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Ontbijt



Ontbijt

Snijd de pompoen in blokjes en kook ze voor 20 minuten.

Zet ondertussen alle andere ingrediënten klaar.

Maal de havermout tot meel in de keukenmachine, tenzij je 
liever een grovere structuur hebt.

Maal ook de noten in een keukenmachine tot er een
kruimelige massa ontstaat.

Verwarm de oven voor op 200 graden en vet een 
ovenschaal in met kokosolie.

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

Giet het mengsel in de ovenschaal en bak het voor 
40 minuten in de oven.

Serveer met toppings naar keuze, zoals groene appel, 
blauwe bessen en kaneel.

* Ideaal als meal prep voor 5 ontbijtjes om te bewaren in de 
koelkast. ‘S ochtends alleen even opwarmen in de 
magnetron en je ontbijtje is klaar. 

Gebakken pompoen havermout

Ingrediënten voor 5 porties:

250 gram pompoen
200 ml melk ongezoete amandel of 
kokosmelk
2 eieren
100 gram havermout
100 gram walnoten
100 gram hazelnoten
1 el honing
2 tl kaneel

Benodigdheden: 

Keukenmachine
Ovenschaal

1

Ingrediënten



Ontbijt

Verwarm de oven voor op 170 graden.

Snijd alle groenen in stukjes en kluts de eieren.

Bak de groenten in een ovenvaste pan.

Voeg de fijngesneden koriander, komijn en peper en zout 
eraan toe.

Giet het geklutste ei erover en plaats de pan in de oven.

Bak de Frittata in 15 minuten tot het ei volledig gestold is.

Ondertussen kan je je klaarmaken voor de dag.

Groenten Frittata

voor 1 persoon :

3 eieren of 6 eiwitten
60 gram courgette
60 gram broccoli
25 gram spinazie
1 tomaat
1/2 ui
handje verse koriander
1 tl komijn
peper en zout

Benodigdheden: 

Koekenpan

2

Ingrediënten



Ontbijt

Verwarm de ovenschaal op 180 graden.

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

Bedek het havermoutmengsel met de bosvruchten.

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

Gebakken havermout met bosvruchten

voor 2 porties:

60 gram havermout
50 gram bosvruchten
50 ml ongezoete amandelmelk
1 ei
1 tl ceylon kaneel

Benodigdheden: 

Ovenschaal

3

Ingrediënten



Ontbijt

Snijd de courgette en tomaat in plakjes en de zoete 
aardappel in blokjes.

Breek de eieren in een kom, voeg naar smaak peper en zout 
toe en klop het los met een garde.

Schenk een scheutje olijfolie in een koekenpan en schenk het 
ei hierin.

Roer rustig met de spatel over de bodem en blijf roeren 
wanneer het ei meer gaat stollen.  

Bak ondertussen de plakjes bacon, de courgette en de zoete 
aardappel blokjes op middelhoog vuur in een andere pan.

De courgette en de zoete aardappel kan je op smaak 
 brengen met komijn, peper en zout.

Roerbakei met groenten en bacon

voor 1 persoon

2 eieren
2 plakjes biologische bacon
1 tomaat
100 gram courgette
50 gram zoete aardappel
25 gram spinazie

Benodigdheden: 

2 Koepenpannen

4

Ingrediënten



Ontbijt

Maal de havermout in een keukenmachine fijn tot meel.

Mix alle ingrediënten goed door elkaar.

Verwarm een koekenpan met een beetje olijfolie of kokosolie.

Bak de pannenkoekjes in de koekenpan per 2 of 3 stuks.

Je kunt ze omdraaien wanneer de onderkant gestold is.

Garneren kan je naar eigen smaak doen met bijvoorbeeld 
sojayoghurt, (bevroren) fruit of kokossnippers.

Havermoutpannenkoekjes

voor 5 pannenkoekjes

70 gram havermout

30 ml ongezoete amandelmelk
1 tl kaneel
snufje zout

Benodigdheden: 

Keukenmachine
Koekenpan

5

Ingrediënten



Ontbijt

Kluts de eieren in een kommetje met een garde en voeg hier 
een snufje kurkuma aan toe.

Bak het ei met olijfolie in een koekenpan. 

Snijd de komkommer en tomaat in plakjes.

Leg het gebakken ei op een bordje en leg hier de sla en 
gerookte zalm op.

Leg hier vervolgens de tomaat en komkommer en breng op 
smaak met peper en tomaat.

Rol het ei voorzichtig tot een wrap en je ontbijtje is klaar.

Omelet wrap met zalm

voor 1 wrap:

1 en 1 eiwit
handje gemengde sla
50 gram wilde gerookte zalm
1 tomaat
1/4 komkommer
kurkuma
peper en zout

Benodigdheden: 

1 koekenpan

6

Ingrediënten



Ontbijt

Rasp de courgette.

Breng de melk samen met de havermout en courgette aan 
de kook in een pannetje.

Zet het vuur lager en blijf roeren om aanbranden te 
voorkomen.

Laat het een paar minuten opstaan.

Snijd de pure chocolade in stukken en voeg meer toppings 
naar keuze toe, zoals noten of fruit.

Warme havermout met courgette

voor 1 portie:

60 gram havermout
50 gram courgette
170 ml ongezoete amandelmelk of 
kokosmelk
20 gram pure chocolade 
(minstens 80%)
1 tl ceylon kaneel

Benodigdheden: 

Rasp
1 steelpan

7

Ingrediënten



Lunch



Lunch

Kook de quinoa zoals op de verpakking. 

Marineer de garnalen met alle ingrediënten en zet dit apart.

Snijd de groenten in stukjes en leg deze op een bordje.

Halveer de avocado, snijd de helft in stukjes en leg deze ook 
op het bordje.

Bak de garnalen in een pannetje tot ze gaar zijn en leg ze bij 
de groenten.

Garneer het met verse koriander en sesamzaadjes.

Deze maaltijd is ook makkelijk om mee te nemen naar 
kantoor. Bewaar de gebakken garnalen en quinoa in een 
ander bakje dan de groenten, zodat je deze in de magnetron 
kan opwarmen.

Snijd de avocado wel pas wanneer je het gaat eten, anders 
wordt deze bruin. 

Pokebowl met garnalen

voor 1 kom:

100 gram garnalen
100 gram wortel
80 gram cherrytomaatjes
50 gram komkommer
30 gram quinoa
1/2 rode ui
1/2 avocado
peper en zout

Marinade voor de garnalen:
1 teentje knoflook
1 tl paprikapoeder
1 el olijfolie
1/2 tl cayennepeper

Benodigdheden
Steelpan
Koekenpan

1

Ingrediënten



Lunch

Snijd de komkommer, cherrytomaatjes en rode ui in stukjes.

Warm de falafel op in de magnetron.

Bereid de tortilla’s volgens de verpakking.

Voeg de kruiden bij de yoghurt roer goed door elkaar.
 
Breng de saus op smaak met peper en zout.

Schep wat saus in het midden van de tortilla en leg hier de 
overige ingrediënten op, zodat je de tortilla 
gemakkelijk kan omvouwen.

Wrap met falafel

voor 2 wraps:

2 maïstortilla’s (lees goed de 
verpakking! Consenza Tortilla zijn 
goede van 80% maïs)
6 falafel balletjes 
25 gram gemengde sla
6 cherrytomaatjes
1/4 komkommer
1/4  rode ui 

Voor de saus:
50 ml sojayoghurt of Griekse 
yoghurt
½ tl korianderpoeder of verse 
koriander
1 mespuntje komijn
peper en zout

2

Ingrediënten



Lunch

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

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

Snijd de zoete aardappel, tomaat en avocado in blokjes.

Bak de kipfilet met olijfolie in een koekenpan en de zoete 
aardappel in een andere pan.

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

* Deze maaltijd is ook makkelijk om mee te nemen naar 
kantoor. Even opwarmen in de magnetron en je lunch is 
klaar. 

Snijd de avocado wel pas wanneer je het gaat eten. 

Mexicaanse bowl

voor 1 persoon:

100 gram kipfilet
70 gram zoete aardappel
50 gram bonen
50 gram maïs
1 tomaat
1/2 avocado
2 tl paprikapoeder
1 tl knoflookpoeder
1 tl komijn
½ tl korianderpoeder
peper en zout

Benodigdheden
2 Koekenpannen

3

Ingrediënten



Lunch

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

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

Snijd de tomaat en rode ui in stukken.

Was de ijsbergsla voorzichtig zodat het hele stukken blijven 
en leg deze op elkaar op een snijplank.

Was en snijd de zoete aardappel in stukken.

Bak de kipfilet met olijfolie in een koekenpan en de stukken 
zoete aardappel in een andere pan op middelhoog vuur.

Verwarm de bonen in wat water in een steelpan.

Snijd de kipfilet in stukken en leg deze in het midden van de 
ijsbergsla.

Leg de bonen, maïs, rode ui en tomaat op de kipfilet en rol 
de ijsbergsla voorzichtig in een wrap.

Serveer de wrap met de zoete aardappel ernaast.

Sla wrap met kip

voor 1 persoon:

100 gram kipfilet
80 gram zoete aardappel
80 gram bonen
50 gram maïs
1 tomaat
1/4 ijsbergsla
1/2 rode ui
2 tl paprikapoeder
1 tl knoflookpoeder
1 tl komijn
½ tl korianderpoeder
peper en zout

Benodigdheden
Steelpan
2 Koekenpannen

4

Ingrediënten



Lunch

Kook de quinoa volgens de verpakking.

Was en snijd de sperziebonen en kook ook deze beetgaar.

Snijd de rode ui, de cherrytomaatjes en de verse koriander 
in stukjes.

Leg de gemengde sla op een bord en leg daar de gesneden 
groenten op.

Schenk de extra vierge olijfolie in een schaaltje en roer de 
koriander met een beetje peper en zout erdoor.

Leg de makreel op het bord en dresseer met de olijfolie.

Pel en snijd het eitje door midden en je lunch is klaar.

* Deze maaltijd is ook makkelijk om mee te nemen naar 
kantoor

Makreel salade

voor 1 portie:

1 blikje makreel in water (88 gram 
uitlekgewicht)
100 gram sperziebonen
30 gram quinoa
2 handjes gemengde sla
8 cherrytomaatjes
1 gekookt ei
1/2 rode ui
1 el extra vierge olijfolie
1 handje verse koriander
peper en zout

Benodigdheden
Steelpan

5

Ingrediënten



Lunch

Snijd de bloemkool in roosjes en maal deze fijn in de 
keukenmachine. 

Snipper de uit en pers de knoflooktenen. Bak deze 
3-4 minuten in de wok totdat de uien glazig zijn.

Snijd ondertussen de paprika, courgette en aubergine in 
kleine stukjes en bak deze voor 5 minuten mee.

Voeg nu de bloemkool en alle kruiden toe en wok dit voor 
5 minuten. 

Proef of het op smaak is en voeg nog eventueel wat extra 
zout toe.

Breek de eieren in een kom, voeg naar smaak peper en zout 
toe en klop het los met een garde.

Schenk een scheutje olijfolie in een koekenpan en schenk het 
ei hierin.

Roer rustig met de spatel over de bodem en blijf roeren 
wanneer het ei meer gaat stollen.  

Wanneer dit klaar is voeg je het roerbakei toe aan de 
bloemkoolnasi.

Bloemkoolnasi met kip en roerbakei

voor 2 personen:

1/2 bloemkool
200 gram kipfilet
3 eieren
1 ui
1/2 aubergine
1/4 courgette
1/2 paprika
bosje verse koriander
2 tl paprikapoeder
2 tl komijn
2 knoflooktenen
peper en zout

Benodigdheden
Keukenmachine
Wok of koekenpan

6

Ingrediënten



Lunch

Snijd de kipfilet in blokjes en kruid het met de paprikapoeder, 
komijn en peper en zout.

Zet een pan water op en snijd ondertussen de broccoli en 
sperziebonen in stukjes.

Kook de gesneden sperziebonen voor 7 minuten en voeg 
dan de broccoli toe. 

Laat dit nog 5 minuten doorkoken, zodat ze nog een beetje 
een bite hebben en breng na het afgieten op smaak met 
een beetje komijn en peper.

Bak de kipfilet in een koekenpan met olijfolie en snijd 
ondertussen ook de zoete aardappel in blokjes.

Bak de zoete aardappel in een andere koekenpan om 
middelhoog vuur tot dat ze zachter zijn geworden, maar net 
niet uit elkaar vallen wanneer je ze opschept.

Leg al deze ingrediënten op een bordje.

Rooster eventueel de pijnboompitten in een koekenpan.

Breng de zoete aardappel op smaak met een beetje zout.

Haal de pitjes uit de granaatappel en snijd de bosui in 
stukjes.

Garneer met de granaatappelpitjes, de gesneden bosui en 
eventueel wat geroosterde pijnboompitjes in himalayazout.

Kip met groenten en granaatappel

voor 1 persoon:

100 gram kipfilet
100 gram zoete aardappel
80 gram broccoli
70 gram sperziebonen
1 bosui
1/4 granaatappel
1 tl paprikapoeder
1 tl komijn
peper en zout

 

Benodigdheden
Steelpan
2 Koekenpannen

7

Ingrediënten



Lunch

Kook de quinoa volgens de verpakking.

Snijd de courgette en de bosui in plakjes en de
cherrytomaatjes doormidden.

Rasp of snijd de wortel fijn.

Bak de courgetteplakjes in een koekenpan en voeg voor de 
laatste 2 minuten de asperges eraan toe.

Breng het rundvlees op smaak met peper en zout en bak 
deze ook in een pan.

Leg de spinazie op een bordje en hierover alle groenten.

Laat het rundvlees even rusten, snijd het dan in reepjes en 
leg deze ook op het bordje.

Breng op smaak met peper.

Salade met beefreepjes

voor 1 portie:

100 gram rundvlees
100 gram courgette
50 gram groene asperges
60 gram cherrytomaatjes
50 gram wortel
30 gram quinoa
1 bosui
25 gram spinazie
peper en zout

Benodigdheden
Steelpan
Koekenpan

8

Ingrediënten



Lunch

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Doe alle droge ingrediënten voor de kipfilet in een kom.

Klop de eieren met een garde in een andere kom.

Haal de kipfilet door het eimengsel en druk het vervolgens 
rondom in de kokosmeel.

Leg de kipfilet in een ingevette ovenschaal en bak deze voor 
20 minuten in de oven.

Snijd de ingrediënten voor de salade in stukken, leg alles in 
een kommetje en er een scheutje extra vierge olijfolie over. 

Meng alle ingrediënten voor de saus goed door elkaar.

Snijd de kipfilet in repen zodra deze gaar is en serveer het 
met de salade en de saus.

Salade met kip in kruidenkorstje

voor 2 porties:

200 gram kipfilet
2 el amandelmeel of kokosmeel
2 eieren
1 el kokosrasp
1 tl komijn
1 tl paprikapoeder
1 tl knoflookpoeder
zout en peper

Saus:
1,5 el honing
1 el sojasaus minder zout of tamari 
1 tl sesamolie

Salade:
1/4 ijsbergsla
1 avocado
1/2 komkommer
1/2 rode ui
extra vierge olijfolie

Benodigdheden: 

Ovenschaal

9

Ingrediënten



Avondeten



Avondeten

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Was en snijd de pompoen in stukken en kook tot ze gaar zijn.

Snijd ondertussen de kipfilet diep in. Voorzichtig, want je bent 
er snel te ver doorheen.

Snijd de paprika in stukken en voeg deze samen met de 
peterselie, knoflook en het ei in de keukenmachine en 
vermaal dit goed met elkaar. 

Voeg nu ook de pistachenoten toe en maal dit kort mee 
zodat het een klein beetje grof blijft.

Vul de kip met het mengsel en rol de kip in met bacon.

Bak de kip in een ovenschaal gaar in 20 minuten in de oven.

Snijd ondertussen de courgette en ui in stukjes.

Bak de pompoen stukjes met de stukjes courgette en ui in 
een pan met olijfolie en breng op smaak met wat 
paprikapoeder, knoflook en peterselie.

Snijd de cherrytomaatjes doormidden en voeg deze op het 
laatst toe aan de gebakken groenten.

Serveer de gebakken groenten naast de gevulde kipfilet.
 

Gevulde kipfilet met groenten

voor 2 personen:

200 gram kipfilet
1/2 rode paprika
20 gram gepelde ongezouten 
pistachenoten
1 eiwit
4 plakjes biologische bacon
1 bosje peterselie
1 knoflookteen
2 tl paprikapoeder
peper en zout

Groenten ernaast:

200 gram pompoen
200 gram courgette
100 gram cherrytomaatjes
1 ui

Benodigdheden
Steelpan
Ovenschaal

1

Ingrediënten



Avondeten

Snijd de pompoen, wortel en ui in stukken en de teentjes 
knoflook in dunne plakjes.

Zet een grote pan op middelhoog vuur met olijfolie en bak 
hier de gesneden wortel en ui met knoflook in.

Voeg de gedroogde kruiden en peper en zout hieraan toe en 
laat dit al roerend ongeveer 10 minuten bakken tot de 
groenten zachter zijn.

Voeg hier vervolgens de pompoen en water aan toe en 
breng dit aan de kook.

Zet het vuur lager zodra het kookt en laat het 30 minuten 
zachtjes pruttelen.

Breng ondertussen de kipfilet op smaak met peper en zout 
en snijd deze in stukken.

Bak de kipfilet met olijfolie in een koekenpan.

Pureer de soep met een staafmixer en proef of de soep op 
smaak is. 

Voeg indien nodig meer kruiden, peper en zout toe.
Rooster de hazelnoten even in een droge pan.

Voeg de stukken kipfilet aan de soep toe en verdeel deze 
over de soepkommen.

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

Pompoensoep

voor 4 personen:

1 kg pompoen
360 gram kipfilet
100 gram wortel
1 ui
800 ml water
200 ml amandelmelk ongezoet
2 teentjes knoflook
1 el gedroogde tijm
3 tl gedroogde salie
3 tl paprikapoeder
2 tl kurkuma
peper en zout
80 gram hazelnoten
handje verse koriander
 

Benodigdheden
Grote soeppan
Koekenpan

2

Ingrediënten



Avondeten

Bereid de quinoa volgens de verpakking.

Snijd de ui, de sperziebonen en kipfilet in stukken en de knof-
look in dunne plakjes.

Bak de kipfilet rondom aan met olijfolie, de ui en de 
knoflookplakjes in een diepe koekenpan.

De kipfilet hoeft nog niet helemaal gaar te zijn, want het 
gaat straks nog zachtjes koken.

Was de sinaasappel goed en snijd deze door midden.

Rasp en pers de sinaasappel en voeg deze samen met de 
kruiden en de tomatenblokjes toe aan de kipfilet.

Laat dit voor ongeveer 10 minuten zachtjes pruttelen.

Was en snijd ondertussen de sperziebonen.

Proef de sinaasappelkip en voeg eventueel meer kruiden toe.

Serveer de sinaasappelkip met de quinoa.

Sinaasappelkip met tomatensaus

voor 2 personen:

200 gram kipfilet
1 blik tomatenblokjes
2 teentjes knoflook
1/2 ui
1 tl paprikapoeder
1 tl komijn
1/2 tl cayennepeper
1/2 sinaasappel voor de sap en rasp
peper en zout

80 gram quinoa
200 gram sperziebonen

Benodigdheden
Steelpan
Koekenpan

3

Ingrediënten



Avondeten

Verwarm de oven voor op 180 graden

Snijd de pompoen in tweeën en gaar de pompoen met de 
open zijde op een bakplaat voor 45 minuten in de oven.

Snijd ondertussen de kipfiltet in stukken en maal deze samen 
met 1 teen knoflook en spinazie tot een massa in 
de keukenmachine.

Snijd de ui fijn en de tweede teen knoflook heel fijn en bak 
deze voor 3-4 minuten.

Voeg het kipmengsel eraan toe en bak deze gaar. 
Hak tijdens het bakken goed door de kip zodat het fijn blijft 
zoals gehakt.

Snijd de overige groenten en bak deze enkele minuten mee.

Ondertussen is de pompoen klaar en kan je deze makkelijk 
uithollen. Bewaar het vruchtvlees van de pompoen en voeg 
deze toe aan de kip en groenten.

Breng de vulling op smaak met de komijn, peper en zout.

Vul de pompoen en bak deze nog verder af in de oven voor 
10 minuten.

Je kan de pompoen inclusief schil eten. Geniet ervan!

Gevulde pompoen

voor 2 personen:

1 kleine flespompoen
160 gram kipfilet
1 bosje koriander
50 gram spinazie
1 bosui
1/4 aubergine
1/2 ui
2 teentjes knoflook
peper en zout
2 tl komijn
 

Benodigdheden
Keukenmachine
Wok of koekenpan

4

Ingrediënten



Avondeten

Kook de bruine rijst volgens de verpakking. 

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

Snijd de kipfilet en ui in stukjes en kruid het met de 
paprikapoeder, komijn, knoflookpoeder en peper en zout.

Bak de ui en kipfilet in een diepe koekenpan of wok.

Snijd ondertussen de tomaten en paprika in stukken en voeg 
alle groenten bij de kipfilet.

Roer alles goed door elkaar en bak het nog een paar 
minuten.

Serveer met de bruine rijst en wat verse koriander.

Mexicaanse schotel

voor 2 personen:

200 gram kipfilet
200 gram bruine bonen
120 gram maïs
60 gram bruine rijst
2 tomaten
1/2 paprika
1/2 ui
2 tl paprikapoeder
1 tl komijn
1 tl knoflookpoeder
peper en zout
handje verse koriander

Benodigdheden
Wok of diepe koekenpan
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Avondeten

Kook de rijst volgens de aanwijzing op de verpakking

Maal de sereh samen met een scheutje olijfolie in een 
keukenmachine. 

Voeg de overige ingrediënten voor de currypasta toe en 
maal het gezamenlijk tot een mooi pasta.

Snijd de kipfilet in blokjes van 2 cm. 

Verhit olie in een wok en bak de kipfilet rondom aan. 

Schep de kipfilet in een kommetje en zet apart.

Bak de curry voor enkele minuten op hoog vuur in de wok. 
Dit zorgt ervoor dat de smaken vrij komen.

Voeg de kipfilet en kokosmelk aan de currypasta toe en laat 
het op laag vuur door pruttelen tot de saus wat is ingedikt.

Dop en snij ondertussen de boontjes in stukjes en voeg ze 
voor de laatste 8 minuten toe.

Serveer de kip curry met de rijst.

Kip curry

voor 2 personen:

Currypasta
1/2 ui
2 cm gember
4 tenen knoflook
0,5 limoen
1 el tomatenpuree
1 tl kurkuma
2 tl garam masala 
1 el vissaus
1 handje koriander
scheutje olijfolie
3 cm sereh - citroengras
0,5 tl zout
1 rode peper naar smaak

Overige ingrediënten:
200 gram kipfilet
200 gram sperziebonen
80 gram bruine rijst
200 ml kokosmelk
olijfolie

Benodigdheden
Steelpan
Wok of koekenpan
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Avondeten

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Kook de quinoa volgens de verpakking.

Was en snijd de broccoli en wortel in stukjes.

Leg de gesneden broccoli en wortel in een ovenschaal en 
besprenkel ze met olijfolie, peper en zout.

Hussel de groenten, zodat de olijfolie wordt verdeeld over de 
groenten en bak het voor 10 minuten.

Kruid de zalm met de kruiden, peper en zout en bak de zalm 
in een koekenpan.

Snijd tot slot de komkommer en je avondeten is klaar.

Zalm met quinoa en broccoli

voor 1 persoon:

100 gram wilde zalm
100 gram broccoli
100 gram wortel
100 gram komkommer
25 gram gemengde sla
20 gram ongezouten walnoten
1 tl dille
1/2 tl knoflookpoeder
olijfolie
peper en zout

Benodigdheden
Ovenschaal
Kleine koekenpan
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Avondeten

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

Bak de kipfilet met olijfolie in een koekenpan.

Snijd de pompoen in blokjes en kook het voor 10 minuten.

Snijd ondertussen ook de rode biet in stukken en bak deze 
samen met de pompoen rondom even aan in een pan.

Breng de pompoen op smaak met peper en zout en leg alle 
ingrediënten op een bord.

Gebakken groenten met kip

voor 1 portie:

100 gram kipfilet
200 gram rode biet
100 gram pompoen
50 gram gemengde sla
10 gram pompoenpitten
1 tl paprikapoeder
1 tl knoflookpoeder
1 tl komijn
1/2 tl korianderpoeder
peper en zout

Benodigdheden: 

Koekenpan
Steelpan
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Avondeten

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Kook de bruine rijst volgens de verpakking.

Maal de pistachenoten en pijnboompitten met 1 el olijfolie en 
de citroensap in een keukenmachine.

Verdeel het mengel goed over de kabeljauwfilet.

Bak de kabeljauwfilet in een ovenschaal met erom heen de 
doperwten voor 10 minuten in de oven.

Leg het kabeljauwfiletje op een bord en verdeel hier rondom 
de sla en doperwten.

Vis met kruidenkorst en venkel 

voor 1 persoon:

1 kabeljauwhaasje (100 gram)
100 gram sperziebonen
75 gram doperwten
50 gram bruine rijst
25 gram veldsla
20 gram gepelde ongezouten 
pistachenoten
1 el pijnboompitten
1 tl citroensap
1 el olijfolie

Benodigdheden: 

Keukenmachine
Ovenschaal

9

Ingrediënten



Snacks



Snacks

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Snijd de walnoten, courgette en chocolade in stukken.

Prak de bananen fijn met een vork in een kom.

Kluts het ei en voeg dit aan de geprakte bananen toe. 

Roer dit goed door elkaar.

Maal de havermout met de courgette fijn en roer dit ook 
door het banaan ei mengsel.

Voeg vervolgens de overige ingrediënten aan het mengsel 
toe en roer 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.

Bananenbrood

200 gram havermout
200 gram courgette
3 bananen
1 ei 
3 tl bakpoeder
1 vanille stokje
2 tl kaneel
50 gram walnoten
40 gram pure chocolade (minstens 
80% gebruikt)

Benodigdheden: 

Keukenmachine
Bakvorm

1

Ingrediënten



Snacks

Rasp de courgette met een grove rasp en laat het uitlekken 
in een vergiet.

Kluts ondertussen het ei in een kom.

Maal de havermout fijn in een keukenmachine.

Pers de knoflookteen fijn en voeg deze bij het geklutste ei.

Snipper de halve ui en voeg deze toe aan het mengsel.

Voeg de uitgelekte courgette, de komijn, de paprikapoeder 
en de ketoembar bij het mengsel.

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

Courgettekoekjes

1 courgette
40 gram havermout
1 ei
0,5 ui
1 teentje knoflook
1 theelepel komijn
0,5 theelepel paprikapoeder
0,5 theelepel korianderpoeder 
verse koriander
peper en zout
olijfolie of kokosolie

Benodigdheden: 

Koekenpan
Eventueel rond vormpje
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Snacks

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Maal de havermout fijn in een keukenmachine. 

Voeg hier de kokosmeel, het bakpoeder en het kaneel aan 
toe en meng het allemaal goed door elkaar.

Smelt de kokosolie in de magnetron, maar niet te warm.

Voeg al kloppend de kokosolie, melk ei aan de meel toe tot 
een mengsel.

Voeg naar smaak maple syrup toe en laat het enkele 
minuten staan, zodat alles goed in de kokosmeel kan trekken.

Snijd de appel en het chocolade in stukje en spatel dit ook 
door het beslag.

Verdeel het beslag over de muffin papiertjes in de de muffin 
tray en bak ze in 35 minuten.

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

Kokosmuffins met appel en chocolade

voor 6 muffins:

1 groene appel
30 gram pure chocolade (minstens 
80%)
75 gram havermout
75 gram kokosmeel
1 ei
120 ml ongezoete amandelmelk of 
kokosmelk
50 ml kokosolie
2 el biologische honing
3 tl kaneel
3 tl bakpoeder

Benodigdheden: 

Muffintray
Muffin papiertjes
Keukenmachine
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Snacks

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Vet een ovenschaal in met kokosolie.

Snijd de appel en peer in stukjes en schep de fruitstukjes 
in de schaal.

Voeg ook de andere ingrediënten toe en bak het in de 
oven voor 20 minuten.

Fruit uit de oven met noten en kaneel

voor 2 personen:

1 groene appel
1 peer
handje bosvruchten
2 handjes noten
2 tl kaneel
kokosolie

Benodigdheden: 

Ovenschaal
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Ontbijt

Schil en snijd de zoete aardappels zo dun mogelijk en leg ze 
in een kom.

Giet de witte wijnazijn over de zoete aardappels en vul het 
aan met water totdat de zoete aardappels volledig onder 
staan.

Laat dit voor 1 uur zo staan.

Giet de zoete aardappels af en dep ze goed droog met 
keukenpapier.

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Leg de zoete aardappels weer in een kom met 2 eetlepels 
olijfolie en breng op smaak met zout.

Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel hier de 
zoete aardappels op.

Zorg ervoor dat ze niet over elkaar liggen, zodat ze goed 
krokant worden.

Bak beide kanten voor 10 minuten.

Zoete aardappel chips

2 zoete aardappels
250 ml witte wijnazijn
water
2 el extra vierge olijfolie
himalayazout

Benodigdheden: 

Bakplaat
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