
ONTBIJT
Chocolade-kokos shake
De banaan is na appel het meest gegeten 
fruit in Nederland. Bananen zijn rijk aan het 
aminozuur tryptofaan dat helpt een goed 
slaap-waakritme te krijgen. Als je begint met 
banaan in de ochtend heb je meer energie 
overdag. Daardoor slaap je ’s nachts auto- 
matisch ook beter.

Personen: 1 Bereidingstijd: 5 minuten Nodig: 
blender  
 
Ingrediënten: 1 avocado ~ 200 ml plantaar-
dige melk ~ 1 el (rauwe) cacao ~ 1 banaan ~  
2 verse dadels 
 
Bereiding: 
Mix alles in de blender en klaar is je ontbijt. 

in de koelkast. Snij de andere helft in halve 
maantjes. ° Bak de garnalen tot ze zacht- 
roze zijn. ° Maak een dressing van de olijfolie 
en citroen. Voeg peper en zout naar smaak 
toe. ° Leg de gemengde salade op een bord, 
met daarop en omheen de cherrytomaatjes, 
stukjes ei en avocado. Verdeel de garnalen 
over de salade en besprenkel met de dressing 
en hennepzaad.

DINER
Stamppot van zoete aardappel en 
gehaktballetjes
Vegatip: Voor een vegetarische variant kun je 
voor gekookte eieren kiezen in plaats van de 
gehaktballetjes. Een stukje zalm of kabeljauw 
smaakt er ook heerlijk bij.

Personen: 2 Bereidingstijd: 30 minuten 

Ingrediënten: 1 kilo zoete aardappel ~ 1 teen-
tje knoflook ~ 200 g baby spinazie  ~ 4 eieren 
~ 100 g feta ~ 300 g rundergehakt (bio) of 4 
gekookte eieren ~ 4 el roomboter ~ 1 limoen 
~ flinke scheut plantaardige melk ~ peper en 

LUNCH
Salade met garnalen, avocado, 
ei en hennepzaad
Garnalen zijn een goede bron van omega-3 
vetzuren, die een positieve werking hebben  
op ons hart en bloedvaten. Het reguleert  
de stresshormonen en zorgt ook voor meer  
ontspanning in ons lichaam.

Weetje: Omega 3 vetzuren zijn goed voor  
je geheugen. Wist je nog wel, toch?

Personen: 1 Bereidingstijd: 20 minuten

Ingrediënten: 100 g gemengde sla ~ 1 ei   
~ 1 handje cherrytomaatjes  ~ ½ avocado  
~ 100 g garnalen ~ 1 tl hennepzaad ~ peper  
en zout 

Dressing: olijfolie ~ sap van een halve citroen 

Bereiding:  Kook het ei in 7 minuten. Pel en snij 
in vieren. ° Was de cherrytomaatjes en snij ook 
in vieren. Halveer de avocado, doe het deel 
met de pit in een afgesloten bakje en bewaar 

zout naar smaak ~ 1 el Italiaanse kruiden   
~ 15 g verse peterselie

Bereiding: Schil de aardappelen en snij ze in 
stukjes. Kook de aardappelen ongeveer 15-20 
minuten gaar. ° Maak ondertussen de gehakt-
balletjes. Doe het gehakt in een kom. Meng er 
een ei door en voeg dan de Italiaanse kruiden, 
1 uitgeperste teen knoflook, fijngesneden 
peterselie en wat peper en zout toe. Kneed 
het gehakt en draai er kleine balletjes van.  

° Verhit 4 el roomboter in de koekenpan en 
bak de gehaktballen goudbruin. ° Giet de 
aardappelen af en voeg een scheut melk en 
het sap van 1 limoen toe. Breng op smaak met 
peper en stamp tot een romige aardappel- 
puree. ° Plaats de pan terug op het vuur,  
zodat de puree warm blijft en meng de baby- 
spinazie erdoor. ° Serveer met verkruimelde 
feta, ei of de gehaktballetjes. Eet smakelijk!

Maandag 
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Weetje: 
Tomaten 

beschermen je 
huid en gaan 
veroudering 

tegen.

ONTBIJT
Bananenpannenkoek met blauwe bessen
Gisteren stond de banaan als superfruit in 
de spotlights, vandaag voegen we hier ook 
eieren aan toe. Eieren vallen onder de zoge-
naamde 9 aminozuren die vol zitten met tryp-
tofaan, essentieel voor het aanmaken van het 
gelukshormoon serotonine en slaaphormoon 
melatonine. 

Personen: 2 Bereidingstijd: 10 minuten 
Nodig: blender 
 
Ingrediënten: 2 bananen ~ 2 eieren ~ 1 tl kaneel 
~ 70 g havemout ~ 1 el kokosolie ~ ahornsiroop 
naar smaak 

Bereiding: Doe alle ingrediënten in de blender, 
behalve de kokosolie en de bessen, en meng 
tot een glad deeg. Te dun? Voeg nog wat 
havermout bij. ° Verhit in de koekenpan 1 el 
kokosolie en giet de helft van het deeg erin. Bak 
de 2 pannenkoekjes aan beide kanten bruin.  

° Rol ze op en garneer met blauwe en rode 
bessen. Voeg naar smaak ahornsiroop toe. 

° Leg de rucola op een bord. Halveer de 
tomaatjes en leg ze erop. Schik de groen-
ten en de feta over de sla. ° Meng de dressing 
door de salade en garneer met geroosterde 
pompoenpitten. Optioneel: Schep een  
flinke lepel hummus aan de zijkant van de 
salade. 

DINER
Witlofschotel met zoete aardappel en 
gegrilde kip
Zoete aardappel is een groente die bomvol 
vezels zit. Goed voor je spijsvertering.
 
Personen: 4 Bereidingstijd: 25 minuten  
Oventijd: 55 minuten  

Let op: Dit recept bestaat uit twee delen. 
Maak eerst de gegrilde kip en houd deze  
tijdens de oventijd van de witlof warm.

Gegrilde bio kip: Dit heerlijke recept van kip  
is bereid onder de grill in de oven en is heel 
simpel te maken. Heb je weinig tijd? Haal dan 
gewoon een kant-en-klaar gegrilde kip.

Ingrediënten gegrilde kip:1 biologische kip ~  
2 dl olijfolie ~ 2 el citroensap ~ 2 tenen knoflook 
(gekneusd) ~ 2 tl paprika poeder 

LUNCH
Salade met gegrilde aubergine en feta
Fit en vitaal oud worden, dat willen we alle-
maal. Gezond leven, fijne mensen om je heen 
en een optimistische levenshouding helpen 
hier enorm bij. En natuurlijk deze heerlijke  
salade als lunch.

Personen: 2 Bereidingstijd: 20 minuten 
Nodig: grillpan

Ingrediënten: 75 g rucola sla ~ 70 g kleine 
tomaatjes ~ ¼ aubergine ~ ¼ rode ui ~ 1 el 
pompoenpitten ~ 50 g feta 
Ingrediënten dressing: 4 el olijfolie ~ 2 zon- 
gedroogde tomaten op olie  ~ 1 el kappertjes  
~ 8 ontpitte zwarte olijven ~ 1 el witte wijnazijn 
~ zwarte peper ~ Optioneel: 1 el hummus  

Bereiding:  Snij de aubergine in plakjes en 
de rode ui in partjes. ° Bestrijk een grillpan 
met wat olijfolie. Verwarm de pan. Rooster de 
aubergine en rode ui. ° Rooster de pompoen-
pitten in een koekenpan.  
Bereiding dressing: Hak de tomaten, knof-
look, kappertjes en olijven zeer fijn. Doe ze in 
een kom, voeg de azijn toe en schenk er al 
kloppend geleidelijk de olie bij, totdat de vinai-
grette lobbig is. Breng op smaak met peper.

Voorbereiding: Leg de kip op z’n buik in een 
ovenschaal. Meng alle ingrediënten in een kom 
en smeer de kip ermee in. Laat een half uur tot 
een uur marineren (hoe langer hoe lekkerder). 
Verwarm de grill 10 minuten voor op 200 ⁰C.  

Bereiding: Leg de kip 20 minuten op z’n buik 
op een ovenrooster onder de voorverwarm-
de grill. ° Bereid ondertussen het recept voor 
de witlof met zoete aardappel. ° Draai na 20 
minuten de kip om en grill de andere kant nog 
25 minuten. Haal uit de oven en houd warm 
terwijl je de witlofschotel afmaakt.
Variatietip: Vul de binnenkant van de kip met 
extra knoflook, citroen en takjes verse kruiden 
voor nog meer smaak.

Ingrediënten witlof met zoete aardappel: 
1 kg zoete aardappel ~ 400 g witlof ~ 1 el 
roomboter ~ 1 flinke scheut plantaardige melk  
~ zakje geraspte kaas ~ 100 g kastanjecham-
pignons ~ nootmuskaat ~ peper ~ olijfolie 

Bereiding: Zodra de kip klaar is, zet je de oven 
op 180 °C. (Heb je een losse grill en oven,  
verwarm de oven dan voor). ° Kook de aard-
appelen ongeveer 10 minuten tot ze zacht zijn 
en giet af. Voeg er boter, een scheut melk en 
peper aan toe en meng tot een romige aard-
appelpuree. ° Verwijder de stronken van de 
witlof en snij de rest in kleine stukjes. ° Bak de 
kastanjechampignons in een el olijfolie circa 
5 minuten in een koekenpan. ° Vet een oven-
schaal met olijfolie in. Begin met een laag 
aardappelpuree. Leg daarbovenop de witlof 
en champignons. Breng op smaak met noot-
muskaat en peper. Bestrooi tot slot met de 
kaas en plaats 10 minuten in de oven. 
Serveer en geniet.

Dinsdag 
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Tip: 
Lekker met 

vers volkoren 
stokbrood en 

dipsausjes, 
zoals hummus 
of tapenade.

Ingrediënten: 1 (oranje) pompoen ~ 2 zoete 
aardappelen ~ 1 rode ui ~ 1 teentje knoflook ~  
1 rode peper (zonder de zaden) ~ (kokos)room 
ter garnering ~ 15 g verse koriander ~ 1 l groen-
tebouillon  ~ 2 el olijfolie

Bereiding: Verwarm de oven voor op 180 ⁰C.  

° Snij de pompoen, ongeschild, in grove stuk-
ken. Leg vervolgens de stukjes pompoen op 
een bakplaat in de oven. Schenk er wat olijf-
olie over en bak ongeveer in 20 minuten gaar. 

° Pak een soeppan en verhit de olijfolie. Bak de 
fijngesneden knoflook en ui. Voeg vervolgens 
de geroosterde pompoen, de stukjes zoete 
aardappel, de in ringen gesneden rode peper 
(zonder de zaadjes) en de klein gesneden 
gember toe. Bak dit nog eens 5 minuten. 

° Schenk de groentebouillon erbij en breng 
zachtjes aan de kook. Laat zo’n 15 minuten 
pruttelen. ° Als alle ingrediënten zacht zijn,  
kun je het pureren. Je kunt de soep ook  
grover laten, zodat er nog stukjes groente 
zichtbaar blijven. Aan jou de keus. ° Garneer 
met de room en koriander. 

ONTBIJT
Ontspannen mango bowl
Start je dag met een geweldige combi van 
avocado en mango. Dit is een powerboost 
voor de aanmaak van (alweer) je gelukshor-
monen. Avocado’s zijn een geweldige bron 
van vezels, vitamine E, kalium en goede vetten.
Deze vetten verhogen de absorptie van de 
in vet oplosbare vitaminen en bevorderen 
de opname van andere gezonde stoffen in 
groenten. Daarbij geeft het lang een verza-
digd gevoel. Mango kan helpen om goed  
in slaap te komen. Dat komt weer door het 
stofje tryptofaan dat ook in banaan zit.
Lijnzaad zijn kleine zaadjes met een grote 
impact. Ze helpen om onze hormonen in 
balans te houden. Als je lijnzaad gebruikt, 
moet je de zaadjes wel openbreken om de 
werkzame stoffen te kunnen opnemen.  
Door ze aan je smoothie toe te voegen, wor-
den ze gemalen en zo komen de goede stofjes 
vanzelf vrij. Je kunt ook gebroken lijnzaad 
kopen, maar die is vaak al geoxideerd en wij 
willen geen geoxideerde vetten in ons 
lichaam.  

Personen: 2 Bereidingstijd: 5 minuten  
Nodig: blender 
 
Ingrediënten: 1 mango (diepvries) ~ ¼ kom-
kommer ~ 100 ml plantaardige melk ~ 1 hand-
je spinazie ~ ½ avocado ~ 1 kiwi ~ 2 el lijnzaad 
(heel) 
 
Bereiding: Doe alle ingrediënten in de blender 
en meng tot een gladde massa. Garneer met 
komkommer, kiwi en wat lijnzaad.

LUNCH
Pompoensoep met zoete aardappel,  
room en koriander
Pompoen bevat veel vezels en is daarom op 
de eerste plaats heel gezond voor je darmen. 
Daarnaast heeft het een positief effect op je 
immuunsysteem en bevat het een grote hoe-
veelheid antioxidanten die zorgen voor een 
mooie, stralende huid. En last but not least; het 
heeft een goede invloed op je bloeddruk en 
de werking van je hart. Variatietip: Lekker met 
vers brood met een plakje kipfilet of gerookte 
zalm en avocado.

Personen: 4 Bereidingstijd: 40 minuten 
Oventijd: 20 minuten

DINER
Goed gevulde kippensoep
Soep vol met groente en kip! Van zoete aard-
appel, paprika en wortel is bekend dat deze 
het zenuwstelsel tot rust brengen. Kippensoep 
bevat het stofje carnosine. Dit helpt ons 
immuunsysteem om verkoudheid en griep uit 
ons lichaam te weren. Gember ondersteunt 
de darmwerking en heeft een verwarmend 
effect op je lichaam; wat weer helpt beter te 
ontspannen.

Personen: 4 Bereidingstijd: 20 minuten  

Ingrediënten: 1,2 l water ~ 2 kippenbouten  
~ 2 blokjes kippen- of groentebouillon   
~ 1 witte ui ~ 2 teentjes knoflook ~ 3 cm gember  
~ 2 zoete aardappels ~ 2 winterwortels  
~ 100 g doperwten ~ 1 prei ~ 1 tl kerriepoeder  
~ peper en zout ~ 1 el olijfolie ~ zwarte peper  
~ 15 g peterselie
 
Bereiding: Zet een soeppan met 1,2 liter  
water op het vuur met de 2 bouillonblokjes.  
Leg de kippenbouten in de pan. ° Snij de  
overige groente fijn. Snipper de ui en rasp de 
gember en knoflook. ° Zet een andere pan op 
het vuur en fruit met wat olijfolie, de knoflook, 
gember en ui tot ze glazig zijn. Voeg de ove-
rige groente en kruiden toe en bak nog eens 
5 minuten. ° Voeg de gebakken groenten toe 
aan de soep. Breng de soep aan de kook en 
laat nog 20 minuten zachtjes doorpruttelen.  

° Haal de kippenbouten uit de soep. Verwijder 
het vel, pluk de stukjes kippenvlees van het 
bot en doe terug in de soep. ° Verdeel de soep 
over vier kommen en garneer met peterselie. 
Eet smakelijk!

Woensdag
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Tip: 
Maak een 
dubbele 

portie, dan 
heb je meteen 

een ontbijt 
voor een van 
de volgende 

dagen.

Weetje: 
Koolraap verlaagt het risico op  

diabetes en obesitas.

ONTBIJT
Overnight oats met gemengde noten en 
rozijnen
Het no stress-ontbijt: je maakt dit recept de 
avond van tevoren. 
Chiazaad bevat meer calcium dan melk! 
Daarbij is het rijk aan eiwitten en een belang-
rijke bron van omega 3; het voedsel voor de 
hersenen.  

Personen: 1 Bereidingstijd: 10 minuten Nodig: 
weckpotje

Ingrediënten: 50 g havermout ~ 1 banaan ~ 
1 tl kaneel ~ 30 g rozijnen ~ 1 el chiazaad  ~ 30 
g walnoten ~ 200 ml plantaardige melk ~ 1 el 
kokoschips ~ handje bosbessen ~ 1 takje verse 
munt voor de garnering

Bereiding: De avond van tevoren: meng de 
melk, havermout, chiazaad, rozijnen, kaneel 
en banaan (bewaar 3 plakjes ter garnering)  
in een weckpotje. Plaats het potje vervolgens 
in de koelkast. ° Haal de volgende ochtend  
het potje uit de koelkast en bestrooi met  

schaaltje de 2 eieren los en voeg daar 1 el 
plantaardige melk, de kruiden en peper en 
zout toe. ° Verhit ondertussen de koekenpan 
met 2 el olijfolie. Doe hier het eimengsel in  
en bak de omelet aan beide kanten bruin. 

° Leg de omelet op een bord en verdeel de 
groenten erover. Garneer met peterselie en 
klap de omelet dubbel. Smullen maar!

DINER
Koolraappasta met broccoli en zalm
Koolraap is een vergeten groente, die weinig 
meer in Nederland wordt gegeten. Dat is  
best jammer, want de smaak van de knol  
is verassend lekker.
Je kunt koolraap zowel rauw als gekookt eten. 
De koolraap wordt vaak standaard al biolo-
gisch aangeboden, vanwege de gemakkelijke 
teelt. In dit recept gebruiken we koolraap- 
tagliatelle, een koolhydraatarme pasta. Als je 
dit in jouw supermarkt niet kunt vinden, kies 
dan voor volkoren tagliatelle.

Personen: 2 Bereidingstijd: 20 minuten 

walnoten, blauwe bessen, banaan en 
kokoschips. Garneer met een takje munt.

LUNCH
Groenten-omelet
Lekker en gezond eten gaat ook over juiste 
verhoudingen. Maar wat zijn juiste verhoudin-
gen? Zorg dat je bord voor de helft uit groen-
ten bestaat. Groenten zitten vol verschillende 
voedingstoffen en vezels en bevatten weinig 
calorieën. Je weet wel van die beestjes die  
’s nachts je kleren kleiner maken…

Personen: 1 Bereidingstijd: 10 minuten Nodig: 
kom, koekenpan

Ingrediënten: 3 verschillende soorten 
gemengde groenten naar keuze (zoals kleine 
roosjes broccoli, rode paprika, tomaat, wortel, 
champignons) ~ 2 eieren ~ handje peterselie  
~ 1 tl Italiaanse kruiden ~ peper en zout ~ 1 el 
plantaardige melk ~ 2 el olijfolie

Bereiding: Snij de groenten en bak deze met 
wat olijfolie in de koekenpan. ° Klop in een 

Ingrediënten:  800 g (koolraap)tagliatelle  ~ 
200 g gerookte zalm ~ 1 broccoli ~ 150 g  
cherrytomaatjes ~ 2 prei ~ verse basilicum ~ 
2 bakjes (plantaardige) room ~ 1 el olijfolie ~ 
peper en zout

Bereiding: Kook de pasta volgens de 
gebruiksaanwijzing. ° Haal de stronk van de 
broccoli en snij de roosjes klein. Snij de cherry-
tomaatjes in tweeën. ° Kook de broccoli in 
3 minuten gaar. ° Verhit 1 el olijfolie in een  
koekenpan en bak hierin de prei, totdat deze 
zacht is. Voeg de tomaatjes, de room en de 
zalm toe en maak warm. ° Meng de pasta 
met de broccoli en het spreadmengsel. 
Garneer met de basilicumblaadjes en peper.

Donderdag 
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Snack: 
Als snack kun je vandaag een handjevol 
abrikozen of ongebrande noten nemen. 

ONTBIJT
Warme kokoshavermout
Warmte heeft een ontspannende werking  
op het lichaam. Een goed idee dus om warme 
voeding te eten deze week. Dit ontbijt bevat 
o.a. magnesium, kalium, tryptofaan en vita-
mine B-6. Deze stoffen hebben een ontspan-
nende en stressverlagende werking. 

Personen: 1 Bereidingstijd: 10 minuten  
  
Ingrediënten:  35 g havermout ~ 100 ml 
kokosmelk (bewaar de andere 100 ml voor  
het dessert) ~ 100 ml water ~ 1 banaan,  
in kleine stukjes ~ 1 el lijnzaad ~ 1 el rozijnen of 
ander gedroogd fruit ~ toppings naar keuze

Bereiding: Verwarm in een steelpan met  
dikke bodem alle ingrediënten – behalve de 
toppings – ongeveer 5-7 minuten op een  
laag vuur. Maak een mooie bowl op met de 
havermout en garneer met de toppings.  

groenten en een paar lepels dressing toe. 
Verdeel de granaatappelpitjes en de zonne-
bloempitjes erover.  

DINER
Gepofte zoete aardappel met groenten 
Zoete aardappel is echte comfortfood  
en het is ook nog eens goed voor je huid!
Shiitake is rijk aan eiwitten en daarom een 
goed alternatief voor vlees. Verder bevatten 
shiitake relatief veel kalium, wat een gunstig 
effect heeft op je bloeddruk.  

Personen: 2 Bereidingstijd: 50 minuten 
Oventijd: 40 minuten Nodig: aluminiumfolie

Ingrediënten:  2 zoete aardappels (kies de wat 
dunnere exemplaren) ~ 200 g broccoli ~ 150 g 
tuinbonen (diepvries)  ~ 1 doosje shiitake ~ 2 tl 
grove mosterd ~ 2 teentjes knoflook, gepeld  
~ zout en peper ~ olijfolie
Ingrediënten dressing: 2 el olijfolie ~ 1 el  

LUNCH
Linzensalade met geroosterde groenten 
en zonnebloempitten
Zonnebloempitten hebben een positieve  
werking op de aanmaak van het hormoon 
serotonine. Dit hormoon werkt kalmerend en 
geeft een geluksgevoel.   

Personen: 1 Bereidingstijd: 20 minuten  
Oventijd: 10 minuten   

Ingrediënten: 150-200 g linzen (uit zak of blik) 
~ 2 el granaatappelpitjes ~ een hand sla of 
spinazie ~ groenten naar keuze om te rooste-
ren in de oven, zoals ½ courgette, 1 rauwe biet, 
cherrytomaatjes ~ olie ~ 2 el plantaardige  
yoghurt/kwark ~ 1 el gehakte peterselie ~ 1 el 
citroensap ~ 1 el zonnebloempitjes

Bereiding: Verwarm de oven voor op 200 °C.  

° Snij de courgette in dikke plakken, de biet in 
dunne plakken en laat de cherrytomaten heel. 
Leg de groenten op bakpapier op een bak-
plaat en besprenkel met olie, zout en peper. 
Plaats de bakplaat hoog in de oven en rooster 
10 minuten. ° Meng ondertussen de linzen met 
de sla of spinazie. Klop de yoghurt los met het 
citroensap en de peterselie. Maak een mooie 
bowl op met het linzenmengsel. Voeg de 

balsamicoazijn ~ peper en zout 
Optioneel: takjes rozemarijn ~ restje sla, 
spinazie of andere bladgroenten

Bereiding: Verwarm de oven voor op 200 °C. 

° Was de zoete aardappels en kwast ze in met 
olijfolie. Verpak ze (per stuk) met een teentje 
knoflook en eventueel wat rozemarijn in de 
aluminiumfolie. Pof de zoete aardappels eerst 
25 minuten in de oven op 200 °C. De oven-
tijd kan verschillen, afhankelijk van hoe dik 
de zoete aardappels zijn. Prik na 20 minuten 
even met een vork door de folie om te chec-
ken of ze al gaar zijn. ° Open het aluminium-
folie en rooster ze nog 15 minuten in de oven 
op 180 °C. ° Snij ondertussen kleine roosjes 
van de broccoli en snij de shiitake doormid-
den. ° Stoom de broccoliroosjes en de tuin-
bonen. ° Verhit olijfolie in een koekenpan met 
dikke bodem en bak de shiitake en tuinbonen 
en de broccoli 5 minuten. Zet het vuur laag en 
voeg de mosterd toe. Bak op laag vuur nog 5 
minuten. ° Meng ondertussen de ingrediën-
ten voor de dressing van de salade. ° Snij de 
zoete aardappels doormidden en vul ze met 
het shiitakemengsel. Serveer de broccoliroos-
jes, de gestoomde tuinbonen en de sla erbij. ° 
Meng de dressing en sprenkel dit over de sala-
de heen. Voeg naar smaak zout en peper toe.

NAGERECHT
Choco-cocomouse (vegan)
Eet vandaag de vegan choco coco mousse  
op p. 61 voor pure ontspanning.

Om voldoende voedingsstoffen binnen  
te krijgen, vul je deze dag aan met een  
vitamineshot van p. 89 en een vegan  
tussendoortje van p. 84 t/m 89

Vrijdag
Vegan friday
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Tip: 
Je kunt de tonijnsalade 
twee dagen bewaren in 
de koelkast, dus heerlijk 

om de volgende dag 
als snackje te eten. Doe 

wat tonijnsalade op 
schijfjes komkommer 
of als dip bij andere 
rauwkoststengels.

ONTBIJT 
Voel je goed-smoothie
Sla je ontbijt niet over. Stress en neerslachtige 
gevoelens kunnen ontstaan door een tekort 
aan serotonine. Een tekort aan serotonine kun 
je zelf aanvullen via voeding. Dus een goed 
ontbijt draagt daar zeker aan bij. Vind je ont-
bijten lastig? Dan is een smoothie een gemak-
kelijke én lekkere optie om toch wat gezonds 
binnen te krijgen.

Personen: 1 Bereidingstijd: 5 minuten Nodig: 
blender

Ingrediënten: 1 rijpe banaan ~ 1 rijpe peer  
~ 1 grote hand spinazie ~ ½ avocado  
~ 2 el chiazaad ~ 200 ml water (smoothie)  
~ 100 ml water (smoothie bowl)

Bereiding: 
Doe alles in de blender en meng tot een  
gladde smoothie.

DINER
Spaghetti met aubergine en  
biologisch gehakt 

Personen: 2 Bereidingstijd: 20 minuten 
Nodig: hapjespan of wok, grillpan 

Ingrediënten: 200 g volkorenspaghetti   
~ 200 g gehakt (optie: vegetarisch gehakt)  
~ 100 g pecorino ~ 200 g cherrytomaatjes  
~ 1 aubergine ~ 1 witte ui ~ 1 teentje knoflook  
~ 1 el Italiaanse droge kruiden ~ 15 g verse  
basilicum ~ 2 el olijfolie ~ peper en zout

Bereiding: Maak de pasta volgens de 
gebruiksaanwijzing. ° Snij de aubergine in 
plakken van 1 centimeter en de cherrytomaat-
jes door de helft. ° Verhit de olijfolie in een  
koekenpan of wok. Fruit daarin de ui en knof-
look totdat de ui glazig is. ° Grill de plakjes 
aubergine met voldoende olijfolie in een grill-
pan. ° Rul het (vegetarische) gehakt in de pan 
en bak de tomaatjes en de Italiaanse kruiden 
met de ui en knoflook mee, totdat ze warm 
zijn. ° Doe de pasta op een bord of in een kom 
en schep de plakjes aubergine en vervolgens 
het tomatenmengsel erover. Garneer met de 
pecorino en basilicum.

LUNCH
Volkoren wrap met zelfgemaakte 
tonijnsalade
Lekker, simpel en voedzaam. We hebben vet 
nodig om vet te verbranden. Dus schiet niet 
in de stress van een lepel mayonaise hier en 
daar. Het is veel belangrijker om op je suiker-
inname te letten, dus liever geen mayonaise 
met suiker.

Personen: 2 Bereiding: 10 minuten

Ingrediënten: 1 volkoren wrap ~ 1 blikje tonijn 
op water ~ handje rucola ~ 15 g pijnboom- 
pitten ~ 1 el suikervrije mayonaise ~ ¼ komkom-
mer ~ 1 tomaat ~ 1 el kappertjes ~ 1 tl paprika-
poeder ~ peper en zout naar smaak
 
Bereiding: Giet het blikje tonijn af en doe het 
in een bakje. ° Snij ondertussen de tomaat in 
stukjes en verwijder de pitjes. Snij de komkom-
mer in kleine blokjes en verwijder de zaadlijs-
ten. ° Voeg de tomaat- en de komkommer-
stukjes en de rest van de ingrediënten bij de 
tonijn (behalve de rucola sla) en roer door 
elkaar. ° Beleg de wrap met de tonijnsalade  
en een plukje rucola. Rol de wrap op en  
smullen maar.

NAGERECHT
Choco-cocomouse (vegan)

Rauwe cacao bevat 
zeer veel vitaminen 
en mineralen, die 
onder andere een 
stressverlagende 
werking hebben. Wel 
met mate gebruiken, 
een of twee eet- 
lepels per dag is 
echt voldoende!  

Personen: 2 Bereidingstijd: 5 minuten  
  
Ingrediënten: 100 ml kokosmelk (deze heb  
je nog over van het ontbijt) ~ 1 avocado
~ 2 el cacaopoeder (ongezoet en liefst ‘raw’, 
te vinden bij de natuurproducten in de super-
markt) ~ 4 kleine zachte dadels, ontpit ~ sap 
van 1 citroen

Bereiding: Doe alle ingrediënten in de blender 
of keukenmachine en meng tot een gladde 
mousse. Je kunt eventueel nog wat water  
toevoegen als de mousse wat te stevig blijft. 

Zaterdag
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Tip: 
Ook lekker 

met een 
plakje kipfilet 

of zalm.

ONTBIJT
Kwark met zelfgemaakte granola en fruit 
Weet je dat als je muesli of cruesli in de  
winkel koopt er vaak veel verborgen suikers in 
zitten? Zelfs in de biologische varianten. Daar 
zit je natuurlijk niet op te wachten. Vandaag 
dus een eenvoudig recept om zelf je suikervrije 
granola te maken die toch heerlijk is.

Personen: 1 Bereidingstijd: 5 minuten 
Oventijd: 30 minuten (voor de granola)

Ingrediënten:  150 ml Griekse yoghurt of koko-
syoghurt ~ 2 el granola, zie recept hieronder ~ 
vers fruit naar keuze ~ Ingrediënten voor de 
granola: ~ 120 g havervlokken ~ 80 g boekweit 
~ 25 g pecannoten ~ 20 g zonnebloempitten ~ 
20 g pompoenpitten ~ 1 el kokosolie ~ 3 el  
speculaaskruiden of kaneel 
 
Bereiding: Verwarm de oven voor op 175 °C. 
Meng alle ingrediënten in een grote kom  
door elkaar. ° Leg een vel bakpapier op  
een bakplaat en verdeel het mengsel mooi 
gelijkmatig over de plaat. Bak de granola in 

DINER
Noedels met paddenstoelen en tofu
Wist je dat je ook gezonde cravings kunt  
hebben? Zo hebben wij vaak zin in champig-
nons, gek genoeg in combinatie met ei.  
Dus vandaar dit recept!
Trek versus craving: het lijkt op elkaar maar 
het is niet hetzelfde. Een craving is een alles-
overheersend verlangen naar bepaald eten. 
Vaak zijn dit niet de gezondste dingen, helaas. 
Het gaat meestal om een enorme zin in een 
mix van vet, zout en suiker. Goed nieuws: hoe 
gezonder je eet, hoe minder vaak je last van 
deze cravings hebt.

Personen: 4 Bereidingstijd: 20 minuten

Ingrediënten: pakje Soba noedels ~ 1 pakje 
roerbak tofu ~ 200 g gemixte paddenstoelen 
(champignons) ~ 1 paksoi ~ 3 cm gember  
~ 1 teentje knoflook ~ 4 eieren (hardgekookt)  
~ 2 el kokosolie ~ sap van 1½ citroen ~ 4 el 
sojasaus ~ 1 rode peper zonder de zaden   
~ 60 g grof gehakte cashewnoten ~ 2 el 
sesamzaad

15-20 minuten goudbruin. Laat goed afkoelen, 
voordat je het in een afsluitbare pot doet.

LUNCH
Desembroodje met avocado en tomaat 
Zuurdesembrood is gezond, omdat door het 
lange fermentatie rijsproces de gluten worden 
verteerd. Het laat je bloedsuikerspiegel minder 
snel stijgen en ondersteunt de darmfunctie bij 
het spijsverteringsproces. 

Personen: 1 Bereidingstijd: 5 minuten  
Nodig: staafmixer

Ingrediënten:  1 à 2 sneetjes zuurdesem- 
brood ~ 1 rijpe avocado ~ 1 teentje knoflook ~  
1 tomaat ~ handje broccolikiemen ~  
½ limoenpeper

Bereiding: Mix de avocado, knoflook, sap  
van de limoen en peper met een staafmixer 
tot een glad geheel. Smeer dit op een zuur-
desembroodje en beleg met schijfjes tomaat 
en een plukje kiemen.

Bereiding: Kook de noedels volgens de 
gebruiksaanwijzing. Spoel koud af en zet 
apart. ° Snij de gember en knoflook in  
dunne plakjes. Kook ondertussen de eieren in 
7 minuten gaar. ° Snij de peper en verwijder 
de zaadlijsten. Houd je van pittig? Laat dan  
de zaadlijsten erin. ° Verhit de kokosolie in  
een wok en voeg daar de knoflook en  
gember aan toe en bak 3 minuten. ° Voeg de 
gemengde paddenstoelen en de paksoi toe 
en bak nog eens 5 minuten mee. ° Meng de 
sojasaus met de citroen en voeg toe. ° Meng 
de groenten en tofu met de noedels, de soja 
en citroensap. ° Pel de eieren en snij in vieren.  

° Verdeel de noedels over 4 borden, met op  
elk bord wat partjes ei. Garneer met de  
nootjes, sesamzaad en reepjes rode peper.  
Eet smakelijk.

Zondag
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