het water, kokosmelk, bloemkool 
en alle kruiden toe in de pan en laat dit voor 15 minuten 
zachtjes koken.

Snijd de kipfilet in stukjes en bak deze met peper en zout in 
een koekenpan.

Pureer de inhoud van de pan met een staafmixer en laat het 
vervolgens nog 30 minuten op zacht vuur koken.

Proef de soep en breng het eventueel op smaak met wat 
extra zout en peper.

Verdeel de kipfilet over de kommen en schep de soep 
hierover. 

Heerlijk om te garneren met wat verse blaadjes tijm 
en granaatappelpitjes.

Bloemkoolsoep

voor 4 personen:

1 bloemkool
400 gram kipfilet
500ml water
250ml kokosmelk
1 ui
1/2 granaatappel
3 takjes tijm
1 el kerriepoeder
2 tl komijn
2 tl paprikapoeder
2 tl gedroogde oregano
1 handje verse koriander
2 knoflooktenen
peper en zout

Benodigdheden: 

Spoeppan, koekenpan, staafmixer

1

Ingrediënten



Avondeten

Was de bonen en maïs en laat ze uitlekken in een vergiet.

Kook de zilvervliesrijst volgens de verpakking.

Snijd de kipfilet in stukken en kruid het met de gedroogde 
kruiden.

Bak de kipfilet met olijfolie in een koekenpan.

Snijd de tomaat in stukken en schep alle ingrediënten 
op een bord.

Bereiding guacamole 

Snijd de avocado door de helft en verwijder voorzichtig de 
pit. 

Schep de avocado eruit met een lepel en prak het met een 
vork.

Snijd de tomaat, ui en koriander fijn en roer deze door de 
avocado.

Pers het teentje knoflook met een knoflookpers en voeg deze 
toe aan de avocado. 

Breng op smaak met komijn, peper en zout en roer goed 
door elkaar.

Proef de guacamole en voeg eventueel extra peper of zout 
toe.

Burritobowl

voor 1 persoon:

80 gram kipfilet
100 gram bonen
50 gram zilvervliesrijst
50 gram maïs
1 tomaat

Kipkruiden:
2 tl paprikapoeder
1 tl knoflookpoeder
1 tl komijn
½ tl korianderpoeder
peper en zout

Guacamole:
½ avocado
¼ tomaat
¼ ui
1 teentje knoflook
½ tl komijn
handje verse koriander
peper en zout

Benodigdheden: 

Koekenpan, steelpan

2

Ingrediënten



Avondeten

Schil en rasp de gember.

Meng in een kleine kom de tamari, sesamolie, verse gember, 
geperste knoflook en de gemalen peper.

Marineer de zalm hier voor minstens 10 minuten in.

Verwarm de oven voor op 180 graden en bekleed een 
bakplaat met bakpapier.

Leg de zalm in het midden van de bakplaat.

Snijd de broccoli en wortel en leg deze bij de zalm op de
bakplaat.

Giet de marinade over de zalm en bak alles voor 10 minuten 
in de oven.

Serveer de zalm met wat sesamzaadjes.

Zalm Teriyaki uit de oven

voor 1 persoon:

100 gram wilde zalm 
100 gram broccoli
100 gram wortels
50 gram groene asperges
1 cm verse gember
2 el tamari of sojasaus low natrium
1 knoflookteen
1 tl sesamolie
1/2 tl gemalen peper
Sesamzaadjes
peper en zout

Benodigdheden: 

Steelpan, oven

3

Ingrediënten



Avondeten

Kook de quinoa volgens de verpakking. 

Verwarm de oven voor op 160 graden.

Snijd de courgette over de lengte door de helft en plaats ze 
in een ovenschaal voor 10 minuten in de oven.

Pel ondertussen de garnalen en leg ze in een schaaltje.

Snijd de tomaat en het sjalotje zo fijn mogelijk of pureer ze 
tot een massa.

Giet het tomatenmengsel bij de garnalen en pers de 
knoflook erboven uit.

Breng de garnalen nog meer op smaak met komijn, kurkuma 
en peper en zout.

Leg de garnalen in de courgettebootjes en bak ze voor 10 
minuten in de oven.

Snijd de avocado in blokjes en verdeel deze over de bootjes 
met eventueel wat verse koriander.

Courgettebootjes met garnalen

voor 2 personen:

200 gram garnalen
100 gram quinoa
1 courgette
1 tomaat
1 teentje knoflook
1 avocado
1/2 sjalotje
1/2 tl komijn
1/2 tl kurkuma
peper en zout

Benodigdheden: 

Ovenschaal
Staafmixer
Oven

4

Ingrediënten



Avondeten

Snijd en kook de pompoen tot beetgaar. 

Snijd de kipfilet in stukken en kruid het met de gedroogde 
kruiden.

Bak de kipfilet en de ui met olijfolie in een koekenpan.

Grill de asperges en cherrytomaatjes in een pan met olijfolie 
en breng ze op smaak met peper en zout. 

Kip met asperges

voor 1 persoon:

150 gram groene asperges
100 gram pompoen
100 gram kipfilet
50 gram cherrytomaatjes
20 gram walnoten
1/2 ui
2 tl paprikapoeder
1 tl komijn
1 tl gemalen koriander
1/4 tl cayennepeper
peper en zout

Benodigdheden: 

Koekenpan, steelpan

5

Ingrediënten



Avondeten

Snijd de witvis in stukken en kruid het met de gedroogde 
kruiden.

Laat de stukken witvis even staan, zodat de kruiden in de vis 
trekken.

Snijd de avocado en tomaat in stukjes en verwarm de taco’s 
volgens de verpakking.

Snijd de zoete aardappel en pompoen in stukken en bak ze 
in een koekenpan met wat olijfolie op middelhoog vuur.

Bak de witvis ook met olijfolie in een andere koekenpan.

Schep de gebakken groenten op een bordje en breng op 
smaak met een beetje peper en zout.

Voeg alle ingrediënten in de taco’s en serveer met een 
partje limoen. 

Vistaco’s

Ingrediënten voor 1 persoon:

3 maïstaco’s
100 gram witvis
70 gram zoete aardappel
70 gram pompoen
1 tomaat
1/2 avocado
1 limoen
fijngesneden verse koriander

Viskruiden:
2 tl peterselie.
1/4 tl zout.
1/4 tl zwarte peper
halve tl knoflookpoeder
snufje cayennepeper
2 tl paprikapoeder
1/2 tl nootmuskaat

Benodigdheden: 

2 Koekenpannen
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Avondeten

Als je linzen en kikkererwten uit blik of pot gebuikt, spoel ze 
dan goed af onder de kraan en laat het uitlekken in een 
vergiet.

Snijd de ui in stukken en de knoflook in dunne plakjes.

Fruit de ui met de knoflook en olijfolie in een grote 
hapjespan of wok.

Voeg de stukken kipfilet toe en bak deze aan beide kanten 
goed aan.

Voeg de koriander, peper en zout en het water toe en laat 
het 2 minuutjes op gemiddeld vuur koken.

Voeg de tomatenblokjes eraan toe en laat het 10 minuten 
doorkoken.

Snijd de pompoen en zoete aardappel in stukken en kook dit 
voor 
10 minuten.

Als laatste mag je de kikkererwten en linzen aan de 
kipfilet toevoegen en dit nog 2 minuten warm laten worden.   

Proef de schotel en breng het eventueel nog meer op smaak 
met peper, zout of cayenne.

Serveer het met de gekookte zoete aardappel.

Kip met linzenschotel

Voor 4 personen:

360 gram kipfilet
200 ml water
400 gram tomatenblokjes uit blik
400 gram linzen
200 gram pompoen
200 gram zoete aardappel
200 gram kikkererwten 
1 ui
3 teentjes knoflook
3 tl koriander
1 tl cayennepeper
peper en zout

Benodigdheden: 

Grote hapjespan of wok, steelpan
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Avondeten

Snijd de courgette in stukken.

Snipper de ui en knoflook en fruit in een pan.

Voeg de courgette en het water hieraan toe en laat het 10 
minuten koken.

Breng ondertussen de kipfilet op smaak met peper en zout 
en bak met olijfolie in een koekenpan.

Pureer de courgette met een staafmixer of keukenmachine.

Breng de soep opnieuw aan de kook en voeg de kruiden en 
de amandelmelk eraan toe.

Snijd de kipfilet in stukken en voeg deze toe aan de soep toe.

Verdeel de soep over de soepkommen.

Snijd de hazelnoten en verse koriander en garneer de soep 
hiermee.

Je kan ook variëren door de kipfilet te vervangen voor
 gerookte of gebakken zalm. Dit is ook erg lekker en krijg je 
meteen goede vetten binnen.

Courgettesoep

Ingrediënten voor 2 porties:

200 gram kipfilet
500 ml water
200 ml ongezoete amandelmelk of 
kokosmelk
1 grote courgette
1 prei
1 teentje knoflook
30 gram hazelnoten
2 tl korianderpoeder
1 tl komijn
½ paprikapoeder
peper en zout
handje verse koriander

Benodigdheden: 

Koekenpan, soeppan
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Avondeten

Was de bonen en maïs en laat ze uitlekken in een vergiet.

Snijd de kipfilet en ui in stukken en kruid het met de 
gedroogde kruiden.

Bak de kipfilet en ui met olijfolie in een koekenpan.

Verwarm de taco’s volgens de verpakking.

Snijd de tomaat in stukjes en schep alle ingrediënten in de 
taco’s.

Bereiding guacamole:

Snijd de avocado door de helft en verwijder 
voorzichtig de pit. 

Schep de avocado eruit met een lepel en prak het met een 
vork.

Snijd de tomaat,ui fijn en koriander fijn en roer deze door de 
avocado.

Pers het teentje knoflook met een knoflookpers en roer deze 
ook door de avocado.

Breng op smaak met komijn, peper en zout en roer goed 
door elkaar.

Proef de guacamole en voeg eventueel extra peper of zout 
toe.

Taco’s met kip

voor 2 taco’s:

2 maïstaco’s
80 gram kipfilet
100 gram bonen
50 gram maïs
1 tomaat
1/2 ui
2 tl paprikapoeder
1 tl komijn
1 tl gemalen koriander
1/4 tl cayennepoeder
1 tl knoflookpoeder
peper en zout

Guacamole:

½ avocado
¼ tomaat
¼ ui
1 teentje knoflook
½ tl komijn
verse koriander
peper en zout

Benodigdheden: 

Koekenpan
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Snacks



Snacks

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Snijd de zoete aardappel in blokjes en kook deze voor 
10 minuten.

Klop de eieren met en garde en mix deze met de overige 
ingrediënten tot een geheel beslag. 

Giet de zoete aardappel af en pureer het met een 
staafmixer of vork.

Snijd de chocolade in stukjes.

Roer de chocolade en de zoete aardappelpuree goed door 
het beslag en giet het in de ingevette muffinvormpjes.

Bak de muffins voor 30-35 minuten in de oven.

Zoete aardappel cupcakes

Ingrediënten voor 10 cupcakes:

400 gram zoete aardappel
180 gram havermout
130 ml amandelmelk ongezoet
1,5 ei
1 tl bakpoeder
1 tl kaneel
40 gram pure chocolade (ik heb 
90% gebruikt)
snufje zout

naar smaak honing

Deze cupcakes zijn ideaal om van 
te voren te maken, zodat je 
’s ochtends je ontbijtje al klaar hebt. 
Even opwarmen en je bent klaar om 
te gaan.

Benodigdheden: 

Steelpan en muffintray
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Snacks

Rasp de wortel en snipper het uitje.

Voeg alle ingrediënten samen bij elkaar in een kom en roer 
goed door elkaar.

Laat dit een paar minuten staan, zodat de havermout alle 
vocht kan opnemen.

Schep het mengsel in rondjes in een koekenpan en bak de 
koekjes op middelhoog vuur gaar.

Gebruik eventueel een kookring om mooie rondjes te maken.

Wortelkoekjes

Ingrediënten voor 10 koekjes:

300 gram wortel
30 gram havermout
2 eieren
1/4 ui
1 teentje knoflook
1 tl kurkuma
1 tl komijn
½ tl korianderpoeder
handje koriander
peper

Benodigdheden: 

Koekenpan
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Snacks

Zorg ervoor dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn 
voor een mooier resultaat. Wanneer je koude ingrediënten 
hebt, worden deze namelijk niet goed opgenomen 
tijdens de bereiding.

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Meng de meel samen met de bakpoeder en het zout goed 
door elkaar.

Klop het ei goed los met een garde tot het een beetje 
schuimt.

Prak de banaan met een vorm en smelt de kokosolie in de 
magnetron. Zorg ervoor dat het niet te warm is, maar net 
warm genoeg zodat het smelt.

Mix de banaan samen met de gesmolten boter op een lage 
stand en voeg al mixend de agave, het vanille extract en als 
laatste het ei eraan toe tot het een geheel is.

Voeg vervolgens tijdens het mixen beetje bij beetje de droge 
ingrediënten aan het beslag toe.

Laat dit mengsel een paar minuten staan, zodat de 
kokosvezels zich kunnen volzuigen. Snijd de pure chocolade 
in stukjes en roer deze door het beslag.

Verdeel het beslag over de muffinpapiertjes in de muffin tray 
en druk de apart gehouden chocolade chips in de cupcakes.
Bak de cupcakes in 25 minuten.

Gebruik een sateprikker om te kijken of de cupcakes naar 
wens zijn en laat ze op een rooster afkoelen

Bananen cupcakes

voor 6 cupcakes

1 rijpe banaan
1/2 ei
2 tl bakpoeder
50 ml agave siroop
3 tl vanille extract
60 gram kokosmeel
60 ml ongezoete amandel of 
kokosmelk
50 gram kokosolie
30 gram pure chocolade (80%)
snufje zout

Benodigdheden: 

Muffintray, muffin papiertjes, mixer
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Snacks

Spoel de kikkererwten onder de kraan af en laat deze 
uitlekken.

Houd een paar kikkererwten apart.

Mix de kikkererwten samen met het sap van de halve citroen, 
de tahini pasta en de knoflook samen tot een gladde massa.

Voeg een of meerdere eetlepels aan de massa toe wanneer 
je deze te dik vind.

Voeg naar smaak peper en zout toe. 

Besprenkel de hummus met de olijfolie en bestrooi het met 
de kikkererwten en wat grove peper.

Hummus

voor 2 personen:

200 gram kikkererwten uit blik
een halve citroen
1 el tahini pasta
1 teentje knoflook
 peper en zout
extra vierge olijfolie

Benodigdheden: 

een staafmixer of keukenmachine
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Snacks

Spoel de kikkererwten onder de kraan en laat deze uitlekken.

Snijd de rode bieten in stukken.

Mix de kikkererwten en de rode bieten samen met het sap 
van de citroen, de tahini pasta en de knoflook tot een gladde 
massa.

Voeg een of meerdere eetlepels water aan de massa toe als 
je deze te dik vind.

Voeg naar smaak peper en zout toe. 

Rode bieten hummus

Ingrediënten voor 4 personen: 

400 gram kikkererwten uit blik
250 gram rode biet
1 citroen
2 el tahini pasta
2 teentjes knoflook
peper en zout

Benodigdheden: 

een staafmixer of keukenmachine
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Snacks

Verwarm de oven voor op 150 graden.

Was de bonen en laat ze uitlekken in een vergiet.

Vet de tortilla’s aan beide kanten met olijfolie in en 
besprenkel met zout.

Snijd de tortilla’s in partjes en leg ze op het rooster van de 
oven.

Bak de nacho’s voor 15 minuten in de oven.

Snijd ondertussen de tomaat, ui en koriander in stukjes en 
roer door elkaar.

Meng de komijn, peper en zout door de sojayoghurt.

Leg de tortilla’s op een bord en schep hier de losse 
toppings op.

Garneer eventueel met jalapeno’s.

Bereiding guacamole:

Zie bereiding recept Diner 7. Taco’s met kip.
 

Totopos (nacho’s) met guacamole

3 maïstortilla’s (lees goed de ver-
pakking! Consenza Tortilla zijn 
goede van 80% maïs)
100 gram bonen
100 ml sojayoghurt
1 tomaat
1/2 ui
verse koriander
olijfolie
1/2 tl komijn
peper en zout

Guacamole:

1 avocado
1 teentje knoflook
1/2 tomaat
1/4 ui
1/2 tl komijn
handje verse koriander
peper en zout
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Snacks

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Laat de rozijnen in warm water wellen.

Snijd de chocolade in stukken.

Prak de bananen fijn met een vork in een kom.

Snijd de appels in stukjes en pureer de helft in een 
keukenmachine tot appelmoes.

Voeg de appelmoes toe aan de geprakte bananen.

Kluts het ei en voeg dit aan het appelbananenmengsel toe. 

Voeg vervolgens de overige ingrediënten aan het mengsel 
toe en meng het goed door elkaar.

Bekleed de cakevorm met bakpapier en giet het mengsel in 
de cakevorm.

Bak het bananenbrood in 35 minuten in de oven.

Prik met een cocktailprikker in het brood om te kijken of het 
brood naar wens is.

Appelbanaanbrood

Ingrediënten voor 1 brood:

200 gram havermout
2 bananen
2 groene appels
1 ei
3 tl bakpoeder
2 tl kaneel
50 gram rozijnen
40 gram pure chocolade (ik heb 
90% gebruikt)

Benodigdheden: 

keukenmachine of staafmixer
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