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Bijgaand ontvang je het tweede weekmenu van de Vrouw Lekker In Je Vel  
Challenge. Voeding is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Anders eten 
dan je gewend bent, is best lastig. Tegelijkertijd is het ook een kwestie van gewoon begin-
nen en stap voor stap doen. Daar gaan we dan ook mee beginnen! 

De recepten zijn zo samengesteld dat je in principe genoeg hebt aan drie maaltijden per 
dag en dat je geen behoefte hebt aan tussendoortjes. De recepten zijn eenvoudig te  
bereiden en er staat bij voor hoeveel personen het recept is. 

Ik zou het leuk vinden als je op social media laat weten hoe het smaakt, misschien zelfs 
wel met een foto van je gerecht? Leuk als je dan mij tagt, dan zien ik het ook langskomen! 
Je kunt me vinden op Instagram, TikTok en op FaceBook als ‘dokter Tamara’.

Veel kook- en eetplezier! 

Liefs,

Tamara
 

Ontbijt Lunch Diner

Maandag Volkoren crackers met ei en 
spinazie

Tonijnsalade met appel Nacho schotel

Dinsdag Yoghurt bowl Eenvoudige smakelijke 
salade 

Wrap pizza met ansjovis

Woensdag Caprese muffin Pompoen-linzen salade Spruitjes met aardappel

Donderdag Muesli uit de oven Broccoli wortelsoep Rode bieten risotto

Vrijdag Snelle havermout Quinoa en kikkererwten 
salade

Pasta Puttanesca

Zaterdag Gebakken eieren met to-
matensalade

Courgette en  
champignonsoep 

Gevulde zoete aardappel

Zondag Wafels met fruit Kikkererwten en  
boerenkoolsalade

Wellington

©2021 - 2022 Tamara de Weijer en Marloes Collins, Online Leefstijlprogramma BV 

Met dank aan Kirsten Verhagen voor de eindredactie en Danique Collins voor de fotografie. 
Ook veel dank aan Marieke van de Pavert, Natalie Geerman, Marit van der Maaten,  
Fabienne van den Berg, Eva van Emmerloot, Dasha Verheul en Sophie Cabri. Zonder hun 
enorme inzet en liefde voor onze gezamenlijke missie – heel Nederland gezonder maken – 
waren deze recepten nooit zo lekker geworden. Dank jullie wel!

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd  
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij  
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uiteraard mag het voor eigen  
gebruik afgedrukt worden.

DISCLAIMER
De uitgever is in geen enkel geval verantwoordelijk voor onvolkomenheden of voor de gevol-
gen van het toepassen van de adviezen zoals die worden voorgesteld.  
We raden je aan contact te zoeken met je (huis)arts of diëtist voor persoonlijke adviezen.
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Crackers met ei en spinazie

Ontbijt voor 2 personen

Ingrediënten
4 eieren
3 el olijfolie, milde
300 gr babyspinazie
45 gr pijnboompitten
6 koolhydraatarme crackers 
90 gr ricotta
versgemalen peper
snufje paprikapoeder

Bereiding
1. Kook 4 eieren in 8 tot 9 minuten hard en snijd ze in plakjes. Verhit een kleine wok 

of koekenpan met olijfolie. Roerbak de baby spinazie met de pijnboompitten. 
Laat de spinazie slinken en breng op smaak met peper. 

2. Besmeer de crackers royaal met ricotta en verdeel de spinazie over de crackers. 
Beleg de crackers met de plakjes ei. Breng op smaak met peper en een snufje  
paprikapoeder.

Voedingswaarde per persoon:
Energie 613 kcal
Vet   42,5 gr
Eiwit   29,5 gr
Kh   23,5 gr
Vezels 9,7 gr
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Tonijnsalade met appel

Recept voor 2 personen 

Ingrediënten dressing
60 gr Griekse yoghurt
2 el citroensap
1 tl appelazijn
1 tl mosterdzaad, gemalen
versgemalen peper

Ingrediënten salade
1 krop Romeinse sla
1 rode ui
200 gr radijs
1 groene appel
15 gr verse basilicum
204 gr tonijn, uitgelekt (2 blikken van 145 gr in water)
50 gr pecannoten
20 gr walnoten
versgemalen peper

Bereiding dressing
1. Meng de yoghurt, het citroensap en de appelazijn met mosterdzaad, breng op 

smaak met versgemalen peper en bewaar in de tussentijd in de koelkast.

Bereiding salade
1. Scheur de Romeinse sla en doe deze in een saladeschaal. Snijd de rode ui in 

dunne reepjes en de radijs in plakjes. Snijd de appel in kleine stukken en scheur 
eventueel de basilicumbladen. 

2. Laat de tonijn uitlekken, roer los en voeg met de rest van de groente in de schaal 
toe. Hak de pecannoten en walnoten fijn en voeg het merendeel in de  
saladeschaal toe. Bewaar een klein handje voor de topping. 

3. Meng alles samen en breng op smaak met versgemalen peper.
4. Serveer de salade met de yoghurtdressing en de rest van de gehakte nootjes. 

Voedingswaarde per persoon:
Energie  600 kcal
Vet   36,3 gr
Eiwit   35,2 gr
Kh   27,8 gr
Vezels  9,1 gr
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Nacho schotel

Recept voor 2 personen 

Ingrediënten dressing
½ rode ui
1 el witte wijnazijn
250 gr kastanjechampignons
2 rode paprika’s
snufje paprikapoeder
versgemalen peper
60 gr nacho chips
90 gr geraspte kaas
40 gr crème fraîche
snufje cayennepeper
75 gr cherrytomaatjes
1 avocado

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
2. Snijd de rode ui in fijne halve ringen en marineer in de witte wijn azijn.
3. Snijd de kastanjechampignons in kwarten, en snijd de paprika in stukjes van 

gelijke grootte.
4. Bak de champignons ca 5 min. zonder olie tot ze hun vocht loslaten, voeg dan 

paprika toe en bak deze kort mee.
5. Voeg wat paprikapoeder en peper toe aan het groentemengsel.
6. Haal de ui uit de azijn.
7. Verdeel ⅓ van de nacho’s over een ovenschaal en doe daar de helft van de 

groenten overheen met ⅓ van de kaas. Herhaal dit om nog een laag te maken en 
voeg de laatste nacho’s toe met de rest van de kaas op de bovenkant.

8. Zet de schaal 10-15 minuten in de oven tot de kaas is gesmolten.
9. Meng de crème fraîche met wat cayennepeper en paprikapoeder naar smaak.
10. Snijd de cherrytomaatjes in kleine stukjes.
11. Prak de avocado fijn en voeg de fijngesneden cherrytomaatjes toe.
12. Verdeel alle avocado-tomatenmix en crème fraîche over de nacho’s. 

Voedingswaarde per persoon:
Energie  629 kcal
Vet   44,3 gr
Eiwit  21,3 gr
Kh   31,2 gr
Vezels  10,4 gr
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Yoghurt bowl met blauwe bessen

Recept voor 2 personen

Ingrediënten
30 gr havermout
20 gr lijnzaad
20 gr chiazaad
300 gr Griekse yoghurt
200 gr blauwe bessen
50 gr amandelschaafsel
10 gr gepofte spelt

Bereiding
1. Schep per persoon de havermout en lijnzaad in een kom en meng door elkaar.
2. Roer de chiazaadjes door de yoghurt en schep deze op de havermout in de twee 

kommen.
3. Versier de bowl met de blauwe bessen, amandelschaafsel en gepofte spelt.

Voedingswaarde per persoon
Energie  557 kcal
Vet   35,6 gr
Eiwit   19,3 gr
Kh   33,1 gr
Vezels  12,3 gr
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Eenvoudige, smakelijke salade

Recept voor 2 personen

Ingrediënten
150 gr doperwten
150 gr wortel, in kleine reepjes of blokjes
100 gr maïs
150 gr zilveruitjes
2 augurken, in blokjes gesneden
50 gr cashewnoten, ongezouten
40 gr crème fraîche
30 gr Griekse yoghurt
15 gr chiazaad
1 tl kerrie poeder
versgemalen peper
150 gr feta

Bereiding
1. Kook de doperwten en wortel beetgaar en laat uitlekken.
2. Doe de maïs, zilveruitjes, augurk, doperwten en wortel in een saladeschaal. Voeg 

de cashewnoten, crème fraîche, Griekse yoghurt, chiazaad en kerriepoeder toe 
en roer doorheen. Breng op smaak met versgemalen peper.

3. Verdeel de salade over 2 kommen en verbrokkel de feta er overheen.

Voedingswaarde per persoon
Energie  630 kcal
Vet   37,9 gr
Eiwit   28,5 gr
Kh   36,4 gr
Vezels  13 gr
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Wrap pizza met ansjovis

Recept voor 2 personen

Ingrediënten
200 gr gepelde tomaten
100 gr tomatenpuree
15 gr basilicumblaadjes
2 el olijfolie, milde
50 gr champignons
1 paprika
1 ui
2 volkoren wraps
50 gr ansjovis, uitgelekt
1 bol mozzarella
40 gr geraspte kaas

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180 graden. 
2. Doe de gepelde tomaten, de tomatenpuree en de basilicum in een steelpan, 

meng en laat het 3 minuten zachtjes pruttelen. Prak met een vork de gepelde 
tomaten fijn.

3. Bak de fijngesneden groenten in de olijfolie.
4. Beleg de wraps met de tomatensaus. Verdeel de fijngesneden groenten over de 

saus. Snijd de ansjovis in kleine stukjes en verdeel over de wrap. Snijd de mozza-
rella in plakjes of stukjes en verdeel, samen met de geraspte kaas, over de wrap 
pizza. 

5. Zet de wrap pizza’s ca 10-15 minuten in de oven tot de kaas gesmolten is. 

Voedingswaarde per persoon
Energie  573 kcal
Vet    32,7 gr
Eiwit   30,4 gr
Kh    34,9 gr
Vezel   8,9 gr
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Caprese muffin

Recept voor 2 personen

Ingrediënten
20 gr amandelmeel
1/2 tl bakpoeder
2 eieren
2 el olijfolie, milde

Toppings
1 bol mozzarella
6 stuks cherrytomaten
5 gr verse basilicum blaadjes
2 el balsamico azijn
45 gr pijnboompitten

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Meng het meel en de bakpoeder in een kom. Breek de eieren in de kom en meng 

door de droge ingrediënten tot een deeg. Laat het deeg voor een paar minuten 
rusten.

3. Vet de bakvormpjes in met wat olijfolie. Verdeel het deeg over 3 bakvormpjes en 
bak in de oven in ongeveer 10 minuten gaar. Haal de muffins uit de oven. Laat ze 
even afkoelen en snijd de muffins door midden. 

4. Halveer de cherrytomaten en snijd de mozzarella in 6 plakken. Beleg de halve 
muffins met tomaat en mozzarella. Garneer met basilicumblaadjes en  
besprenkel met balsamico azijn. Plaats de 6 halve muffins nog heel even in de 
oven tot de mozzarella is gesmolten. Versier met pijnboompitten.

Voedingswaarde per persoon:
Energie  601 kcal
Vet   46,3 gr
Eiwit   28,7 gr
Kh   16,7 gr
Vezels  2,7 gr
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Pompoen-linzen salade
 
Recept voor 2 personen

Ingrediënten
300 gr pompoen
2 el extra vierge olijfolie
versgemalen peper
1 rode ui
265 gr linzen, uitgelekt
100 gr rucola melange
60 gr walnoten
2 el balsamico azijn
100 gr feta

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Was en schil de pompoen en snijd deze in 

kleine stukken. Leg de pompoenstukjes op een bakplaat bekleed met bakpapier. 
Besprenkel met olijfolie en breng op smaak met versgemalen peper. Hussel om 
en verspreid ze over de bakplaat. Bak het in de oven in 10 à 15 minuten gaar.

2. Snijd ondertussen de ui in fijne reepjes. Doe deze in een saladeschaal en voeg de 
linzen en rucola toe. Hak de walnoten grof en meng ze door de salade. 

3. Haal de pompoenstukjes uit de oven en doe deze bij de salade. Hussel alles om 
en verdeel over twee kommen. Besprenkel met balsamico azijn en brokkel de 
feta erover.

Voedingswaarde per persoon:
Energie  605 kcal
Vet   41,3 gr
Eiwit   28,5 gr
Kh   23,3 gr
Vezels  12,3 gr
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Spruitjes met aardappel
 
Recept voor 2 personen

Ingrediënten
400 gr spruitjes
150 gr aardappel
50 gr walnoten 
snufje kaneel 
snufje nootmuskaat
2 el olijfolie 
200 gr kabeljauw
100 gr geitenkaas

Bereiding
1. Maak de spruitjes en kook ze net als de aardappels beetgaar.
2. Hak de walnoten en rooster ze in een droge koekenpan. Laat ze afkoelen.
3. Meng de spruitjes samen met een snufje kaneel (niet teveel) en een snufje noot-

muskaat.
4. Verhit een koekenpan met de olijfolie en bak de kabeljauw ca. 6 minuten tot de 

vis goudbruin is.
5. Verdeel de aardappels, de spruitjes en de kabeljauw over 2 borden. 
6. Kruimel de geitenkaas over de spruitjes en bestrooi vervolgens met de walnoten.

Voedingswaarde per persoon:
Energie  599 kcal
Vet    37,7 gr
Eiwit   34,1 gr
Kh    25,5 gr
Vezel   10,7 gr



22

23
Dokter Tamara

www.DokterTamara.nl

Muesli uit de oven 

Recept voor 2 personen

Ingrediënten
2 eieren
30 gr gesmolten roomboter
200 ml melk, volle of plantaardige variant
80 gr koolhydraatarme muesli
40 gr pecannoten
1/2 tl bakpoeder
snufje nootmuskaat
1 tl gemalen kaneel
150 gr blauwe bessen
40 gr Griekse yoghurt

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
2. Klop de eieren met de gesmolten roomboter en melk in een kom. Voeg de muesli, 

noten, bakpoeder, nootmuskaat en kaneel toe en meng alles goed door elkaar.
3. Prak ongeveer ¾ van de blauwe bessen fijn en bewaar de rest als topping. Vet de 

ovenschaal in. Beleg de bodem van een ovenschaal met de geprakte blauwebes-
sen. Schep het havermoutmengsel op de geprakte bessen en bak het in de oven 
voor ongeveer 15 minuten tot het mooi goudbruin is. Laat het afkoelen.

4. Serveer met yoghurt en verdeel de rest van de blauwe bessen over de porties.

Voedingswaarde per persoon:
Energie 620 kcal
Vet  45,5 gr
Eiwit  20,9 gr
Kh  24,4 gr
Vezels 13,9 gr
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Broccoli-wortelsoep
 
Recept voor 2 personen

Ingrediënten
2 el olijfolie, milde
1 ui
1 stronk broccoli
2 wortels 
2 teentjes knoflook, geperst
15 gr roomboter
200 ml water
200 ml melk, volle of plantaardige variant
1 tl gedroogde bieslook
versgemalen peper
50 gr cashewnoten
30 gr pompoenpitten
50 gr feta

Bereiding
1. Verhit een soeppan met olijfolie en snipper de ui grof. Verwijder het laatste stuk 

van de broccoli stam, snijd de broccoli in roosjes en de stam in blokjes (de broc-
coli stam is ook eetbaar en dus perfect om in de soep te doen). Snijd  
vervolgens de wortel in blokjes fijn. Fruit de ui en de knoflook aan en voeg de 
wortel toe. 

2. Doe de boter en de broccoliroosjes in de pan. Bak deze even kort en voeg water, 
melk en bieslook toe. Breng op smaak met versgemalen peper en laat alles zach-
tjes 12-15 minuten koken met deksel erop. Haal de pan van het vuur en pureer of 
blend met een staafmixer tot een romige soep.

3. Garneer een kom soep met cashewnoten, pompoenpitten en feta.

Voedingswaarde per persoon:
Energie 597 kcal
Vet   44,4 gr
Eiwit   14,8 gr
Kh   23,5 gr
Vezels  10 gr
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Rode bieten risotto
 
Recept voor 2 personen

Ingrediënten
1 ui
2 teentjes knoflook
2 el olijfolie, milde
90 gr bloemkoolrijst
60 gr risottorijst
1 tl groente bouillon
350 ml heet water
250 gr rode bieten
2 stuks haring
60 gr walnoten
50 gr rucola

Bereiding
1. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Verwarm de olijfolie in de pan en bak de ui 

en knoflook voor ongeveer 5 minuten. Voeg de rijst en bloemkoolrijst toe en bak 
dit voor een minuut mee.

2. Doe de bouillonpoeder bij het water om bouillon te maken.
3. Voeg een beetje bouillon toe aan de rijst zodat de rijst net onder staat, breng 

het zachtjes roerend aan de kook. Als het grootste deel van de bouillon is 
opgenomen voeg je weer wat bouillon toe, herhaal dit tot de risottorijst gaar is. 

4. Het kan zijn dat er bouillon overblijft of dat er iets bij gemaakt moet worden. Na 
circa 20 tot 25 minuten is de rijst gaar.

5. Snijd de rode bieten in fijne blokjes en voeg deze toe aan het mengsel.
6. Snijd de haringen in kleine plakjes en hak de walnoten fijn. Serveer de bieten-

risotto met daarover de rucola, haringen en walnoten.

Voedingswaarde per persoon:
Energie  606 kcal
Vet   38 gr
Eiwit   25 gr
Kh   37,7 gr
Vezels  8,7 gr
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Snelle havermout

Recept voor 2 personen

Ingrediënten 
300 ml melk, volle of plantaardige variant
80 gr 100% notenpasta / pindakaas
35 gr chiazaad
50 gr havermout
80 gr blauwe bessen
30 gr amandelschaafsel

Bereiding (avond ervoor)
1. Roer de melk en de pindakaas in een ontbijtbeker of kom met een lepel of vork. 
2. Voeg het chiazaad en havermout toe en roer alles door elkaar.
3. Verdeel over 2 potjes, bekers of kommen.
4. Bewaar in de koelkast.
5. Voeg in de ochtend alleen nog de blauwe bessen toe en het amandelschaafsel 

als topping.

Voedingswaarde per persoon:
Kcal  593 
Vet  39,7 gr
Kh  28,5 gr
Eiwit  21,2 gr
Vezels 15,8 gr
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Quinoa- en kikkererwtensalade

Recept voor 2 personen

Ingrediënten 
100 gr quinoa
4 tomaten
1 komkommer
2 lente uitjes
10 gr peterselie
120 gr kikkererwten
60 gr zonnebloempitten

Ingrediënten dressing
4 el extra vierge olijfolie
2 el limoensap
versgemalen peper

Bereiding
1. Spoel de quinoa grondig met water. Kook de quinoa volgens de aanwijzingen op 

de verpakking. Snijd in de tussentijd de tomaat en komkommer in stukjes. Knip 
of snijd de lente ui in fijne ringen en hak de peterselie fijn.

2. Doe de uitgelekte kikkererwten in een kom en voeg de tomaat, komkommer, 
lente ui en peterselie toe. 

3. Zodra de quinoa afgekoeld is, voeg je deze ook toe aan het mengsel. Voeg als 
laatste de zonnebloempitten toe.

Bereiding dressing
1. Voor de dressing. Klop met een vork de olijfolie samen met de limoensap. Breng 

op smaak met versgemalen peper.
2. Doe de dressing door de salade heen en meng alles samen. 

Voedingswaarde per persoon:
Kcal  556
Vet  39,2 gr
Eiwit  14 gr
Kh   31 gr
Vezels 0,8 gr
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Pasta Puttanesca

Recept voor 2 personen

Ingrediënten 
1 ui
2 teentjes knoflook
4 el olijfolie, milde
400 gr cherrytomaatjes
10 zwarte olijven, ontpit
80 gr koolhydraatarme tagliatelle
2 courgettes
30 gr kappertjes
4 ansjovisfilets
15 gr basilicumblaadjes
30 gr pompoenpitten 

Bereiding
1. Snipper de ui en pers de knoflook. 
2. Verhit de olie in de pan en bak de ui en knoflook zachtjes tot de ui glazig wordt. 

Snijd de cherrytomaatjes door de helft en voeg ze toe.
3. Snijd de olijven in plakjes en voeg deze toe. Laat de saus ongeveer 10 minuten 

zachtjes pruttelen.
4. Kook de tagliatelle volgens de aanwijzingen op de verpakking.
5. Snijd de courgette in dunne plakken met een dunschiller of spiraalsnijder. Ver-

warm de courgette in de saus.
6. Schep, zodra deze klaar is, de tagliatelle op twee borden. Verdeel daarop de 

saus en garneer met de kappertjes, ansjovis, pompoenpitten en verse basilicum.

Voedingswaarde per persoon:
Energie  586 kcal
Vet    35,6 gr
Eiwit   24,7 gr
Kh    33,8 gr
Vezel   15,4 gr
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Gebakken eieren met tomatensalade
 
Recept voor 2 personen 

Ingrediënten
400 gr cherrytomaten
1/2 rode ui
4 el olijfolie, milde
2 el balsamico azijn
versgemalen peper
4 eieren
1 avocado
80 gr alfalfa

Bereiding
1. Halveer de cherrytomaten en snijd de ui in fijne halve ringen.  
2. Mix 2 eetlepels olijfolie met de balsamico azijn tot een vinaigrette. Breng op 

smaak met versgemalen peper. Voeg dit aan de tomatensalade toe en hussel 
om. 

3. Verwarm een pan met olijfolie op laag vuur. Bak de eieren zoals jij ze lekker vindt 
bijvoorbeeld als omelet, roerei, met dooier, kan allemaal. Breng de eieren op 
smaak met versgemalen peper.

4. Snijd de avocado in stukjes. Serveer de gebakken eieren met de tomatensalade, 
avocado stukjes en garneer met alfalfa.

Voedingswaarde per persoon
Energie  572 kcal
Vet    48,4 gr
Eiwit    17 gr
Kh     12,6 gr
Vezels   8,9 gr
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Courgette-champignonsoep

Recept voor 2 personen

Ingrediënten
300 gr champignons
1 courgette
2 el olijfolie, milde
400 gr gesneden soepgroente
375 ml water
½ tl groentebouillon poeder
versgemalen peper
1 tl verse limoensap

Erbij
4 koolhydraatarme crackers
2 plakjes oude kaas
25 gr gemengde noten

Bereiding
1. Snijd de champignons in plakjes en de courgette in blokjes. Verhit een soeppan 

met olijfolie en roerbak de champignons en courgette tot ze beginnen te kleuren 
en beetgaar zijn.

2. Voeg de gesneden groente toe, roerbak nog 1 minuut en voeg het water toe. 
Voeg eventueel de groentebouillon poeder en breng op smaak met versgemalen 
peper. Besprenkel met de verse limoensap en breng de soep aan de kook. Laat 
het 10 minuten zachtjes gaar worden.

3. Verdeel de soep over 2 kommen en beleg 2 crackers per persoon met 1 plak oude 
kaas. Neem een handje ongezouten noten erbij.

Voedingswaarde per persoon
Energie  603 kcal
Vet   42 gr
Eiwit   28,9 gr
Kh   20,9 gr
Vezels  13,8 gr
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Gevulde zoete aardappel met tahini en feta

Recept voor 2 personen

Ingrediënten
2 grote zoete aardappels of 4 kleine
200 gr kikkererwten
2 el olijfolie, milde
2 tl kurkuma
2 tl paprikapoeder 
100 gr boerenkool 
30 gr Griekse yoghurt
2 tl mosterd 
2 el tahini
1/2 komkommer
8 cherrytomaten
8 olijven
100 gr ijsbergsla
100 gr feta

Bereiding
1. Was de zoete aardappel, halveer ze en leg ze in de magnetron voor ongeveer 6 à 

7 minuten. (Heb je een losse oven; verwarm deze dan alvast voor op 220 graden)
2. Spoel ondertussen de kikkererwten in een vergiet en laat goed uitlekken. Meng 

de uitgelekte kikkererwten met de olijfolie, kurkuma en een theelepel paprika-
poeder en verspreid de kikkererwten over een met bakpapier beklede ovenplaat. 

3. Haal de zoete aardappelen uit de magnetron en laat ze goed afkoelen, 
4. Verwarm nu de oven voor op 220 graden.
5. De kikkererwten kunnen wanneer deze warm is, in de oven voor 15 minuten.
6. Was de boerenkool, voeg een theelepel paprikapoeder en de geroosterde kikker-

erwten toe. Hol de zoete aardappelen een beetje uit en vul de aardappel met het 
boerenkool/ kikkererwten mengsel. Zet de aardappelen nog voor 5 minuten in de 
oven zodat de bovenkant knapperig wordt.

7. Terwijl de aardappels in de oven staan, kan de dressing gemaakt worden. Meng 
de yoghurt, mosterd en tahini in een schaaltje en verdeel het over de aardap-
pelen als ze klaar zijn.

8. Snijd voor de salade de komkommer, cherrytomaten en de olijven in kleine 
stukjes en doe deze in een schaaltje met de ijsbergsla.

9. Verkruimel de feta en strooi dit over de aardappels
10. Serveer de gevulde zoete aardappelen met de frisse salade.

Voedingswaarde per persoon
Energie  634 kcal
Vet   39 gr
Eiwit   21,3 gr
Kh   41,2 gr
Vezels  17,4 gr
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Wafels met fruit

Recept voor 2 personen

Ingrediënten
25 gr havermout
40 gr amandelmeel
1/4 tl bakpoeder
1/4 tl kaneel, gemalen
snufje nootmuskaat
20 ml melk, volle of plantaardige variant
10 gr Griekse yoghurt
2 eieren
1/2 tl vanille extract
1/2 el olijfolie, milde

Toppings p.p.
10 gr amandelschaafsel
10 gr kokos snippers
25 gr frambozen
25 gr blauwe bessen
10 gr Griekse yoghurt

Extra benodigdheden
Wafelijzer

Bereiding
1. Doe de havermout in een blender en maak er meel van.
2. Meng de amandelmeel, havermoutmeel, bakpoeder en kaneel in een grote kom 

met een garde. Klop in een aparte kom de eieren met de melk, yoghurt en het 
vanille extract. Maak een kuiltje in het droge mengsel in de kom en voeg het 
vloeibare mengsel toe. Roer alles goed door tot een beslag. 

3. Verwarm het wafelijzer en vet in met olijfolie. Schep ongeveer 4 eetlepels deeg in 
het wafelijzer en bak de wafels tot ze goudbruin zijn. Dit duurt ongeveer 3  
minuten, maar is afhankelijk van je eigen wafelijzer.

4. Serveer de wafels met je favoriete toppings, zoals frambozen, blauwe bessen 
kokossnippers, amandelschaafsel en Griekse yoghurt.

Voedingswaarde per persoon:
Energie 585 kcal
Vet   43,5 gr
Eiwit   20,3 gr
Kh   25,5 gr
Vezels  8,2 gr
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Kikkererwten-boerenkoolsalade

Recept voor 2 personen

Ingrediënten
200 gr kikkererwten
½ tl paprikapoeder
versgemalen peper
3 el olijfolie, milde
30 gr Griekse yoghurt
2 el verse limoensap
2 teentjes knoflook, geperst
20 gr vers geraspte Parmezaanse kaas
½ tl mosterdzaad gemalen
300 gr boerenkool
2 rode paprika’s
50 gr cashewnoten

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de  

uitgelekte kikkererwten op een met bakpapier bedekte bakplaat. Breng op 
smaak met versgemalen peper en een snufje paprikapoeder. Besprenkel even-
tueel met olijfolie, rooster in de oven voor 15 á 20 minuten en schep halverwege 
om. Laat hierna afkoelen.

Bereiding dressing 
1. Meng in een ruime saladeschaal de Griekse yoghurt, limoensap, geperste  

knoflook, Parmezaanse kaas en mosterdzaad goed door elkaar met een mini 
garde of vork. 

Bereiding salade
1. Bij verse boerenkool: was de boerenkool, verwijder de stronk en snijd de boeren-

kool fijn. Bij boerenkool uit pot: was de boerenkool onder de kraan en laat  
uitlekken.

2. Snijd de paprika in reepjes en voeg het samen met de boerenkool in de  
saladeschaal. Meng de boerenkool en paprika door de dressing. 

3. Serveer de salade en verdeel de kikkererwten over de twee porties. Garneer met 
cashewnoten.

Voedingswaarde per persoon:
Energie 582 kcal
Vet   34,4 gr
Eiwit   24,0 gr
Kh  34,4 gr
Vezels  18,1 gr
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Wellington

Recept voor 2 personen

Ingrediënten
100 gr pastinaak
100 gr winterpeen
100 gr knolselderij
100 gr koolrabi
2 el olijfolie, milde
½ ui
2 teentjes knoflook
200 gr champignons
200 gr spinazie 
1 ei
15 gr walnoten
2 plakjes bladerdeeg

Bereiding
1. Verwarm de oven op 200 graden. Was de groenten en snijd de pastinaak, win-

terpeen, knolselderij en koolrabi in reepjes. 
2. Leg de reepjes groente op een met bakpapier beklede plaat, besprenkel met ca 

1 el olijfolie en voeg peper toe. Hussel alles even om. Zet dit in de oven voor 15 
minuten.

3. Snijd de ui en teentjes knoflook fijn en bak deze in 1el olijfolie, snijd vervolgens 
ook de champignon fijn en voeg die na een paar minuutjes toe. Breng eventueel 
op smaak met peper. 

4. Voeg na een paar minuten de spinazie toe en wacht tot het is geslonken. Laat 
alles in een vergiet uitlekken en druk licht het vocht uit de groente, laat een 
beetje vocht achter. Voeg ¾ van het ei toe aan dit mengsel en meng het geheel 
door elkaar.

5. Hak de walnoten in kleine stukjes en bewaar deze. 
6. Zet de oven terug op 180 graden. 
7. Doe de helft van het spinazie-champignon mengsel in een vuurvast schaaltje of 

een kleine ovenschaal. Verdeel de stukjes walnoten en verdeel de andere helft 
van het spinazie-champignon mengsel hier overheen. 

8. Rol het bladerdeeg indien nodig iets uit, om de bladen groter te maken. Leg het 
bladerdeeg op het mengsel en druk de zijkanten iets dicht (met een vork voor 
leuk effect). Kluts het restje ei en smeer het bladerdeeg ermee in.

9. Zet in de oven en bak de Wellington af in 35 à 40 minuten.

Voedingswaarde per persoon:
Energie  610 kcal
Vet  42,5 gr
Eiwit  17,2 gr
Kh  33,2 gr
Vezels 13,4 gr
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Bij een gezonde leefstijl denken veel mensen direct aan voeding. Maar het is zoveel 
meer! Bij gezonder, energieker en misschien ook slanker worden, komt meer kijken dan 
alleen het aanpassen wat je in je mond stopt. Lekker slapen, voldoende bewegen, ont-
spanning, (sociale) verbinding en zingeving zijn ook erg belangrijk. Doe je mee? 

Kijk voor meer informatie op: www.DokterTamara.nl

leefstijl

Leefstijl is méér dan voeding


