
Gezond en lekker eten!
alGemene informatie en recepten
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Dag 1: Recepten met aardappel 
• Aardappel- wortelstoof  
• Witlof met ham en kaas en mosterdpuree  
• Indiase curry met aardappel en bloemkool  
• Runderstoofpotje met appelstroop  
• Paksoistampot 

 

Dag 2: Recepten met pasta  
• Ratatouille uit de oven met volkoren spaghetti 
• Volkoren pasta met champignons en witlof 
• Ovenpasta met ei en spinazie  
• Zomerpasta met ricotta 
• Penne met wortel-tomaten saus 

 

Dag 3: Recepten met rijst  
• Biefstuk met pittige tomatensalsa en sperziebonen  
• Pilav met gehakt  
• Kip-brocollischotel  
• Zoetzure kip  
• Zoete kip en peultjes uit de wok 

 

Dag 4: Recepten met vis 
• Tonijnlasagne met courgette 
• Zalmfilet en curryaardappel uit de oven  
• Ovenkabeljauw met pesto  
• Vispakketje met prei en roomkaas  
• Ratatouille met koolvis 

 

Dag 5: Recepten met peulvruchten 
• Pompoenschotel met geitenkaas 
• Chili con carne  
• Bonen met chorizo en rucola 
• Mexicaanse tortilla 
• Boontjes met boontjes 



 
Dag 6: Makkelijke soep of salade 

• Fruitige kipsalade 
• Bietensalade met geitenkaas en croutons  
• Tomatensoep met verse basilicum  
• Noedelsoep met kipfilet reepjes  
• Erwtensoep met gerookte kip 

 

Dag 7: Overige recepten 
• Paddenstoelen risotto met spinazie  
• Groenterijke paella  
• Noodles met paksoi en kalkoen  
• Wraps met kip, paprika en ijsbergsla 
• Kerrie spruiten 

 

Feestelijke recepten  
• Visburger met komkommer- yoghurtsaus 
• Hete kip met komkommersalade  
• Broodje pita pizza 
• Verse rode pastasaus  
• Hartige pannenkoektaart 

 
Voedselpicto’s 

• Groente 
• Aardappels, granen, pasta en rijst 
• Vis 
• Vlees 
• Kip 
• Noten 
• Olie en boter 
• Zuivel 
• Fruit 
• Format voor picto’s 

 



Voorwoord  
 
In deze map vinden jullie algemene informatie over gezonde voeding en recepten. Om alle 
voedingsstoffen binnen te krijgen is het belangrijk om gevarieerd te eten. Wanneer je een 
verzameling hebt met gezonde recepten kan het gebeuren dat jullie of jullie cliënten 5 
avonden in de week een gezonde pasta uitzoeken. Om dit te voorkomen bevat deze map 
voor 7 dagen in de week verschillende recepten. Op deze manier zit er variatie in de 
recepten door de week heen en komt er in een week aardappel, rijst, peulvruchten, pasta en 
vis voorbij.  
 
Het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als jullie oude of nieuwe recepten ook gaan 
verzamelen, zodat gezond en gevarieerd eten straks nog makkelijker en leuker wordt! 
 
Verder zit er een voorbeelddagmenu in waarmee jullie aan de slag kunnen met de cliënten 
met overgewicht. Met behulp van de bijlagen kunnen jullie eindeloos variëren.  
 
 Ik wens jullie heel veel succes en plezier met gezond en lekker eten! 
 
Groeten, 
Anna Gielen, diëtist  
 
 
Diëtistenpraktijk Anna Gielen  
Website: www.annagielen.nl 
Email:   info@annagielen.nl 
Tel:   06-33049425 
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In voorraad 
 
Het is handig om een kleine voorraad te hebben van producten waarmee je direct aan de 
slag kunt, om iets gezonds te maken! 
 

Handig en gezond om in de voorraadkast te hebben: 
Peper en zout     Tomatenketchup  
Olijfolie en azijn     Blikjes tonijn (in water) 
Gedroogde kruiden     Witte bonen 
Blikje tomatenblokjes    Kidneybonen 
Tomatenpuree    Pak wraps, meergranen 
Mosterd     Rijstwafels  
Volkoren crackers    Bloem   
Volkoren pasta     Zilvervlies rijst  
Muesli zonder suiker     Appelstroop  
Ontbijtkoek, volkoren    Volkoren toastjes  
 

Handig en gezond om in de koelkast/diepvries te heb ben: 
Vloeibare margarine     Eieren  
Magere of halfvolle melk    Halvarine voor op brood 
Magere of halvolle yoghurt   30+ kaas 
Diepvries groenten    Diepvries vis  
Tomaten      Sandwichspread 



 

In het seizoen 
 
 

Winter        Voorjaar  
 
Groente  Fruit    Groente Fruit  
Rode bieten   Appels    Asperges  Appels 
Winterwortels   Bananen    Broccoli  Mango 
Spruitjes  Kiwi     Tomaten  Aardbeien  
Boerenkool   Mandarijnen    Sla  Rabarber 
Groene kool   Grapefruit   Bloemkool  Sinaasappels 
Witte kool   Sinaasappels   Spinazie   
Spitskool   Mango    Paprika 
Rode kool       Postelein  
Prei         
Zuurkool 
Witlof  
Pompoen  
 
 
 

Zomer       Najaar  
 
Groente   Fruit    Groente  Fruit 
Doperwtjes    Aardbeien    Paksoi   Druiven  
Sla   Abrikozen   Kastanjes  Pruimen  
Courgette   Frambozen    Koolrabi  Meloen  
Aubergine   Bramen    Pompoen   Sinaasappels 
Bleekselderij  Bessen    Rode kool  Mandarijnen 
Sperziebonen  Rabarber   Venkel   Grapefruit 
Snijbonen   Kersen    Winterwortels  Peren  
Tomaten    Meloen    Paddenstoelen  Kiwi 
Spitskool   Nectarine      Mango  
Rode bieten   Perzik  
Paddestoelen 



 

Gezonder eten 
 
Waarom? 

1. Voor een gezond gewicht. 
2. Om alle voedingsstoffen binnen te krijgen om het lichaam gezond te houden. 
3. Om energie binnen te krijgen om goed te functioneren en je energiek te voelen.  

 
Hoe? 

1. Eet gevarieerd. 
2. Niet te veel verzadigd vet, suiker en alcohol. 
3. Eet vooral veel vezelrijke producten; zoals groente, fruit, volkorenbrood en 

aardappelen (Deze bevatten veel gezonde voedingsstoffen en zorgen voor een 
verzadigd gevoel.)  

Waarom ontbijten? 
1. Het zet de darmen aan het werk. 
2. Het wekt de stofwisseling op en zorgt daarmee voor 10% meer energieverbruik 

gedurende de dag.  
3. Het levert energie om de dag goed te beginnen.  

Wat ontbijten? 
1. Graanproduct: volkorenbrood of ontbijtgranen.  
2. Besmeerd met halvarine of dieetmargarine. 
3. Mager beleg: Magere vleeswaren, magere kaas, of vetarm zoet beleg. 
4. Beker magere- of halfvolle zuivel. 

 
Welk broodbeleg? 

1. Kaas:  
Hüttenkäse/cottage cheese, 10/20/30+ kaas, 20+smeerkaas, philadelphia light 
o.i.d., driehoek smeerkassjes light, grand padano. 

2. Vleeswaren:  
achterham, rosbief, kipfilet, rookvlees, magere rollade, fricandeau, filet american, 
casselrib, pastrami, ossenworst. 

3. Hartig:  
Sandwichspread, komkommerspread/-salade, seleriesalade, tomaat-of 
auberginesalade (Sabra), marmite, hummus dun smeren, avocado (1/4 deel), 
tahin, salades < 200kcal/100g.  

4. Zoet:  
jam, honing, appelstroop, aardbeien, banaan. 

Wat is een goede warme maaltijd? 
1. Bestaat uit minimaal 200 gram groente.  
2. ± 3 aardappelen of 3 opscheplepels (zilvervlies)rijst, (volkoren)pasta of 

peulvruchten. 
3. ± 100 gram mager vlees, vleesvervanger of vis. 
4. Bereid in 1 eetlepel vloeibare bak- en braad of olijfolie per persoon. 



 
Wat zijn goede tussendoortjes? 

1. Fruit (maak ook eens fruitsalade of een fruitshake). 
2. Liga Evergreen of volkoren Sultana. 
3. Mueslibol met halvarine. 
4. Cherrytomaatjes, radijsjes of komkommer (dipsausje van 4 eetlepels yoghurt, 1 

theelepel zoete chilisaus, mespunt kerriepoeder en peper en zout naar smaak). 
5. Plak volkoren ontbijtkoek of 2-3 volkoren biscuitjes. 
6. Rozijnen met wat nootjes. 
7. Rijstwafel of volkoren cracker met mager beleg. 
8. Plakjes magere vleeswaren.  
9. Toast (bijvoorbeeld volkoren Melba toast) met: 
- Filet american, Boursin light, Philadelfia light, Heinz daily spread 
- Hummus (kikkererwtenpasta), Tzaziki of selderiesalade 
- Meng: Tomaten, basilicum, peper, zout, 2el balsamico, 1el olijfolie, 1 

uitgeperst knoflookteen  
10. Olijven, kleine augurkjes of cherry tomaatjes met een blaadje basilicum en 

prikkers. 
11. Zoute stokjes, Japanse mix, mexicaantjes 
12. Blokjes 20+ kaas (laat je adviseren door de kaasboer) 
13. Asperges (uit blik) opgerold in achterham 
14. Wrap/tortilla dun besmeerd met Philadelfia light, belegd met rookvlees of rosbief, 

paar blaadjes rucola (slasoort). Rol dit op, snij het als een pannenkoek en steek 
er prikkers in. 

15. Gegrilde plakken paprika, courgette, aubergine + 1 plakje mager vleeswaren op 
een prikker. 

 
Wat drinken? 

1. Minimaal 1.5 liter drinken per dag: 
2. Elke dag 2 bekers magere- of halfvolle zuivel.  
3. Verder; water, thee en koffie zonder suiker (eventueel met zoetjes), 

aanmaaklimonade met 0% suiker en light frisdranken. 

Vis! 
1. Eet 2x per week vis, waarvan 1x per week vette v is! 

Vette vissoorten, zoals zalm, haring, makreel, paling en sardines bevatten een hoog 
gehalte gezonde vetzuren en o.a. vitamine D om opname van calcium mogelijk te 
maken. We hebben deze vetzuren en vitamines wekelijks nodig. Kies de 2e dag van 
de week een andere vissoort of zeevruchten. 

2. Tips!  
• gerookte zalm, sardines of makreel zijn ook lekker op brood of door de salade 

(deze vissoorten zijn ook in blik te verkrijgen) 
• neem een keer haring tussendoor 

3. Andere bronnen van omega 3:  
• walnoten, lijnzaad, halvarine/margarine, omega-eieren.  



Gezond gewicht  
 

Eten en drinken geven je de energie die je lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren en 
te bewegen. Je blijft op gewicht als er balans is tussen de hoeveelheid energie uit je eten en 
drinken en de hoeveelheid energie die je lichaam verbruikt. 

Kort gezegd: wat je eet, moet je ook verbranden. Of je in energiebalans bent, heb je 
grotendeels zelf in de hand. Je bepaalt immers zelf hoeveel je eet en hoe actief je bent. Als 
je niet zo actief bent, gebruik je minder energie dan als je wel actief bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de stofwisseling actief te houden dan wel te ver hogen, zijn de volgende 
punten belangrijk:  

1. Ontbijten; ontbijt zorgt voor het opwekken van de stofwisseling en zorgt voor 10% 
meer energieverbruik gedurende de dag!  

2. Om de 2-3 uur eten;dit zorgt ervoor dat de stofwisseling op gang blijft.  

3. Sporten; spiermassa verhoogd de stofwisseling. 

 

Zorg voor regelmaat, 3 hoofdmaaltijden en 3 keer ie ts tussendoor!  
1. Om je stofwisseling op gang te houden en vetopslag te voorkomen. 

2. Voor gewenning aan je eetpatroon/ hongergevoel op vaste tijden. 

3. Om overeten aan het einde van de dag te voorkomen. 

4. Om dagelijks te voldoen aan alle mogelijke voedingsstoffen. 



Voorbeeld dagmenu om mee af te vallen: 
Ontbi jt  

1 schaaltje magere zuivel (zie bijlage)  
±30gram ontbijtgranen (zie bijlage)  
1 stuk of 1 handje fruit  
 
Tussendoor in de ochtend  
1 volkoren- of vezelrijke cracker met mager beleg (zie bijlage) 
 
Lunch  
2 volkoren boterhammen  
Besmeerd met halvarine  
2 porties mager beleg (zie bijlage) 
1 schaaltje rauwkost apart of op brood   
 
 

OF:  
Bord rauwkost + tonijn op water/tomaten-
/groentesaus, gerookte zalm, makreel in blik 
(uitgelekt) gerookte kip, garnalen, gekookt 
ei, bonen, hüttenkäse, linzen, ¼ avocado, 10 
noten, lijnzaad (kies 2 dingen) 
+ 1el dressing, pas op met vette dressing! 
 

Tussendoor in de middag  
1 volkoren- of vezelrijke cracker met mager 
beleg (zie bijlage) 
1 beker magere zuivel (zie bijlage) 
1 stuk of 1 handje fruit  

OF: 
1 plak ontbijtkoek, minder suiker 
1 beker magere zuivel (zie bijlage) 
1 stuk of 1 handje fruit  
 

Warme maaltijd  
100 gram mager vlees, vis, kip of vleesvervanger 
1 eetl. olijfolie (per persoon) 
4 opscheplepels groente (200g) 
2 aardappelen of 2 opscheplepels zilvervliesrijst, volkoren pasta, peulvruchten, etc. 
(100 gram gekookt / 50g ongekookt) 
 
Tussendoor  
Tussendoortje van bijlage 3 van maximaal 150 calorieën  
 
       
Opmerkingen:  

1. Varieer aan de hand van de bijlages op de volgende bladzijdes 
2. Neem 2x per week vis waarvan 1x vette vis, als zalm, haring of makreel 
3. Schuiven kan, maar sla geen eetmoment over 
4. Drink minimaal 1,5 liter per dag aan energiearme dranken 

 



Bijlage 1: Variaties per eetmoment 
 
Ontbijt 
Product  Bij voorkeur  Bij uitzondering  

Granen  
 
 
 
 
 
Smeersels 
 
 
Hartig beleg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoet beleg 
 
 
 
Dranken   
 
 
 
 
Ander 
mogelijkheden 
 
 
 
 
 
 
Ontbijtvervanger 
/Snelle hap 
 

Volkoren brood, Volkoren crackers, Volkoren 
beschuit, alle graansoorten 
!!! Zie ingrediënten op het etiket: product moet 
bestaan uit volkoren tarwemeel ipv gewoon 
tarwemeel.  
 
Halvarine, Dieethalvarine 
 
 
Magere vleeswaren: kipfilet, achterham, rookvlees, 
rosbief, fricandeau, filet american, casselerrib. 
20/30+ (smeer)kaas 
Sandwichspread 
Tzatziki, komkommer-, selderiesalade 
Pindakaas max 1-2x per dag dun besmeren 
 
Jam, Honing, Appelstroop, Vruchten-/anijshagel, 
speculaasje/biscuitje,  
 
 
Water 
Thee of koffie zonder suiker 
Magere/halfvolle/soja zuivel 
 
 
Fruit uit het vuistje 
Halfvolle yoghurt/melk met:  
5 el muesli, volkoren cornflakes (All Bran), 
(gedroogd)fruit 
Havermoutpap 
Brinta 
Volkoren pannenkoek met mager beleg 
 
Plak ontbijtkoek besmeerd met halvarine of 1 Snelle 
Jelle 
Fruit voor onderweg, Liga evergreen, Krenten-
/mueslibol 

Glas magere/halfvolle melk of sinaasappelsap 

Bruin brood 
Krentenbrood 
Wit brood 
 
 
 
Margarine, boter, 
mayonaise 
 
Ander vleeswaren 
Volvette kaas/smeerkaas 
 
 
 
 
 
 
 
Chocoladehagel/-
vlokken/-pasta, 
Kokosbrood  
 
Thee of koffie met suiker 
Gezoete zuiveldranken 
Vruchtensappen/frisdrank 
chocolademelk 
 
witte cornflakes, gezoete 
ontbijtgranen, cruesli 
 
 
 
 
 
 
Drinkontbijt/goedemorgen 
light of original 
Koffiebroodje  

 



Lunch 
Product  Bij voorkeur  Bij uitzondering  

Granen  
 
 
 
 
 
Hartig beleg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoet beleg 
 
 
 
Anders  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dranken   

Volkoren brood, Volkoren crackers, Volkoren 
beschuit 
!!! Zie ingrediënten op het etiket: product moet 
bestaan uit volkoren tarwemeel ipv gewoon 
tarwemeel. 
 
Magere vleeswaren: kipfilet, kalkoenfilet,  
beenham, achterham, schouderham,  rookvlees, 
rosbief, ossenworst,  filet American, fricandeau, 
casselerrib. 
20/30+ (smeer)kaas, Philadelphia, 
Hüttenkäse/cottage cheese, verse geitenkaas, 
verse light kaas, Gekookt ei, Humus, 
Sandwichspread, Tzatziki, komkommersalade, 
selderiesalade 
Probeer ook eens: 
-1/4 avocado met een beetje peper en zout en 
eventueel tomaat 
-Kwark (met dun laagje tomaten tapanade) + 
tomaat + peper/zout 
Dun gesneden feta + tomaat 
Tip: beleg je broodje met wat plakjes rauwkost of 
neem er een schaaltje rauwkost met 0% vet 
dressing bij. 
 
Jam, Honing, Appelstroop, Vruchtenhagel, 
pindakaas max 1-2x per dag dun besmeren 
Fruit(banaan,aardbeien of appel&kaneel) 
 
Soep 
Salade met bijv.: tonijn op water, gerookte kip, 
runderreepjes, garnalen, gekookt ei, plakjes 
vleeswaren, gerookte zalm, makreel uit blik, 
linzen/kikkererwten uit blik, hüttenkäse, avocado + 
balsamico, mosterd, honing, p&z 
Zuivelproduct, bv. magere of hv yoghurt of kwark + 
fruit + 3el muesli 
 
Water, spa rood,  
Thee of koffie zonder suiker,  
Karnemelk, magere/halfvolle melk 

Bruin brood 
Krentenbrood 
Wit brood 
 
 
 
Andere vleeswaren, als 
alle worst, paté soorten, 
etc. 
Volvette kaas/smeerkaas 
Alle soorten salades als: 
eiersalade, zalm-, tonijn-, 
rundvlees-, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chocoladehagel/-pasta/-
vlokken, Kokosbrood  
 
Uitsmijter, Pannenkoek, 
Volle zuivel 
 
 
 
 
 
 
 
Thee of koffie met suiker, 
Vruchtensap, Volle- of 
Chocolademelk, 
Frisdrank. 

 



Avondmaaltijd 
Product  Bij voorkeur  Bij uitzondering  

Vlees/vis/ 
Vleesvervanger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereidingsvet 
 
 
Groenten  
 
 
 
 
Granen  
 
 
 
 
 
Saus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessert 
 
 
 
Dranken   

Kipfilet, kip zonder vel, rosbief, magere 
runderlappen, tartaar of mager rundergehakt, 
varkenshaas, -filet, -fricandeau, entrecote, 
hamlappen. 
Alle soorten visfilet, vette vis 1x p.w. 
Ei 
Vleesvervangers: quorn, tahoe/tempeh, 
sojaproducten 
Peulvruchten: bruine-, witte-, kidneybonen, 
linzen, kikkererwten, etc. 
 
Vloeibare bak en braad vet of plantaardige 
olie 
 
Alle soorten gekookt, gestoomd  of gewokt in 
max 1 eetlepel bereidingsvet. 
Ook groente uit blik of diepvries zijn prima 
keuzes. 
 
Aardappelen, volkoren pasta, -couscous, 
zilvervliesrijst, peulvruchten, bulgur, wraps, 
tarli 
Peulvruchten: bruine-, witte-, kidneybonen, 
linzen, kikkererwten, etc. 
 
Jus zonder toegevoegd extra vet (voeg 
bouillon of vruchtensap toe aan het 
aanbaksel van vlees) 
Rode sauzen 
Ketjap asin, manis, teriyaki-, oesters-, 
bonensaus 
Mayonaise extra light  
Mosterd, sambal 
Balsamicodressing of dressing op basis van 
olijfolie  
Pesto 
Tip: Probeer uw gerecht eens af te binden 
met een eetlepel 20+ smeerkaas ipv room. 
Of gebruik een zakje poeder voor 
champignon- of broccolisoep met een klein 
beetje water als saus. 
 
Magere (vruchten)yoghurt, Magere vla, Fruit, 
waterijs, koffie met een koekje 
Magere yoghurt met gedroogde vruchten 
 
Water, spa rood, thee, koffie,  karne-, 
magere of halfvolle melk 

Rundergehakt, Slavink, Alle 
worstsoorten, cordonbleu, 
gepaneerde schnitzels, 
lekkerbekje, Kibbeling, 
Vleesvervanger: kaasburger, 
gepaneerde burger met room of 
satévulling 
 
 
 
 
Vaste boter/margarine 
 
 
Groente a la crème   
 
 
 
 
Witte pasta, Witte rijst, 
Couscous, Aardappelpuree uit 
een pakje 
 
 
 
Andere sauzen, kaassaus, 
bechamelsaus, wittewijnsaus, 
hollandaisesaus, etc. 
Vooral witte sauzen zijn zeer rijk 
aan room en dus (verzadigd)vet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volle zuivelproducten 
Schep ijs 
 
 
Vruchtensap, frisdrank, 
alcoholische dranken, gezoete 
zuiveldranken. 

 



Bijlage 2: Keuzetabel per voedingsmiddelengroep   
 

Voedingsmid-
delengroep 

Kies bij voorkeur Kies als middenweg Kies bij uitzondering 

Brood  Volkoren brood(alle soorten 
gemaakt van volkoren tarwemeel), 
roggebrood, volkoren-/volvezel 
knäckebröd, volkoren beschuit, 
volkoren krenten-/muesibrood 

Bruin brood, meergranen brood 
(deze zijn gemaakt van tarwemeel 
ipv volkoren tarwemeel) 

Wit brood, wit krenten-
/mueslibrood, cream crackers, 
croissant, knäckebröd 
sesam/goudbruin, suikerbrood 

Ontbijtgranen  Muesli, Brinta, All Bran/volkoren 
corn flakes, Wheat a bix, 
havermout, cruesli balans 

Cruesli Corn flakes, rice-/chocolade 
crispies 

Melk en 
Melkproducten 

Magere melk/-yoghurt/-kwark 
naturel, halfvolle melk/-yoghurt/-
kwark naturel, halfvolle biogarde, 
sojamelk- en yoghurt, karnemelk(-
sepap), magere kof.melk,  
 
 

Magere of halfvolle vla, halfvolle 
koffiemelk, volle biogarde, magere 
vruchtenyoghurt/-vla (zonder 
toegevoegde suikers), Vitalinea-
/Vifit-/ Milk&fruit-/Yakult-/Actimel-
/Yomild light (geen suiker 
toegevoegd), chocolademelk light, 
magere vruchtenyoghurt met suiker. 

(Half)volle chocomelk, 
volleyoghurt/-melk, 
koffiecreamer, koffieroom, 
slagroom, roomkwark, 
vanillevla, Milk & fruit, Yomild, 
soja vruchtenyoghurt, gezoete 
soja zuiveldranken 

Kaas 
 

Hüttenkäse/cottage cheese, 
10/20/30+kaas, 20+smeerkaas, 
philadelphia light o.i.d., driehoek 
smeerkassjes light, grand padano 
 

Mozzarella, ricotta, 40+kaas, 40+ 
smeerkaas, Paturain light, 
Philadelphia light, St. Moret light, 
Parmezaanse kaas, Saint Paulin, 
magere Turkse schapenkaas, 
Slankie fris en romig kaasspread, 
feta 

Goudse kaas, 
>48+(smeer)kaas, brie, 
Camembert, Cheddar, alle 
roomkazen, Rambol, Bluefort, 
Amsterdammer,  Gruyère, 
Boursin, verse geiten/schapen, 
Philadel-phia, Roquefort,  
MonChou. 

Vleeswaren  achterham, rosbief, kipfilet, 
rookvlees, magere rollade, 
fricandeau, filet american, casselrib, 
pastrami, ossenworst 

beenham,  schouderham, 
vegetarische vleeswaar, Linera 
smeerpaté 

alle soorten worst, bacon, 
salami, gebraden gehakt, 
ontbijtspek, paté, leverkaas, 
rauwe ham 

Hartig beleg  Sandwichspread, 
komkommerspread/-salade, 
seleriesalade, tomaat-of 
auberginesalade (Sabra), marmite, 
hummus* dun besmeerd, avocado 
(1/4 deel), tahin*, salades < 
200kcal/100g 

Pindakaas* dun besmeerd, salades 
> 200kcal/100g  

tonijn-, zalm-, eier-, krab, kip-
kerriesalade, kipsaté, etc. 

Broodbeleg 
zoet 

jam, honing, appelstroop, 
aardbeien, banaan 

vruchtenhagelslag, muisjes, 
pindakaas, speculaas of een 
biscuittje 

chocoladepasta, 
hagelslag/vlokken, kokosbrood  

Vegetarische 
maaltijden 

gekookte tahoe/tempé, Quorn 
producten, peulvruchten (wit/bruine 
bonen, linzen), gebakken ei, 
vleesvervangers <150kcal/100g 

vleesvervangers 150-200 kcal/100g Vleesvervangers 
>200kcal/100g, 
veg.boterhamworst, -schnitzel, -
hamburger, kaasburger, 
knakworstje 

Vlees, kip, 
kalkoen 

biefstuk, entrecote, lever, 
runderrollade, runderpoulet, rosbief, 
magere runder-/varkens-lappen, 
mager rundergehakt, tartaar, 
filetlap-pen, kipfilet, fricandeau, 
haas, hamlappen, rib-
/haaskarbonade, ongepaneerde 
schnitzel, kalkoenfilet, 
paardenvlees, fricandeau 

rundergehakt, bieflappen,  tong, 
hamburger van rundvlees, 
haaskarbonade, Entrecote, 
lamsbout,  kiprollade, kip zonder 
vel, sukadelappen, blindevink, 
 

kip met vel, slavink, 
speklappen, rookworst, 
braadworst, knakworst, slavink, 
lamskotelet, Schapenvlees, 
half-om-half gehakt, 
gepaneerde schnitzel, 
kipnuggets, shoarma-reepjes, 
schouderkarbonade, 
lamskarbonade 

Eieren  gekookt ei gebakken ei (<1 el olie)  



Vis, schaal - en 
Schelpdieren 

Kabeljauw, koolvis, krab, kreeft, 
oesters, schelvis, schol, tong, 
tarbot, wijting, heilbot, zeewolf, 
zeebaars, zeeduivel, rode poon,  
zalm*, haring*, makreel*, tonijn,  
sardientjes uit blik, ansjovis uit blik, 
tonijn in olie, zalm in blik (naturel/ 
olie)*, ansjovis verse, red snapper, 
roodbaars,  gamba, mosselen, 
garnalen, tonijn naturel water 

gerookte sprotfilet, vissticks Paling, gefrituurde inktvisringen, 
lekkerbekje, kibbeling 

Aardappelen      
/rijst/pasta/peul
vruchten 

Gekookte aardappelen, 
peulvruchten (alle soorten), 
volkoren pasta, quinoa, 
zilvervliesrijst, volkoren couscous, 
tarli, (meergranen)wraps, bruine 
bulgur 

Witte rijst/pasta, couscous, bulger, 
aardappelpuree zelf gemaakt met 
halfvolle melk 

Bladerdeeg, gebakken 
aardappelen, ovenfrites, frites 
(gefrituurd), aardappelkroketten, 
roti , taco 

Vet voor de  
Broodmaaltijd 
 

halvarine per 100 gram met minder 
dan 40 gram totaal vet en 10g 
verzadigd vet  

Halvarine > dan 10g verzadigd vet 
per 100g, margarine < dan 80 gram 
totaal vet en 20g verzadigd vet per 
100g, roomboter light 

boter en margarine zonder 
vermelding van de hoeveelheid 
(on)verzadigd vet, roomboter 

Vet voor de 
bereiding 
 

Olie, vloeibare bak-/braadvet en 
frituurvet minder dan 20g verzadigd 
vet per 100g 

Margarine, bak- en braadvet en 
frituurvet met 20-40g verzadigd vet 
per 100g 

Margarine/bak- en 
braadvet/frituurvet met > 40g 
verzadigd vet per 100g 

Slasaus, 
fritessaus 
sausjes 

curry, tomatenketchup, ketjap, soja, 
teriyaki, mosterd, sladressing 
naturel 0 g vet, mayonnaise 
light(Calvé), halfvolle mayonaise, 
sambal, saus uit pak met<3g 
vet/100g 

Fritessaus met 25% vet, slasaus 
met <15 gram vet, creme fresh light, 
slasaus 

Yogonaise, mayonaise 50% 
olie, satésaus, olijvonaise*, 
creme fraiche, zure room, sate 
saus, vette jus 

Snoep  (suikervrije) kauwgom, drop, 
pepermunt, zuurtjes 

toffee, blokje chocolade Candybar, chocolade, bonbons 

Koekj es, 
biscuitjes 

biscuitje (volkoren), lange vinger, 
bitter-koekje, kletskop, cafe noir, 
schuim koekje, taaitaai 

Speculaas, country koekje, 
koffieleutjes 

sprits, roomboterkoekje, 
jodenkoek, amandelkoekje 

Koek, gebak  Ontbijtkoek/kruidkoek/ouwewijvenko
ek, indische cake, 
sultana(volkoren), evergreen, 
eierkoek, bolletje Landoogst 

rijstevlaai, vruchtenvlaai, 
koffiebroodje,  

kwarkgebak, slagroomgebak, 
crèmegebak, oliebol, gevulde 
koek, koffiebroodje, boterkoek, , 
appeltaart, kokosmakroon, 
appelflap, tompouce,  

IJs Waterijs Sorbetijs, yoghurtijs consumptie-ijs, roomijs 
Noten, zoutjes 
en kleine 
snacks 

Olijven, augurken, japanse mix, 
zoute stokjes, snack-a-Jack, 
soepstengels, popcorn, 
studentenhaver*, ongezouten 
walnoten*, -amandelen*, -
paranoten*, -hazelnoten* 

Kroepoek, cassave, tortillachips Chips, lightchips, kaaskoekjes, 
kaasstengels, tuk, pinda’s*, 
cashewnoten*, 
macadamianoten* 

De producten met een *, bevatten wel veel vet, maar in verhouding weinig verzadigde vetten! 



Bijlage 3: Tussendoortjes 
 

 Voorkeur  Energie 
(kcal)  

Zoet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fris & fruitige 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartig  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liga evergreen 
Fruitkick  
Sultana (volkoren) 
Ontbijtkoek volkoren 
Plak indische cake 
Biscuit (volkoren) 
3 Lange vingers 
Volkoren cracker/beschuitje + jam/honing/appelstroop  
Volkoren boterham + mager zoet beleg 
Krentenbol 
Mueslibol (volkoren)  
Mueslireep met fruit 
Eierkoek 
Mueslicracker 
2 blokjes pure chocolade >70% 
 
Fruit uit het vuistje 
Magere yoghurt 
Magere/halfvolle naturelyoghurt of -kwark met fruit 
Magere/halfvolle naturelyoghurt of -kwark met 3 stuks gedroogd 
fruit 
4 stuks gedroogd fruit 
Volkoren cracker met jam 
Snackgroente/rauwkost 
 
Japanse mix zonder/met pinda’s, 1 handje 
Handje zoute stokjes, 10 stuks 
Klein schaaltje popcorn 
Snackgroente met yoghurt, mosterd, peper/zout & kruidendip 
10 olijven 
Studentenhaver, 1 klein handje 
Amandelen, 1 handje/ ong. 12 stuks 
Volkoren boterham + mager beleg 
Volkoren cracker + mager beleg 
Rijstwafel + mager beleg 
Snack a jacks 2 grote of 1 klein zakje 

140 
130 
100 
75 
100 
45 
60 
65 
120 
120 
150 
85 
90 
45 
100 
 
65-100 
55 
110-140 
100-130 
 
75-150 
65 
10 
 
20/50 
35 
35 
30 
50 
145 
178 
120 
70 
70 
80-125 
 

De dikgedrukte producten bevatten een lager suikergehalte dan de andere producten en zorgen 
daarom voor minder schommelingen in de bloedsuikerspiegel. 



Welke folders kan je aanvragen? 
 

Het voedingscentrum beschikt over veel interessante folders. Deze kan je aanvragen via 
www.voedingscentrum.nl  

Aangeraden folders 
Bewaarwijzer   handig bij de paragraaf in voorraad  
Het nieuwe eten   handig bij de paragraaf gezonder eten 
Minder zout eten   handig bij de paragraaf gezonder eten 
Vezels    handig bij de paragraaf gezonder eten 
Vetten    handig bij de paragraaf gezonder eten  
Overgewicht    handig bij de paragraaf gezond gewicht  
Na-aapje gaat koken   leuk voor kinderen  

  



Dag 1 

Recepten met aardappel   

 



Aardappel wortelstoof  
 20 min, wachten 30 min 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Aardappelen, iets kruimig 250 g  500 g 750 g  1 kilo   
Winterpeen 400 g  800 g 1,2 kilo  1,6 kilo   
Olijfolie  1 el  2 el 3 el  4 el  
Knoflook, fijngesneden 1 teentje  2 teentjes 3 teentjes  4 teentjes  
Gedroogde abrikozen, in stukjes 50 g  100 g 150 g  200 g  
Rode ui, gesnipperd 1 stuk  2 stuks 3 stuks  4 stuks  
Groentebouillon(van tablet)  250 ml  500 ml 750 ml  1 liter  
Kabeljauwfilet (diepvries) in stukken 200 g  400 g  600 g  800 g  
Koriander alleen de blaadjes 10 g  20 g 30 g  40 g  
Platte peterselie, alleen de blaadjes 10 g  20 g 30 g  40 g  

 

Bereiden 

1. Schil de aardappelen en snijd ze in 4 gelijke stukken. Schil de peen en snijd in 
stukjes van 2 cm. Verhit de olie in een hapjespan en fruit de knoflook 1 min. Voeg de 
ui toe en bak 3 min. 

2. Doe de aardappelen, peen, abrikozen en bouillon in de hapjespan. Breng aan de 
kook en laat op laag vuur met de deksel op de pan 30 min. stoven. Schep na 15 
minuten om en leg de stukjes kabeljauwfilet ertussen. 

3. Snijd de koriander en peterselie grof. Neem de pan van het vuur en bestrooi met de 
kruiden. 

 

 



Witlof met ham, kaas en mosterdpuree 
 30 min, wachten 25 min 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Kruimige aardappelen, geschild 500 g  1 kg  1,5 kg  2 kg  
Stronken witlof   3 stuks  6 stuks   9 stuks 12 stuks    
Grove Zaanse mosterd   1 el  2 el  3 el  4 el  
Vloeibare boter   1 el  2 el   3 el  4 el  
Halfvolle melk  100 ml  200 ml  300 ml  400 ml  
Plakken 30+kaas  3 stuks  6 stuks  9 stuks  12 stuks  
Plakken achterham  3 stuks  6 stuks  9 stuks  12 stuks  

 

Bereiden 

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook de aardappelen in water met zout in 20 min. 
gaar. Snijd de onderkant van de stronken witlof en verwijder de harde kern en 
eventueel de verkleurde buitenste bladeren. Snijd de stronken doormidden, kook de 
witlof 3 min. in een grote pan water met zout en laat daarna uitlekken en afkoelen.  

2. Giet de aardappelen af en stamp ze met de mosterd, de boter en de melk tot een 
grove puree. Voeg naar smaak peper en zout toe.  

3. Verdeel de puree over de ovenschaal. Leg steeds halve plakken kaas naast elkaar 
op een snijplank, leg halve plakken ham erop en wikkel de witlof erin. Leg de rolletjes 
naast elkaar op de puree. Bak de witlof in het midden van de oven in 25 minuten 
goudbruin en gaar. 

 
 



Indiase curry met aardappel en bloemkool   

 30 min 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Vastkokende aardappelen, geschild 250 g  500 g 750 g   1 kg  
Milde Indiase currypasta  1 el  2 el  3 el  4 el  
Bloemkool, in roosjes  1 stuk   2 stuks  3 stuks  4 stuks   
Tomaten, in stukjes  2 stuks  4 stuks  6 stuks  8 stuks  
Tuinkruiden bouillon, van tablet 150 ml  300 ml  450 ml  600 ml  
Eieren  2 stuks  4 stuks  6 stuks  8 stuks  
Gemalen komijnzaad   1 tl  2 tl  3 tl  4 tl  
Griekse yoghurt   100 ml  200 ml  300 ml  400 ml  

 

Bereiden 

1. Snijd de aardappelen in blokjes. Verwarm in een hapjespan met antiaanbaklaag de 
currypasta. Schep de bloemkool, de aardappelblokjes en de tomaatstukjes erdoor en 
bak 2-3 min. Voeg de bouillon toe en laat de curry afgedekt 15-20 min. zacht 
sudderen tot de aardappel en groenten gaar zijn. Kook ondertussen de eieren hard, 
pel en halveer ze. Leg ze op de curry en warm het geheel nog even door. Rooster het 
komijnzaad in een steelpan zonder olie of boter tot het gaat geuren.  

2. Schep de curry in diepe borden. Serveer de yoghurt in aparte schaaltjes en strooi 
hierover de komijn.  

 
 

 



Runderstoofpotje met appelstroop   

 20 min, wachten 180 min 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Rib-runderlappen  300 g  600 g  900 g  1,2 kilo  
Aardappelen, in stukjes  2 stuks  4 stuks  6 stuks  8 stuks  
Appelstroop  2 el  4 el  6 el  8 el  
Mosterd 1 el  2 el  3 el  4 el  
Vloeibare boter  1 el  2 el  3 el  4 el  
Ui 1 stuks  2 stuks 3 stuks 4 stuks 
Laurierblaadjes  2 stuks 4 stuks 6 stuks 8 stuks 
Rundvleesbouillon (van tablet) 125 ml  250 ml  375 ml  500 ml  
Winterpeen, in plakjes 200 g  400 g  600 g 800 g  
Sperziebonen, gebroken  200 g  400 g  600 g  800 g  
 

Bereiden 

1. Snijd het vlees in grote stukken en wrijf ze in met zout en (versgemalen) peper en 
bestrijk ze royaal met de appelstroop en de mosterd.  

2. Giet de boter in een braadpan en schep het vlees met de ui erdoor. Steek de 
laurierblaadjes ertussen en schenk de bouillon erbij. Breng het geheel op een zacht 
vuur aan de kook en stoof de runderlappen in 2-3 uur zachtjes gaar, het vocht mag 
maar net bewegen, echt koken is niet de bedoeling. Voeg na 2 uur de winterpeen en 
de sperziebonen toe. Kook het laatste half uur de aardappelen mee.  

3. Breng de stoofpot op smaak met zout en (versgemalen) peper. 

Tip!   De volgende dag smaakt een stoofpotje nog lekkerder. Maak het alvast de avond 
ervoor klaar, dan hoef je het gerecht alleen nog maar op te warmen. 



Paksoistampot  

 30 min 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Kruimige aardappelen 500 g  1 kg 1,5 kg   2 kg  
Sesamzaad   ½ el  1 el  1½ el  2 el  
Olijfolie  2 el    4 el  6 el  8 el   
Kipfilet, in reepjes   150 g   300 g  450 g   600 g  
Ketjap Manis  2 el   4 el   6 el  8 el  
Rode peper, in ringetjes  ½ stuk 1 stuk 1 ½ stuks  2 stuks  
Paksoi  1 struik  2 struiken  3 struiken  4 struiken  
Kokosmelk    100 ml  200 ml  300 ml  400 

 

Bereiden 

1. Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Kook in water met zout in 20 min. gaar.  
2. Rooster ondertussen het sesamzaad in een koekenpan zonder boter of olie in 3 min. 

goudbruin. Laat afkoelen op een bord. Verhit de helft van de olie in een hapjespan en 
bak de kip in 5 min. gaar. Voeg de ketjap toe en bak nog 1 min.  

3. Verhit de rest van de olie in een wok en bak de rode peper 1 min. Voeg de paksoi toe 
en roerbak 4 min. Verwarm de kokosmelk in een steelpan. 

4. Stamp de aardappelen en kokosmelk tot puree. Schep de paksoi erdoor. Serveer met 
de kip erop, bestrooi met het sesamzaad. 



 

Dag 2 

Recepten met pasta  



Ratatouille uit de oven met volkoren spaghetti 

 15 min, wachten 30 min 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Courgette, in halve plakken  Halve  1 stuk  1 ½ stuks  2 stuks  
Aubergine, in halve plakken  Halve  1 stuk  1 ½ stuks  2 stuks  
Paprika, in repen  1 stuk  2 stuks  3 stuks  4 stuks  
Tomaat  1 stuk 2 stuks  3 stuks  4 stuks  
Ui  1 stuk  2 stuks  3 stuks  4 stuks 
Balsamicoazijn  1 el  2 el  3 el  4 el  
Olijfolie  2 el  4 el  6 el  8 el  
Spaghetti, volkoren  150 g  300 g  450 g  600 g  
Hüttenkäse  100 g  200 g  300 g  400 g  
Verse basilicum  10 g  20 g  30 g  40 g  
Knoflook  1 teentje 2 teentjes 3 teentjes 4 teentjes 

 

Bereiden 

1. Verwarm de oven voor op 225 °C.  
2. Schep de groenten in de ovenschaal om met de balsamicoazijn en peper en zout 

naar smaak. Druppel er de helft van de olie over. Bak de schotel in het midden van 
de oven in 30 min. gaar. Schep halverwege om.  

3. Kook intussen de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking.  
4. Breng de hüttenkäse op smaak met de helft van het basilicum en peper. Verhit in een 

koekenpan met antiaanbaklaag de rest van de olie en fruit hierin de knoflook 
goudbruin.  

5. Laat de pasta uitlekken en schep de knoflook met de olie erdoor. Serveer de pasta 
met de geroosterde groenten, een schep hüttenkäse en de rest van het basilicum. 



Volkoren pasta met champignons en witlof 

 25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Volkoren pasta, naar keuze 150 g  300 g 450 g  600 g  
Olijfolie 1 el  2 el  3 el  4 el  
Magere spekreepjes  125 g  250 g  375 g  500 g  
Knoflook, fijn gesneden  1 teentje 2 teentjes 3 teentjes 4 teentjes 
(Kastanje) champignons 225 g  450 g  675 g  900 g   
Witlof  200 g  400 g  600 g  800 g  
Crème fraîche light  75 ml  125 ml  200 ml  250 ml  
Gedroogde oregano  1 tl  2 tl  3 tl  4 tl  

 

Bereiden 

1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar.  
2. Verhit ondertussen de olie in een koekenpan en bak de spekreepjes 5 min. Neem ze 

met een schuimspaan uit de pan.  
3. Bak de knoflook, champignons en oregano 4 min. in het achtergebleven bakvet. Snijd 

ondertussen de onderkant van de stronken witlof en snijd het witlof in de lengte in 
vieren. Verwijder de harde kern. Voeg het witlof toe aan de champignons en roerbak 
2 min. Doe de spekreepjes en crème fraîche erbij en verwarm op laag vuur. Breng op 
smaak met peper en zout.  

4. Schep het witlofmengsel over de pasta.  



 

Ovenpasta met ei en spinazie 

 15 min, wachten 20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Volkoren penne  150 g  300 g  450 g  600 g  
Spinazie  300 g  600 g  900 g  1,2 kilo  
Pasta saus (pot of zie tip!) 225 ml  450 ml  775 ml  900 ml  
Gemalen komijn  1 tl  2 tl  3 tl  4 tl  
Eieren  2 stuks  4 stuks 6 stuks 8 stuks 
30 +kaas geraspt   50 g  100 g 150 g  200 g  

 

Bereiden 

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. Voeg de laatste 2 min. de spinazie in delen toe. Kook nog 2 min. en giet 
af in een vergiet. Laat uitlekken en doe de pasta en spinazie terug in de pan. Schep 
de pastasaus en komijn erdoor. Breng op smaak met peper en zout.  

2. Doe de pasta met de saus in de ovenschaal. Maak kuiltjes en breek de eieren 
erboven. Bestrooi de pasta met de kaas, maar laat de eidooiers vrij.  

3. Bak 15-20 min. in de oven tot de kaas gesmolten is en de eieren gaar zijn. 

 

Tip!   Heb je tijd om zelf een verse pastasaus te maken? Kijk in de bijlage bij de recepten 
voor verse sausen die je zelf kan maken.   



 

Zomerpasta met ricotta 

 20 min 

 

 

 

 

    

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Volkoren spaghetti  150 g  300 g  450 g  600 g  
Olijfolie  1 el  2 e l 3 el  4 el  
Aubergine  1 stuks  2 stuks  3 stuks  4 stuks  
Knoflook, geperst  1 teentje 2 teentjes 3 teentjes 4 teentjes 
Trostomaten, in parten  3 stuks 6 stuks 9 stuks 12 stuks 
Basilicum, alleen de blaadjes 10 g  20 g  30 g  40 g  
Kappertjes  1 el  2 el  3 el  4 el  
Ricotta 125 g  250 g  375  g  500 g  

 

Bereiden 

1. Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar.  
2. Snijd ondertussen de aubergines in plakjes en halveer deze. Verhit de olie in een 

koekenpan en bak de aubergine in 3 min. rondom bruin. Voeg de knoflook toe en bak 
1 min. mee. Voeg de tomaten toe en bak 5 min. mee.  

3. Neem de pan van het vuur en schep de basilicumblaadjes en de kappertjes erdoor. 
Breng op smaak met peper en zout.  

4. Meng de spaghetti met de groenten en verdeel over 4 borden. Serveer met de ricotta. 



Penne met wortel–tomaten saus 

 25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bereiden 

1. Snijd de wortels in kleine blokjes. Verhit de olie in een koekenpan en bak de wortel, 
ui, knoflook en rode peper 10 min. op laag vuur.  

2. Kook ondertussen de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. 

Voeg de tomatenblokjes toe aan het wortel-uimengsel. Laat 3 min. zachtjes koken en 
breng op smaak met peper en zout. Giet de pasta af en doe terug in de pan. Voeg de 
saus en de zongedroogde tomaat toe aan de pasta en schep om. Verdeel over 4 borden. 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Winterpeen, geschild  200 g  400 g 600 g  800 g  
Olijfolie  1 ½ el  3 el  4 ½ el  6 el  
Zoete uien, gesnipperd 1 stuks  2 stuks  3 stuks  4 stuks 
Knoflook, fijngesneden  1 teentje  2 teentjes  3 teentjes 4 teentjes 
Rode peper  ½ stuk 1 stuk 1½ stuks  2 stuks  
Volkoren penne 150 g  300 g  450 g  600 g  
Tomatenblokjes uit blik  200 g  400 g  600 g  800 g  
Zongedroogde tomaten, in reepjes 75 g  150 g  225 g  300 g  



Dag 3 

Recepten met rijst 

 

 



Biefstuk met pittige tomatensalsa en 
sperziebonen 

 25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Zilvervliesrijst  150 g  300 g  450 g  600 g  
Biefstuk  150 g  300 g  450 g  600 g  
Olijfolie  1 ½ el  3 el  4 ½ el 6 el  
Chilisaus  2 el  4 el  6 el  8 el  
Tomaten  3 stuks  6 stuks  9 stuks  12 stuks 
Limoen, schoongeboend Halve  1 stuk  1 ½  stuks  2 stuks  
Verse koriander, grof gesneden  1 el  2 el  3 el  4 el  
Sperziebonen  300 g  600 g  900 g  1,2 kilo  
 

Bereiden 

1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Wrijf de biefstuk in met de 
wokolie en ¼  deel van de chilisaus.  

2. Ontvel de tomaten, verwijder de zaadjes en snijd het vruchtvlees in kleine blokjes. 
Rasp de groene schil van de limoen dun af en pers de vrucht uit. Meng de tomaat 
met de overige chilisaus, de koriander, het limoenrasp en wat limoensap tot een 
salsa. Voeg peper en zout naar smaak toe.  

3. Kook de sperziebonen in 7-8 min. beetgaar. Bak de biefstuk 5 min. Mooi bruin 
vanbuiten en rosé vanbinnen, keer ze halverwege.  

4. Leg de biefstuk op warme borden en schep de salsa ernaast. Leg de sperziebonen 
erbij en serveer met de rijst. 



 

Pilav met gehakt, rozijnen en spinazie 

 25 min 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Groentebouillon  250 ml  500 ml  750 ml 1 liter  
Olijfolie  2 el  4 el  6 el  8 el  
Knoflook  1 teentje 2 teentjes  3 teentjes  4 teentjes 
Oregano  1 el  2el  3 e l 4 el  
Rozijnen  2 el  4 el  6 el  8 el  
Pijnboompitten  1 el  2 el  3 el  4 el  
Zilvervliesrijst  150 g  300 g  450 g  600 g  
Spinazie  400 g  800 g  1,2 kilo  1, 6 kilo  

 

Bereiden 

1. Verwarm de bouillon.  
2. Verhit 3 el olie in een hapjespan en bak het gehakt met de knoflook en oregano in 3 

min. rul. Voeg de rozijnen en pijnboompitten toe en bak 2 min. mee.  
3. Voeg de rijst toe en bak 1 min. mee. Schenk de bouillon erbij en kook de rijst op laag 

vuur met de deksel op de pan in 15 min. gaar.   
4. Verhit de rest van de olie in een koekenpan. Voeg de spinazie in delen toe en laat al 

omscheppend slinken. Laat uitlekken en schep door de rijst. Breng de pilav op smaak 
met peper en zout. 



 

Kip-broccolischotel 

 25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Kokosmelk  200 ml  400 ml  600 ml  800 ml  
Water  100 ml  200 ml  300 ml  400 ml  
Zilvervliesrijst  150 g  300 g  450 g  600 g  
Olijfolie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Kipfilet, in blokjes 200 g  400 g  600 g  800 g  
Rode ui, fijn gesneden 1 stuks  2 stuks  3 stuks  4 stuks 
Broccoli, in kleine roosjes 400 g  800 g  1,2 kilo  1,6 kilo  
Ketjap  1 el  2 el  3 el  4 el  
Snufje chilipoeder      

 

Bereiden 

1. Breng de kokosmelk met het water en zout naar smaak aan de kook. Voeg de rijst 
toe en kook die gaar.  

2. Verhit in een wok de olie en bak de kipfilet al omscheppend goudbruin. Bak de ui 1 
minuut mee en voeg de broccoli toe. Bak de broccoli al omscheppend in 7-8 minuten 
knapperig gaar. Voeg eventueel een paar eetlepels water toe. Breng de kipfilet met 
de broccoli op smaak met de sojasaus en de chilipoeder.  

3. Schep de rijst in 4 kommen en verdeel de kipfilet met de broccoli erover. 

 

Tip!   Maak dit recept minder pittig door de chilipoeder te vervangen door kerriepoeder. 



Zoetzure kip 

 20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Zilvervliesrijst  150 g  300 g  450 g  600 g  
Komkommer  1 stuk  2 stuks  3 stuks 4 stuks 
Olie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Kipfilet  200 g 400 g  600 g  800 g  
Paprika, mix 2 stuks  4 stuks  6 stuks  8 stuks 
Chilisaus  2 el  4 el  6 el  8 el  
Azijn  1 el  2 el  3 el  4 el  
Maïzena  1 tl  2 tl  3 tl  4 tl  

 

Bereiden 

1.  Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Halveer ondertussen de 
komkommer in de lengte en verwijder de zaadlijsten met een theelepel. Snijd de 
komkommer in schuine plakjes van 1/2 cm dik. Houd apart.  

2. Verhit de olie in een wok en roerbak de kip en paprika 5 min. Bak de komkommer 1 
min. mee.  

3. Meng de chilisaus, azijn en een klein beetje water. Schenk in de wok en warm op 
laag vuur nog 2 min. Meng de maïzena met 1 el water (bij 2 tl maïzena) en voeg al 
roerend toe, zodat de saus iets bindt. Breng op smaak met peper en zout.  

4. Serveer met de rijst. 



Zoete kip en peultjes uit de wok 

 20 min 

 

 

 

 

 

   

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Kipfilet  200 g  400 g  600 g  800 g  
Knoflook  1 teentje  2 teentjes 3 teentjes 4 teentjes 
Olijfolie 1 el  2 el  3 el  4 el  
Ui  1 stuks 2 stuks  3 stuks   4 stuks  
Peultjes 100 g  200 g  300 g  400 g  
Sojasaus  1 ½ el  3 el  4 ½ el  6 el  
Donkerbruine basterdsuiker ½ el  1 el  1 ½ el  2 el  
Chinese kool  Halve  1 stuks 1 ½ stuks  2 stuks  
Zilvervliesrijst  150 g  300 g  450 g  600 g  

 

Bereiden 

1. Snijd de kipfilet in reepjes en bestrooi met peper en zout. Snijd de knoflook fijn. Verhit 
de olie in een wok en bak de kip in 3 min. bruin. Voeg de knoflook toe en bak nog 1 
min. Neem de kip met een schuimspaan uit de pan. Leg op een bord en houd warm 
onder aluminiumfolie. Kook ondertussen de pasta volgens de aanwijzingen op de 
verpakking beetgaar. 

2. Snijd de ui in ringen. Voeg de ui toe aan de achtergebleven olie in de wok en bak 1 
min. Maak de peultjes schoon. Voeg de peultjes, sojasaus en suiker toe aan de ui en 
roerbak 4 min. op hoog vuur tot de peultjes beetgaar zijn. 

3. Snijd de Chinese kool in reepjes. Schep de kip en koolreepjes bij de peultjes en bak 
nog 2 min.  

 

 

 



Dag 4 

Recepten met vis 

 

 



Tonijnlasagne met courgette 

 20 min, wachten 30 min 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Uien  1 stuk  2 stuks 3 stuks  4 stuks  
Rode peper Halve  1 stuk  1 ½ stuks  2 stuks  
Courgette  1 stuk  2 stuks  3 stuks  4 stuks  
Olijfolie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Tomatenblokjes (blik) 200 g  400 g  600 g  800 g  
Tonijnstukken in olijfolie  1 blikje  2 blikjes  3 blikjes  4 blikjes 
Lasagnebladen  100 g  200 g  300 g  400 g  
Geraspte kaas, 30+ 75 g  150 g  225 g  300 g  
Beetje paprikapoeder     
 

Bereiden 

1. Uien pellen en snipperen. Peper schoonmaken, zaadjes verwijderen en in stukjes 
snijden. Courgettes schoonmaken en in blokjes snijden.  

2. In braadpan olie verhitten. Ui, peper en courgette 5 min. bakken. Oven op 200 °C 
voorverwarmen. Tomatenblokjes met vocht toevoegen aan courgette en 2 min. Mee 
verhitten. Tonijn laten uitlekken en door saus roeren. Met zout, peper en 
paprikapoeder op smaak brengen.  

3. In ovenschaal laagje saus scheppen. Afdekken met lasagnebladen. Laagjes saus en 
lasagnebladen herhalen tot beide op zijn. Eindigen met saus. Schotel met kaas 
bestrooien en in midden van oven in 30 min. gaar en goudbruin laten worden. 



 

Zalmfilet en curry aardappel uit de oven 

 10 min, wachten 20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Indiase currypasta  1 el  2 el  3 el  4 el  
Olie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Aardappelpartjes  225 g  450 g  775 g  900 g  
Zalmfilets, diepvries 200 g  400 g  600 g  800 g  
Gebroken sperziebonen 400 g  800 g  1,2 kilo  1,6 kilo  
Rode ui, gesnipperd 1 stuk 2 stuks  3 stuks 4 stuks 
Yoghurt sla dressing  1 el  2 el  3 el  4 el  
 

Bereiden 

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Roer in een schaal de currypasta los met 2/3  van 
de olie. Schep de aardappelpartjes erdoor, zodat ze met een dun laagje bedekt zijn. 
Verdeel de aardappelpartjes over de bakplaat en rooster ze in de voorverwarmde 
oven in ca. 20 minuten goudgeel en gaar.  

2. Bestrijk de bovenkant van de zalmfilets met de rest van de olie en bestrooi ze met 
zout en (versgemalen) peper. Leg ze in de ovenschaal. Schuif de schaal met de vis 
na 10 minuten bij de aardappelpartjes in de oven en bak de zalm 10-12 minuten, tot 
hij vanbinnen rosé is.  

3. Kook de sperziebonen in een bodem water met zout beetgaar en spoel ze een paar 
seconden onder koud stromend water, om het gaar worden te stoppen, tot de 
sperziebonen lauwwarm zijn. Schep de bonen om met de rode ui, de sladressing, 
zout en peper naar smaak. 

 

 

 



Ovenkabeljouw met pesto 

 20 min, wachten 15 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Pijnboompitten  30 g  60 g   90 g  120 g  
Knoflook  1 teentje 2 teentjes 3 teentjes 4 teentjes 
Basilicum, alleen de blaadjes 10 g  20 g  30 g  40 g  
Parmezaanse kaas, geraspt 10 g  20 g  30 g  40 g  
Olijfolie  2 el  4 el  6 el  8 el  
Kabeljauwfilet  250 g  500 g 750 g  1 kilo 
(Cherry)tomaten   300 g  600 g  900 g  1,2 kilo  
Tagliatelle  150 g  300 g  450 g  600 g  
Zwarte olijven, in plakjes  50 g   100 g 150 g  200 g  
 

Bereiden 

1. Verwarm de oven voor op 190 °C. Rooster de pijnboompitten 3 min. in een 
koekenpan zonder olie of boter. Laat afkoelen op een bord. Doe 2 el pijnboompitten 
in de vijzel, voeg de knoflook toe en maal fijn. Doe het basilicum en de kaas erbij en 
maal tot puree. Roer de olie erdoor en breng de pesto op smaak met peper en zout. 

2. Leg de vis in de ovenschaal en bestrooi met peper en zout. Verdeel de helft van de 
pesto erover. Leg de tomaatjes op de vis en verdeel de olijven en de rest van de 
pijnboompitten erover. Bak de vis ca. 15 min. in de oven.  

3. Kook ondertussen de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. 
Schep de rest van de pesto door de pasta en serveer bij de vis. Lekker met een 
groene salade. 



 

Vispakketjes met prei en roomkaas 

 25 min, wachten 20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Aardappelen  400 g  800 g  1,2 kilo  1,6 kilo  
Tilapiafilet, diepvries 200 g  400 g  600 g  800 g  
Prei  400 g  800 g  1,2 kilo  1,6 kilo  
Olie  1 el 2 el  3 el  4 el  
Ui, in halve ringen  1 stuks  2 stuks  3 stuks  4 stuks 
Zuivelspread bieslook light  ½ bakje  1 bakje  1 ½ bakje  2 bakjes 
 

Bereiden 

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de aardappelen in dikke plakken en kook 12 
min. Snijd de tilapiafilet in 4 stukken en wrijf in met peper en zout. Snijd het wit en het 
groen van de prei in 1 cm brede schuine stukken.  

2. Verhit 2/3 van de olie in een wok en roerbak de prei en de ui 3 min. Breng op smaak 
met peper en zout. Verdeel over 4 stukken bak-papier. Bestrijk de stukken vis met de 
zuivelspread en verdeel de vis over de groente. Vouw het bakpapier tot pakketjes en 
leg op de bakplaat.  

3. Schuif de bakplaat in het midden van de oven en bak de vispakketjes in 20 min. gaar. 
Bak de aardappelen in de rest van de olie goudbruin. Serveer de vispakketjes met de 
gebakken aardappelen. 



Ratatouille met koolvis 

 15 min, wachten 35 min 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bereiden 

1. Verwarm de oven voor op 220 ºC. Snijd de aardappelen in dunne parten. Snijd de ui 
in ringen. Voeg de ui toe aan de achtergebleven olie in de wok en bak 1 min. Maak 
de peultjes schoon. Voeg de peultjes, sojasaus en suiker toe aan de ui en roerbak 4 
min. op hoog vuur tot de peultjes beetgaar zijn. 

2. Verdeel de aardappelparten met alle groenten over een met bakpapier beklede 
bakplaat. Besprenkel met de olie en bestrooi met peper en zout naar smaak. Bak in 
de oven in ca. 35 min. gaar. 

3. Snijd de vis in stukken en bestrooi met peper en zout naar smaak. Leg de vis de 
laatste 10 min. tussen de groenten. 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Aardappelen, vastkokend 400 g  800 g  1200 g  1600 g  
Cherry tomaten  100 g  200 g  300 g  400 g  
Aubergine Halve  1 stuk  1 ½ stuks  2 stuks  
Courgette, in halve plakjes Halve  1 stuk  1 ½ stuks  2 stuks  
Olijfolie  2 el  4 el  6 el  8 el  
Koolvisfilet, ontdooid 200 g  400 g  600 g  800 g  



Dag 5 

Recepten met peulvruchten 

 



Pompoenschotel met geitenkaas 
 20 min, wachten 30 min 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Pompoen  Halve  1 stuk  1 ½ stuks 2 stuks 
Olijfolie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Ui, gesnipperd 1 stuks  2 stuks  3 stuks  4 stuks 
Knoflook, fijngehakt  1 teentje  2 teentjes 3 teentjes  4 teentjes 
Courgette, in grove stukken  1 stuk  2 stuks  3 stuks  4 stuks 
Kikkererwten, uitgelekt  300 g  600 g  900 g  1,2 kilo  
Tomatenblokjes  200 g  400 g  600 g  800 g  
Komijn, gemalen  1 tl  2 el  3 tl  4 tl  
Kaneelstukjes   1 stuks  2 stuks  3 stuks  4 stuks  
Zachte geitenkaas, verbrokkeld  100 g  200 g  300 g  400 g  
 

Bereiden 

1. Pompoen schillen, pitten en zaadlijsten verwijderen en vruchtvlees in blokjes snijden. 
In pan met dikke bodem ui en knoflook 1 min. in olie fruiten. Pompoen, courgette, 
kikkererwten, tomatenblokjes, komijn, cayennepeper en kaneelstokje toevoegen. 
Geheel goed omscheppen. Zout en peper naar smaak toevoegen.  

2. Met deksel op pan gerecht zachtjes laten stoven tot pompoen zacht is; af en toe 
omscheppen. Eventueel scheutje water toevoegen als de pompoenschotel te droog 
dreigt te worden.  

3. Gerecht in schaal scheppen. Geitenkaas erover strooien. 



 

Chili con carne 

 30 min 

 

 

  

   

  

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Olijfolie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Zoete uien, gesnipperd  Halve  1 stuk  1 ½ stuks  2 stuks  
Knoflook, geperst  1 teentje  2 teentjes  3 teentjes 4 teentjes  
Rundergehakt  150 g  300 g  450 g  600 g  
Paprika’s, in reepjes 1 stuk  2 stuks  3 stuks  4 stuks  
Gemalen komijn  ½ tl  1 tl  1 ½ tl  2 tl  
Gepelde tomaten, uit blik  100 g   200 g  300 g 400 g  
Bruine bonen, uit blik  200 g   400 g  600 g  800 g 
Chilipeper gemalen  ½ tl  1 tl  1 ½ tl  2 tl  
 

Bereiden 

1. Verhit in een grote braadpan de olie en fruit de ui met de knoflook. Voeg het gehakt 
toe en bak het in 5 min. rul. Bak de paprika 5 min. mee en schep de komijn erdoor. 
Voeg de gepelde tomaten toe en druk ze met de spatel stuk. Voeg ook de bonen toe, 
breng op smaak met zout en de chilipeper en breng de chili tegen de kook aan.  

2. Draai het vuur laag en stoof de chili 20 min. op laag vuur. Breng de chili op smaak 
met zout en (versgemalen) peper.  

Tip!    Serveer er wat Griekse yoghurt bij met daar door heen wat uitgeperste knoflook en 
verse munt, breng de yoghurt tot slot op smaak met zout en peper. 



 

Bonen met chorizo en rucola 

 15 min 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Chorizoworst, in plakjes  100 g  200 g  300 g  400 g  
Ui, gesnipperd 1 stuk  2 stuks 3 stuks  4 stuks 
Courgette, in blokjes 1 stuk   2 stuks 3 stuks 4 stuks 
Kikkererwten, uitgelekt 150 g  300 g  450 g  600 g  
Linzen, uitgelekt 100 g  200 g  300 g  400 g  
Rode kidneybonen, uitgelekt 100 g  200 g  300 g  400 g  
Rucola 20 g  40 g  60 g  80 g  

 

Bereiden 

1. Bak de chorizoworst ca. 6 min in een hapjespan. Voeg de ui en courgette toe en bak 
4 min. mee.  

2. Doe er de kikkererwten, linzen en kidneybonen bij. Warm 4 min. door en voeg van 
het vuur af de rucola toe. Breng op smaak met peper en zout.  



 

Mexicaanse tortilla 

 20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Olie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Ui, fijn gesneden  1 stuk 2 stuks  3 stuks  4 stuks 
Rundergehakt  200 g  400 g  600 g  800 g  
Tomatenblokjes, uit blik  200 g  400 g  600 g  800 g  
IJsbergsla in dunne reepjes Halve  1 stuks 1 ½ stuks  2 stuks 
Cacaopoeder  ½ tl  1 tl  1 ½ tl  2 tl  
Meergranen wrap tortilla’s  4 stuks  8 stuks  12 stuks  16 stuks 
Maïskorrels, uitgelekt   1 blikje  2 blikjes  3 blikjes  4 blikjes 
Zure room  70 ml  125 ml  200 ml  250 ml  
Kidneybonen, uitgelekt  200 g 400 g  600 g  800 g 

 

Bereiden 

1. Verhit de olie in een grote braad- of koekenpan, fruit de uien glazig op middelhoog 
vuur, voeg het gehakt toe en bak dit op hoog vuur al omscheppend bruin en krokant. 
Voeg de tomaat, de kidneybonen en het cacaopoeder toe, laat op laag vuur 
doorwarmen.  

2. Verwarm de tortilla's volgens de aanwijzingen op de verpakking. Breng het 
gehaktmengsel op smaak met zout en peper. Schep het gehakt, wat sla en maïs op 
de tortilla's en rol ze op. Schep wat zure room naar smaak op de tortilla. Lekker met 
wat geraspte 30+ kaas. 



Boontjes met boontjes 

 15 min 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bereiden 

1. Kook de peultjes en de haricots in ruim water met zout in ca. 7 min. beetgaar. Kook 
de doperwten de laatste 4 min. mee. Giet de groenten af in een vergiet en laat ze 
uitlekken. 

2. Spoel de witte bonen in een zeef onder koud stromend water af en laat ze uitlekken. 
3. Verhit intussen de olie in een hapjespan en bak de chorizo zachtjes uit. Voeg de 

sjalotten en oregano toe en fruit ze zachtjes 4 min. mee. 
4. Voeg de uitgelekte groenten en de witte bonen toe. Laat alles op een middelhoog 

vuur warm worden. 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Peultjes 100 g  200 g 300 g 400 g  
Haricots vers 100 g  200 g  300 g  400 g  
Doperwten  100g  200 g  300 g  400 g  
Witte bonen, uit pot (680ml) ½ pot  1 pot  1 ½ pot  2 potten  
Olijfolie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Chorizo, in kleine stukjes 50 g  100 g  150 g  200 g  
Sjalotten, in dunne ringen  2 stuks  4 stuks  6 stuks  8 stuks 
Gedroogde oregano 1 tl  2 tl  3 tl  4 tl  



Dag 6 

Makkelijke soep of salade 



Fruitige kipsalade 
 20 min 

 

  

 

 

  

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Citroensap  1 el  2 el  3 el  4 el  
Crème fraîche 1 el  2 el  3 el  4 el  
Groene appels, in partjes  1 stuk  2 stuks  3 stuks  4 stuks  
Galiameloen  ¼ stuks  Halve  ¾ stuk 1 stuk 
Rucola  50 g  100 g  150 g  200 g  
Gerookte kipfilet, in dunne plakjes  150 g  300 g  450 g  600 g  
Bruin stokbrood  Halve  1 stuk 1 ½ stuks  2 stuks  

 

Bereiden 

1. Klop een dressing van het citroensap, de crème fraîche en zout en peper naar smaak 
en schep hier de appel door. Verwijder de schil van de meloen en snijd de vrucht in 
halve partjes.  

2. Schep de rucola op een bord, verdeel er de aangemaakte appel over, de plakjes kip 
en de stukken meloen.  

3. Serveer met een stukje bruin stokbrood.  



 

Bietensalade met geitenkaas en croutons 
 10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 persone n 6 personen  8 personen  
Rode bietenschijfjes, evt. uit pot 100 g   200 g  300 g  400 g  
Rucola of veldsla  75 g  150 g  225 g  300 g  
Olijfolie  1 ½ el  3 el  4 ½ el  6 el  
Balsamicoazijn  1 el  2 el  3 el  4 el  
Honing  1 tl  2 tl  3 tl  4 tl  
Zachte geitenkaas  125 g  250 g  375 g  500 g  
Croutons  60 g  120 g  180 g  240 g  
 

Bereiden 

1. Bietjes laten uitlekken. Rucolasla over vier borden verdelen. Bietjes erop 
rangschikken. Olie, azijn, honing en zout en peper naar smaak tot dressing kloppen. 
Dressing over bietjes sprenkelen.  

2. Geitenkaas in stukjes verdelen en samen met croutons over bietjes strooien. 

 

 



 

Tomatensoep met verse basilicum  
 25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Olijfolie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Sjalotten, gesnipperd 1 stuk 2 stuks 3 stuks  4 stuks  
Knoflook, fijngesneden  1 teentje 2 teentjes 3 teentjes 4 teentjes 
Tomaten, in stukjes 400 g  800 g  1,2 kilo  1,6 kilo 
Paprikapoeder 1 tl  2 tl  3 tl  4 tl  
Kruidenbouillon, van tablet 400 ml  800 ml  1,2 liter  1,6 liter 
Verse basilicum 10 g  20 g  30 g  40 g  
Bruin stokbrood  Halve  1 stuks  1 ½ stuks 2 stuks  
 

Bereiden 

1. Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit de sjalotten en knoflook zachtjes glazig. 
Schep de tomaat en het paprikapoeder erdoor en bak dit al roerend 5 minuten op 
hoog vuur. Voeg de kruidenbouillon toe en kook de soep nog 10 minuten. Pureer het 
geheel met een staafmixer. Warm de tomatensoep nog even door en voeg zout en 
(versgemalen) peper naar smaak toe.  

2. Scheur de basilicumblaadjes in stukjes (door ze te scheuren, blijven de randjes mooi 
groen) en roer ze op het laatste moment door de soep.  

3. Serveer de tomatensoep in grote soepkommen met een stuk bruin stokbrood.  



 

Noedelsoep met kipfiletreepjes 
 15 min 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredië nten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Kippenbouillon, van tablet  0,75 liter   1,5 liter  2,25 liter  3 liter  
Knoflook, in dunne plakjes 1 stuks 2 stuks 3 stuks 4 stuks 
Champignons, in plakjes  125 g  250 g  375 g  500 g  
Courgette, in plakjes  Halve  1 stuk 1 ½ stuks  2 stuks 
Sperziebonen, evt. diepvries 150 g  300 g  450 g  600 g  
Chinese eiermie  75 g  150 g  225 g  300 g  
Kipfilet, vleeswaren in reepjes 75 g  150 g  225 g  300 g  
Sojasaus  1 el  2 el  3 el  4 el  
Sambal  ½ tl  1 tl  1 ½ tl  2 tl  

 

Bereiden 

1. Breng de bouillon met de knoflook in een grote pan aan de kook. Kook de 
champignons, courgette en sperziebonen 1 minuut mee. Voeg de eiermie toe en laat 
de mie 4 minuten koken op laag vuur; trek de mie na 1 minuut met een vork los.  

2. Warm de kipfilet 1 minuut mee en breng de soep op smaak met de sojasaus en de 
sambal. 



Erwtensoep met gerookte kip 

 30 min, wachten 60 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bereiden 

1. Spoel de spliterwten in een vergiet onder koud stromend water. Breng ze in een 
soeppan aan de kook met de bouillon. Kook met de deksel op de pan in ca. 1 uur 
zachtjes gaar. Snijd ondertussen de knolselderij in blokjes en de peen in plakjes. 

2. Voeg samen met de ui en prei toe aan de soep en laat nog 30 min. op laag vuur 
koken. Roer af en toe. 

3. Breng op smaak met peper en zout en voeg eventueel wat water toe. Schenk de 
soep in 4 diepe borden en verdeel de kip erover. Bestrooi met de selderij. 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Spliterwten  250 g  500 g  750 g  1 kg  
Kippenbouillon (ml en aantal 
tabletten) 

600 ml (1) 1200 ml (2) 1800 ml (3) 2400 ml (4) 

Knolselderij, geschild ¼ stuks  Halve  ¾ stuks  1 stuk  
Winterpeen, geschrapt Halve  1 stuk  1 ½ stuks  2 stuks  
Ui, gesnipperd Halve  1 stuks  1 ½ stuks  2 stuks  
Prei, in ringen  Halve  1 stuks  1 ½ stuks  2 stuks  
Gerookte kipfilet, in plakjes 75 g  150 g  225 g  300 g  
Selderij, fijngesneden  1 el  2 el  3 el  4 el  



Dag 7 

Overige recepten 

 

 



Paddenstoelenrisotto met spinazie 

 25 min 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ingrediën ten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Kastanje champignons  125 g  250 g  375 g  500 g  
Champignons  125 g  250 g  375 g  500 g  
Verse spinazie  150 g   300 g  450 g  600 g  
Olijfolie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Risottorijst  150 g  300 g  450 g  600 g  
Groentebouillon tabletten  1 stuk  2 stuks  3 stuks  4 stuks 
Kookroom (light)  125 ml  250 ml  375 ml  500 ml  
Oude of pittige 30 + kaas  75 g  150 g  225 g  300 g  
Water (voor bouillon) 250 ml  500 ml  750 ml  1 liter 
 

Bereiden 

1. Champignons schoonvegen en in plakjes snijden. Ui pellen en snipperen.  
2. In braadpan de helft van de olie verhitten en ui 1 min. fruiten. Rijst toevoegen en 2 

min. meebakken. Bouillontabletten en 500 ml water beetje bij beetje toevoegen en 
rijst aan de kook brengen. Na 10 min. room erdoor roeren. 

3.  In koekenpan 1 el olie verhitten en champignons in 5 min bruin bakken. 
4. Champignons en spinazie door risotto scheppen en enkele min. door en door 

verhitten.  
5. Risotto over vier borden verdelen. Met kaasschaaf of dunschiller flinterdunne plakjes 

van kaas schaven en over risotto verdelen. 



 

Groenterijke paella 

 25 min, wachten 30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Visbouillon (tabletten) 400 ml   800 ml  1,2 liter  1,6 liter  
Saffraan  0,05 g 0,10 g  0,15 g  0,20 g  
Olijfolie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Kipfilet, in reepjes  100 g  200 g  300 g  400 g  
Rode paprika, in stukjes gesneden 1 stuk  2 stuks  3 stuks  4 stuks 
Tomaten  2 stuks 4 stuks 6 stuks 8 stuks 
Snijbonen  150 g  300 g  450 g  600 g  
Risotto rijst  150 g  300 g  450 g  600 g  
Gemengde zeevruchten (diepvries) 100 g  200 g  300 g  400 g  
Citroen, in partjes Halve   1 stuks  1 ½ stuks 2 stuks 
 

Bereiden 

1. Breng water aan de kook en los de bouillontabletten hierin op. Doe de saffraan in een 
kommetje en schenk er een klein scheutje hete bouillon over. Verhit de olie in een 
hapjespan. Bestrooi de kip met peper en zout en bak in 3 min. bruin. Voeg de paprika 
en de knoflook toe en bak nog 3 min. 

2. Snijd de tomaat in blokjes en schep die met de bevroren snijbonen en de rijst door de 
kip. Bak nog 1-2 min. tot de rijstkorrels glanzen. Voeg peper naar smaak toe. 

3. Schenk de saffraanbouillon erbij en schep om. Voeg de visbouillon toe en breng aan 
de kook. Zet het vuur laag en kook de paella op laag vuur in ca. 30 min. gaar. Voeg 
eventueel extra bouillon of water toe als de rijst niet onder staat. Roer af en toe. Voeg 
de laatste 5 min. de zeevruchten toe. 

4. Serveer de paella met de citroen.  



 

Noodles met paksoi en kalkoen 

 25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Paksoi  1 struik  2 struiken  3 stuiken  4 struiken 
Kalkoenreepjes 200 g  400 g  600 g 800 g  
Mienestjes   200 g   400 g  600 g  800 g  
Ketjap  1 el  2 el  3 el  4 el  
Sambal  1 el  2 el  3 el  4 el  
Cashewnoten  2 el  4 el  6 el  8 el  
Olijfolie  1 el  2 el  3 el  4 el  
 

 

Bereiden 

1. Maak de paksoi schoon en snijd de lichtgroene stengels en het groene blad in 
stukjes. Verhit de olie in een wok. Voeg de kalkoenreepjes toe en roerbak 2 min. 
Schep de gebakken kalkoenreepjes uit de pan op een bord. Kook de mie.  

2. Voeg de lichtgroene stukken paksoi aan de wok toe. Houd de donkergroene stukken 
blad even apart. Roerbak ongeveer 3 min. Voeg daarna de donkergroene repen 
paksoi-blad toe. Roerbak samen nog 1 minuut.  

3. Voeg nu de gebakken reepjes kalkoen toe. Meng de ketjap en sambal hierdoor. 
Verdeel de mie, kalkoenreepjes en paskoi over de borden en bestrooi met de 
cashewnoten.  



 

Wraps met kip, paprika en ijsbergsla 

 20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 person en 4 personen  6 personen  8 personen  
Kipfilet, in reepjes 200 g  400 g  600 g  800 g  
Olijfolie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Ui, in dunne ringen  1 stuk  2 stuks  3 stuks  4 stuks 
Rode paprika , in reepjes 1 stuk  2 stuks  3 stuks  4 stuks 
Bospeen  150 g  300 g  450 g  600 g  
IJsbergsla 100 g  200 g  300 g  400 g  
Meergranen tortilla’s  3 stuks  6 stuks  9 stuks 12 stuks 
Ketchup  50 ml  100 ml  150 ml  200 ml 
 

Bereiden 

5. Bak de kipfiletreepjes in de olie in 5 minuten gaar, voeg de laatste minuut de ui en 
paprika toe. Breng op smaak met zout en peper.  

6. Maak de wortels schoon en snijd ze in de lengte in vieren. Meng de wortels en de 
gewassen en gesneden ijsbergsla in een schaal met de kip met paprika en ui. 

7. Verwarm de wraptortilla's volgens de aanwijzingen op de verpakking. Halveer ze en 
bestrijk ze met ketchup. Beleg ze met het kip-en-slamengsel, vouw de ronde kant 
over de vulling en rol de tortilla's op. Steek ze eventueel vast met een cocktailprikker.  



Kerrie spruiten 

 30 min 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bereiden 

1. Kook de rijst. 
2. Kook de spruitjes 10 minuten voor. Verhit de olie in een koekenpan en bak hierin de 

ui en het spek goudbruin. Voeg de prei, de champignons en de knoflook toe en fruit 
even mee. Voeg de kerrie, de mosterd, de sambal en een scheutje water toe. Haal de 
blaadjes tijm van de takjes en doe ze bij het groentemengsel. Voeg de beetgare 
spruitjes en een scheutje room toe. 

3. Serveer met de rijst. 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Spruitjes, schoongemaakt  250 g  500 g  750 g  1000 g  
Olijfolie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Ui, fijngesneden  1 stuks 2 stuks 3 stuks  4 stuks 
Katenspek, in reepjes 75 g  150 g  225 g  300 g  
Prei, gewassen en in ringetjes Halve  1 stuk  1 ½ stuks 2 stuks 
Champignons 125 g  250 g  375 g  500 g  
Knoflook  1 teen  2 teentjes 3 teentjes 4 teentjes 
Kerriepoeder ½ el  1 el  1 ½ el  2 el  
Grove mosterd ½ tl  1 tl  1 ½ tl  2 tl  
Sambal  ½ tl  1 tl  1 ½ tl 2 tl  
Slagroom (light/minder vet) 25 ml  50 ml  75 ml  100 ml  
Zilvervliesrijst  150 g  300 g  450 g  600 g  



 
 

Feestelijke maaltijden 

en een recept voor verse rode pastasaus 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Visburger met komkommer-yoghurtsaus 

 15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Komkommer ¼ stuk Halve  ¾ stuk 1 stuk 
Halfvolle yoghurt  2 el  4 el  6 el  8 el  
Mayonaise 2 el  4 el  6 el  8 el  
Bieslook, fijngeknipt  1 el  2 el  3 el  4 el  
Gepaneerde kabeljauwburgers 2 stuks  4 stuks  6 stuks  8 stuks 
Olie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Bruine bolletjes  2 stuks  4 stuks  6 stuks  8 stuks 
 

 

Bereiden 

1. Helft van komkommer in kleine blokjes snijden, andere helft met kaasschaaf in 
stroken schaven. In kommetje yoghurt, mayonaise, blokjes komkommer en bieslook 
door elkaar mengen. Op smaak brengen met zout en peper. 

2. In pan olie verhitten en kabeljauwburgers in 6-8 min. goudbruin en gaar bakken. 
Bolletjes opensnijden en onderste helften beleggen met komkommerstroken. 

3. Visburgers erop leggen en saus erop scheppen. 



 

Hete kip met komkommersalade 

 25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Rijst  150 g  300 g  450 g  600 g  
Komkommers  1 stuks  2 stuks  3 stuks  4 stuks 
Witte- wijn azijn  1 el  2 el  3 el  4 el  
Kipfilet  200 g  400 g  600 g  800 g  
Olijfolfie  1 el  2 el  3 el  4 el  
Ketjap manis  50 ml  100 ml  150 ml  200 ml  
Ketchup  30 ml  60 ml  90 ml  120 ml  
Pindakaas 2 el  4 el  6 el  8 el  
Sambal  Halve  1 el  1 ½ el  2 el  
Water  100 ml  200 ml  300 ml  400 ml  

 

Bereiden 

1. Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.  
2. Schaaf de komkommer in plakjes of lange linten. Marineer de komkommer in de 

wijnazijn en voeg zout en (versgemalen) peper naar smaak toe.  
3. Breng de kipreepjes op smaak met zout en (versgemalen) peper. Verhit de olie in een 

braadpan en bak de kipreepjes goudbruin. Voeg de ketjap, de ketchup en het water 
toe en breng aan de kook.  

4. Draai het vuur laag en stoof de kip 15 minuten. Roer de pindakaas erdoor, tot een 
dikke saus ontstaat. Breng de kip pittig op smaak met de sambal en voeg nog een 
flinke mespunt zout toe. Laat de kip nog 5 minuten zachtjes stoven.  

5. Serveer de hete kip met de rijst en de komkommersalade. Lekker met kroepoek! 

 



Broodje pita pizza 

 20 min 

 

 

  

  

 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Pitabroodje (volkoren) 4 stuks  8 stuks  12 stuks 16 stuks 
Cherrytomaatjes 15  30  45  60  
Mozzarella (evt. light) Halve bol   1 bol  1 ½ bol  2 bollen  
Tomatenketchup  4 el  6 el  8 el  12 el  
Geraspte 30+ kaas  2 el  4 el  6 el 8 el  
Basilicum  8 blaadjes 16 blaadjes 24 blaadjes 32 blaadjes 

 

 

Bereiden 

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de broodjes op de bakplaat en bestrijk ze 
met ketchup.  

2. Snijd de cherrytomaatjes doormidden en leg ze met de platte kant op de pita 
broodjes. Halveer het stuk mozarella en scheur deze in stukjes.  Verdeel de stukjes 
tussen de tomaatjes. Strooi hierover de geraspte kaas en wat peper.  

3.  Schuif de bakplaat in de oven en laat de pizza’s gaar worden en de kaas smelten in 
ongeveer 10 minuten.  

4. Scheur de blaadjes basilicum in stukjes en strooi ze vlak voor het serveren over de 
pizza. 



Verse rode pastasaus 

 30 min 

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Tomaten  4 stuks  8 stuks 12 stuks 16 stuks 
Knoflook  1 teentje 2 teentjes 3 teentjes 4 teentjes 
Basilicum  10 blaadjes 20 blaadjes 30 blaadjes 40 blaadjes 
Olijfolie 2 el  4 el  6 el  8 el  
Sjalot  1 stuk 2 stuks 3 stuks 4 stuks 
Verse oregano  2 takjes 4 takjes  6 takjes 8 takjes 
Tomatenpuree 2 el  4 e l 6 el  8 el  
Zoet en peper     

 

Bereiden 
 

1. Ontvel de tomaten en verwijder de pitjes. Verwijder de schil van de knoflook en de 
sjalot en snij deze in kleine stukjes. Verwijder de blaadjes oregano van de takjes en 
scheur de blaadjes basilicum in 2 tot 3 stukken, afhankelijk van de grootte van de 
blaadjes. 

 

2. Verwarm de olijfolie in een koekenpan en fruit hierin de knoflook en sjalot en na 1 tot 
2 minuten de blaadjes van de helft van de takjes oregano toe. Na nogmaals 1 tot 2 
minuten doe je de tomaat in de pan. Geef de tomaat ongeveer 5 tot 10 minuten de 
tijd om zacht te worden. Voeg de tomatenpuree toe aan de saus voor een nog 
intensere smaak. Doe ook de blaadjes basilicum in de pan en breng de pastasaus op 
smaak met verse peper en zeezout. Laat de saus nu enige tijd op het vuur staan 
zodat de smaak van pastasaus zich kan ontwikkelen. 

 

 



Hartige pannenkoekentaart 

 35 min 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bereiden 

1. Oven voorverwarmen op 220 °C.  
2. Groenten even kort wokken.  
3. Kaassaus maken volgens aanwijzing op de verpakking.  
4. Begin met 1 pannenkoek, vervolgens telkens laagje groenten, laagje kaassaus, 

gemalen kaas en pannenkoek. Met groenten en gemalen kaas eindigen. 
Pannenkoekentaart in oven zetten.  

5. Pannenkoekentaart in ca. 15 min. door en door warm en een beetje bruin laten 
worden.  

6. Taart in punten snijden  

 

 

Ingrediënten  2 personen  4 personen  6 personen  8 personen  
Wokgroenten naar keuze   400 g  800 g  1200 g  1600 g  
Kaassaus uit een zakje  ½ zakje 1 zakje 1 ½ zakje  2 zakjes  
Pannekoeken (evt. kant- en klaar) 4 stuks 8 stuks 12 stuks 16 stuks 
Geraspte 30+ kaas  150 g  300 g  450 g  600 g  



Voedsel pictogrammen 
 
Groente 



 

 

  

 Paksoi  Andijvie 

   

 

 

 
Bleekselderij  Witlof 

   

 

 

 

Venkel  Rettich 

 



 

 

 
Witte Kool  Zuurkool 

   

 

Savooie Kool  Boerenkool 

   

 

 

 

 

Spruitjes  Spitskool 

 



 

 

 

 

Chinese kool  Bloemkool 

   

 

 

 

Rode Kool  Broccoli 

   

 

 

 
Pompoen  Groene Kool 

 



 

 

 Sperziebonen  Peultjes 

   

 

 

 

Doperwten  Sugarsnaps 

   

 

 

Snijbonen  Kouseband 

 



 

 

 

Kidney bonen  Kapucijners 

   

 

 

 
Witte bonen  Bruine bonen 

   

 

 

 

Linzen  Kikkererwten 

 



 

 

 

Winterwortel  Courgette 

   

 

 

Prei  Spinazie 

   

 

 

 

Bos wortelen  Aubergine 

 



 

 

 

Ui  Sjalot 

   

 

 

 

 

Bosuitjes  Rode ui 

   

 

 

 

 
Taugé  Radijs 

 



 

 

Knoflook  Tuinkers 

 

 

 

 
Groene Peper  Rode Peper 

   

 

 
Gele paprika  Groene paprika 

   



 

 

 

Rode paprika  Puntpaprika 

 

 

 

 

Groene asperges  Witte asperges 

   

 

 

 

   



 

 

 

 

Radicchio  Rabarber 

 

 

 

 

Oesterzwammen  Kastanje 

champignon 

   

 

 

 

Champignons  Cantherellen 



 

 

 

Eekhoorntjesbrood  Portobello 

 

 

 

Shiitake  Rucola 

 

 

 

 
Sla  IJsbergsla 



 

 

 
Lollo Rosso  Veldsla 

 

 

 

 

Komkommer  Tomaat 

   

 

 

 

Vleestomaat  Trostomaat 

   



 

  

Cherry tomaten   

 

 

 

 

Artisjok  Cassave 

   

 

 

 

Knolselderij  Koolraap 



 

 

 

 

Koolrabi  Meiraap 

 

 

 

 

Pastinaak  Postelein 

   

 

 

 

Raapstelen  Schorseneren 

 



 

Aardappels, Granen, Pasta en Rijst 

 

 

 



 

 

Aardappel  Krieltjes 

   

 

 

 

Zoete aardappel  Aardappelpuree 

 

 

 

Tarly  Gierst 



 

 

Couscous  Bulgur 

 

 

 

 
Snelkookrijst  Basmatirijst 

   

 

 

 
Zilvervliesrijst  Zwarte rijst 



 

 

 

Mihoen  Mienestjes 

 

 

 
Macaroni  Volkoren macaroni 

   

 

 

 

Penne  Volkoren penne 



 

 

 

Spagetti  Volkoren spagetti 

 

 

 

 

Farfalle  Volkoren farfalle 

   

 

 

 

Tagliatelli  Fusilli 



 

Vis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zalm  Kabeljauw 

   

 

 

 

Tilapia  Pangasius 

   

 

 

 

Tonijn  Koolvis 

 



 

 

 

 

Forel  Gerookte makreel 

   

 

 

 

Verse makreel  Haring 

   

 

 

 

Sardientjes  Scholfilet 

 



 

 

 

 

Makreelfilet  Mosselen 

   

 

 

 

Surimi  Gerookte zalm 

   

 

 

 

Gamba  Garnalen 

 



 

 

 

Lekkerbekje  Kibbeling 

   

 

 

 

Vissticks  Inktvisringen 

 



Vlees 
 

 

 



 

 

 

 

Rosbief  Rundervink 

   

 

 

Runderlap  Biefstuk 

   

 

 

 

Hamburger  Gehakt 

 



 

 

 

Rib eye  Rollade 

   

 

 

 

Rundertartaar  Hacheevlees 

   

 

 

 

Sucadelapje  Entrecote 

 

 



 

 

 

Speklapje  Varkensfilet 

   

 

 

 

Hamlap  Saucijs 

   

 

 

 

Varkensschnitzel  Spareribs 

 



 

 

 

 

Braadworst  Varkensfricandeau 

   

 

 

 

Schouderlapje  Karbonade 

   

 

 

 

Nasi vlees  Varkenshaas 

 



 

Kip 
 

 



 

 

 

 

 

Kipfilet  Kippebout 

   

 

 

 

Drumsticks  Kippenvleugels 

   

 

 

 
Kiprollade  Kippenlever 

 



Noten 
 

 



 

 

 

 

 

Walnoten  Pecannoten 

   

 

 

 

Pistachenoten  Cashewnoten 

   

 

 

 

Hazelnoten  Amandelen 

 



 

 

 

Macadamianoot  Paranoot 

   

 

 

 

Tamme kastanje  Pinda’s 

   

 

 

 

Kokosnoot  Pijnboompitten 

 



 

Olie en boter 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
Olijfolie  Zonnebloemolie 

   

 

 

 

Arachideolie  Margarine 

 



 

Zuivel 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Halfvolle melk  Volle melk 

   

 

 

 

Karnemelk  Chocolademelk 

   

 

  

Yoghurtdrink   

 



 

 

 

Jonge kaas  Belegen kaas 

   

 

 

Oude kaas  Komijnekaas 

   

 

 

Kruidenkaas  Geitenkaas 

 



 

 

 

 

Brie  Camembert 

   

 

 

 

Blauwschimmel  Feta 

   

 

 

 
Mozzarella  Kruidenkaas 

 



 

 

 

 

Creme fraiche  Sour cream 

   

 

  

Kookroom   

 

 

 

Volle yoghurt  Magere yoghurt 



 

 

 

Vla  Vruchtenyoghurt 

   

 

 

 

Kwark  Pap 

 

 

 

 

Eieren  Margarine 



 

 

Halvarine  Roomboter 

 



 

Fruit 
 

 

 



 

 

 

 

Sinasappel  Mandarijn 

   

 

 

 

Kiwi  Grapefruit 

   

 

 

 

Mineola  Banaan 

 



 

 

 

 

Appel  Aardbeien 

   

 

 

 

Witte druiven  Blauwe druiven 

   

 

 

 

Frambozen  Rode bessen 

 



 

 

 

 

Blauwe bessen  Braam 

   

 

 

 

Cranberries  Peer 

   

 

Kersen  Pruim 

 



 

 

 

 

Galia meloen  Charentais meloen 

   

 

 

 Mango  Water meloen 

   

 

 

 

Abrikoos  Advocado 

 



 

 

 

 
Nectarine  Perzik 

   

 

 

 
Dadel  Granaatappel 

   

 

 

 

Lychee  Ananas 

 



 

Format 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


