Recepten week 2 Immuunsysteem
Rubriek

Tip:

Maak een
vegetarische
variant en
vervang de
zalm door
champignons,
ook een bron
van eiwitten!

Maandag
ONTBIJT
Kurkumapap met appel
Kurkuma (ofwel: geelwortel) is wereldwijd het
meest onderzochte kruid vanwege zijn heilzame werking. De werkzame stof curcumine
is ontstekingsremmend. Dit kruid wordt veel
gebruikt in de oosterse keuken. Maar behalve in curry‘s kun je het voor nog veel meer
gerechten gebruiken, bijvoorbeeld voor dit
ontbijt!
Personen: 2 Bereidingstijd: 10 minuten
Ingrediënten: 2 appels ~ 500 ml ongezoete
havermelk ~ 100 g havervlokken ~ 1 tl kurkuma
~ 1 tl gemberpoeder ~ 1 tl kaneel ~ 30 g rozijnen
~ 1 el kokosolie ~ 30 g walnoten
Bereiding: Snij de ongeschilde appels in
blokjes van 1 cm. Breng in een pan met dikke
bodem de haverdrink, havermout, kurkuma,
gember, kaneel en rozijnen plus de helft van
de appelblokjes aan de kook. Laat op laag
vuur 5-6 minuten koken. Meng de kokosolie
erdoor en zet het vuur uit. Hak ondertussen
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de walnoten grof. Verdeel de havermout over
2 kommen en strooi daar de walnoten en de
rest van de appel over.

Bereiding: Roerbak de eieren in een
koekenpan. Snij de halve avocado in plakjes.
Serveer alles op een bord. Eet smakelijk!

Combinatietip: Lekker met versgemalen
zwarte peper, die zorgt er ook voor dat de
kurkuma beter wordt opgenomen in je
lichaam.

DINER

LUNCH
Roerei met gerookte zalm
Een goede reden om zalm te eten is dat het
omega 3 bevat. Omega 3 (oftewel visvetzuren) helpen mee ontstekingen en je gevoeligheid daarvoor te verminderen. In vette vis
zit onder andere ook vitamine A en D.
Vitamine D is onmisbaar voor een krachtig
immuunsysteem.
Personen: 1 Bereidingstijd: 10 minuten
Ingrediënten: 2 eieren ~ ½ avocado
~ 50 g gerookte zalm ~ peper en zout naar
smaak		

Pompoencurry met kip
Deze heerlijke pompoencurry is supergezond, want pompoen bevat weinig
calorieën. Hoewel pompoen zoet is van
smaak zorgt deze toch voor een stabiele
bloedsuikerspiegel! Bewaar een bakje voor
de lunch van morgen.
Personen: 4 Bereidingstijd: 25 minuten
Nodig: staafmixer
Ingrediënten: 300 g kip ~ 1 pompoen (of
600 g diepvriespompoen) ~ 1 rode ui ~ 100 g
gedroogde abrikozen ~ 2 teentjes knoflook ~
100 g cashewnoten ~ 1 klein bosje verse peterselie ~ 1 tl komijn ~ 1 tl kerrie ~ 1 tl kaneel ~ 1 pakje kokosmelk (400 g) ~ 2 cm verse gember

na een paar minuten de
kruiden toe en bak deze
kort mee. ° Doe dan de
kokosmelk, de abrikozen
Serveer met
en het zout in de pan
gekookte
en breng aan de kook.
quinoa,
Laat het op zacht vuur
bruine rijst of
5 minuten pruttelen. °
zilvervliesrijst.
Pureer daarna ongeveer
de helft van de curry met
een staafmixer om het
geheel te binden. ° Voeg dan de kipblokjes
en het ongepureerde deel toe aan de
curry en laat alles op zacht vuur nog eens
20 minuten pruttelen, totdat de kip gaar is.
° Haal de pan van het vuur en strooi de verse
peterselie erover.

Tip:

Bereiding: Fruit de ui en gember in 1 el kokosolie en doe er de stukjes pompoen bij. Voeg
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Dinsdag
ONTBIJT

LUNCH

DINER

Yoghurt met mango
Mango’s versterken je immuunsysteem dankzij
de weerstandvitamines A en C!
Er zijn tal van vegan-yoghurts op plantaardige basis, zoals kokos, soja, haver, enzovoort.
Probeer even uit welke je het lekkerst vindt.
Wij kiezen hier voor kokos.

Pompoencurry met kip
We zijn snel klaar, de extra portie van gisteren
warmen we vandaag alleen op. Heerlijk!

Kabeljauw met paddenstoelen en prei
Vis is onderdeel van een gezond eetpatroon.
Visvetzuren zijn namelijk goed voor je hart en
bloedvaten. Verder is vis is rijk aan vitamine B12
en de mineralen jodium, fosfor en seleen, die
heel belangrijk zijn voor je immuunsysteem.

Bereiding: Opwarmen in een pannetje,
maar ook koud smaakt het nog net zo heerlijk!

Personen: 2 Bereidingstijd: 30 minuten
Personen: 1 Bereidingstijd: 5 minuten
Nodig: keukenmachine of blender
Bereiding: Schil de mango en maal het
vruchtvlees in een keukenmachine of
blender samen met de gember. Verdeel
over twee schaaltjes. Voeg de yoghurt,
walnoten en kokosrasp toe. Jammie!
Ingrediënten:
1 mango ~ 200 ml kokosyoghurt ~ 1 el
walnoten ~ 1 tl gember ~ 1 el kokosrasp
~ paar blaadjes verse munt als decoratie
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Tip:

Serveer er
een groene
salade bij.

Ingrediënten: 200 g kabeljauw ~ 350 g prei
of paksoi ~ 350 ml warm water ~ 2 el olijfolie ~
500 gram zoete aardappel ~ 150 gram
gemengde paddenstoelen ~ 1 ui ~ 2 tl
gedroogde tijm ~ 50 ml plantaardige melk
(haver, amandel)

° Snij vervolgens de aardappelen in vieren
en kook ze in 300 ml water op laag vuur in
± 15 tot 20 minuten gaar. ° Halveer de grote
paddenstoelen, laat de kleintjes heel. Snipper
de ui. ° Verhit de rest van de olie in een kleine koekenpan en roerbak de ui, de paddenstoelen en de tijm ± 5 minuten. Voeg peper en
zout naar smaak toe. ° Giet de aardappelen
af, voeg de melk toe en breng aan de kook.
Stamp de aardappelen met de pureestamper
tot puree. Breng op smaak met peper en zout.
° Neem de vis en de prei uit de oven en verdeel over 2 borden. Schep de paddenstoelen
erover. Serveer met de aardappelpuree.

Bereiding: Verwarm de oven voor op 180 °C. °
Dep de kabeljauwfilet droog met keukenpapier en snij in vier gelijke stukken. Wrijf in met
peper en zout naar smaak. ° Schep de prei
in de ingevette ovenschaal en schenk er 40
ml warm water over. Leg de stukken vis erop,
besprenkel met 2 el olie en dek het af met
aluminiumfolie. Zet 25 minuten in de oven.
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Tip:

Tip:

Om de
smoothie-bowl
wat romiger te
maken, kun je er
nog een halve
avocado aan
toevoegen.

Woensdag
ONTBIJT
Superfruit smoothie-bowl
Een fantastisch ontbijt, want het geeft je
meteen energie voor de hele dag! Ook een
heerlijk alternatief voor yoghurt en lekker met
wat extra vers fruit en amandelschaafsel!
Leuk om te weten:
Wist je dat biet wordt gezien als ‘wonderknol’?
Het werkt als een afrodisiacum, een lustopwekker. Er zitten grote hoeveelheden borium
in dat directe invloed heeft op de productie
van sekshormonen.
Personen: 1 Bereiding: 10 minuten
Nodig: blender
Ingrediënten: 200 g gemengd rood fruit
(diepvries) ~ 1 bietje, geschrapt ~ 100 ml ongezoete plantaardige melk ~ 1 banaan ~ 25 g
ongebrande witte amandelen ~ ½ tl kaneel
		
Bereiding: Doe alle ingrediënten in een
blender en meng tot een glad en romig
geheel. Giet in een schaaltje en garneer
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Om tijd te
besparen kun
je ook alles in
een ingevette
cakevorm
bakken.

champignons toe en verdeel dit mengsel in de
muffinvormpjes. Bak de muffins 30 minuten in
de oven.
met fijngehakte amandelen, kokosrasp,
chiazaadjes en vers fruit.

LUNCH
Champignon muffins
Champignons voeden onze bacteriën in de
darmen. 80% van onze weerstand wordt
vanuit onze darmen geregeld. Paddenstoelen
kunnen dus een goede bijdrage leveren aan
een krachtig immuunsysteem.
Personen: 4 Bereidingstijd: 10 minuten
Oventijd: 30 minuten Nodig: 8 cupcake
vormpjes
Ingrediënten: 125 g champignons ~ 1 klontje
roomboter ~ 1 stengel bosui ~ 15 g peterselie ~
4 eieren ~ peper en zout naar smaak
Bereiding: Verwarm de oven op 180 °C en snij
de champignons in stukjes. Doe een klontje
boter in de pan en bak de champignons hierin. ° Klop in een ruime mengkom de 4 eieren
los. ° Snij de bosui en peterselie en doe die in
de kom bij de eieren. Voeg dan de gebakken

DINER
Thaise pittige garnalen met pindadressing
Eet alle kleuren van de regenboog! Dat is een
eenvoudige vuistregel om gezonde voedingsstoffen binnen te krijgen. Hoe meer kleuren op
je bord, hoe gevarieerder je eet.
Eet je dit gerecht liever vegetarisch? Vervang
de gamba’s dan door gebakken eireepjes.
Een heerlijk snel en makkelijk recept!
Personen: 2 Bereidingstijd: 10 minuten
Nodig: wok of koekenpan
Ingrediënten: 300 g gamba’s ~ 2 stengels
lente-ui ~ 2 rode paprika’s ~ 1 gele paprika
~ 1 grote winterpeen ~ 200 g sugarsnaps
~ 60 g cashewnoten ~ klein handje verse
basilicum of koriander
Ingrediënten pindadressing: 2 cm verse
gember ~ 1 teen knoflook ~ 1 el pindakaas
~ 1 el sojasaus ~ 1 snuf chilipeper ~ 30 ml water
Bereiding pittige garnalen: Was alle groenten
en snij ze fijn. ° Verhit 1 el kokosolie in een

wokpan of koekenpan. Wok alle groenten met
de gamba’s ± 7 minuten op een hoog vuur.
Voeg op het laatst de cashewnoten toe. °
Verdeel de groenten met de gamba’s over
2 borden. Doe de pindadressing (check de
bereiding hieronder) erover en garneer met
wat fijngesneden koriander.
Bereiding pindadressing: Snij voor de
pindadressing de gember en het vruchtvlees
grof. Pel de knoflook en snij grof. ° Doe de
gember en knoflook samen met de andere
ingrediënten voor de dressing (behalve het
water) in een keukenmachine en vermaal.
Voeg nu wat water toe en meng tot een
dressing. ° Snij de lente-ui in ringen en de
paprika in reepjes, snij de blaadjes van
de koriander en basilicum fijn. ° Doe alle
ingrediënten in een kom, giet de dressing
erover, schep om en geniet ervan!

Weetje:

Breng kleur op je bord. Een regenboog van
voedsel leidt je naar een betere gezondheid.
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Tip:

Maak het
helemaal af
met een vrolijk
rietje en een
leuk glas!

Donderdag
ONTBIJT

LUNCH

Choco-shake
Ook zo dol op chocolade? Dan hebben we
goed nieuws! Deze choco-shake kun je zonder
schuldgevoel drinken. Hij is gemaakt van
rauwe cacao en heeft veel gezondheidsvoordelen. In rauwe cacao zitten namelijk veel
goede stoffen, waaronder fenylanaline. Dat
stofje wordt weer omgezet in dopamine en
daar worden we dan weer heel blij van.

Poké bowl zalm
Poké betekent ‘in stukken snijden’ en is een
traditionele Hawaiiaanse bereidingswijze,
waar verse vis en groenten in blokjes de basis
vormen. Deze bowl bevat geen rijst of noedels,
maar zit bomvol gezonde vetten en eiwitten.
Het zeewier dat eraan is toegevoegd, is een
rijke jodiumbron, dat heel belangrijk is om
onze schildklier gezond te houden.

Personen: 1 Bereidingstijd: 5 minuten Nodig:
blender

Personen: 2 Bereidingstijd: 15 minuten

Ingrediënten: 250 ml ongezoete amandelmelk ~ 1 bevroren banaan ~ paar druppels
stevia of liever nog 2 verse dadels ~ 1 el rauwe
cacaopoeder ~ 1 tl amandelpasta of
pindakaas
Bereiding: Doe alles in de blender en meng
tot een gladde smoothie. Smullen maar!
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Ingrediënten: 1 komkommer in reepjes ~ 2
lente-uitjes, in ringen ~ 2 avocado’s ~ 350 g
rauwe of gerookte zalm ~ 3 norivellen (zeewier) ~ 8 el zeewiersalade ~ 2-3 el sesamolie
Optioneel: 250 g edamame boontjes
Bereiding: Voor de opmaak van een poké
bowl zijn geen exacte ingrediënten of vaste
regels. We geven je daarom verschillende
opties om mee te variëren. Een grote kom of
groot diep bord is wel handig bij dit gerecht.
Verdeel de komkommer, lente-uitjes, boontjes,

avocado en zalm over de kommen. ° Bak
het norivel kort in een droge koekenpan en
verkruimel het boven de borden als lekker
knapperige topping. ° Een schep zeewiersalade in elke kom maakt het helemaal af.
Sprenkel en strooi er tot slot de sesamolie en
sesamzaadjes over.

DINER
Gele bloemkoolrijst met biologische
biefstukpuntjes
Biologisch vlees is een gezondere optie dan
ander vlees uit de supermarkt, omdat de
dieren waarvan dit vlees afkomstig is voor de
slacht natuurlijke voeding krijgen. Ze zijn vaak
grasgevoerd en staan grotendeels buiten.
In tegenstelling tot niet biologische veeteelt
krijgen ze alleen antibiotica als het echt nodig
is. Daardoor bevat dit vlees vrijwel geen antibioticaresten of hormonen.

Tip:

Houd je nog wat over?
Je kunt dit de volgende dag ook als
heerlijke lunch inzetten.

1 gele paprika ~ 1 el kurkuma ~ 1 rode ui ~
1 rode paprika ~ 1 klein blikje mais ~ 150 g
champignons ~ 2 el olijfolie
Bereiding: Verhit een koekenpan met een
2 el olijfolie. Fruit daarin de ui, paprika, chilipeper en voeg daarna de kurkuma toe. Doe
op het laatst de bloemkoolrijst erbij. ° Doe alle
ingrediënten in een schaal en voeg er op het
laatst eventueel nog wat feta aan toe.

Personen: 2 Bereidingstijd: 15 minuten
Ingrediënten: 200 g biefstukpuntjes ~ 400 g
bloemkoolrijst (voorgesneden) ~ 1 chilipeper ~
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Vrijdag

DINER

Vegan friday

ONTBIJT

LUNCH

Bosbessenyoghurt
Blauwe bessen zitten boordevol antioxidanten en zijn dus heel goed voor
ons immuunsysteem.

Worteltortilla
Zeekraal zit, behalve vol vitaminen, ook bomvol met mineralen en spoorelementen. Daarbij
is het rijk aan jodium (goed voor de schildklier) en heeft het een ontstekingsremmende
werking.

Personen: 1 Bereidingstijd: 5 minuten		
		
Ingrediënten: 200 ml plantaardige yoghurt
naar keuze (bijvoorbeeld Activia plantaardig)
~ 2 el gekookte rijst, quinoa of havermout ~ 75
g blauwe bessen ~ 1 el lijnzaad ~ snufje kaneel
~ 1 el geschaafde pure chocolade (gebruik een
reep met minimaal 75% cacao)
Bereiding: Maak een mooie bowl op met de
yoghurt, rijst of quinoa, blauwe bessen en
maak af met de blauwe bessen, kaneel,
lijnzaad en chocolade.
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Persoon: 1 Bereidingstijd: 5 minuten		
		
Ingrediënten: 1 worteltortilla ~ ½ kleine avocado ~ muhammara (hete peperdip) of hummus
naar keuze ~ een handje zeekraal (dit vind je
op de groente- of visafdeling, of in het rek van
de sushibenodigdheden) ~ een grote hand sla,
spinazie of postelein
Bereiding: Beleg de tortilla met de muhammara of hummus, bladgroenten, zeekraal en
avocado. Rol de tortilla op en snij doormidden.

Personen: 2 Bereidingstijd: 35 minuten		
			
Ingrediënten:
150 g arborio risottorijst, ongekookt ~ 500 ml
paddenstoelenbouillon ~ 1 aubergine ~ ½ venkelknol ~ 150 g kastanjechampignons of een
paddentoelenmix ~ 40 g walnoten ~ 2 teentjes knoflook, gepeld ~ wit van een dunne prei
~ nootmuskaat ~ zout en peper ~ olijfolie ~ 100
ml vegan droge, witte wijn

Rooster de walnoten in een droge koekenpan.
° Verhit in een grote koekenpan met dikke
bodem 2 el olijfolie en fruit hierin de prei en
de venkel aan. Bak na 2 minuten de geperste knoflook kort mee en voeg 1 minuut later de
rijst toe en bak alles 4 minuten. ° Blus af met
de witte wijn, laat de alcohol verdampen en
zet het vuur lager. Meng beetje bij beetje de
bouillon erbij. Steeds als alle bouillon is opgenomen door de rijst, voeg je weer wat toe.
Blijf roeren. Dit duurt ongeveer 20 minuten.
° Verhit gelijktijdig in de andere koekenpan
2 el olijfolie en bak de aubergine en de paddenstoelen aan. Zet het vuur laag, doe de
deksel op de pan en laat ongeveer 15 minuten
zachtjes stoven. ° Voeg de aubergine en
de paddenstoelen op het laatst toe aan de
risotto. ° Maak een bord of kom op met de
risotto, verdeel de walnoten erover en garneer
met wat venkelloof.

Bereiding: Snij de venkel in dunne plakjes en
het wit van de prei in zeer dunne ringetjes. Snij
de paddenstoelen in plakken. ° Snij de aubergine in blokjes van ongeveer ½ cm. Bestrooi
flink met zout en laat 5 minuten staan.
Spoel de blokjes af met water en dep droog
met keukenpapier. ° Verwarm de bouillon. °

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

Risotto met veel groenten
Venkel draagt bij aan een goed werkende
spijsvertering en een gezonde darmflora.
Ook dat is essentieel voor een goed werkend
immuunsysteem. Aubergine bevat antioxidanten die de cellen in jouw lichaam beschermen
tegen vrije radicalen, die anders belangrijke
proteïnes en lipiden kunnen aanvallen.
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Tip:

Tip:

Garneer met stukjes
appel, geroosterde
havervlokken en
gehakte amandelen en
giet er een beetje maple
syrup over.

Zaterdag

Saturday sin

Op zaterdag zijn wij niet zo strikt en geven
wij je wat meer ruimte. Je kunt deze recepten
volgen, aanpassen of een eigen invulling
hieraan geven.

ONTBIJT
Appeltaart bowl
Nog zo’n ontbijt dat de meeste kinderen en
partners goed kunnen waarderen en waarbij
je ook nog extra groenten binnenkrijgt. Onder
de schil van appel zitten de meeste vitamines
en mineralen, dus laat die lekker zitten. Wel
even wassen, natuurlijk. Kies bij voorkeur een
biologische variant, want dan zitten er geen
pesticiden in de schil. Wel zo fijn voor je
immuunsysteem.

zonder klokhuis ~ 1 tl kaneel ~ 2 dadels zonder
pit ~ 100 ml water (plantaardige melk)
Optioneel: havermoutvlokken (geroosterd)
~ gehakte amandelen (geroosterd) ~ maple syrup
Bereiding: Doe alle ingrediënten in de blender en meng tot een gladde dikke smoothie.
Eet smakelijk!

LUNCH
Bloemkool-kerriesoep
Bloemkool zit vol gezonde antioxidanten die
je cellen beschermen tegen ontstekingen en
virussen. Kerrie bestaat voor 80% uit kurkuma
en geeft daarmee een enorme boost aan je
immuunsysteem.
Personen: 4 Bereidingstijd: 35 minuten

Personen: 2 Bereidingstijd: 10 minuten
Nodig: blender

Ingrediënten 1 bloemkool ~ 1 rode paprika
~ 2 el olijfolie ~ 1 el kerriepoeder ~ 750 ml water
~ 1 groentebouillon blokje ~ 1 el sojasaus
(minder zout) ~ 55 g amandelschaafsel
~ 200 ml kokosmelk ~ bosje koriander ~ 1 bosui
~ 1 limoen

Ingrediënten: 30 g witte amandelen ~
1 handje spinazie ~ 1 appel, geschild en

Bereiding: Verdeel de bloemkool in roosjes en
snij de steel in stukjes. Verhit de helft van de

Weetje: Deze appeltaart bowl laat je bloedsuikerspiegel niet stijgen.
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Zorg dat je bij de
kurkuma altijd wat
zwarte peper en olijfolie
toevoegt. Op die manier
wordt de kurkuma nog
beter in het lichaam
opgenomen.

olie in een soeppan. Bak de bloemkoolroosjes
met de stukjes steel en de kerrie 3 minuten. °
Voeg al roerend heet water, het bouillontablet
en de sojasaus toe. Laat de soep met de deksel op de pan 15 minuten op laag vuur koken.
° Verhit ondertussen een koekenpan zonder
olie of boter en rooster het amandelschaafsel
in 5 minuten goudbruin. Laat afkoelen op een
bord. ° Voeg de kokosmelk toe aan de soep en
verwarm 3 minuten. Neem de soep van het
vuur, pureer met de staafmixer en breng op
smaak met peper.° Verdeel over 4 kommen en
garneer met het amandelschaafsel, reepjes
paprika, bosui en koriander. Voeg eventueel
nog wat limoensap toe.

DINER
Lauwwarme linzensalade
Linzen heb je in allerlei kleuren: witte, rode,
bruine, groene, gele, oranje, gespikkelde,
koraallinzen en flageolet. Welke linzen je ook
kiest, ze zijn altijd gezond, want ze behoren
tot de echte superfoods!
Het vezelgehalte in linzen is ongekend hoog;
wel vier keer meer dan in zilvervliesrijst. Die
vezels zorgen voor een goede spijsvertering en
darmwerking.

Ingrediënten: 2 aubergines ~ 300 g cherrytomaatjes ~ 1 pot linzen (360 g) ~ 100 g volle
yoghurt ~ 2 el olijfolie ~ 1 teentje knoflook
~ klein bosje peterselie ~ 1½ el citroensap ~
1 handje grof gehakte walnoten ~ peper en
zout naar smaak
Bereiding: Verhit de oven op 220 °C. ° Halveer
de aubergines en leg ze op de bakplaat.
Keer ze na 30 minuten om en leg het laatste
kwartier de cherrytomaatjes bij de aubergines
in de oven. ° Spoel de linzen af en doe ze in
een grote kom. ° Haal de aubergines en de
tomaatjes uit de oven. Haal het vruchtvlees
uit de aubergines, prak het en doe het bij de
linzen. ° Doe vervolgens het citroensap, de
olijfolie en de walnoten bij de linzen. Breng
op smaak met peper en zout. ° Doe nu de
yoghurt in een bakje met de uitgeperste
knoflook en de fijngesneden peterselie en
schep door elkaar. Breng ook weer op smaak
met peper en zout. ° Doe de yoghurt over
de linzen en garneer met de geroosterde
tomaatjes. Smakelijk!

Personen: 4 Bereidingstijd: 45 minuten
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Tip:

Tip:

Deze
havermoutpap kun je
zowel warm
als koud
eten!

Zondag
ONTBIJT
Havermout met peer & noten
Havermoutpap is een heel goede basis om
de dag mee te beginnen. Havermout is een
volkoren graan en geeft lang een verzadigd
gevoel. Onderzoek wijst uit dat beta-glucan
vezels, die van nature aanwezig zijn in haver,
het cholesterolgehalte significant verlagen.
Variatietip: Je kunt de peer ook vervangen
door appel. Met wat extra kaneel en maple
syrup tover je zo een heerlijke appeltaartpap
op tafel.
Personen: 2 Bereidingstijd: 10 minuten
Oventijd: 25 minuten
Ingrediënten 2 peren ~ 30 g rozijnen ~ 1½ tl
kaneel ~ 1 el kokosolie ~ 20 g ongebrande
amandelen ~ 40 g havermout Optioneel:
100 g kokosyoghurt (Griekse yoghurt)

Is de curry te
pittig, voeg er
dan wat meer
kokosmelk
aan toe om de
smaak milder
te maken.

Meng de peren met de rozijnen en de helft
van de kaneel en verdeel over de ovenschaal.
Smelt de kokosolie in een steelpan. Hak de
amandelen grof. ° Meng de kokosolie met
de rest van de kaneel, de amandelen en de
havermout. Verdeel over de appel en bak in
de oven in ± 25 minuten goudbruin. ° Serveer
de havermout met peer en noten. Optioneel
kun je wat kokosyoghurt of Griekse yoghurt
toevoegen voor een heerlijk romige smaak.

LUNCH
Bietenwrap met geitenkaas
Deze bietenwrap bestaat voor 45% uit
groenten. Je kunt ze in verschillende smaken
kopen (spinaziewrap, wortelwrap, et cetera),
maar ook gewoon een volkorenwrap kiezen.
Deze bevatten wel meer koolhydraten.
Door de combinatie van groenten, fruit en
noten heb je alle ingrediënten voor een
uitgebalanceerde maaltijd. De alfalfa is een
bom van voedingsstoffen, vol met vezels en
eiwitten. Dit helpt je weerstand goed op peil
te houden.
Personen: 1 Bereidingstijd: 5 minuten

Bereiding: Verwarm de oven voor op 180 °C.
Snij de peren in kwarten, verwijder het klokhuis
en snij het vruchtvlees in blokjes van ± 1 cm.
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Ingrediënten: 1 groentenwrap (bijv. No
Fairytales) ~ 50 g geitenkaas ~ 50 g aardbeien

~ 30 g pistachenoten (gepeld) ~ 1 handje
spinazie ~ 1 klein handje alfalfa ~ 1 el extra
vierge olijfolie ~ 1 el balsamicoazijn ~ peper
en zout naar smaak
Bereiding: Beleg de wrap met alle ingrediënten. Rol hem op en smullen maar!

DINER
Thaise curry met kip
Wij zijn dol op de Thaise keuken, omdat hij
over het algemeen heel gezond is. De groenten worden meestal kort verhit zonder vocht,
waardoor de meeste vitamines behouden
blijven. Daarbij worden er veel verse kruiden
en pepers gebruikt, waar ons immuunsysteem
heel blij van wordt. Let op: dit recept bestaat
uit twee delen.
Zelfgemaakte currypasta
Personen: 4 Bereidingstijd: 10 minuten
Nodig: keukenmachine/blender
Ingrediënten: 2 à 3 verse rode pepers (afhankelijk van hoe pittig je de pasta wilt) ~ 3
el tamarinde of zoute sojasaus ~ 3 cm verse
gember ~ 2 à 3 stengels sereh (citroengras) ~
3 tenen knoflook ~ ½ el kokosbloesemsuiker of
een paar druppetjes stevia ~ de steeltjes van

een korianderplantje ~ 1 uitgeperste limoen
~ klein stukje limoenschil ~ 2 bosuitjes ~ 1 tl
kaneelpoeder ~ 1 tl curry (optioneel) ~ 1 tl geelwortelpoeder ~ 1 tl komijnpoeder of zaadjes
Bereiding: Doe alle ingrediënten in de keukenmachine of blender en meng tot je een mooie
pasta hebt. Je kan deze pasta ongeveer een
week in een afgesloten potje bewaren.
De curry
Personen: 2 Bereidingstijd: 20 minuten
Ingrediënten: rode currypasta zelf gemaakt
(zie boven) of Thaise currypoeder* ~ 2 paprika’s ~ 2 rode uien ~ bosje groene asperges/
sperziebonen ~ 200 g kip of garnalen ~ 400
ml kokosmelk of 2 zakjes santen met 250 ml
water ~ korianderplantje ~ 2 el kokosolie
Bereiding: Bak eerst de groenten op hoog
vuur in 2 el kokosolie. ° Voeg de kip toe en bak
even mee, doe dan de currypasta bij de rest.
Voeg 1 pakje van 400 ml kokosmelk toe, zet
het vuur zacht en laat zachtjes pruttelen. °
Garneer met cashewnoten en verse koriander
en eventueel een stukje limoen. Optioneel:
Je kunt de kip ook vervangen door gamba’s
of stevige vis, zoals kabeljauw. Of maak een
vegan variant met alleen groenten en tofu.
*Thaise currypoeder of een rode currypasta
zonder suiker. Als je de poeder gebruikt,
voeg er dan nog 3 cm verse gember aan
toe en 1 of 2 verse rode pepers. Je kunt ook
een paar stengels sereh gekneusd laten
meepruttelen.
Bijgerecht: bruine basmati rijst, linzen, zoete
aardappel of quinoa.
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