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Inhoudsopgave
Ontbijt

Lunch

Avondeten

Snacks

1. Ei groenten muffins

2. Warme havermout appeltaart

3. Groenten omelet uit de oven

4. Chocolade overnight oats met aardbeien

5. Zoete aardappel met ei, tomaat en avocado 

6. Fruit parfait

7. Havermout pannenkoek uit de oven

8. Appel peer crumble 

9. Ei paprika

1. Snelle salade garnalen

2. Vrolijke rode kool salade

3. Snelle tonijn salade

4. Wrap met kip en bonen

5. Quinoa salade met kipfilet

6. Kleine sla wraps met kip

7. Tonijn bowl

1. Gevulde zoete aardappel met kip

2. Vispakketje uit de oven

3. Broccolisoep

4. Kip met gewokte groenten en cashewnoten

5. Gevulde courgette met gehakt

6. Groenten met falafel 

7. Tortilla met kipgehakt 

8. Gevulde paprika met kipgehakt

1. Pompoenbrood

2. Falafel

3. Kalkoenfilet rolletjes

4. Appelnotentaartje 

5. Maiskoekjes



Ontbijt



Ontbijt

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Kluts de eieren in een kom.

Spoel de mais in een vergiet af en laat het uitlekken.

Snijd de courgette, prei en paprika in stukjes en combineer 
het samen in een kom.

Voeg de mais hieraan toe en breng het op smaak met de 
kruiden.

Maal de havermout fijn in een keukenmachine en roer door 
de groenten.

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

Giet de geklutste eieren erover heen en plaats het in de 
oven.

Bak de muffins in 25 minuten.

Ei groenten muffins

voor 6 muffins:

8 eiwitten of 4 eieren
1/2 courgette
1/2 prei
1/2 paprika
1/2 blikje mais
verse koriander
kurkuma
peper en zout

Benodigdheden: 

Muffintray, vergiet
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Ingrediënten



Ontbijt

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Snijd de appel en walnoten in kleine stukjes en rasp de 
wortels.

Roer alle ingredienten goed door elkaar in een kom en schep 
het in een kleine ovenschaal.

Bak de warme havermout in 25 minuten terwijl je je 
klaarmaakt voor de dag.

Warme havermout appeltaart

voor 1 persoon:

1 groene appel
150 ml ongezoete amandelmelk 
150 gram wortel
30 gram havermout
20 gram walnoten
2 tl ceylon kaneel

Benodigdheden: 

Ovenschaal (ongeveer 15x15cm) 
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Ingrediënten



Ontbijt

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Snijd de pompoen in stukken en kook deze voor 15 minuten 
tot het beetgaar is.

Snijd de tomaat in plakjes en de overige groenten in stukjes.

Giet een beetje olijfolie in een koekenpan en fruit de ui in 3 
minuten.

Voeg de paprika en prei hieraan toe en bak deze 3 minuten 
mee.

Voeg vervolgens de spinazie, paprikapoeder en komijn hier-
aan toe en bak deze slechts 1 minuut mee.

Vet een ovenschaal met kokosolie in en schep de groenten 
hierin.

Voeg hier de eieren aan toe, prik eventueel het eigeel even in 
en breng het op smaak met peper en zout.

Leg de plakjes tomaat hierop en bak de groenten omelet 
voor 15 minuten in de oven.

Groenten omelet uit de oven

voor 1 persoon:

2 eieren + 2 eiwitten
150 gram pompoen
50 gram prei
1 handje spinazie
1 tomaat
1/2 ui
1/2 paprika
1/2 theelepel paprikapoeder
1/2 theelepel komijn
peper en zout
olijfolie

Benodigdheden: 

Koekenpan, ovenschaal
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Ingrediënten



Ontbijt

Roer alle ingrediënten goed door elkaar en laat het een 
nacht in de koelkast staan.

Voeg ’s ochtends alleen nog wat toppings toe, zoals 
aardbeien, noten, bosbessen of kokosrasp.

Je kan dit recept ook meteen voor 4 dagen maken, zodat je 
elke ochtend een ontbijtje in de koelkast hebt staan.

Chocolade havermout met aardbeien

voor 1 persoon:

50 gram havermout
75 gram wortel
150 ml ongezoete amandelmelk of 
kokosmelk
1 el pure cacaopoeder
1 tl biologische honing

Benodigdheden: 

Glazen potjes
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Ingrediënten



Ontbijt

Snijd de zoete aardappel in stukjes en bak deze op 
middelhoog vuur in olijfolie tot ze volledig gebakken zijn.

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 ui fijn en roer deze door de avocado met
peper en zout.

Bak de bacon en ei ook in een pan.

Serveer met de gemengde sla en cherrytomaatjes en breng 
de zoete aardappel en ei op smaak met wat peper en zout.

Zoete aardappel met ei, tomaat en avocado

voor 1 persoon:

100 gram zoete aardappel
30 gram cherrytomaatjes
1 handje gemengde sla
2 plakjes kalkoen bacon
1 ei
1/2 avocado
1/4 ui

5

Ingrediënten



Ontbijt

Roer de eerste 3 ingrediënten in een kom door elkaar en 
laat dit een nachtje staan, zodat de chia zaadjes het vocht 
kunnen opnemen.

Schep ’s ochtends een eerste laag van het yoghurtmengsel 
in 2 glazen potten. 

Verdeel de helft van het fruit over de potten en verdeel 
vervolgens de granola hierover.

Herhaal de eerste 2 stappen en je ontbijtje is klaar.

Fruit parfait

voor 1 portie:

150 ml plantaardige yoghurt of
50 gram fruit naar keuze
40 gram havermout
1 el chia zaadjes
1/2 el honing

Benodigdheden: 

Glazen potjes
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Ingrediënten



Ontbijt

Verwarm de oven voor op 200 gram.

Snijd de pompoen in stukken en kook deze tot het goed 
zacht is.

Giet de pompoenstukken af en maak ze samen met de
havermout fijn in de keukenmachine.

Voeg het eiwit en kaneel eraan toe en mix het nog even 
door.

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

Bak de pannenkoek in 10 minuten.

Beleg naar eigen smaak met bijvoorbeeld sojayoghurt en 
fruit.

Havermout pannenkoek uit de oven

voor 1 pannenkoek:

50 gram havermout
50 gram pompoen
1 eiwit
1 tl ceylon kaneel

Benodigdheden: 

Keukenmachine
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Ingrediënten



Ontbijt

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Schil en snijd de appel en peer in stukjes en bestrooi 
ze met de kaneel en agavesiroop.

Hussel dit goed door elkaar.

Vet de ramekins in met de kokosolie en schep de stukjes 
appel en peer erin.

Hak de noten fijn en verdeel de notenstukjes over 
de ramekins.

Bak de appel peer crumble in 20-25 minuten gaar 
in de oven terwijl je je klaarmaakt voor de dag.

Appel peer crumble

voor 2 porties:

1 appel
1 peer
2 tl kaneel
2 tl biologische honing
30 gram noten
kokosolie om in te vetten

Benodigdheden: 

2 ramekins
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Ingrediënten



Ontbijt

Snijd 3 ringen van ongeveer 1,5 cm met een scherp mes uit 
de rode paprika. Het mes moet scherp zijn, zodat je recht kan 
snijden anders loopt het ei eruit wanneer je deze erin giet.

Snijd de rest van de paprika waar geen ringen van gemaakt 
zijn fijn en snipper het uitje.

Bak de paprikaringen aan één kant in een koekenpan met 
olijfolie voor zo’n 4 minuten. 

Draai ze om en leg hier de fijn gesneden ui en paprika in en 
voeg het ei er direct aan toe. 

Laat dit zo’n 4-5 minuten garen met de deksel op de pan op 
een laag vuur.

Voeg wat verse koriander toe en bestrooi de 
gevulde paprikas ringen met wat peper en zout.

Ei paprika ringen

voor 1 persoon:

1 rode paprika
1/4 ui
3 eieren
paar takjes verse koriander
peper en zout

Benodigdheden: 

Koekenpan
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Ingrediënten



Lunch



Lunch

Snijd de sperziebonen en kook ze tot beetgaar.

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

Snijd tomaat en wortel in stukken.

Van de komkommer kan je door middel van een spirelli 
sliertjes maken. Heb je deze niet, dan kan je deze natuurlijk 
in stukjes snijden.

Was de sla en spinazie en leg alle groenten op een bord.

Bak de garnalen in een koekenpan.

Leg de garnalen op de salade en strooi wat fijngesneden 
koriander erover.

Snijd de avocado door midden en in stukjes. 

Breng de avocado eventueel op smaak met wat peper.

Deze salade kan je ook goed meenemen naar kantoor. 

Snelle salade met garnalen

voor 1 persoon:

120 gram garnalen
100 gram wortel
50 gram sperziebonen
20 gram walnoten
2 handjes gemengde sla 
1 tomaat
1 avocado
1/4 komkommer
1 teen knoflook
1/2 tl kurkuma
1/2 tl paprikapoeder
2 el olijfolie
zout en peper
evt verse koriander
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Ingrediënten



Lunch

Pel de sinaasappel en snijd alle ingrediënten in stukjes.

Verdeel de slamelange over de borden en leg hier alle 
andere ingrediënten op.

Maak de dressing door de olijfolie, de honing en 
dijonmosterd met elkaar in een schaaltje te mengen.

Verdeel ook de dressing over de borden.

Vrolijke rode kool salade

voor 2 personen:

200 gram gerookte kipfilet
200 gram verse rode kool 
80 gram quinoa
50 gram gemengde slamelange
8 cherrytomaatjes
1 sinaasappel
1/2 komkommer
1/2 paprika
1 el extra vierge olijfolie
1 el honing
1 el dijonmosterd
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Ingrediënten



Lunch

Snijd de tomaat en appel in stukken.

Van de komkommer kan je door middel van een spirelli 
sliertjes maken. Heb je deze niet, dan kan je deze natuurlijk in 
stukjes snijden.

Was de spinazie en leg alle ingrediënten op een bord.

Strooi de sesamzaadjes over het bord.

Deze salade kan je ook goed meenemen naar kantoor. 

Snelle tonijn salade

voor 1 persoon:

1 blikje tonijn op waterbasis (102 
gram uitlekgewicht)
30 gram quinoa 
25 gram slamelange 
25 gram spinazie
1 appel
1 tomaat
1/2 komkommer
1/2 avocado

eventueel een klein handje 
sesamzaadjes
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Ingrediënten



Lunch

Giet de olijfolie samen met alle kruiden in een schaal en roer 
goed door.

Snijd de kipfilet in stukjes en leg deze in de schaal. Roer de 
kipfilet goed door de kruiden en laat deze even staan.

Was de bonen in een vergiet en laat deze uitlekken.

Snijd ondertussen de rode ui, tomaat en komkommer in 
stukjes.

Snijd de avocado doormidden en prak deze in een kom.

Voeg de helft van de rode ui en de helft van de tomaat toe 
en roer dit goed door elkaar.

Pers de knoflook erboven en breng het op smaak met peper 
en zout.

Bak de kipfilet in koekenpan tot het gaar is.

Bereid de tortilla’s volgens de verpakking en leg alle 
ingrediënten in het midden van de tortilla, zodat je deze 
gemakkelijk kan omvouwen.

Wrap met kip en bonen

voor 2 wraps:

2 maïstortilla’s  
(lees goed de verpakking!  
Consenza Tortilla zijn goede van 
80% maïs) 

80 gram kipfilet
1 el olijfolie
1 el komijn
1 el kurkuma
1 el korianderpoeder
½ el cayennepoeder
½ el paprikapoeder

100 gram kidney bonen
1 tomaat
1/2 rode ui
1/4 komkommer
1/2 avocado
1 teentje knoflook
sla
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Ingrediënten



Lunch

Kruid de kipfilet met de kruiden en laat dit even intrekken.

Bereid de quinoa volgens de verpakking.

Was de groenten en snijd in stukken.

Kook de sperziebonen beetgaar.

Leg de spinazie op een bord en verdeel de tomaatjes en 
komkommer hierover.

Bak de kipfilet met wat olijfolie in een koekenpan.

Snijd de kipfilet in stukken zodra deze gaar is.

Leg de quinoa en kipfilet over de groenten en verdeel de 
pitten over het bord.

Eventueel besprenkelen met extra vierge olijfolie.

Salade met kipfilet

voor 1 persoon:

100 gram kipfilet
100 gram komkommer
100 gram sperziebonen
30 gram bladspinazie
4 cherrytomaatjes
1/2 avocado
10 gram zonnebloempitten
1 tl paprikapoeder
1/2 tl knoflookpoeder
1/2 tl korianderpoeder
1/2 tl uienpoeder
1/2 tl zout
1/4 tl peper

Tip: Je kan ook sperziebonen uit het
vriesvak kopen. Dat scheelt je tijd.
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Ingrediënten



Lunch

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

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

Bak de kipfilet met olijfolie in een koekenpan.

Snijd de tomaat, komkommer en verse koriander in stukjes.

Voeg de maïs en de bonen als laatste toe aan de kipfilet, 
zodat ze enkel worden opgewarmd.

Was de sla en schep de kipfilet in de slabladeren. 
 
Verdeel de stukjes tomaat, komkommer en verse
koriander over de slabladeren.

Snijd de avocado doormidden en in stukjes. Verdeel de stuk-
jes avoado ook over de slabladeren.

Kleine sla wraps met kip

voor 1 persoon:

100 gram kipfilet
100 gram komkommer
100 gram bonen
50 gram maïs
1 tomaat
grote slabladeren
1/2 avocado
2 tl paprikapoeder
1 tl knoflookpoeder
1 tl komijn
1 tl korianderpoeder
peper en zout
verse koriander

Benodigdheden: 

Koekenpan
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Ingrediënten



Lunch

Snijd de pompoen in stukken en kook deze voor 10 minuten.

Snijd ondertussen de tomaat en avocado in stukken en laat 
het blikje tonijn uitlekken.

Bak de stukken pompoen vervolgens in een koekenpan en 
kruid ze met een beetje knoflookpoeder, komijn en zout en 
peper.

Leg alle ingrediënten op een bordje en breng op smaak met 
wat peper. 

Garneer met een handje ongezouten noten en pitten.

Tonijn bowl

Voor 1 persoon:

1 blikje tonijn op waterbasis (102 
gram uitlekgewicht)
100 gram pompoen
25 gram spinazie
1 gekookt ei
1 tomaat
1/2 avocado
peper

Benodigdheden: 

Koekenpan
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Ingrediënten



Avondeten



Avondeten

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Prik met een vork of mes meerdere keren in de zoete 
aardappel.

Leg de zoete aardappel op een ovenschaal en smeer deze 
in met olijfolie.

Bak de zoete aardappel voor 45 minuten in de oven.

Snijd ondertussen de paprika, ui en knoflook.

Snijd en bak de groenten met de knoflook in een koekenpan. 

Voeg de tomatenpuree samen met het water hieraan toe 
op laag vuur.

Breng het op smaak met komijn, paprikapoeder, peper en 
zout.

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

Snijd de kipfilet in stukjes zodra deze gaar is en houd het 
warm met aluminiumfolie.

Snijd de zoete aardappel aan de bovenkant in over de 
lengte en vul deze met het tomatenmengsel.

Leg de stukjes kipfilet hierop en garneer met koriander. 

Gevulde zoete aardappel met kip

voor 1 persoon:

150 gram zoete aardappel
100 gram kipfilet
80 gram courgette
1/2 paprika
1/2 ui
1 knoflookteen
2 el tomatenpuree
3 el water
1/2 tl komijn
1/2 tl paprikapoeder
koriander
olijfolie
peper en zout

Benodigdheden: 

Ovenschaal, 2 koekenpannen
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Ingrediënten



Avondeten

Bereid de quinoa volgens de verpakking.

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Pak een groot stuk aluminiumfolie en besprenkel deze in het 
midden met olijfolie.

Leg hier de plakjes aubergine op.

Leg vervolgens de vis op de aubergine en breng deze op 
smaak met peper en zout.

Snijd de courgette en tomaat in plakjes en leg deze over de 
vis.

Breng het op smaak met koriander, peper en zout.

Vouw de folie naar binnen zodat het een pakketje wordt.

Zorg ervoor dat het pakketje goed dicht is.

Bak het pakketje in ongeveer 20 minuten. 

Let op, de baktijd is afhankelijk van het formaat van de vis. 

Controleer of de vis gaar is.

Serveer met de rijst en een citroenpartje.

Vispakketje uit de oven

voor 1 persoon:

120 gram kabeljauw of wilde zalm
100 gram aubergine
70 gram courgette
50 gram quinoa
1 tomaat
korianderpoeder
peper en zout
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Ingrediënten



Avondeten

Snijd de broccoli in kleine roosjes(gehele stronk ook in 
stukken snijden) en snijd de prei en ui fijn.

Fruit de uien voor 4 minuten met de knoflooktenen 
uitgeperst erbij.

Voeg de prei en broccoli erbij en roerbak deze 1 minuut mee.
Blus af met het water.

Voeg nu de kokosmelk en alle kruiden toe en laat dit
15 minuten koken op een wat lagere temperatuur.

Pluk de tijmblaadjes en kneus deze wat tussen je vingers. 
Voeg ze vervolgens toe aan de soep.

Zet een schone en droge koekenpan op het vuur en rooster 
hierin de pijnboompitjes enkele minuten op een gemiddelde 
temperatuur. Zet deze hierna apart in een kommetje.

Bak de spekjes in een koekenpan krokant en leg deze daarna 
op wat keukenpapier. 

Inmiddels heeft de soep lang genoeg gekookt en kan je deze 
met de staafmixer pureren.

Proef of de soep goed op smaak is en voeg eventueel nog 
wat toe.

Serveer de soep met wat garnering zoals op de foto. 
Je hebt nu een heerlijk soep vol met vitamines.

Broccolisoep

voor 2 personen:

400 gram broccoli 
150 gram prei 
1 ui 
1 bakje biologische spekjes 
4 takjes verse tijm 
40 gram pijnboompitten 
200 ml kokosmelk 
500 ml water 
2 tenen knoflook 
2 tl kerriepoeder 
1 tl kurkuma 
1 tl komijnpoeder 
peper en zout 

Benodigdheden: 

Staafmixer
Koekenpan
Soeppan
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Ingrediënten



Avondeten

Snijd de kipfilet in stukjes en kruid het met de gedroogde 
kruiden en peper en zout.

Bereid de quinoa volgens de verpakking.

Als je witte bonen uit blik gebruikt, was deze dan goed onder 
de kraan in een vergiet en laat het uitlekken.

Snijd de groenten in stukken.

Fruit de ui in olijfolie met de knoflook.

Voeg de kipfilet hieraan toe en bak deze mee totdat het 
gaar is.

Voeg nu ook de paprika en courgette toe en laat deze 
meebakken.

Vervolgens mag je de bonen en doperwten toevoegen om 
warm te laten worden.

Als laatst mag de quinoa erbij. 

Schep alles voorzichtig om en verdeel het over de borden.

Strooi verse koriander over de borden.

Kip met gewokte groente

voor 1 persoon:

100 gram kipfilet
30 gram quinoa
80 gram witte bonen
50 gram courgette
30 gram doperwten
1/2 paprika
1/2 ui
1/2 tl kurkuma
1/2 tl paprikapoeder
1/2 tl komijn
1 teen knoflook
verse koriander
peper en zout
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Avondeten

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Snijd de courgette over de lengte doormidden.

Lepel het vruchtvlees eruit. (deze kan je misschien van de 
week weer gebruiken in een ander gerecht)

Als je bonen en maïs uit blik gebruikt, was deze dan goed 
onder de kraan in een vergiet en laat het uitlekken.

Snijd de knoflook fijn en kruid het gehakt ermee samen met 
de gedroogde kruiden en peper en zout. 

Snijd de paprika en ui in stukjes en bak deze in een pan.
Voeg het gehakt eraan toe en bak deze heel kort aan in de 
pan.

Leg de courgettebootjes in een ovenschaal.

Schep het gehaktmengsel in de courgettebootjes en bak het 
voor 20 minuten in de oven.

Gevulde courgette met gehakt

voor 2 bootjes:

120 gram mager rundergehakt
40 gram kidneybonen
30 gram maïs
1 courgette
1/2 paprika
1/2 ui
1 tl paprikapoeder
1 tl korianderpoeder
1 teentje knoflook
snufje chilipoeder
peper en zout
verse koriander
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Ingrediënten



Avondeten

Breng een steelpan aan de kook en kook hier de 
pompoenblokjes in voor 10 minuten.

Kook de sperziebonen voor 5 minuten.

Snijd de ui en het teentje knoflook in stukjes en fruit deze in 
een koekenpan. 

Voeg de sperziebonen eraan toe en bak deze 
oor 2 minuten.

Warm de falafelballetjes op en dien het bordje op met 
alle ingrediënten.

Breng op smaak met wat peper en eventueel een 
beetje zout.

Groenten met falafel

voor 1 portie:

5 falafel balletjes
150 gram pompoenblokjes
100 gram sperziebonen
1/2 ui
25 gram hummus
1 teentje knoflook
peper en zout

Benodigdheden: 

Steelpan
Koekenpan

6

Ingrediënten



Avondeten

Was de maïs en ijsbergsla en laat deze in een vergiet 
uitlekken.

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

Snijd de tomaat, ui en avocado in stukken.

Bak de kipgehakt met olijfolie in een koekenpan.

Verwarm de tortilla’s volgens de aanwijzing op de verpakking 
en leg alle ingrediënten in het midden, zodat je de tortilla kan 
vouwen.

Tortilla met kipgehakt

voor 2 tortilla’s:

2 maïstortilla’s (lees goed de ver-
pakking! Consenza Tortilla zijn goe-
de van 80% maïs)
80 gram kipgehakt
1 tomaat
50 gram zwarte bonen
50 gram maïs
25 gram ijsbergsla
1/2 avocado
1/2 ui
2 tl paprikapoeder
1 tl knoflookpoeder
1 tl komijn
½ tl korianderpoeder
peper en zout

Benodigdheden: 

Ovenschaal
Staafmixer
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Ingrediënten



Avondeten

Bereid de rijst volgens de verpakking.

Snijd de paprika doormidden en verwijder de zaadlijsten.

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

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Snijd de tomaat in stukjes.

Bak de kipgehakt half gaar in een koekenpan met olijfolie en 
voeg hier alle kruiden, de bonen en tomaat aan toe.

Vul de twee helften van de paprika met het gehaktmengel 
en wat verse koriander.

Bak de paprika met vulling in de oven af voor 15 minuten.

Halve gevulde paprika met kipgehakt, bonen

voor 1 persoon:

100 gram kipgehakt
30 gram zilvervliesrijst
80 gram zwarte bonen
1 paprika 
1 tomaat
paar takjes verse koriander
1 tl komijn
1 tl gemalen koriander
1 tl knoflookpoeder
1/2 tl chilipoeder

Benodigdheden: 

Koekenpan
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Snacks



Snacks

Zorg ervoor dat de eieren en melk op kamertemperatuur zijn.

Schil de pompoen, verwijder de pitten en draden en snijd de 
pompoen in stukken.

Zet een pan met water en de pompoenstukjes op voor 15 
minuten.

Zet ondertussen de andere ingrediënten klaar.

Verwarm de oven voor op 170 graden.

Maal de havermout fijn in een keukenmachine.

Pureer de pompoen met een staafmixer tot een glad geheel 
en voeg vervolgens de kruiden en de bakpoeder eraan toe. 

Roer het pompoenmengsel goed door.

Ontpit de dadels en maal ze fijn in een keukenmachine.
Voeg de pompoenpuree hieraan toe en mix het nogmaals 
goed door.

Mix vervolgens de melk en de eieren erdoor.

Roer tenslotte ook de rozijnen door het pompoenmengsel.
Bekleed een bakvorm of cakevorm met bakpapier en giet 
het pompoenmengsel hierin.

Verdeel de pompoenpitten op de bovenkant en bak het 
pompoenbrood in 50 minuten.

* Je kunt de dadels ook vervangen door agavesiroop 
of honing.

Pompoenbrood

Voor 14 plakjes uit 1 brood:

500 gram pompoen
250 gram havermout
3 eieren of 6 eiwitten
100 ml amandelmelk
70 gram rozijnen
4 dadels
1 el bakpoeder
1 el speculaaskruiden
3 tl kaneel
1 tl kardemom
handje pompoenpitten

Benodigdheden: 

Cakevorm
Keukenmachine

1
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Snacks

Laat de pot kikkererwten uitlekken in een vergiet en spoel ze 
met water. Laat ook dit vervolgens uitlekken.

Maak van de havermout bloem in de keukenmachine en 
zet apart.

Snijd de ui en de knoflooktenen fijn.

Fruit de ui samen met de knoflook in een koekenpan.

Schep de kikkererwten in de keukenmachine bij de bloem en 
voeg de overige ingrediënten eraan toe. 

Meng alles samen tot een grof mengsel.

Voeg naar smaak peper en zout toe. 

Maak je handen vochtig met wat olijfolie, zodat het mengsel 
minder aan je handen kan blijven kleven en draai er balletjes 
van.

Verwarm een klein scheutje olijfolie in de koekenpan en bak 
de falafel per 4/5 stuks  in 10 minuten mooi bruin. Ik vind zelf 
een klein scheutje meer dan genoeg. Dan worden ze niet zo 
vettig en zijn ze heerlijk.

  Falafel

voor 16 stuks:

400 gram kikkererwten (pot of blik)
1 el havermout
3 teentjes knoflook
1/2 ui
1 el komijn
2 tl kurkuma
1/2 tl cayennepeper
handje peterselie
handje koriander
peper en zout
olijfolie

Benodigdheden: 

Keukenmachine
Koekenpan
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Snacks

Snijd de tomaat en komkommer in plakken en vervolgens 
doormidden, zodat je halve maantjes krijgt.

Leg een plakje kalkoenfilet op een plank en beleg met 
hummus.

Leg in het midden tomaat en komkommer en rol de 
kalkoenfilet op.

Herhaal dit met de overige plakjes kalkoenfilet.

Kalkoenfilet rolletjes

voor 8 rolletjes:

8 kalkoenfilet plakjes
50 gram hummus
1 tomaat
1/4 komkommer
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Snacks

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd ze in 
dunne plakjes.

Pureer de helft van de plakjes tot appelmoes met behulp 
van een keukenmachine of staafmixer.

Vet een ovenschaal of taartvorm in met kokosolie of bekleed 
het met bakpapier.

Meng de helft van het kaneel door de plakjes appel en leg 
deze in de ovenschaal of taartvorm. 

Verdeel de appelmoes over de plakjes appel.

Hak de walnoten en hazelnoten grof in een keukenmachine.

Maal de helft van de havermout tot meel in een 
keukenmachine en meng deze met de noten.

Voeg de overige havermout toe aan het notenmengsel.

Ontpit de dadels en maal deze fijn in een keukenmachine 
totdat er een stroperige massa ontstaat.

Voeg de dadels, de overige kaneel en de gesmolten 
kokosolie toe aan het notenmengsel en meng alles goed 
door elkaar met de hand totdat de dadels goed verdeeld 
zijn.

Verdeel het mengsel over de appelmoes en bak de taart in 
20 - 25 minuten gaar in de oven.

Appelnotentaartje

voor 1 taartje:

6 appels
60 gram havermout
60 gram walnoten
25 gram hazelnoten
4 tl kaneel
4 medjoul dadels
50 gram rozijnen
30 ml gesmolten kokosolie
kokosolie om in te vetten

Benodigdheden: 

Ovenschaal of taartvorm van 20 cm
Bakpapier
Keukenmachine
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Snacks

Laat het blikje maïs uitlekken in een vergiet en spoel ze goed 
af.

Kluts ondertussen de eieren in een kom.

Pers de knoflooktenen fijn en voeg deze bij de 
geklutste eieren.

Snipper de halve ui en voeg deze toe aan het mengsel.
Voeg de uitgelekte maïs, de komijn en de ketoembar bij het 
mengsel.

Breng het mengsel op smaak met peper, zout en de 
fijngehakte koriander.

Roer alles goed door elkaar.

Verhit de 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 koekjes te maken.

Draai ze om wanneer het ei gestold is. Let erop dat het 
mengsel stevig is geworden, zodat het niet breekt.

Heerlijk om te serveren met guacamole of een tomatendip. 

Tip: Voeg ook eens een handje garnalen toe aan het 
mengsel.

Maiskoekjes

voor 10 koekjes:

1 blikje maïs van 300 gram
2 eieren
1/2 ui
2 teentjes Knoflook
1 theelepel komijn
1 theelepel ketoembar gedroogde 
korianderpoeder
verse koriander
peper en zout
olijfolie of kokosolie

Benodigdheden: 

vergiet
kom
koekenpan
eventueel een rond vormpje
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