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Blijf altijd dromen zonder
grenzen, het is leuker als je iets

hebt te wensen.

Plantaardig eten hoeft niet moeilijk te zijn, dat is

waarom we dit e-book hebben gemaakt. We

hebben diverse dagmenu's samengesteld,

waarmee je een mooie basis hebt voor de dag.

Iedereen is anders, heeft andere behoeftes, dus

het zijn geen kant-en-klare menu's. Je kunt dus

kiezen voor grotere porties, je kunt kiezen voor

extra toevoegingen of als je wilt voor

tussendoortjes.

We willen plantaardig eten normaal maken, want

plantaardig is de toekomst om zoveel

verschillende redenen. Wij geloven dat niet alleen

jouw gezondheid een boost gaat krijgen van

gezond plantaardig eten, maar je ook de wereld er

een groot plezier mee doet.

We hopen dat dit e-book je op weg gaat helpen

om plantaardig eten te integreren in jouw leven én

vergeet niet varieer er lekker op los!

Kies lekker voor groente en fruit wat op dat

moment in het seizoen is of in de aanbieding. Pak

het als leidraad, maar wees zelf ook creatief. Zo ga

je er namelijk voor zorgen dat plantaardig eten

echt normaal wordt en geen soort dieet.

Tag ons op Facebook of Instagram via

@deveganistischekeuken of stuur ons natuurlijk

gerust een berichtje via

info@deveganistischekeuken.nl , ook als je vragen

hebt kun je ons mailen!

Peter & Trientje Blenkers
D E  V E G A N I S T I S C H E  K E U K E N

Belangrijk: de dagmenu's zijn geen complete menu's qua voedingswaarde. 
Iedereen is anders, dus je kunt grotere porties eten, tussendoortjes eten of toevoegingen doen

aan bestaande recepten. De dagmenu's zijn een mooie basis voor de dag!
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Week 1
Havermoutpap   

met pinda en cacao. 

Wraps met
hummus en

gegrilde paprika

Home made granola
met fruit

Easy chocolade-
chiazaad pudding

met fruit

Havermoutpap met
abrikozen, banaan, cacao

en zonnebloempitten.

Snelle mugcake
met fruit

 Ontbijtsmoothie 
met mango,

sinaasappel en citroen

Gevulde
aardappel met

linzen en 
 avocadosmash

Koude
pastasalade met
pesto en tomaat

Mexicaanse
wraps met
kaassaus

Rode linzencurry
met

zilvervliesrijst 

Kikkererwten-
pannenkoek met

kerrievulling

Wraps met
guacomole en

gegrilde groente

Kruidige 
nasi

Quinoabowl met
groente, fruit en

pitten

Chili sin Carne

 Noodlessoep

Linzensalade
met naanbrood



    

    MA
Ontbijt Lunch Diner
Snelle mugcake
 met vers fruit

Wraps met hummus en 
gegrilde paprika

Rode linzen curry 
met zilvervliesrijst

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Kruiden en specerijen hebben in water iets langer
nodig om nodig om hun smaak af te geven. Voeg

deze dus iets eerder toe.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 1

1618 kcal 47,7 gram eiwit 164,1 gram koolhydraten 47,8 gram vet 40,7 gram vezels



Doe alle ingredienten bij elkaar, behalve het fruit, in een mengbeker en pureer het tot een glad en
wat dikker beslag. Het moet wat dikker zijn dan een pannenkoekenbeslag, maar het is wel
vloeibaar. Doe dit in een mok of kommetje én zet het 50 seconden in de magnetron op 900 watt,
kijk daarna even hoe het met je cake is, want het kan zijn dat het iets langer moet, beetje
afhankelijk van je magnetron. Ons advies is om dan per 10 seconden bij te draaien.

Eet het met lekker wat fruit én eventueel RAW cacaonibs. Ze zijn namelijk heel gezond en een
echte verrijking van je maaltijd!

Eet smakelijk!

1 eetlepel havermeel

1 eetlepel boekweitmeel

2 eetlepel cacaopoeder

2 eetlepel plantaardige melk (ongezoet)

Snelle Mugcake met fruit en zaden
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

1 banaan

1 mandarijn (of sinaasappel)

1 theelepel bakpoeder

Ontbijt

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip:
ook lekker metamandelmeel en

vanille!

436 kcal 10,3 gram eiwit  20,1 gram koolhydraten 13,3 gram vet 12 gram vezels 

Voedingswaarde incl. 1 banaan en 1 mandarijn



Meng de boekweitmeel met de plantaardige melk en voeg dan de korianderzaad, peper en
zeekraalzilt toe. Doe het in een bakpan en zorg dat je het dun uitstrijkt, want als het dik is dan heb je
meer een pannenkoek idee. Belangrijk is ook dat je pan echt goed heet is! Bak ze aan beide zijden
gaar, herhaal dit met het verdere beslag.Laat het even afkoelen en besmeer het dan met 4 eetlepels
hummus (per 2 wraps). Beleg het rijkelijk met rucola en paprika en rol het dan op.

Voor de hummus
Pureer de ingrediënten tot een grove massa, zodat je een lekkere spread dikte krijgt.

Eet smakelijk!

Voor de wrap

100 gram boekweitmeel

350 ml plantaardige melk (wij gebruikten

amandel)

1/2 eetlepel korianderzaad

Peper en zeekraalzilt naar smaak

1 paprika

2 flinke plukken rucola

Ingrediënten

Maken

Wraps met hummus en paprika
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Voor de hummus

110 gram kikkererwten (gekookt of uit blik)

1 theelepel tahin pasta

1/2 teentje knoflook

1/4 citroen, zonder schil

1 theelepel komijnpoeder (of garam masala)

Peper naar smaak

Lunch

475 kcal 12,9 gram eiwit 48,3 gram koolhydraten 12,9 gram vet 9,5 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



Kook de rode linzen en de zilvervliesrijst volgens de verpakking gaar.
Doe een beetje water in een bakpan en doe hierin de gesnipperde rode ui en de
uitgeperste (of fijngehakte) knoflook. Gaar dit even voor 2 minuten en doe er dan de
fijngesneden prei en paprikablokjes bij. Doe er dan de kokosmelk samen met het water bij
en gele currypasta bij.

Als de rode linzen gaar zijn, kun je deze toevoegen en even een paar minuutjes mee laten
trekken, zo krijg je extra veel smaak. Niet té lang, want dan wordt de curry te dik.

Serveer het samen met de zilvervliesrijst.

Eet smakelijk!

200 ml dikke kokosmelk

50 ml water

150 gram rode linzen

1 prei

1 rode ui

1 teentje knoflook

 

Ingrediënten

Maken

Rode linzen curry met zilvervliesrijst
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Diner

1 paprika

1 volle eetlepel gele curry pasta

150 gram zilvervliesrijst

 

707 kcal 24,5 gram eiwit 95,7 gram Koolhydraten  21,6 gram vet 19,2 gram vezels

Tip:
Snij er wat extra rodepaprika of lekker watmangoblokjes over.Vitamine C helpt deijzer beter opnemen.

Voedingswaarde

Geen fan van kokos? 
Je kunt 250 ml plantaardige melk
gebruiken en hierin de rode linzen
koken, dat zorgt namelijk voor een

binding. Let op: geen water
toevoegen als je dit wilt.



    

    Di
Ontbijt Lunch Diner

Havermoutpap met 
pinda's en cacao 

Koude pastasalade 
met pesto en tomaat

Gevulde 
zoete aardappel

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Maak de lunch samen met je avondeten, zo heb je

geen extra werk én toch een gezonde lunch on the go

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 1

1513 kcal    57,6 gram eiwit  157,6 gram koolhydraten  53,6 gram vet 40,9 gram vezels   



Breng de plantaardig melk aan de kook en doe er de havermout bij. Je kunt evt. iets extra
havermout toevoegen als je een wat dikkere pap wilt. Als het wat dikker is geworden
schep het in een kom, meng het met de cacao, pindaḱaas en pinda's en eet smakelijk!

200 ml plantaardig melk (ongezoet)

4 volle eetlepels havermout

1 theelepel cacao

1 theelepel pindakaas

half handje pinda's

Ingrediënten

Maken

Havermoutpap snickers style
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN

Ontbijt

259 kcal 10,6 gram eiwit 15,6 gram koolhydraten 15,8 gram vet 6,3 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 



Kook de fusilli zoals aangegeven op de verpakking en meng dit met de partjes
cherrytomaat, blokjes mango, de in reepjes gesneden olijven en de eetlepels pesto. Breng
het eventueel nog verder op smaak met peper.

Eet smakelijk!

200 gram (kikkererwten)fusilli

10 cherrytomaatjes, in partjes

1/2 mango, in blokjes

4 flinke eetlepels pesto

2 eetlepels kappertjes

4 olijven, in reepjes gesneden

Peper naar smaak.

Verse basilicum voor de garnering

Ingrediënten

Maken

Koude pastasalade met pesto en tomaat
 AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Lunch

586 kcal 23,2 gram eiwit 70,1 gram koolhydraten 11,4 gram vet 10,6 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 



Verwarm de oven voor op 175 graden. Let de zoete aardappels op de bakplaat, prik er
gaatjes in. 

Pof de aardappelen voor ongeveer 40 minuten in de oven. Kook ondertussen de linzen.
Prak of pureer de avocado fijn en doe er de guacomolekruiden bij, samen met wat peper.

Haal dan de aardappelen uit de oven, snijd ze doormidden en vul ze lekker met de
gekookte linzen, paprika en bosui. Doe er de gepureerde avocado over en top het af met
de yoghurtdressing. 

De yoghurtdressing
Maak een lekkere yoghurtdressing van de plantaardige yoghurt met het water, uitgeperste
knoflook en het citroensap. Breng het op smaak met peper en zeekraalzilt. 

2 middelgrote zoete aardappels

160 gram groene linzen

3 paprika's (kleur naar keuze)

1 bosui

1 avocado

1 theelepel guacomolekruiden

Ingrediënten

Maken

Gevulde zoete aardappel met avocado smash
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 40 MIN

Diner

668 kcal 23,8 gram eiwit 71,9 gram koolhydraten 26,4 gram vet 24 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.

100 gram plantaardige yoghurt

50 ml water

1 groot teentje verse knoflook

Sap van een kwart citroen

Peper en zeekraalzilt



    

    WO
Ontbijt Lunch Diner
 Ontbijtsmoothie 
geel/oranje fruit  Noodlessoep Lasagne

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Soep is een ideale lunch on the go, koud vaak ook
erg lekker. Kook het een avond van tevoren, dan

kun je het in de ochtend zo meenemen.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 1

1244 kcal 48,5 gram eiwit 177,4 koolhydraten 26,4 gram vet 38.4 gram vezels   



Stop alle ingrediënten, behalve 1/2 sinaasappel, 1/2 banaan en de pompoenpitten,
zonnebloempitten en havervlokken, in een blender of staaf het met een staafmixer tot een
lekkere smoothie!

Snij de andere helft van de banaan in plakjes, de andere helft van sinaasappel in partjes
en doe dit samen met de pompoenpitten,  zonnebloempitten en havervlokken in de
smoothie. Zo heb je lekker wat te kauwen, goed voor je spijsverteringssysteem.

3/4 mango

1 banaan

1,5 sinaasappel

1 citroen

1 eetlepel zonnebloempitten

1 eetlepel pompoenpitten

1,5 eetlepel havervlokken

Ingrediënten

Maken

Ontbijtsmoothie met mango, sinaasappel en citroen
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN

Ontbijt

515 kcal 11,9 gram eiwit 67,3 gram koolhydraten 18 gram vet 11,6 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 



Doe een beetje water in een soeppan en voeg de ui en knoflook toe en bak dit even kort
aan. Voeg nu de prei en wortel toe en bak deze ook even kort mee. Zet het vuur laag en
voeg het specerijenmengsel toe en laat dit voor 3 minuten mee trekken. Voeg nu het
water toe en zet het vuur hoog. Breng het aan de kook en laat het voor 10 minuten koken.
Bereid de noodles volgens de verpakking. Voeg na 10 minuten de kool, de paprika en de
noodles toe. Laat dit even 3 minuten doortrekken en doe er als laatste de citroensap bij.

Eet smakelijk!

Ingrediënten

Maken

Noodlessoep
AANTAL: 2 PERS.  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN

Lunch

378 kcal 9,4 gram eiwit 50,6 gram koolhydraten 13,1 gram vet 10,2 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 

2 grote bladeren Chinese kool in

reepjes gesneden

1/4 wit van de prei, in reepjes

gesneden

1/2 winterpeen, in reepjes gesneden

¼ paprika in reepjes gesneden

1 ui in ringen gesneden

1 teentje knoflook uitgeperst

Sap van ¼ citroen

2 porties bruine rijst noodles

3 eetlepels kikkererwten uit blik

7 dl water

Zeekraalzilt/peper

½ theelepel kurkuma

½ theelepel komijnpoeder

½ theelepel kardemompoeder

¼ theelepel nootmuskaat

½ theelepel kaneelpoeder

½ theelepel fenegriek

(optioneel, kan ook zonder)



Tomatensaus
Doe een laagje water in de pan, voeg de ui en knoflook toe en laat het geheel even 2 minuten doorkoken.
Voeg nu de wortel, champignons, prei en bleekselderij toe en kook dit voor 4 minuten. Voeg nu de oregano,
tomatenblokjes, tomatenpuree en water toe. Laat het geheel 4 minuten op zacht vuur doorgaren. Bind het af
met een klein beetje van het havermeel papje.

Witte saus
Doe de amandelmelk in een pannetje, voeg de tijm en uienpoeder toe. Breng het aan de kook en voeg het
kikkererwtenmeelpapje toe. Breng op smaak met zeekraal zilt, peper en nootmuskaat.

Opbouwen van de lasagne
Schep in een ovenschaal een laagje tomatensaus en leg hierop 2 lasagnebladen.
Schep er nog een laagje tomatensaus op en vervolgens weer 2 lasagnebladen.
Nu schep je er een laagje witte saus op en dek het geheel weer af met 2 lasagnebladen. Maak vervolgens
nog 2 lagen tomatensaus met een laag lasagnebladen ertussen, dek het geheel af met lasagnebladen en
dek dit af met een laag witte saus. Zet het nu 30 minuten in een voorverwarmde oven van 200 °C. Wil je een
mooie bruine kleur dan zet je het als het klaar is even onder de grill tot het een mooie bruine kleur heeft.
(het aantal lagen is afhankelijk van de ovenschaal ik gebruikte een kleine ovenschaal genoeg voor 2
personen) 

75 gram wortel (in blokjes)

75 gram prei (in ringen)

75 gram bleekselderij (in

blokjes)

1 ui (gesnipperd)

50 gram champignons (in

plakjes)

Ingrediënten

Maken

Italiaanse Lasagne
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

2 teentjes knoflook

(fijngehakt)

1 eetlepel tomatenpuree

3 tomaten (in stukjes)

50 ml water

1 eetlepel havermeel (met

een beetje water

aangeroerd tot een papje)

1 theelepel oregano

zeekraal zilt en peper naar

smaak

Diner

300 ml amandelmelk

2 eetlepels

kikkererwtenmeel (met

water aangeroerd tot een

papje)

1 theelepel tijm

1 theelepel uienpoeder

zeekraal zilt, nootmuskaat

en peper

125 gram glutenvrije of

volkoren lasagnevellen

Optioneel: 2

eetlepels

edelgistvlokken

(deze kun je door

de witte saus

scheppen of er als

hij uit de oven komt

er over strooien)

489 kcal 27,8 gram eiwit 72,4 gram koolhydraten 6,4 gram vet 17,1 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



    

    Do
Ontbijt Lunch Diner
Chiazaadpudding

Wraps met guacomole 
en paprika

Kruidige nasi
 

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Voedingstip
Dit is een dag die je bijvoorbeeld kunt gebruiken op het

moment je een feestje hebt, zo heb je gezond gegeten als
basis en er is voldoende ruimte over voor andere dingen.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 1

1173 kcal 31,4 gram eiwit 158,6 gram koolhydraten 39 gram vet 30,2 gram vezels



Doe de melk in een mengbeker, doe er de chiazaad, vanille extract en dadels bij. Pureer
het goed (belangrijk om de chiazaad te breken). Schenk het in een bakje en zet het een
nachtje in de koelkast.

Haal het de volgende ochtend eruit en top het af met de blauwe bessen, walnoten en
banaan.

Eet smakelijk!

Ingrediënten

Maken

Chiazaadpudding met fruit
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN

Ontbijt

404 kcal 9,2 gram eiwit 32,1 gram koolhydraten 23,9 gram vet 11,2 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 

100 ml plantaardige melk (ongezoet)

3 eetlepels chiazaad

2 dadels

1/2 theelepel vanille extract (of aroma)

1 flinke hand blauwe bessen

1 handje walnoten

1 kleine banaan



Snij de avocado doormidden en haal de pit er uit en de schil er om vandaan. Pers
de knoflook uit (of snij deze fijn) en doe dit samen met de avocado, komijn,
chilipeper en sap van de limoen in een mengbeker. Breng het op smaak met
peper. Je kunt evt. nog een halve theelepel guacamole kruiden gebruiken. 

Meng de boekweitmeel met de plantaardige melk en voeg dan de korianderzaad,
peper en zeekraalzilt toe. Doe het in een bakpan en zorg dat je het dun uitstrijkt,
want als het dik is dan heb je meer een pannenkoek idee. Belangrijk is ook dat je
pan echt goed heet is! Bak ze aan beide zijden gaar, herhaal dit met het verdere
beslag.Laat het even afkoelen en besmeer het dan met 4 eetlepels guacamole (per
2 wraps) en beleg het rijkelijk met paprika. Oprollen en klaar!

Eet smakelijk!

Ingrediënten

Maken

Wraps met guacomole en paprika
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

Lunch

299 kcal 6,9 gram eiwit 40,2 gram koolhydraten 11,2 gram vet 6,1 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 

100 gram boekweitmeel

350 ml plantaardige melk (wij

gebruikten amandel)

1/2 eetlepel korianderzaad

Peper en zeekraalzilt naar smaak

1 rode paprika

1 avocado

mespuntje chilipeper (kan ook een

stukje gesneden Spaans pepertje)

sap van een kwart limoen

1 teentje knoflook

1/4 theelepel komijn

Peper naar smaak



Kook de zilvervliesrijst volgens de verpakking. Doe de roerbakgroenten met een laagje
water in een bakpan, even laten garen en doe er dan de fijngehakte knoflook, kruiden en
kikkererwten bij. Even lekker laten doortrekken én voeg dan de zilvervliesrijst toe. Goed
omscheppen en klaar!

Snij de mangoblokjes er los over.

Eet smakelijk!

Ingrediënten

Maken

Simpele kruidige nasi
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Diner

470 kcal 15,3 gram eiwit 86,3 gram koolhydraten 3,9 gram vet 12,9 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 

160 gram zilvervliesrijst

400 gram Chinese roerbakgroente

100 gram kikkererwten

1/2 mango

1 teentje knoflook

1 theelepel koriander

1/2 theelepel kaneel

1/2 theelepel kerriepoeder

1/2 theelepel komijn

Optioneel: Spaans peper (fijngehakt)

 Geen fan vankikkererwten? Jekunt ook tofu
gebruiken.



    

    Vrij
Ontbijt Lunch Diner

Havermout 
met abrikozen

Quinoabowl met groente, 
fruit en pitten

Linzensalade met 
naanbrood

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Kook direct meer linzen en quinoa, zodat je tijd

bespaart later in de week.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 1

1468 kcal 59,5 gram eiwit 212,7 gram koolhydraten 32,8 gram vet 41 gram vezels



Ingrediënten

Maken

Havermoutpap met abrikozen, banaan, cacao en
zonnebloempitten

AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN

Ontbijt

378 kcal 9,4 gram eiwit 50,6 gram koolhydraten 13,1 gram vet 10,2 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 

200 ml plantaardig melk (ongezoet)

4 volle eetlepels havermout

3 gedroogde abrikozen

1 banaan

1/2 eetlepel cacaopoeder

1 eetlepel zonnebloempitten

Breng de plantaardig melk aan de kook en doe er de havermout bij. Je kunt evt. iets extra
havermout toevoegen als je een wat dikkere pap wilt. Als het wat dikker is geworden
schep het in een kom en doe er de gesneden abrikozen en banaan bij. Top het af met de
zonnebloempitten en cacaopoeder (even omscheppen, dan krijg je een lekkere
chocoladepap).

Eet smakelijk!



Kook de quinoa volgens de verpakking. Ondertussen kun je de broccoli in roosjes snijden
en deze stomen, totdat ze beetgaar zijn. De courgette en paprika snij je in plakken van
ongeveer 1 cm dik. 

Leg de paprika en courgette in een grillpan en grill het lekker even aan (heb je geen
grillpan, kan ook in de oven).  

Als alles klaar is meng je de quinoa met de gegrilde groente en gehakte gemengde noten.

Eet smakelijk!

Ingrediënten

Maken

Quinoabowl
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Lunch

356 kcal 15,7 gram eiwit 42,1 gram koolhydraten 11,6 gram vet 10,5 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 

120 gram quinoa (ongekookt gewogen)

200 gram broccoli

1 courgette

1 rode paprika

handje gemengde noten



Voor het naanbrood
Meng de havermeel met de gist en voeg hier het warme water en de haver- of kokosmelk aan toe samen
met de kokosyoghurt en banaan. De banaan zorgt straks voor een mooie kleuring, je proeft het niet terug.
Je kunt ook een schepje suiker gebruiken (door de werking van gist zit er geen suiker in je eind product)
Kneed het tot een samenhangend deeg. Als het een mooi deeg is geworden, pers dan de knoflook uit en
snij de peterselie en tijm fijn (of kies voor de gedroogde versie) en kneed dit er goed door.
Zet het een uur weg op een warme plek met een natte doek erover.  Let op: er zitten geen gluten in en
dat betekent dat het niet omhoog komt tijdens het rijzen. Wel zorgt het rijzen voor meer lucht en een
lekkere smaak! Na een uur maak je er bolletjes van en vervolgens platte ovaaltjes en zorg voor een hete
pan waarin je ze aan beide kanten mooi bruin bakt.

Voor de linzensalade
Kook de groene linzen volgens de verpakking. Wil je heel snel dan kun je ook linzen uit blik gebruiken.
Doe de linzen vervolgens in een bakpan en zet het vuur op zachtjes en meng het met de tomatenpuree
en de oregano. Laat de smaken even doortrekken. Snijdt ondertussen de paprika en mango in blokjes.
Haal de linzen van het vuur, schep het in een kom en doe er de blokjes mango en paprika bij. Top het af
met een lekkere pluk rucola.
Eet smakelijk!

160 gram groene linzen

1 paprika

1 mango

2 eetlepels tomatenpuree

2 handjes rucola

1 theelepel oregano

Ingrediënten

Maken

Linzensalade met naanbrood
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 15 MIN (+RIJSTIJD)

Diner

734 kcal 34,4 gram eiwit 120 gram koolhydraten 8,1 gram vet 20,3 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 

150 gram havermeel

90 ml warm water (warm, dus niet heet)

40 gram kokosyoghurt (ongezoet)

1 eetlepel haver- of kokosmelk

1/2 zakje gist

1 klein stukje banaan (vingertopje dik, meer is niet nodig)

(voor de gist)

1/2 grote teen knoflook

Peterselie en/of tijm



    

    ZA
Ontbijt Lunch Diner

Home made granola
met fruit

Dubbele chocoladecrépe 
met banaan

Bloemkoolrijst met 
zoete linzenstoof

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Maak direct meer granola, berg het luchtdicht op
zodat je ook later in de week nog granola hebt.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 1

1446 kcal    47,9 gram eiwit 186,4 gram koolhydraten 46,1 gram vet  43,5 gram vezels   



Hussel alle ingrediënten voor de granola door elkaar en doe het in een droge bakpan.
Belangrijk is dat je blijft husselen, want anders gaat het verbranden. Maak een lekkere
fruitsalade van het fruit door het in stukjes te snijden.

Eet smakelijk!

Voor de granola

1 eetlepel lijnzaad

2 eetlepels havervlokken

1 eetlepel zonnebloempitten

1 eetlepel pompoenpitten

1 eetlepel cashewnoten

 

Ingrediënten

Maken

Home made granola met fruit
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Ontbijt

668 kcal 16 gram eiwit 76,1 gram koolhydraten 29,6 gram vet 15,9 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 

1 bananen

1 appel

1 peer 



Doe alle droge ingredienten bij elkaar in een kom en roer het goed door elkaar. Meng alle
natte ingredienten in een aparte kom en voeg het vervolgens toe aan de droge
ingredienten. Laat het even kort staan en verhit alvast een pan, belangrijk is dat deze
goed heet is. Laat de crêpes ongeveer 3 minuten per kant bakken totdat ze gaar zijn
(bruin zijn ze al vanwege de chocolade, maar kijk even totdat ze een beetje goudbruinige
kleur krijgen)

Week de dadels in heet water voor ongeveer 15 minuten, haal ze dan uit het water en
meng het met de cacaopoeder, beetje water toevoegen kan als het te droog is.

Besmeer dan de zojuist gemaakte pannenkoeken met de chocoladepasta, leg er een
banaan op en verdeel er wat pinda's op. Ook lekker voor op de topping. Rol op en snijd
het doormidden.

Eet smakelijk!

150 gram havermeel

1,5 eetlepel cacaopoeder

400 ml amandelmelk

Ingrediënten

Maken

Dubbele chocoladecrépe (snickers style)
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

Vulling:

3 dadels

1 eetlepel cacaopoeder

2 bananen

Lunch

Topping:

Pinda's

518 kcal 17 gram eiwit 69,4 gram koolhydraten 15,1 gram vet 14,7 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 



Maal de bloemkool tot rijst.
Snij de wortel en bleekselderij in blokjes. 

Verwarm in een bakpan een laagje water en doe er de gesnipperde ui en knoflook bij en laat
het zachtjes garen en voeg dan de wortel en bleekselderij toe en laat ook dit weer even garen. 

Voeg dan de linzen toe en verwarm dit mee en doe er de rozijnen bij en laat deze even goed
wellen. Breng het geheel op smaak met peper en zout.

Verwarm in een bakpan de bloemkool in een laagje water tot het beetgaar is en voeg zout en
peper toe.

Eet smakelijk!

400 gram bloemkool

50 gram wortel

40 gram rozijnen

50 gram bleekselderij

200 gram bruine linzen (uit pot of blik)

2 uien

2 teentjes knoflook

Zeekraalzilt en peper

Ingrediënten

Maken

Bloemkoolrijst met zoete linzenstoof
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

Diner

260 kcal 14,9 gram eiwit 40,9 gram koolhydraten 1,41 gram vet 12,9 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 



    

    Zo
Ontbijt Lunch Diner

Hartige smoothiebowl
Kikkererwten-pannenkoek

met kerrievulling
Chili sin Carne

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Voedingstip
Kauwen is belangrijk voor een goede spijsvertering, dus ook als je
zelf smoothies gaat maken, zorg dat je er iets in doet waar je nog

op moet kauwen.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 1

1785 kcal 64,6 gram eiwit 164,2 gram koolhydraten 50 gram vet 54,2 gram vezels



Hussel alle ingrediënten voor de granola door elkaar en besprenkel het met een beetje water. Zorg
dat de oven voorverwarmd is op 200 graden en zet dit dan 8 minuten in de oven.

Voor de smoothie pureer je alle ingrediënten en garneer je het af met een takje basilicum en wat
tomaatjes die je in plakjes hebt gesneden. 

Als de granola klaar is doe je dit over de smoothiebowl en eet smakelijk!

1/2 avocado

50 gram komkommer

2 eetlepels edelgistvlokken

1 eetlepel kikkererwten

1 tomaat

3 olijven

3 kappertjes

1 el citroen

5 blaadjes basilicum

 

Ingrediënten

Maken

Hartige smoothiebowl
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Ontbijt

Voor de granola

1 eetlepel lijnzaad

1/2 theelepel kerriepoeder

2 eetlepels havermout

1 eetlepel zonnebloempitten

1 eetlepel gemengde noten

1 eetlepel edelgistvlokken

 

584 kcal 19,1 gram eiwit 42,5 gram vet 23,7 gram koolhydraten 15,7 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



Meng de kikkererwtenmeel met de havermelk en zet vervolgens een bakpan op het vuur. Zorg dat
deze pan goed heet is, echt belangrijk! Bak de pannenkoek aan beide zijden mooi bruin.

Maak van de yoghurt, jackfruit, ananas en kerrie een salade, door dit met elkaar te mengen en
schep dit samen met wat ijsbergsla, fijn gesneden paprika en rucola in de pannenkoek.

Breng het eventueel nog op smaak met wat peper. 

Eet smakelijk!

50 gram kikkererwtenmeel

75 ml havermelk

3 eetlepels plantaardige yoghurt

6 stukjes jackfruit

1/2 plak ananas

1 volle theelepel kerriepoeder

Ingrediënten

Maken

Kikkererwtenpannenkoek met Jack-Fruit kerrie
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Lunch

Garnering

Stukje paprika

3 blaadjes ijsbergsla

1/2 handje rucola

 

707 kcal 24,5 gram eiwit 38 gram koolhydraten 21,6 gram vet 19,2 gram vezels 

Tip:
Kikkererwtenmeel islekker eiwitrijk en o.a.te koop van het merkSmaakt bij div. winkels.

Voedingswaarde p.p.



Kook de zilvervliesrijst volgens de verpakking
Doe de gesnipperde ui in een bakpan met wat water en pers hierin ook de knoflook uit. Laat dit
even garen voor 2 minuten. Voeg de tomaten- en paprikablokjes toe en voeg dan ook de
tomatenpuree ook toe samen met de kruiden en specerijen.

Laat het geheel even pruttelen en voeg dan de kidneybonen en mais toe.
Schep het geheel goed om, breng het evt. op smaak met peper én als de zilvervliesrijst klaar is
kun je het samen serveren. Je kunt eventueel aftoppen met yoghurt, maar niet noodzakelijk.

Eet smakelijk!

120 gram zilvervliesrijst (ongekookt

gewogen)

1 paprika, in stukjes gesneden

1/2 potje mais

1 teentje knoflook

1 potje kidneybonen

2 kleine uien (of 1 grote ui),

gesnipperd

2 tomaten, in blokjes

klein blikje tomatenpuree

Ingrediënten

Maken

Chili sin Carne
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Diner

1/2 theelepel cayennepeper

1/2 theelepel (ceylon) kaneel

1 volle theelepel komijn

1 volle theelepel gedroogde

koriander

Peper naar smaak

 

494 kcal 21 gram eiwit 4,7 gram vet 83,7 gram koolhydraten 19,3 gram vezels 

Voedingswaarde



Week 2
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Week 2
Boekweitpap

met koekkruiden

Rijstnoedels
 sperziebonen 

Rabarbercrumble

Pinda smoothie met
mango en ananas

Rijstepap met
amandelmelk 

American
pancakes met

bosbessen

 Vegan roerei

Groentestoof
met rijst en

tomaat

Aardappelsalade

krielaardappelen
met tuinbonen en

pompoen

Boekweitkorrels  
seizoensgroente

Rode linzen
balletjes met
tomatensaus

Quinoa salade
met geroosterde  

groente

Vegan paella

zoete aardappel
soep

Vegan cassoulet

 Avocado smoothie
bowl

kikkererwtenpasta 
 met champignons 



    

    MA
Ontbijt Lunch Diner

American pancakes
met bosbessen

Rijstnoedels
 sperziebonen 

 

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Kook meer om in te vriezen, zo heb je altijd een

gezonde maaltijd als je een dag geen zin hebt om te
koken.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 2

1596 kcal 49,8 gram eiwit 218,5 gram koolhydraten 48,1 gram vet 44,6 gram vezels

Boekweitkorrels, wortel
en broccoli



Meng de havermeel met de rijstmeel en de bakpoeder
Schep er de plantaardige yoghurt  en bosbessen doorheen, meng dit goed en doe er dan de
plantaardige melk erbij. Schep er dan de bakingsoda samen met het vanille-extract doorheen Meng
dit zorgvuldig door elkaar en doe er de citroensap bij. Het is een wat dik beslag (geen dun
pannenkoekenbeslag), dit maakt ze lekker fluffy. Bak de pannenkoeken aan beide kanten gaar.

Eet smakelijk!

80 gram volkoren havermeel

40 gram volkoren rijstmeel

150 ml plantaardige melk (ongezoet)

2,5 eetlepel plantaardige yoghurt (ongezoet)

1,5 theelepel bakpoeder

0,5 theelepel bakingsoda

1 theelepel vanille-extract

1/4 citroen, voor sap

100 gram bosbessen vers of diepvries

American pancakes met bosbessen
AANTAL: 1 PERS.  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Ontbijt

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip:
ook lekker met 
 vanille in de

pannenkoeken

543 kcal 16,8 gram eiwit 93,8 gram koolhydraten 8 gram vet 13,4 gram vezels

Voedingswaarde p.p.



Bereid de noedels volgens de verpakking. Maak de sperziebonen schoon, snijdt deze doormidden
en breng in een pan een beetje water aan de kook en voeg de sperziebonen toe. Kook dit voor 3
minuten en voeg dan de doperwten toe. Kook dit in ongeveer 2 minuten beide beetgaar. Schep het
door elkaar. Doe de sesamzaadjes, sinaasappelstukjes en avocado in een mengbeker en pureer
het met een staafmixer tot een mooie dressing (er mogen nog vliesjes in zitten). Schep dit door de
noedels. Breng het op smaak met zeekraal zilt en peper.

Eet smakelijk!

200 gram sperziebonen

200 gram doperwten

250 gram rijst noedels

2 eetlepel sesamzaadjes

2 sinaasappel  (geschild in stukjes gesneden)

1 avocado 

Zeekraal zilt en peper

Rijstnoedels
 sperziebonen en een sesam-sinaasappel dressing

 AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

lunch

Ingrediënten

Zo maak je het

528 kcal 16,3 gram eiwit 53,4 gram koolhydraten 14,5 gram vezels  24,7 gram vet   

Voedingswaarde p.p.



Bereid de boekweitkorrels volgens de verpakking. Doe een laagje water in de pan en voeg de
wortel toe. Kook dit voor 3 minuten en voeg dan de broccoliroosjes toe. Kook dit 2 minuten en giet
het af. Breng de boekweitkorrels op smaak met peper en zeekraal zilt. Schep de boekweit korrels in
een bord en schep de groente erop. Leg er de pruimen plakjes op en strooi er de pitten mix
overheen.

Eet smakelijk!

200 gram broccoli

200 gram wortel

160 gram boekweit korrels

2 rode pruimen

4 eetlepels pitten mix

zeekraal zilt en peper

Boekweitkorrels met wortel en broccoli
 AANTAL: 2 PERS.  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: je kunt de
pruimen ookvervangen door verseabrikozen

 

525 kcal 16,7 gram eiwit 71,5 gram koolhydraten 16,7 gram vezels  15,4 gram vet   

diner

Voedingswaarde p.p.



    

    Di
Ontbijt Lunch Diner
Boekweitgrutten

Rijstnoedels
 sperziebonen 

 

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Als je sperziebonen koopt, neem dan die uit Nederland.
Ze zijn vaak lekkerder en ze hebben minder kilometers

afgelegd dus ook beter voor het milieu.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 2

1348 kcal 45 gram eiwit 260,9 gram koolhydraten 26,5 gram vet 35,7 gram vezels

Groente stoof met rijst
en tomaat



Pureer de chiazaad samen met het water, zomerfruit, de sinaasappel en dadels met een
staafmixer. Kook de boekweitgrutten in ongeveer 5 minuten (tenzij verpakking anders aangeeft) in
400 ml water op laag vuur beetgaar. Roer het fruitmengsel door de boekweitgrutten en garneer het
af met een handje cashewnoten en evt. 1 banaan.

Eet smakelijk!

75 gram boekweitgrutten

2 dadels ontpit

80 gram bosvruchten (diepvries)

1 theelepel koekkruiden

450 ml water + 100 ml water

20 gram cashewnoten

1 eetlepel chiazaad

1 sinaasappel

Boekweitpap met koekkruiden
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Ontbijt

Ingrediënten

Zo maak je het

Variatie tip:
 

 527 kcal 12,8 gram eiwit 81,1 gram koolhydraten 10,9 gram vezels  14,5 gram vet   

je kunt ook eenbanaan toevoegen

Voedingswaarde p.p.



Lunch

Kook de krielaardappels beetgaar. Meng het vervolgens met de tomaat in blokjes, rode ui,
peterselie, plantaardige yoghurt en mosterd. Breng het op smaak met zeekraalzilt en peper. 

Eet smakelijk!

500 gram krielaardappels

20 groene olijven zonder pit (in ringetjes)

2 tomaten(in blokjes)

2 rode ui (in ringen)

4 takjes peterselie

10 eetlepels kokosyoghurt

1 eetlepel mosterd

Zeekraalzilt en peper

Aardappelsalade
 AANTAL: 2 PERS.  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip:
Je kunt dekrielaardappels van tevoren koken.

356 kcal 16,8 gram eiwit 93,8 gram koolhydraten 8 gram vet 13,4 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



Kook de zilvervliesrijst volgens de verpakking beetgaar.
Doe een laagje water in de bakpan, voeg de ui en knoflook toe en laat dit voor 2 minuten garen op
hoog vuur. Voeg nu de champignons, bleekselderij en wortel toe en laat dit weer 4 minuten garen. 
Voeg nu de paprika, kruiden, specerijen toe en laat het nog 2 minuten garen. 
Voeg nu de tomatenpuree en havermeel toe en laat dit nog even garen voor 1 minuutje op laag
vuur. 

Voeg nu beetje bij beetje wat water toe tot er een mooie groente stoof ontstaat en voeg als laatste
de linzen toe. (zorg wel dat je het volgende scheutje water toevoegt als het geheel kookt anders
kan het wel een beetje te dun worden) 

Eet smakelijk!

120 gram groene of bruine linzen ( uit

blik)

200 gram kastanje champignons (in

kwarten gesneden)

200 gram rode paprika

100 gram ui (gesnipperd)

100 gram bleekselderij (in blokjes of

plakjes)

Groente stoof met rijst en tomaat
 AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Ontbijt

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip:

465 kcal 15,4 gram eiwit 86 gram koolhydraten 11,4 gram vezels  4 gram vet   

je kunt er eindeloosveel groentes
gebruiken

Platte tekst toevoegDiner

100 gram wortel (in blokjes)

150 gram zilvervliesrijst

40 gram tomatenpuree

30 gram havermeel

2 teentje knoflook (fijn gehakt)

2 theelepels oregano

Peper,zeekraal zilt

Voedingswaarde p.p. 



    

    woe
Ontbijt Lunch Diner

 Vegan roerei  Avocado smoothie bowl

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Als je dunne stengels fijn wilt snijden, zoals

bijvoorbeeld bosui en kruiden kun je die het beste
samenvoegen met een stukje vochtig keukenpapier.  

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 2
Ovenschotel met linzen

en tomaat

1155 kcal  39,4 gram eiwit  122,5 gram koolhydraten 39,7 gram vet 50,5 gram vezels            



Ontbijt

Doe het kikkererwtenmeel, kikkererwtenvocht, amandelmelk en zeekraal zilt en peper in een
mengkom. Roer dit tot een glad beslag.
Doe een laagje water in een bakpan en zet deze op het vuur.
Voeg de ui en pompoen toe en gaar dit voor 4 minuten
Giet het overtollige vocht af en voeg de spinazie en peterselie toe.
Als de spinazie geslonken is voeg je het kikkererwten papje toe en meng je dit op hoog vuur door
de groentes. Roer het tot het een mooie roerei structuur heeft. Schep er de avocado doorheen en
dan in een bord en strooi er nog wat bosui over.

Eet smakelijk!

1 tomaat ( in blokjes)

1/2 avocado (in blokjes)

3 blaadjes peterselie

50 gram pompoen (in kleine blokjes)

1 handje spinazie

1 ui (gesnipperd)

1 stengel bosui (in ringen)

 Vegan roerei 
AANTAL: 1 PERS.  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Variatie tip:
 je kunt er brood bijeten naar eigen keuzedeze zit niet in de

berekening

ontbijt

360 kcal  12,4 gram eiwit  25,1 gram koolhydraten 20,9 gram vet 10,8 gram vezels 

3 eetlepels kikkererwten vocht

7eetlepels kikkererwtenmeel

50 ml amandelmelk

zeekraal zilt, peper

Voedingswaarde p.p.



Ontbijt

Doe de avocado samen met de overige ingredienten behalve de blauwe bessen en 1/3 van het
Chiazaad  in een mengbeker en maal het tot een fijne Smoothie. Giet het in een kom. Laat dit 5
minuten staan en garneer af met blauwe bessen en de overgebleven Chiazaad.  Eet smakelijk!

1 avocado

4 eetlepels chiazaad

200 gram blauwe bessen

sap van 1 limoen

1 fijn geraspte appel

200 ml amandelmelk

1  banaan

 Avocado smoothiebowl
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip:
voor deze smoothie kunje het chiazaad ookvervangen door anderepitten of zaden

lunch

466 kcal  6,9 gram eiwit  49,9 gram koolhydraten 16,2 gram vezels  22,5 gram vet   

Voedingswaarde p.p.



Kook de linzen volgens de verpakking. Doe een laagje water in de pan en voeg de aardappel en de
aubergine toe, Gaar dit voor 3 minuten en voeg nu de paprika blokjes, courgette en oregano toe.
Laat dit op laag vuur 2 minuten mee trekken. Voeg nu de tomatenpuree en linzen toe. Laat het
geheel nog kort mee koken voeg als laatste de tomaten en basilicum toe. Schep het in een
ovenschaal en zet het voor 15 minuten in de oven. Strooi er als het uit de oven komt de
edelgistvlokken over.

Eet smakelijk!

Ovenschotel met linzen en tomaat 
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 25 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: je kunt
eindeloos variëren

groente

diner

200 gram groene of rode linzen (ongekookt gewogen)

400 gram aardappel in blokjes gesneden

2 aubergine in kleine blokjes gesneden 

2 courgette in blokjes gesneden

4 tomaat, in blokjes gesneden

2 rode paprika in blokjes gesneden

16 basilicum blaadjes gehakt

4 theelepels tomatenpuree

4 theelepel oregano

8 eetlepels edelgistvlokken

329 kcal  20,1 gram eiwit  47,5 gram koolhydraten 2,6 gram vet 17,2 gram vezels            

Voedingswaarde p.p.



    

 
Pinda smoothie met
mango en ananas

Quinoa salade met
geroosterde groente

Vegan paelladon
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Quote
Skip the diet. Just eat healthy.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 2

1526 kcal 49,6 gram eiwit 235 gram koolhydraten 31,6 gram vet 44,8 gram vezels



Ontbijt

Doe alle ingredienten, behalve de banaan, in een blenderen maak er een mooie smoothie van.
Voor je spijsvertering is het goed om te kauwen, dus doe er eventueel banaan in plakjes in. 

Eet smakelijk!

25 gram pel pinda's

1/2 mango

2 schijven gram ananas

200 ml plantaardige melk

1 eetlepel hennepzaad

1 banaan, in plakjes

Pindasmoothie met mango en ananas
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Variatie tip:Je kunt de smoothie nogtropischer maken doorplantaardige melk tevervangen door
kokosmelk 

549 kcal 14,6 gram eiwit 67,7 gram koolhydraten 22,1 gram vet 10,3 gram vezels

ontbijt

Voedingswaarde p.p.



Ontbijt

180 gram quinoa

1/2 courgette

1/2 aubergine

2 gemengde paprika's

2 rode uien

Kook de quinoa af volgen de verpakking. Snijdt de groentes in gelijke stukken en doe ze in de
airfryer of leg deze op een bakplaat met bakpapier. Bak nu de groentes in de oven mooi bruin en
beetgaar. (in de oven is dat ongeveer 20 minuten op 200 °C en in de airfryer) Doe de kikkererwten
met een beetje aanhangend vocht in een mengbeker en voeg de knoflook, rozemarijn blaadjes en
tijm blaadjes toe (niet de steeltjes deze blijven te hard), pureer dit fijn (er moet nu een dunne zalvige
massa ontstaan). Voeg als het te dik is nog een beetje water toe. Doe de quinoa in een kom en
schep er de dressing doorheen. Schep er nu de geroosterde groente doorheen en garneer af met
de gescheurde basilicum baadjes.  

Eet smakelijk!

AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 25 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: je kunt hiervoorhet beste de groentedie op het momentgoedkoop en of in hetseizoen zijn
gebruiken

lunch

465 kcal 19,6 gram eiwit 73,3 gram koolhydraten 6,7 gram vet 16,5 gram vezels     

Voedingswaarde p.p.

60 gram gekookte kikkererwten

2 teentjes knoflook

Beetje water

4 takjes basilicum

Tijm en rozemarijn naar smaak

zeekraal zilt en peper

Quinoabowl met geroosterde groente



Ontbijtdiner

150 gram zilvervlies rondgraankorrel rijst 

1 zakje Saffraan

100 ml  of citroensap van een hele citroen

0,5 Spaans pepertje, in kleine ringen

zonder zaadjes 

1 grote ui, fijn gesnipperd

0,5 teentje knoflook, uitgeperst 1/2 

200 gram winterpeen, in stukjes

 
Eet smakelijk!

Vegan paella
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 25 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het
Doe een laagje water in een pan en breng dit aan de kook voeg de saffraan, uitje, en citroensap
toe en breng dit aan de kook. Voeg de rijst toe en laat dit even het vocht opnemen en voeg dan het
water toe.Leg de deksel op de pan en zet het vuur laag. Roer zo af en toe door de rijst. Doe in een
andere pan een laag je water in de pan en voeg de knoflook, Spaans pepertje en wortel toe. Laat
dit even 2 minuten koken. Voeg nu de rest van de groentes toe. Laat alles beetgaar koken. Meng
de groente door de rijst en schep er als laatste de uitgelekte artisjokkenharten toe. Breng op smaak
met zeekraal zilt en peper. 

1/2 grote Prei, in ringen 

200 gram doperwten (uit de diepvries)

1 rode paprika, in repen gesneden 

0,75 liter water

Zeekraal zilt en peper naar smaak

100 gram artisjokharten in stukken

gesneden

512 kcal 15,4 gram eiwit  94 gram koolhydraten 18 gram vezels  2,8 gram vet   

Voedingswaarde p.p.



    

 
Rijste pap met
amandelmelk 

Zoete aardappelsoep vegan cassouletvrij
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Gezondheidstip
Door gezond plantaardig te eten, geef je jouw lichaam
wat het echt nodig heeft. Vergeet niet dat wat je erin

stopt, je ook terug gaat krijgen; positieve energie!

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 2

1145 kcal 35,4 gram eiwit 139,2 gram koolhydraten 29,7 gram vet 34,2 gram vezels   



120 gram zilvervliesrijst (gekookt)

150 ml amandelmelk 

3 gedroogde abrikozen (geweld in

warm water en in stukjes)

1 zakje sterrenmix thee

1 eetlepel sesam zaadjes

evt 2 dadels om het zoeter te maken

 
Eet smakelijk!

Rijstepap met amandelmelk 
AANTAL: 1 PERS.  BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Variatie tip:Als vervanging voor deabrikozen kun je ookander gedroogd fruit
nemen

353 kcal 8,7 gram eiwit 46,9 gram koolhydraten 8,4 gram vet 8,1 gram vezels   

Ontbijt

Beng de amandelmelk aan de kook en snijdt de abrikozen klein en leg deze samen met het
theezakje in de melk en laat het 5 minuten trekken. Voeg als je het zoeter wilt hebben de
dadels toe (fijngehakt). Na de 5 minuten schep je de gekookte zilvervliesrijst en sesamzaadjes  
erdoor. Laat het iets afkoelen of eet het lekker warm op.



Lunch

400 gram zoete aardappel

1 eetlepel kerriepoeder

200 ml kokosmelk

2 teentje knoflook

1 theelepel gemberpoeder

zeekraal zilt, peper

2 eetlepel plantaardige yoghurt

2 eetlepel pompoenpitten

 
Eet smakelijk!

AANTAL: 2 PERS.  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: je kunt er nog eenSpaans pepertje inhakken voor meer pit  of verse gehaktegember nemen.

474 kcal 9 gram eiwit 46,9 gram koolhydraten 26,3 gram vet  6,2 gram vezels     

Schil en snijd de zoete aardappel in stukken en zet deze op et een klein beetje water en breng
het aan de kook. Voeg ook de kerrie poeder, gemberpoeder en de kokosmelk toe. Voeg nog
een klein beetje water toe en de knoflook en breng het aan de kook en laat het 10 minuten
zachtjes koken met de deksel op de pan. Als de zoete aardappel gaar is pureer je de soep met
een staafmixer en wil je een fijne soep druk het dan door een zeef houd je van soep met wat
structuur dan laat je het zo. Breng op smaak met zeekraal zilt en peper.  Schep in een
soepkom en schep er een eetlepel yoghurt in en de pompoenpitten.

Zoete aardappelsoep met kerrie 

Voedingswaarde p.p.



OntbijtDiner

250 gram gekookte witte of olifant

bonen uitgelekt

2 eetlepel tomatenpuree

1 theelepel tijm

1 theelepel rozemarijn

1 teentje knoflook

200 gram kastanje champignons

 
Eet smakelijk!

Vegan cassoulet
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: In dit gerecht kun jenog diverse groentes die jehebt liggen in doen. Duseen prima basis om zelfnog wat te experimenteren

318 kcal 17,7 gram eiwit 45,4 gram koolhydraten 3 gram vet 19,9 gram vezels    

Doe een laagje water in de pan en voeg de ui, knoflook, en kruiden toe.Breng het aan de kook
en laat het 2 minuten zacht koken. Voeg nu de champignon blokjes toe en gaar deze even kort
mee. voeg nu de tomaten puree toe. Laat het geheel goed doorkoken en voeg als laatste de
witte bonen en tomatenblokjes toe en laat alles nu op laag vuur nog 10 minuten zachtjes door
koken  (wordt het te droog voeg dan nog wat water toe) Breng op smaak met zeekraal zilt en
peper. Je kunt er om het een beetje smeuiig te maken een eetlepel plantaardige yoghurt
toevoegen.

2 tomaat in blokjes

1 ui (gesnipperd)

2 eetlepel plantaardige yoghurt

(optioneel)

200 gram aardappel (in blokjes)

zeekraal zilt en peper

Voedingswaarde p.p.



    

 
Rabarber

ontbijtcrumble
 

Naan brood met cashewdip 
krielaardappelen met

tuinbonen en pompoenzat
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Quote
Zie het leven als een lopend buffet, schep op wat je

energie geeft.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 2

1534 kcal  39.4 gram eiwit  214.8 gram koolhydraten  47 gram vezels   48 gram vet 



150 gram verse rabarber

5 verse dadels zonder pit

2 grote aardbeien

150 ml kokend water

1 theelepel vanille extract

1/2 banaan

3 eetlepels havermout

2 eetlepels havervlokken

 
Eet smakelijk!

Rabarber ontbijtcrumble
 AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: is er geen
rabarber meerverkrijgbaar? Dankun je ook ander fruitgebruiken voor de

crumble.

diner

Week de dadels voor 3 minuten in 150 ml kokend water.
Schil de rabarber en snijdt ze in kleine stukjes. Doe de dadels met het vocht in een pan en
voeg de aardbeien toe. Pureer dit fijn met een staafmixer, voeg de rabarber en vanille extract
toe en kook dit vervolgens in ongeveer 5 minuten gaar. Doe het in een ovenschaaltje of een
ander hittebestendig bakje. Pureer de banaan in een keukenmachine of met de staafmixer fijn,
schep er de havermout en havervlokken doorheen en leg dit als een laagje bovenop de
rabarbercompote. Zet het ovenschaaltje onder de grill en laat het mooi bruin kleuren.

 306 kcal 3,9 gram eiwit  66 gram koolhydraten 1,1 gram vet 7,2 gram vezels 



Lunch

200 gram havermeel

350 ml warm water (warm, dus niet heet)

160 gram plantaardige yoghurt

(ongezoet)

8 eetlepels haver- of kokosmelk

2 zakje gist

2 kleine stukjes banaan (vingertopje dik,

meer is niet nodig) (voor de gist)

Naanbrood met cashewdip en rauwe groente
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 25 MIN

Ingredienten

Zo maak je het

Tip: je kunt er ook eenandere dip bij serverenzoals bijvoorbeeldhummus of een
tomatensalsa

Meng de havermeel met de gist en voeg hier het warme water en de haver- of kokosmelk aan
toe samen met de kokosyoghurt en banaan. De banaan zorgt straks voor een mooie kleuring,
je proeft het niet terug.

Kneed het tot een samenhangend deeg. Als het een mooi deeg is geworden, pers dan de
knoflook uit en snij de peterselie en tijm fijn (of kies voor de gedroogde versie) en kneed dit er
goed door. Zet het een uur weg op een warme plek met een natte doek erover. Let op: er zitten
geen gluten in en dat betekent dat het niet omhoog komt tijdens het rijzen. Wel zorgt het rijzen
voor meer lucht en een lekkere smaak!

Na een uur maak je er bolletjes van en vervolgens platte ovaaltjes en zorg voor een hete pan
waarin je ze aan beide kanten mooi bruin bakt

snijdt de groentes in mooie stukjes. Week voor de cashew dip de cashewnoten en de dadel in
heet water  en giet het water na 15 minuten af en vang dit op pureer nu het geheel en voeg
beetje bij beetje het water toe tot je de juiste dikte hebt. Breng op breng op smaak met peper
en zeekraal zilt.  Serveer alles tegelijk.   Eet smakelijk!

 642 kcal 15,8 gram eiwit 68,3 gram koolhydraten 30,5 gram vet 15,3 gram vezels 

1 grote teen knoflook

Peterselie en/of tijm

500 gram diverse groentes 

zoals bijvoorbeeld;

wortel, bleekselderij, 

komkommer en radijs

50 gram cashewnoten

2 dadel

zeekraal zilt en peper



Ontbijt

400 gram krielaardappeltjes in de schil

300 gram tuinbonen ( uit de vriezer of

als ze vers zijn vers )

100 gram pompoen (in blokjes

gesneden even groot als de

tuinbonen)

 
Eet smakelijk!

AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Diner

Snijdt de krielaardappeltjes doormidden.Wel de gedroogde abrikozen 10 minuten in warm
water. Afgieten en in reepjes snijden. Kook de tuinbonen in ongeveer 8 minuten beetgaar. Giet
de tuinbonen af en voeg de abrikozen reepjes toe.

Doe de krieltjes en pompoen met een klein laagje water in een kookpan en breng het aan de
kook en leg de deksel op de pan. Kook deze in ongeveer 8 a 10 minuten beetgaar. Voeg op
het laatst de dragon toe en laat het nog 1 minuut meetrekken.

Giet de krieltjes af in een bol zeef .

Schep alles op het bord en strooi er de gehakte pecannoten overheen. Leg er de kiemen op en
aanvallen maar.

Krielaardappelen met tuinbonen en pompoen

 586 kcal 19,7 gram eiwit 80,4 gram koolhydraten 15,4 gram vet  23,4 gram vezels 

2 eetlepel dragon (vers of gedroogd)

20 gram pecannoten (gehakt)

10 stuks gedroogde abrikozen

klein handje kiemen

Voedingswaarde p.p.



    

 
Bananen-bosbessen

ontbijt cake
Rode linzen balletjes met

tomatensaus
Kikkererwtenpasta,

champignons zon
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Neem recepten als leidraad, kijk gerust naar groente

wat in de aanbieding is en varieer daar mee.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 2

1668 kcal  79,6 gram eiwit  260,3 gram koolhydraten  21,1 gram vet   57 gram vezels



Ontbijt

150 gram + 1 eetlepel havermeel

50 gram boekweitmeel

100 ml plantaardig melk (zonder olie

of suiker toegevoegd)

1 volle eetlepel cacao

75 gram bosbessen (diepvries)

 
Eet smakelijk!

Bananen-bosbessen ontbijt cake
AANTAL: 1 CAKE  BEREIDINGSTIJD: 55 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip:
Deze cake is ergvoedzaam en je kunthem ook bewaren en nogals tussendoortje eten

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Pureer de 3 bananen samen met de melk. Meng vervolgens de boekweit- en havermeel
(behalve de ene eetlepel), doe hier de bakpoeder bij en voeg het bananen-melk mengsel
hieraan toe. Schep de cacao er door en de vanille extract. Schep de eetlepel havermeel door
de bosbessen en verdeel dit goed. Schep daarna de bosbessen door het beslag. Voeg daarna
de bakingsoda en azijn toe, schep dit goed door en giet of schep je beslag in een cakevorm die
je belegd hebt met bakpapier.

Zet het dan voor 45 minuten in de oven en check na 40 minuten even met een satéprikker of je
bananencake gaar is.

ontbijt

 550 kcal 14,6 gram eiwit 99,7 gram koolhydraten 7,1 gram vet 12,6  gram vezels 

3 overrijpe bananen (je weet

wel, die met spikkels)

1 volle theelepel bakpoeder

1 volle theelepel bakingsoda

1,5 eetlepel azijn

1/2 theelepel vanille extract

Voedingswaarde p.p.



Lunch

120 gram rode linzen

1 ui (gesnipperd)

2 teentjes knoflook

1 el tomatenpuree

25 gram havermout

1 tl paprikapoeder

1 eetlepel peterselie (gehakt)

chilipoeder, kurkuma, peper en

zeekraal zilt

 
Eet smakelijk!

Rode linzen balletjes met tomatensaus
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 60 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: je kunt hiervoorhet beste de groentedie op het momentgoedkoop en of in hetseizoen zijn gebruiken

eettmeter 13 mei

Kook de rijst volgens de verpakking beetgaar.
Kook de rode linzen in 15 minuten beetgaar. Laat deze op een zeef goed uitlekken. 
Doe ze in een mengkom en voeg het fijn gesnipperde ui en knoflook toe.
Meng alles goed door elkaar. Meng er nu de smaakstoffen, tomatenpuree en havermout toe.
Breng het op smaak met zeekraal zilt. Meng alles tot een mooi samenhangend dik beslag en
laat het ongeveer 10 minuten rusten.

Draai er mooie balletjes. Verwarm ondertussen de oven op 180 graden. Draai ongeveer 8 tot
12 balletjes van het mengsel en leg deze op een bakplaat met bakpapier.
Bak de linzenballetjes gaar in 30 minuten en draai ze halverwege om. Doe een klein laagje
water in een pan en voeg de knoflook en de komijnpoeder toe. Laat dit 2 minuten op laag vuur
trekken. Voeg de tomatenblokjes toe en laat deze 3 minuutjes mee koken. Pureer het met een
staafmixer en serveer het bij de balletjes. Je kunt er eventueel een mooie salade bij serveren.

527 kcal 26,7 gram eiwit 86,4 gram koolhydraten 3,6 gram vet 21,2 gram vezels 

2 tomaten (in blokjes)

1 theelepel komijnpoeder

1 teentje knoflook (fijn gehakt)

100 gram volkoren rode rijst

Voedingswaarde p.p



Ontbijt

180 gram kikkererwtenpasta

2 teentjes knoflook

1 ui (gesnipperd)

250 gram champignons

250 gram doperwten

4 eetlepels edelgistvlokken

100 ml amandelmelk

100 gram gekookte kikkererwten

uitgelekt

tijm, zeekraal zilt, peper, nootmuskaat

 
Eet smakelijk!

Kikkererwtenpasta met champignons
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 25 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Variatie tip:je kunt voor dit gerechtverijken met  de groentedie op het momentgoedkoop en of in hetseizoen zijn gebruiken

591 kcal 38,3 gram eiwit 74,3 gram koolhydraten 10,4 gram vet 23,2 gram vezels 

diner

Doe een laagje water in de pan  Voeg de ui en knoflook en tijm toe en breng het aan de kook.
Voeg de champignons en doperwten en kikkererwten toe en kook deze in 4 minuten beetgaar.
Giet bij te veel vocht wat af en voeg de amandelmelk toe. Laat het iets indikken en breng op
smaak met peper, zeekraal zilt en nootmuskaat. Bereid  de pasta volgens de verpakking en 
 Giet deze af. Schep door de saus en strooi er de edelgistvlokken overheen.

Voedingswaarde p.p.
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Week 3
Quinoamousse

met fruit

Wraps met
falafel

Yoghurt ontbijt met
fruit

Easy chiazaad
pudding met fruit

Havermoutpap met
abrikozen, banaan, cacao

en zonnebloempitten.

Snelle mugcake
met fruit

Boekweitpannenkoek
met fruit

Koude
pastasalade 

Tuinbonen
ragout

(Kikkererwten)fusilli
met bloemkool en

tomaat

Wraps met
guacomole en

gegrilde groente

Bami

Quinoabowl met
geroosterde

groente

Tomatensoep
met linzenwafels

Stoofpotje met
kikkererwten en

bloemkool

Jackfruit kerrie
met zilvervliesrijst

Chili sin carne

Zoete aardappel
plakken met

gegrilde portobello

Pompoen
lasagne



    

 
Snelle mugcake met

fruit en zaden Wrap met falafel
Kikkererwtenfussilli

met bloemkoolMa
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Wraps kun je best s' ochtends al maken en dan in

vetvrij papier rollen dan drogen ze niet uit. 

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 3

1375 kcal 59,9 gram eiwit 142,4 gram koolhydraten 38 gram vet 49 gram vezels



Doe alle ingredienten bij elkaar in een mengbeker en pureer het tot een glad en wat dikker beslag.
Het moet wat dikker zijn dan een pannenkoekenbeslag, maar het is wel vloeibaar. Doe dit in een
mok of kommetje én zet het 50 seconden in de magnetron op 900 watt, kijk daarna even hoe het
met je cake is, want het kan zijn dat het iets langer moet, beetje afhankelijk van je magnetron. Ons
advies is om dan per 10 seconden bij te draaien.

Eet het met lekker wat fruit én eventueel RAW cacaonibs. Ze zijn namelijk heel gezond en een
echte verrijking van je maaltijd!

Eet smakelijk!

1 eetlepel havermeel

1 eetlepel boekweitmeel

2 eetlepel cacaopoeder

2 eetlepel plantaardige melk (ongezoet)

Snelle Mugcake met fruit en zaden
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

1 kleine banaan

1 theelepel bakpoeder

Ontbijt

Ingredienten

Zo maak je het

Variatie tip:
ook lekker metamandelmeel en

vanille!

Voedingswaarde incl. 1 banaan en 1 mandarijn

436 kcal 10,3 gram eiwit  20,1 gram koolhydraten 13,3 gram vet 12 gram vezels 



Meng de boekweitmeel met de plantaardige melk en voeg dan de korianderzaad, peper en
zeekraalzilt toe. Doe het in een bakpan en zorg dat je het dun uitstrijkt, want als het dik is dan heb
je meer een pannenkoek idee. Belangrijk is ook dat je pan echt goed heet is! Bak ze aan beide
zijden gaar, herhaal dit met het verdere beslag.

Doe de kikkererwten op een bakplaat en rooster ze in een oven van 200 °C voor 15 minuten (dit
geeft de structuur aan de falafel) Haal het uit de oven en voeg het gesnipperde ui en knoflook toe.
Gaar get nog 5 minuten. Doe alle overige ingredienten in en een keukenmachine en draai tot een
mooi beslag niet te fijn en  maak er mooie balletjes van en druk ze wat plat. Leg ze  op een
bakplaat met bakpapier Zet ze in een oven van 180 °C voor 10 minuten. Draai ze om en zet ze 
 nog een keer terug in de oven voor 10 minuten. Laat ze iets afkoelen.

Vul de wrap met de sla, tomaat en falafel. Eet smakelijk!

Voor de wraps

100 gram boekweitmeel

350 ml plantaardige melk (wij

gebruikten amandel)

Peper en zeekraalzilt naar smaak

2 tomaten

2 flinken handen ijsbergsla

Ingrediënten

Maken

Wrap met falafel
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Lunch

491 kcal 18,9 gram eiwit 10,2 gram vet 73,4 gram koolhydraten 16,4 gram vezels

Voedingswaarde

Voor de falafel

1 blikje kikkererwten gespoeld en uitgelekt

1 kleine ui

1 knoflook teentje

1 theelepel komijnpoeder

1 theelepel korianderpoeder

1,5 eetlepel tahin

120 gram gekookte aardappel (geprakt)

3 eetlepels water

zeekraal zilt, peper



Kook de kikkererwtenfusilli volgens de verpakking en kook ook de bloemkool beetgaar Doe de 400
ml water samen met 2 eetlepels edelgistvlokken en de havermout in een mengbeker en pureer dit
met een staafmixer of keukenmachine fijn.

Als de bloemkool en fusilli gaar zijn doe dit dan in een bakpan en giet hier de zojuist gemaakte
saus bij samen met de kerrie. Laat dit even pruttelen Wat betreft de cherrytomaat: je kunt kiezen of
je deze toevoegt of koud er door doet. Maar je behoudt de meeste voedingsstoffen als je ze niet
warm maakt.

Breng alles op smaak met peper en strooi er de rest van de edelgistvlokken over.

Eet smakelijk!

200 gram kikkererwtenfusilli

400 gram bloemkool

100 gram cherrytomaat

400 ml water

4 eetlepels havermout

6 eetlepels edelgistvlokken

2 theelepels kerrie

peper naar smaak

Ingrediënten

Maken

Kikkererwtenfusilli met bloemkool
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Diner

Tip: Edelgistvlokken zijnlekker voor de hartigesmaak in verwarmdegerechten, maar degezondheidsvoordelenhaal je eruit als ze nietverwarmd zijn.

Voedingswaarde p.p.

448 kcal 30,7 gram eiwit 7,7 gram vet 55,7 gram koolhydraten 20,6 gram vezels



    

 Quinoamousse Pastasalade
Zilvervliesrijst met

Jackruit-kerrieDi
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Quote van de dag
Voor je lichaam zorgen is een investering, je krijgt

er iets onbetaalbaars voor terug.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 3

1732 kcal 45,7 gram eiwit 221,7 gram koolhydraten 53,5 gram vet 32,1 gram vezels



Kook de quinoa volgens de verpakking gaar. Pureer de helft van de mango met de banaan fijn.

Als de quinoa is afgekoeld doe het in een zeef en laat het goed uit druppen.
Meng de uitgelekte quinoa met de mango en banaan mengsel en staaf dit met de staafmixer tot
alles goed fijn is.

Schep in het glas een laagje quinoa mengsel en leg er een laagje mango blokjes op en dan
weer een laag quinoa mengsel. Dan en laag rozijnen en weer een laag quinoa mengsel. 

Als laatste een laag mango blokjes
en strooi er chiazaad overheen. Zet het voor minimaal een uur in de koelkast.

Eet smakelijk!

50 gram quinoa

1 banaan

3/4 grote mango

2 dadels

1/2 theelepel chiazaad

Quinoa mousse
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN (+ KOOKTIJD QUINOA)

Ontbijt

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: kook de quinoasamen met je avondetende dag vooraf, dan is hetin de ochtend zo klaar!

422 kcal 10,1 gram eiwit, 77,6 gram koolhydraten 5,1 gram vet 8,1 gram vezels 

Voedingswaarde 



Kook de fusilli zoals aangegeven op de verpakking en meng dit met de partjes
cherrytomaat, blokjes mango, de in reepjes gesneden olijven en de eetlepels pesto. Breng
het eventueel nog verder op smaak met peper.

Eet smakelijk!

200 gram (kikkererwten)fusilli

10 cherrytomaatjes, in partjes

1/2 mango, in blokjes

4 flinke eetlepels pesto

2 eetlepels kappertjes

4 olijven, in reepjes gesneden

Peper naar smaak.

Verse basilicum voor de garnering

Ingrediënten

Maken

Koude pastasalade met pesto en tomaat
 AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN

Lunch

586 kcal 23,2 gram eiwit 70,1 gram koolhydraten 11,4 gram vet 10,6 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 



Kook de zilvervliesrijst zoals aangegeven op de verpakking. 
Snij ondertussen de ui, wortel, Chinese Kool en prei. 
Doe wat water in een wokpan en begin met de ui en knoflook aan te bakken. Als dit is
gebeurd, voeg je de rest van de groente toe inclusief de dorperwten. Laat dit even een
paar minuten op hoog vuur lekker wokken. Voeg dan de kokosmelk, de kerrie en de
Jackfruit toe. Laat het een minuut of 5 lekker sudderen en klaar!

160 gram zilvervliesrijst

3 uien

1 wortel

1/2 Chinese Kool

4 eetlepels doperwten

12 stukjes Jackfruit (uit blik)

Ingrediënten

Maken

Zilvervliesrijst met jackfruit-kerrie
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN

Diner

724 kcal 12,4 gram eiwit 74 gram koolhydraten 37 gram vet 13,4 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.

250 ml kokosmelk (uit blik of pakje)

2 teentjes knoflook, uitgeperst of fijn

gesneden

1 bosui

1/4 prei

2 volle eetlepels kerriepoeder



    

 Chiazaadpudding met
fruit

Tomatensoep met
linzenwafels

Stoofpotje van
kikkererwten en

bloemkool
Wo

Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Voedingstip
Een gezonde huid, begint bij gezonde darmen

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 3

1100 kcal 40,2 gram eiwit 99,6 gram koolhydraten 52,6 gram vet 37,5 gram vezels 



Chiazaadpudding met fruit
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN (+NACHTJE KOELKAST)

Ontbijt

385 kcal 13,8 gram eiwit 32,2 gram koolhydraten 19,8 gram vet 13,2 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.

Doe de melk in een mengbeker, doe er de chiazaad, vanille extract en dadels bij.
Pureer het goed (belangrijk om de chiazaad te breken). Schenk het in een bakje en
zet het een nachtje in de koelkast.

Haal het de volgende ochtend eruit en top het af met de blauwe bessen, walnoten
en banaan.

Eet smakelijk!

Ingrediënten

Maken

100 ml plantaardige melk (ongezoet)

3 eetlepels chiazaad

2 dadels

1/2 theelepel vanille extract (of aroma)

1 flinke hand blauwe bessen

1 handje walnoten

1/2 banaan



Tomatensoep met linzenwafels
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

Lunch

Tip: linzenwafelszijn te koop van
het merk Leev.

291 kcal 10,2 gram eiwit 30,6 gram koolhydraten 12,2 gram vet 8,6 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.

Snipper de uien en doe een beetje water in een soeppan en gaar hierin de ui samen met de
uitgeperste knoflook.Voeg na 2 minuten de fijngesneden prei en de tomaten die je in blokjes
hebt gesneden toe en schep dit lekker door elkaar. Doe er de oregano bij en schep er de
tomatenpuree door. Voeg dan de liter water toe en schep alles even lekker door. Doe er dan
wat havermelk door en breng het op smaak met peper en Keltisch Zeezout. Laat het even
een minuut of 20 trekken door het zachtjes te laten pruttelen en klaar! Serveer het met een
paar blaadjes verse basilicum voor een nog rijkere smaak.

Eet smakelijk!

Ingrediënten

Maken

4 tomaten, in blokjes

1 klein blikje tomatenpuree (70 gram)

2 teentjes knoflook

1/2 prei

2 uien

2 theelepels oregano

1 liter water

6 verse blaadjes basilicum

50 ml havermelk

Peper en Zeekraalzilt naar smaak

2 linzenwafels met hummus



Snij de bloemkool in roosjes, snipper de ui en hak de knoflook fijn. Doe een laagje water in een
bakpan, zet het vuur aan en doe er de ui en knoflook bij. Gaar het 2 minuten en doe er dan de
bloemkoolroosjes bij samen met de kokosmelk, kikkererwten en kruiden en specerijen. Laat dit voor
ongeveer 10-15 minuten op laag vuur zachtjes pruttelen. Blijft het te dun, dan kun je het evt. beetje
afbinden met maizena of kikkererwtenmeel.

Breng het op smaak met peper. 

Eet smakelijk!

400 gram bloemkool

200 ml kokosmelk

2 uien

2 teentjes knoflook

1 pot kikkererwten

1 theelepel kerriepoeder

1 theelepel kaneelpoeder

1 theelepel paprikapoeder

Stoofpotje van kikkererwten en bloemkool
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

DIner

Ingrediënten

Zo maak je het

424 kcal 16,2 gram eiwit 36,8 gram koolhydraten 20,6 gram vet 15,7 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



    

 Havermoutpap met
abrikozen

Wraps met hummus en
paprika

Rijstschotel met zoetzure
sausDo

Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Gezond eten is niet moeilijk met de juiste

voorbereiding. Maak een weekplanning én kook
soms wat extra om in te vriezen.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 3

1368 kcal 37,5 gram eiwit 191 gram koolhydraten 28,5 gram vet 34,6 gram vezels 



Breng de plantaardig melk aan de kook en doe er de havermout bij. Je kunt evt. iets extra
havermout toevoegen als je een wat dikkere pap wilt. Als het wat dikker is geworden
schep het in een kom en doe er de gesneden abrikozen en banaan bij. Top het af met de
zonnebloempitten en cacaopoeder (even omscheppen, dan krijg je een lekkere
chocoladepap).

Ingrediënten

Maken

Havermoutpap met abrikozen, banaan, cacao
en zonnebloempitten.

AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN

Ontbijt

378 kcal 9,4 gram eiwit 50,6 gram koolhydraten 13,1 gram vet 10,2 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 

200 ml plantaardig melk (ongezoet)

4 volle eetlepels havermout

3 gedroogde abrikozen

1 banaan

1/2 eetlepel cacaopoeder

1 eetlepel zonnebloempitten



Meng de boekweitmeel met de plantaardige melk en voeg dan de korianderzaad, peper en
zeekraalzilt toe. Doe het in een bakpan en zorg dat je het dun uitstrijkt, want als het dik is dan heb je
meer een pannenkoek idee. Belangrijk is ook dat je pan echt goed heet is! Bak ze aan beide zijden
gaar, herhaal dit met het verdere beslag.Laat het even afkoelen en besmeer het dan met hummus.
Beleg het rijkelijk met rucola en paprika en rol het dan op.

Voor de hummus
Pureer de ingrediënten tot een grove massa, zodat je een lekkere spread dikte krijgt.

Eet smakelijk!

Voor de wrap

100 gram boekweitmeel

350 ml plantaardige melk (wij gebruikten

amandel)

1/2 eetlepel korianderzaad

Peper en zeekraalzilt naar smaak

1 paprika

2 flinke plukken rucola

Ingrediënten

Maken

Wraps met hummus en paprika
AANTAL:2 STUKS  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Voor de hummus

110 gram kikkererwten (gekookt of uit blik)

1 theelepel tahin pasta

1/2 teentje knoflook

1/4 citroen, zonder schil

1 theelepel komijnpoeder (of garam masala)

Peper naar smaak

Lunch

475 kcal 12,9 gram eiwit 48,3 gram koolhydraten 12,9 gram vet 9,5 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



Kook de rijst volgens de verpakking. Bak in ene wok de ui en knoflook kort aan en voeg de prei,
paksoi en ananas toe. Bak dit alles even kort mee. Voeg dan de nasi kruiden met een beetje
water en toe en bak ook dit weer even kort mee. Voeg de linzen toe en meng het
met de rijst. Even verwarmen en klaar. Voor de saus doe je in een steelpan de mangoblokjes toe en
zet ze even aan, voeg dan de tomatenpuree toe en laat het even kort ontzuren. Blus het af met
azijn, sinaasappelsap en voeg de gepureerde dadels en peper en zeekraalzilt toe.
Breng het aan de kook en laat het even iets inkoken. Is het te dun? Voeg dan een klein beetje
maizena toe. Evt. kun je nog wat ketjap toevoegen als je dat lekker vindt.

Eet smakelijk!

1 ui, gesnipperd

140 gram zilvervliesrijst

100 gram paksoi

100 gram paprika, in blokjes

100 gram verse ananas, in blokjes

100 gram prei

200 gram linzen

Rijstschotel met zoetzure saus
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

DIner

Ingrediënten

Zo maak je het

515 kcal 15,2 gram eiwit 92 gram koolhydraten 2,5 gram vet 14,9 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.

1 eetlepel nasikruiden

1 teentje knoflook

Zout en peper

Saus

2 sinaasappels (voor sap)

1 kleine blikjes tomatenpuree

2 eetlepels azijn

2 dadels (gepureerd)

50 gram mangoblokjes (vers of

diepvries)

Zeekraalzilt en peper



    

 
Boekweitpannenkoek

met fruit
Quinoabowl met

geroosterde groente Chili sin carneVrij
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Voedingstip
Eet niet minder, eet beter.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 3

1432 kcal 49,8 gram eiwit, 246 gram koolhydraten 18,6 gram vet 49 gram vezels 



Maak van de boekweitmeel, plantaardige melk en bakpoeder een mooi beslag. Bak er mooie
pannenkoeken van. Doe 2 gedroogde vijgen, 1 banaan en 1 eetlepel cacaopoeder in een blender
en maak er een mooie pasta van en smeer dit op de pannenkoek. Beleg het verder met fruit.

Eet smakelijk!

100 gram boekweitmeel

200 ml plantaardige melk

1 theelepel bakpoeder

2 gedroogde vijgen

1 banaan

1 eetlepel cacaopoeder

2 stuks fruit naar keuze

Boekweitpannenkoek met fruit
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN (+ KOOKTIJD QUINOA)

Ontbijt

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: Hou je niet van boekweitmeel, dankun je havermeel
gebruiken.

652 kcal 14,1 gram eiwit, 104,8 gram koolhydraten 15,3 gram vet 18,4 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 



Ontbijt

90 gram quinoa

1/2courgette

1/2 aubergine

100 gram gemengde paprika's  

2 rode ui

Kook de quinoa af volgen de verpakking. Snijdt de groentes in gelijke stukken en doe ze in de
airfryer of leg deze op een bakplaat met bakpapier. Bak nu de groentes in de oven mooi bruin en
beetgaar. (in de oven is dat ongeveer 20 minuten op 200 °C en in de airfryer) Doe de kikkererwten
met een beetje aanhangend vocht in een mengbeker en voeg de knoflook, rozemarijn blaadjes en
tijm blaadjes toe (niet de steeltjes deze blijven te hard) pureer dit fijn (er moet nu een dunne zalvige
massa ontstaan). Voeg als het te dik is nog een beetje water toe. Doe de quinoa in een kom en
schep er de dressing doorheen. Schep nu de geroosterde groente doorheen en garneer af met de
gescheurde basilicum baadjes.  

Eet smakelijk!

Quinoabowl met geroosterde groente
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 25 MIN

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: je kunt hiervoorhet beste de groentedie op het momentgoedkoop en of in hetseizoen zijn
gebruiken

Lunch

60 gram gekookte kikkererwten

1 teentje knoflook

Beetje water

2 takjes basilicum

tijjm en rozemarijn naar smaak

zeekraal zilt en peper

465 kcal 19,6 gram eiwit 73,3 gram koolhydraten 6,7 gram vet 16,5 gram vezels     

Voedingswaarde p.p.



Kook de zilvervliesrijst volgens de verpakking
Doe de gesnipperde ui in een bakpan met wat water en pers hierin ook de knoflook uit. Laat dit
even garen voor 2 minuten. Voeg de tomaten- en paprikablokjes toe en voeg dan ook de
tomatenpuree ook toe samen met de kruiden en specerijen.

Laat het geheel even pruttelen en voeg dan de kidneybonen en mais toe.
Schep het geheel goed om, breng het evt. op smaak met peper én als de zilvervliesrijst klaar is kun
je het samen serveren. Je kunt eventueel aftoppen met yoghurt, maar niet noodzakelijk.
 
Eet smakelijk!

120 gram zilvervliesrijst (ongekookt gewogen)

1 paprika, in stukjes gesneden

1/2 potje mais

1 teentje knoflook

1 potje kidneybonen

2 kleine uien (of 1 grote ui), gesnipperd

2 tomaten, in blokjes

klein blikje tomatenpuree

Chili sin Carne
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 10 MINUTEN

Diner

Ingrediënten

Zo maak je het

494 kcal 21 gram eiwit 4,7 gram vet 83,7 gram koolhydraten 19,3 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 

1/2 theelepel cayennepeper
1/2 theelepel (ceylon) kaneel
1 volle theelepel komijn
1 volle theelepel gedroogde                  
 koriander
Peper naar smaak



    

 Yoghurt ontbijt met fruit Griekse aardappelsalde Tuinbonen-ragoutZa
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Maizena bind gerechten, wil je een whole food hiervoor

gebruiken, dan is kikkererwtenmeel een hele goede
manier. Voeg je direct voedingswaarde toe.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 3

1532 kcal 35,2 gram eiwit 157,2 gram koolhydraten 64,7 gram vet 36,4 gram vezels 



Snij de banaan en sinaasappel in stukjes. Doe dat door de kokosyoghurt samen met de RAW
cacaonibs en walnoten.

Eet smakelijk!

150 ml plantaardige yoghurt

1 banaan

1 sinaasappel

1 eetlepel RAW cacaonibs

1/2 eetlepel walnoten

Yoghurt met fruit
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Ontbijt

Ingrediënten

Zo maak je het

530 kcal 10,8 gram eiwit 53,2 gram koolhydraten 29,2 gram vet 5,9 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



Kook de aardappelen gaar in ongeveer 15-20 minuten en giet ze dan af en stamp ze goed door
elkaar en laat het afkoelen tot kamertemperatuur.

Snijdt de komkommer in dikke blokjes en de tomaat in partjes Snijdt de rode ui in dunne ringetjes
(deze kun je evt. bakken) Snijdt de olijven in kleine dunne ringetjes. Bruneer de pinda's voor 8
minuten in de oven van 200 graden. 

Maak van een halve banaan, azijn en vocht van de olijven een dressing door alles in een blender of
mengbeker te doen en draai of pureer het dan glad in een blender of met een staafmixer.

Meng de dressing door de aardappels en schep er een beetje komkommer, tomaat, rode ui, dragon
en olijven door en laat dit voor 10 minuten staan.

Strooi er als laatste de pinda's over en garneer het met de rest van de tomaat, komkommer, rode ui
en olijven.

Eet smakelijk!

400 gram aardappelen

100 gram komkommer

100 gram tomaten

50 gram rode ui

100 gram groene olijven

Griekse aardappelsalade
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Lunch

Ingrediënten

Zo maak je het

342 kcal 8,8 gram eiwit 48,4 gram koolhydraten 10,9 gram vet 7,8 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.

1 eetlepel dragon (vers of uit vriezer of

gedroogd)

10 ml azijn

30 ml vocht van de olijven

1/2 banaan 

25 gram pinda's gedopt



Tuinbonen-ragout
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 15 MIN 

Diner

Ingrediënten
200 gram broccolirijst (gemaakt door

broccoli te malen in een

keukenmachine)

200 gram tuinbonen

200 gram aardappelen

2 uien, in ringen

100 gram gele paprika

100 gram pastinaak

1 knoflook, uitgeperst

1 eetlepel kerriepoeder

1 theelepel garam masala

200 ml kokosmelk (of ander plantaardige

melk)

2 eetlepels maizena of kikkererwtenmeel

(maak hier een

papje van door het aan te roeren met

water)

702 kcal 17 gram eiwit 62,2 gram koolhydraten 26,7 gram vet 19,4 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.

Doe een laagje water in een wok en doe hierin de ui en knoflook en bak het kort aan. Voeg nu de
aardappelen en de pastinaak toe en bak dit even mee.

Voeg nu de paprika, prei en tuinbonen toe en bak dit ook even kort mee. Voeg nu de kerrie en garam
masala toe en bak ook dit even kort mee.Voeg dan de plantaardige melk toe en een scheutje water,
laat het geheel 15 a 20 minuten lekker pruttelen.

Bind de ragout af met het maizenapapje en breng het op smaak met peper en zeekraalzilt.
Doe een beetje water in de pan en bak de broccolirijst aan en doe er een klein beetje heet water bij.

Serveer het samen. Eet smakelijk! 

Maken



    

 Boekweitgrutten bowl Zoete aardappel plakken
met gegrilde portobello

PompoenlasagneZo
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Voedingstip
Eet veel fruit, het is de brandstof waarop je lijf

functioneert.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 3

1432 kcal 49,8 gram eiwit 246 gram koolhydraten 18,6 gram vet 49 gram vezels 



Pureer de chiazaad samen met het water, zomerfruit, de sinaasappel en dadels met een
staafmixer. Kook de boekweitgrutten in ongeveer 5 minuten (tenzij verpakking anders aangeeft) in
400 ml water op laag vuur beetgaar. Roer het fruitmengsel door de boekweitgrutten en garneer het
af met een handje cashewnoten en de banaan.

Eet smakelijk!

1 eetlepel chiazaad

100 gram bosfruit of zomerfruit (diepvries) ,

60 gram boekweitgrutten

2 dadels ontpit

400 ml water + 100 ml water

1 sinaasappel, 

1 handje cashewnoten

1 banaan

Boekweitgruttenbowl
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN (+ KOOKTIJD BOEKWEIT)

Ontbijt

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: Boekweitgrutten koopje bij een reformwinkel ofvia internet. Je kunt ookgepofte boekweit kopen bijAH. Deze kun je dan doorhet fruitmengsel doen.

652 kcal 14,1 gram eiwit, 104,8 gram koolhydraten 15,3 gram vet 18,4 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 



Snijdt de zoete aardappel in plakken en kook ze in kokend water beetgaar. Laat ze op een zeef
uitlekken en gril ze kort in een grillpan. Leg ze op een bord en bestrooi ze met rozemarijn en
oregano.

Verwijder het steeltje (en de lamellen) van de portobello en kook ze even voor 3 minuten beetgaar
en leg ze kort op een hete grillpan en smeer het in met een teentje knoflook en bestrooi het met tijm
en peper.

Kook de groene linzen beetgaar in ongeveer 15 minuten en giet het geheel af en voeg de mais en
flageolet toe en laat dit even warm worden.

Serveer alles samen op een bord en klaar! Eventueel kun je het af garneren met peterselie en
cherrytomaatjes.

Eet smakelijk!

250 gram zoete aardappel 

280 gram portobello

150 gram groene linzen

55 gram flageolets

100 gram mais uit blik

Zoete aardappel plakken 
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 25 MINUTEN

lunch

Ingrediënten

Zo maak je het

320 kcal 15.6 gram eiwit, 57,6 gram koolhydraten 1,4 gram vet 13,4 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 

1/2 theelepel tijm

1/4 theelepel rozemarijn

1/4 theelepel oregano

Peper en zout naar smaak



Snijdt de pompoen in grove platte stukken
Snijdt de aubergine, courgette, aardappel, wortel en tomaten in kleine blokjes
Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Doe een laagje water in een bakpan en voeg de ui,
aardappel, wortel en aubergine toe en breng het aan de kook. Laat het geheel ongeveer 4 minuten
koken. Voeg nu de courgette, tomatenblokjes en de kruiden plus dadels toe en laat het nog 3 tot 4
minuutjes garen. 

Voeg nu de tomatenpuree toe en roer alles door elkaar tot er een dikkere saus ontstaat.
Kook de stukken pompoen beetgaar en haal ze uit het water en schep deze op een bord
Doe nu een laag saus in een ovenschaal en leg er de stukken pompoen in, vervolgens een laag
saus en dan weer pompoenbladen, met als laatste een sauslaag en zet het voor ongeveer 10
minuten in de oven (als alles warm is, heb je het voorbereid en is alles dus koud, dan moet het 30
minuten in de oven). Strooi er de edelgistvlokken over heen als het uit de oven komt. 

Eet smakelijk!

600 gram aardappels, in blokjes

400 gram pompoen

200 gram tomaat

100 gram aubergine

100 gram courgette

100 gram wortel

70 gram tomatenpuree

Pompoenlasagne
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN

diner

Ingrediënten

Zo maak je het

460 kcal 20,1 gram eiwit, 83,9 gram koolhydraten 1,9 gram vet 17,2 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.

2 dadels, fijngehakt

1 ui

1 teentje knoflook

1 theelepel tijm

1 theelepel oregano

4 eetlepels edelgistvlokken



Week 4



    

 Groene ontbijtsmoothie
Quinoa met avocado, peer

en druiven.
Zilvervliesrijst met

Jackfruit-kerrieMa
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Kook direct wat meer quinoa voor bijvoorbeeld

een smoothie, dat bespaard tijd en energie.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 4

1630 kcal 33,5 gram eiwit, 212,8 gram koolhydraten 60,2 gram vet 40,1 gram vezels



Doe alles in een blender of als je die niet hebt in een kom waar je het met de staafmixer kunt
pureren.

Blend of mix het niet te lang, zo blijven er meer voedingsstoffen bewaard.

Eet smakelijk!

een flinke hand spinazie

2 bananen

4 aardbeien

2 eetlepels plantaardige yoghurt

1 eetlepel lijnzaad

100 ml plantaardig melk

Groene ontbijtsmoothie
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN 

Ontbijt

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: Voor extra eiwitten kunje een henneppoedertoevoegen of een andereiwitpoeder.

340 kcal 7,9 gram eiwit, 50,7 gram koolhydraten 8,7 gram vet 11,9 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 



Kook de quinoa af volgens de verpakking, giet het af en schep er de avocado en 
 komkommerblokjes op en 1 theelepel komijn erdoorheen

Doe als laatste de doormidden gesneden druiven erdoor en breng op smaak met peper en
zeekraalzilt. 

Lekker met een snee brood of linzenwafels.

Eet smakelijk!

150 gram quinoa

1/2 avocado

2 peer

200 gram komkommer, in blokjes

200 gram druiven

1 theelepel komijn

Peper en zeekraalzilt

Quinoa met avocado, peer en druiven
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN 

Lunch

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: Je kunt met fruitnatuurlijk variëren, kijkgerust naar wat er in deaanbieding is of in hetseizoen.

566 kcal 13,2 gram eiwit, 88,1 gram koolhydraten 14,5 gram vet 14,8 gram vezels 

Voedingswaarde 



Kook de zilvervliesrijst zoals aangegeven op de verpakking. 
Snij ondertussen de ui, wortel, Chinese Kool en prei. Doe wat water in een wokpan en begin met
de ui en knoflook aan te bakken. Als dit is gebeurd, voeg je de rest van de groente toe inclusief de
dorperwten. Laat dit even een paar minuten op hoog vuur lekker wokken. Voeg dan de kokosmelk,
de kerrie en de Jackfruit toe. Laat het een minuut of 5 lekker sudderen en klaar!

Eet smakelijk!

160 gram zilvervliesrijst

3 uien

1 wortel

1/2 Chinese Kool

4 eetlepels doperwten

12 stukjes Jackfruit (uit blik)

Ingrediënten

Maken

Zilvervliesrijst met jackfruit-kerrie
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Diner

724 kcal 12,4 gram eiwit 74 gram koolhydraten 37 gram vet 13,4 gram vezels 

Voedingswaarde 

250 ml kokosmelk (uit blik of pakje, kies

voor zo min mogelijk toevoeging en altijd

ongezoet en zonder olie)

2 teentjes knoflook, uitgeperst of fijn

gesneden

1 bosui

1/4 prei

2 volle eetlepels kerriepoeder



    

 Appel-ontbijtkoeken Wraps met hummus en
paprika

LasagneDi
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Quote van de dag
Gezond eten is een vorm van zelfrespect

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 4

1311 kcal 49,5 gram eiwit 173,4 gram koolhydraten 28,8 gram vet 34 gram vezels



Doe de havermout met de banaan en avocado in een mengbeker en staaf dit alles fijn, rasp de
appel en meng dit door elkaar. Voeg zeekraalzilt en kaneel toe en meng het goed. Bekleed de
brownievorm met bakpapier en bak de appelkoeken in +- 30 minuten in de oven op 200 graden.

Eet smakelijk!

120 gram havermout

1 banaan

1 appel

1 theelepel kaneel

1/2 avocado

1 theelepel bakpoeder

Appel-ontbijtkoeken
AANTAL: 6 ST.  BEREIDINGSTIJD: 30 MIN 

Ontbijt

Ingrediënten

Zo maak je het

Tip: Je kunt ze al eerdermaken en luchtdichtbewaren. Makkelijk voor alsje een ontbijt on the gonodig bent.

347 kcal 8,8 gram eiwit, 52,7 gram koolhydraten 9,5 gram vet 7,4 gram vezels 

Voedingswaarde per 3 stuks 



Meng de boekweitmeel met de plantaardige melk en voeg dan de korianderzaad, peper en
zeekraalzilt toe. Doe het in een bakpan en zorg dat je het dun uitstrijkt, want als het dik is dan heb je
meer een pannenkoek idee. Belangrijk is ook dat je pan echt goed heet is! Bak ze aan beide zijden
gaar, herhaal dit met het verdere beslag.Laat het even afkoelen en besmeer het dan met in totaal 4
eetlepels hummus. Beleg het rijkelijk met rucola en paprika en rol het dan op.

Voor de hummus
Pureer de ingrediënten tot een grove massa, zodat je een lekkere spread dikte krijgt.

Eet smakelijk!

Voor de wrap

100 gram boekweitmeel

350 ml plantaardige melk (wij gebruikten

amandel)

1/2 eetlepel korianderzaad

Peper en zeekraalzilt naar smaak

1 paprika

2 flinke plukken rucola

Ingrediënten

Maken

Wraps met hummus en paprika
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Voor de hummus

110 gram kikkererwten (gekookt of uit blik)

1 theelepel tahin pasta

1/2 teentje knoflook

1/4 citroen, zonder schil

1 theelepel komijnpoeder (of garam masala)

Peper naar smaak

Lunch

475 kcal 12,9 gram eiwit 48,3 gram koolhydraten 12,9 gram vet 9,5 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



Tomatensaus
Doe een laagje water in de pan, voeg de ui en knoflook toe en laat het geheel even 2 minuten doorkoken. Voeg
nu de wortel, champignons, prei en bleekselderij toe en kook dit voor 4 minuten. Voeg nu de oregano,
tomatenblokjes, tomatenpuree en water toe. Laat het geheel 4 minuten op zacht vuur doorgaren. Bind het af met
een klein beetje van het havermeel papje.

Witte saus
Doe de amandelmelk in een pannetje, voeg de tijm en uienpoeder toe. Breng het aan de kook en voeg het
kikkererwtenmeelpapje toe. Breng op smaak met zeekraal zilt, peper en nootmuskaat.

Opbouwen van de lasagne
Schep in een ovenschaal een laagje tomatensaus en leg hierop 2 lasagnebladen.
Schep er nog een laagje tomatensaus op en vervolgens weer 2 lasagnebladen.
Nu schep je er een laagje witte saus op en dek het geheel weer af met 2 lasagnebladen. Maak vervolgens nog 2
lagen tomatensaus met een laag lasagnebladen ertussen, dek het geheel af met lasagnebladen en dek dit af met
een laag witte saus. Zet het nu 30 minuten in een voorverwarmde oven van 200 °C. Wil je een mooie bruine kleur
dan zet je het als het klaar is even onder de grill tot het een mooie bruine kleur heeft.
(het aantal lagen is afhankelijk van de ovenschaal ik gebruikte een kleine ovenschaal genoeg voor 2 personen) 

75 gram wortel (in blokjes)

75 gram prei (in ringen)

75 gram bleekselderij (in

blokjes)

1 ui (gesnipperd)

50 gram champignons (in

plakjes)

Ingrediënten

Maken

Italiaanse Lasagne
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

2 teentjes knoflook (fijngehakt)

1 eetlepel tomatenpuree

3 tomaten (in stukjes)

50 ml water

1 eetlepel havermeel (met een

beetje water aangeroerd tot

een papje)

1 theelepel oregano

zeekraal zilt en peper naar

smaak

Diner

300 ml amandelmelk

2 eetlepels kikkererwtenmeel

(met water aangeroerd tot een

papje)

1 theelepel tijm

1 theelepel uienpoeder

zeekraal zilt, nootmuskaat en

peper

125 gram glutenvrije

lasagnevellen

Optioneel: 2 eetlepels

edelgistvlokken (deze

kun je door de witte

saus scheppen of er

als hij uit de oven

komt er over strooien)

489 kcal 27,8 gram eiwit 72,4 gram koolhydraten 6,4 gram vet 17,1 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



    

 Havermout-snickers style Noodles met broccoli Rode linzen curryWo
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Zet hier je eigen quote van de dag

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 4

1386 kcal 46 gram eiwit 164,4 gram koolhydraten 44,4 gram vet 40,3 gram vezels



Breng de plantaardig melk aan de kook en doe er de havermout bij. Je kunt evt. iets extra
havermout toevoegen als je een wat dikkere pap wilt. Als het wat dikker is geworden
schep het in een kom, meng het met de cacao, pindaḱaas en pinda's en eet smakelijk!

200 ml plantaardig melk (ongezoet)

4 volle eetlepels havermout

1 theelepel cacao

1 theelepel pindakaas

half handje pinda's

Ingrediënten

Maken

Havermoutpap snickers style
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN

259 kcal 10,6 gram eiwit 15,6 gram koolhydraten 15,8 gram vet 6,3 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 



Bereid de noodles volgens de verpakking. Maak van de broccoli kleine roosjes en kook ze beetgaar
in een bakpan met een klein laagje water samen met het fijngehakte Spaans pepertje.
Spoel de kikkererwten uit blik goed af en voeg het aan de broccoli toe. 
Als de broccoli beetgaar is, giet het dan af en voeg de sinaasappelstukjes toe en meng als laatste
de noodles er door. Breng het op smaak met de kardemom, gemberpoeder, zeekraal zilt en peper.

Eet smakelijk!

Noodles met broccoli
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Lunch

Ingrediënten

Maken

Tip:Noodles zijn heelmakkelijk zowel voorsnelle avond maaltijdals lunch. 

420 kcal 10,9 gram eiwit 53,1 gram koolhydraten 7 gram vet 14,8 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.

150 gram bruine rijst noodles 

(of volkoren noodles)

100 gram kikkererwten

100 gram broccoli

100 gram paprika

1 sinaasappel, geschild en in stukken

1/4 stukje Spaanse peper

1/2 theelepel kardemom

1/2 theelepel gemberpoeder

Peper en Zeekraalzilt



Kook de rode linzen en de zilvervliesrijst volgens de verpakking gaar.
Doe een beetje water in een bakpan en doe hierin de gesnipperde rode ui en de
uitgeperste (of fijngehakte) knoflook. Gaar dit even voor 2 minuten en doe er dan de
fijngesneden prei en paprikablokjes bij. Doe er dan de kokosmelk samen met het water bij
en gele currypasta bij.

Als de rode linzen gaar zijn, kun je deze toevoegen en even een paar minuutjes mee laten
trekken, zo krijg je extra veel smaak. Niet té lang, want dan wordt de curry te dik.

Serveer het samen met de zilvervliesrijst.

Eet smakelijk!

200 ml dikke kokosmelk

50 ml water

150 gram rode linzen

1 prei

1 rode ui

1 teentje knoflook

 

Ingrediënten

Maken

Rode linzen curry met zilvervliesrijst
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Diner

1 paprika

1 volle eetlepel gele curry pasta

150 gram zilvervliesrijst

 

Tip:
Snij er wat extra rodepaprika of lekker watmangoblokjes over.Vitamine C helpt deijzer beter opnemen.Geen fan van kokos? 

Je kunt 250 ml plantaardige melk
gebruiken en hierin de rode linzen
koken, dat zorgt namelijk voor een

binding. Let op: geen water
toevoegen als je dit wilt.

707 kcal 24,5 gram eiwit 95,7 gram Koolhydraten  21,6 gram vet 19,2 gram vezels

Voedingswaarde p.p.



    

 
Rijstepap met

gedroogde pruimen Dubbele chocolade crêpe 
Gevulde zoete

aardappelDo
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Voedingstip
Laat voeding je medicijn zijn

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 4

1578 kcal 49,3 gram eiwit 214,7 gram koolhydraten 46,5 gram vet 48,3 gram vezels



Kook de zilvervliesrijst gaar (dit kan ook rijst zijn die je over hebt dit is dan ongeveer 130 gram)
Breng de amandelmelk aan de kook en voeg de kardemompeulen toe en laat het ongeveer 2
minuten mee trekken. Voeg nu de rijst en de in stukjes gesneden gedroogde pruimen toe. Breng dit
op smaak met de vanille aroma. Schep dit in een schaaltje.

Eet smakelijk!

300 ml amandelmelk (ongezoet)

75 gram zilvervliesrijst  

5 gedroogde pruimen

2 kardemompeulen

1 theelepel vanillearoma.

Rijstepap met gedroogde pruimen
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN (+ KOOKTIJD RIJST)

Ontbijt

Ingrediënten

Maken

Tip: kook dezilvervliesrijst samen metje avondeten de dagvooraf, dan is het in deochtend zo klaar!

392 kcal 8,5 gram eiwit, 73,4 gram koolhydraten 5 gram vet 9,6 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 



Doe alle droge ingredienten bij elkaar in een kom en roer het goed door elkaar. Meng alle natte
ingredienten in een aparte kom en voeg het vervolgens toe aan de droge ingredienten. Laat het even
kort staan en verhit alvast een pan, belangrijk is dat deze goed heet is. Laat de crêpes ongeveer 3
minuten per kant bakken totdat ze gaar zijn (bruin zijn ze al vanwege de chocolade, maar kijk even
totdat ze een beetje goudbruinige kleur krijgen)

Week de dadels in heet water voor ongeveer 15 minuten, haal ze dan uit het water en meng het met
de cacaopoeder, beetje water toevoegen kan als het te droog is.

Besmeer dan de zojuist gemaakte pannenkoeken met de chocoladepasta, leg er een banaan op en
verdeel er wat pinda's op. Ook lekker voor op de topping. Rol op en snijd het doormidden.

Eet smakelijk!

150 gram havermeel

1,5 eetlepel cacaopoeder

400 ml amandelmelk

Ingrediënten

Maken

Dubbele chocoladecrépe (snickers style)
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

Vulling:

3 dadels

1 eetlepel cacaopoeder

2 bananen

Lunch

Topping:

Pinda's

518 kcal 17 gram eiwit 69,4 gram koolhydraten 15,1 gram vet 14,7 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 



Verwarm de oven voor op 175 graden. Let de zoete aardappels op de bakplaat, prik er
gaatjes in en wikkel ze in alumiumfolie.

Pof de aardappelen voor ongeveer 40 minuten in de oven.
Prak of pureer de avocado fijn en doe er de guacomolekruiden bij, samen met wat peper.

Haal dan de aardappelen uit de oven, snijd ze doormidden en vul ze lekker met de
tomaat, komkommer en bosui. Doe er de gepureerde avocado over en top het af met de
yoghurtdressing. 

Eet smakelijk!

2 middelgrote zoete aardappels

160 gram groene linzen

3 paprika's (kleur naar keuze)

1 bosui

1 avocado

1 theelepel guacomolekruiden

Ingrediënten

Maken

Gevulde zoete aardappel met avocado smash
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN

Diner

100 gram plantaardige yoghurt

50 ml water

1 groot teentje verse knoflook

Sap van een kwart citroen

Peper en zeekraalzilt

668 kcal 23,8 gram eiwit 71,9 gram koolhydraten 26,4 gram vet 24 gram vezels 

Voedingswaarde p.p. 



    

 Hartige smoothiebowl Aardappelsalade
Ovenschotel met linzen

en tomaatVrij
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Voedingstip
Verander stap voor stap, grote sprongen werken

vaak niet.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 4

1269 kcal 56 gram eiwit 183,8 gram koolhydraten 34,3 gram vet 46,3 gram vezels



Hussel alle ingrediënten voor de granola door elkaar en besprenkel het met een beetje water. Zorg
dat de oven voorverwarmd is op 200 graden en zet dit dan 8 minuten in de oven.

Voor de smoothie pureer je alle ingrediënten en garneer je het af met een takje basilicum en wat
tomaatjes die je in plakjes hebt gesneden. 

Als de granola klaar is doe je dit over de smoothiebowl en eet smakelijk!

1/2 avocado

50 gram komkommer

2 eetlepels edelgistvlokken

1 eetlepel kikkererwten

1 tomaat

3 olijven

3 kappertjes

1 el citroen

5 blaadjes basilicum

 

Ingrediënten

Maken

Hartige smoothiebowl
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Ontbijt

Voor de granola

1 eetlepel lijnzaad

1/2 theelepel kerriepoeder

2 eetlepels havermout

1 eetlepel zonnebloempitten

1 eetlepel gemengde noten

1 eetlepel edelgistvlokken

 

584 kcal 19,1 gram eiwit 42,5 gram vet 23,7 gram koolhydraten 15,7 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



Lunch

Kook de krielaardappels beetgaar. Meng het vervolgens met de tomaat in blokjes, rode ui,
peterselie, plantaardige yoghurt en mosterd. Breng het op smaak met zeekraalzilt en peper. 

Eet smakelijk!

500 gram krielaardappels

20 groene olijven zonder pit (in ringetjes)

2 tomaten (in blokjes)

2 rode uien (in ringen)

8 takjes peterselie

10 eetlepels kokosyoghurt (of andere plantaardige yoghurt)

1 eetlepel mosterd

zeekraal zilt en peper

Aardappelsalade
 AANTAL: 2 PERS.  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Ingrediënten

Maken

356 kcal 16,8 gram eiwit 93,8 gram koolhydraten 8 gram vet 13,4 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



Kook de linzen volgens de verpakking. Doe een laagje water in de pan en voeg de aardappel en de
aubergine toe, Gaar dit voor 3 minuten en voeg nu de paprika blokjes, courgette en oregano toe.
Laat dit op laag vuur 2 minuten mee trekken. Voeg nu de tomatenpuree en linzen toe. Laat het
geheel nog kort mee koken voeg als laatste de tomaten en basilicum toe. Schep het in een
ovenschaal en zet het voor 15 minuten in de oven. Strooi er als het uit de oven komt de
edelgistvlokken over.

Eet smakelijk!

200 gram groene of rode linzen (ongekookt gewogen)

400 gram aardappel in blokjes gesneden

2 aubergine in kleine blokjes gesneden 

2 courgette in blokjes gesneden

4 tomaat, in blokjes gesneden

2 rode paprika in blokjes gesneden

16 basilicum blaadjes gehakt

4 theelepels tomatenpuree

4 theelepel oregano

8 eetlepels edelgistvlokken

Ovenschotel met linzen en tomaat
 AANTAL: 2 PERS.  BEREIDINGSTIJD: 25 MIN

Ingrediënten

Maken

Variatie tip:
je kunt eindeloosvarieren groente

329 kcal  20,1 gram eiwit  47,5 gram koolhydraten 2,6 gram vet 17,2 gram vezels            

Voedingswaarde p.p.

diner



    

 Quinoa mousse
Kikkererwten gnocchis met

quinoa en avocado
Stoofpotje van

kikkererwten en bloemkoolZa
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Veel mensen missen zout in een gerecht omdat het dan

flauw smaakt. Probeer eens een beetje citroensap of
azijn, dat geeft de smaak ook een boost.

 

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 4

1495 kcal 50,6 gram eiwit 187,3 gram koolhydraten 49 gram vet 49,1 gram vezels



Kook de quinoa volgens de verpakking gaar. Pureer de helft van de mango met de banaan fijn.

Als de quinoa is afgekoeld doe het in een zeef en laat het goed uit druppen.
Meng de uitgelekte quinoa met de mango en banaan mengsel en staaf dit met de staafmixer tot
alles goed fijn is.

Schep in het glas een laagje quinoa mengsel en leg er een laagje mango blokjes op en dan
weer een laag quinoa mengsel. Dan en laag rozijnen en weer een laag quinoa mengsel. 

Als laatste een laag mango blokjes
en strooi er chiazaad overheen. Zet het voor minimaal een uur in de koelkast.

Eet smakelijk!

50 gram quinoa

1 banaan

3/4 grote mango

2 dadels

1/2 theelepel chiazaad

Quinoa mousse
AANTAL: 1  BEREIDINGSTIJD: 5 MIN (+ KOOKTIJD QUINOA)

Ontbijt

Ingrediënten

Maken

Tip: kook de
quinoa samenmet je avondetende dag vooraf,dan is het in deochtend zo klaar!

422 kcal 10,1 gram eiwit, 77,6 gram koolhydraten 5,1 gram vet 8,1 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



Maal de kikkerewten fijn met een staafmixer en voeg de komijn, knoflook, peper en zeekraalzilt toe
en meng het goed door elkaar. Schep de havermeel of bloem er doorheen en maak er een stevig
deegje van.

Maak van het deeg 2 rollen van 1,5 cm doorsnede en 35 cm lang en snijdt dit in 1,5 cm dikke
plakken. Kook het dan voor 4 minuten in kokend water tot ze boven komen drijven en schep ze dan
uit de pan.

Kook in de tussentijd de quinoa gaar volgens de verpakking.
Giet de quinoa af en meng de komkommer en avocadoblokjes er doorheen. 
Schep het op een bord en doe er een handje rucola op en verdeel de gnocchis over het bord.

Eet smakelijk!

200 gram kikkererwten

120 gram quinoa

100 gram avocado

100 gram komkommer

1 theelepel knoflook

1 theelepel komijn

Kikkererwten gnocchis met quinoa, 
avocado en komkommer

 AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Lunch

Ingrediënten

Maken

1 eetlepel lijnzaad met 2 eetlepels water

50 gram havermeel (of volkoren bloem)

2 eetlepels kikkererwtenvocht

evt. afgarneren met cherrytomaten

Peper en zeekraalzilt naar smaak

649 kcal 24,3 gram eiwit 72,9 gram koolhydraten 23,3 gram vet 25,3 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



Snij de bloemkool in roosjes, snipper de ui en hak de knoflook fijn. Doe een laagje water in een
bakpan, zet het vuur aan en doe er de ui en knoflook bij. Gaar het 2 minuten en doe er dan de
bloemkoolroosjes bij samen met de kokosmelk, kikkererwten en kruiden en specerijen. Laat dit voor
ongeveer 10-15 minuten op laag vuur zachtjes pruttelen. Blijft het te dun, dan kun je het evt. beetje
afbinden met maizena of kikkererwtenmeel.

Breng het op smaak met peper. 
Eet smakelijk!

400 gram bloemkool

200 ml kokosmelk

2 uien

2 teentjes knoflook

1 pot kikkererwten

1 theelepel kerriepoeder

1 theelepel kaneelpoeder

1 theelepel paprikapoeder

Stoofpotje van kikkererwten en bloemkool
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 15 MIN

DIner

Ingrediënten

Maken

Tip: je kunt ookamandelmelkgebruiken en bindenmet maizena ofkikkererwtenmeel.

424 kcal 16,2 gram eiwit 36,8 gram koolhydraten 20,6 gram vet 15,7 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



    

 
American Pancakes

met bosbessen Koude pastasalade
Aardappelpuree met

sperziebonenZo
Ontbijt Lunch Diner

Jouw dag:

Beweeg voor de maaltijd
en bij voorkeur minimaal
30 minuten per dag.

Maak tijd voor self-care

Tip van de chef
Sjalotjes hebben een subtielere smaak dan uien.

Eet niet meer na de
avondmaaltijd tot de volgende
ochtend als je op staat.

Week 4

1659 kcal 50,8 gram eiwit 217,1 gram koolhydraten 48,6 gram vet 29,9 gram vezels



Meng de havermeel met de rijstmeel en de bakpoeder
Schep er de plantaardige yoghurt  en bosbessen doorheen, meng dit goed en doe er dan de
plantaardige melk erbij. Schep er dan de bakingsoda samen met het vanille-extract doorheen Meng
dit zorgvuldig door elkaar en doe er de citroensap bij. Het is een wat dik beslag (geen dun
pannenkoekenbeslag), dit maakt ze lekker fluffy. Bak de pannenkoeken aan beide kanten gaar.

Eet smakelijk!

80 gram volkoren havermeel

40 gram volkoren rijstmeel

150 ml plantaardige melk (ongezoet)

2,5 eetlepel plantaardige yoghurt (ongezoet)

1,5 theelepel bakpoeder

0,5 theelepel bakingsoda

1 theelepel vanille-extract

1/4 citroen, voor sap

100 gram bosbessen vers of diepvries

American pancakes met bosbessen
AANTAL: 1 PERS.  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Ontbijt

Ingrediënten

Maken

Tip: ook lekkermet vanille in depannenkoeken

543 kcal 16,8 gram eiwit 93,8 gram koolhydraten 8 gram vet 13,4 gram vezels

Voedingswaarde p.p. 



Kook de fusilli zoals aangegeven op de verpakking en meng dit met de partjes cherrytomaat,
blokjes mango, de in reepjes gesneden olijven en de eetlepels pesto. Breng het eventueel nog
verder op smaak met peper.

200 gram (kikkererwten)fusilli

10 cherrytomaatjes, in partjes

1/2 mango, in blokjes

4 flinke eetlepels pesto

2 eetlepels kappertjes

4 olijven, in reepjes gesneden

Peper naar smaak.

Verse basilicum voor de garnering

Ingrediënten

Maken

Koude pastasalade met pesto en tomaat
 AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

Lunch

586 kcal 23,2 gram eiwit 70,1 gram koolhydraten 11,4 gram vet 10,6 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



Bruneer de cashewnoten in en voorverwarmde oven van 200°C in ongeveer 10 minuten mooi bruin.
Wel de abrikozen voor 10 minuten in heet water (snijdt ze in reepjes)

Snijdt de aardappels in gelijke stukken en kook dit in ongeveer 20 minuten beetgaar. Giet dit af en
vang het vocht op. Stamp de aardappels tot een puree en voeg langzaam een klein beetje van het
opgevangen vocht toe. Net zolang tot er een mooie puree ontstaat. Breng het op smaak met peper
en nootmuskaat.

Schep er nu ook de in reepjes gesneden gewelde abrikozen doorheen. Kook ook in de tussentijd de
sperziebonen beetgaar. Giet ze af en breng op smaak met bonenkruid en peper.

Zet de uien ( in ringen) in een bakpan met een klein laagje water op het vuur en breng dit aan de
kook laat het vocht verdampen en laat ze nu onder voortdurend roeren mooi bruin kleuren.

Schep nu alles op een bord. Eet smakelijk!

Aardappelpuree met sperziebonen
AANTAL: 2  BEREIDINGSTIJD: 20 MIN

Diner

Ingrediënten

Maken

Tip:
Je kunt ook anderegroente gebruiken bijde puree. 

25 gram cashewnoten

5 abrikozen

200 gram aardappelen

200 gram sperziebonen

2 uien

Nootmuskaat en peper

530 kcal 10,8 gram eiwit 53,2 gram koolhydraten 29,2 gram vet 5,9 gram vezels 

Voedingswaarde p.p.



Good Food = Good Mood
 

Nog niet uitgekookt? Check
www.deveganistischekeuken.nl

voor meer healthy recepten!


