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Een e-book vol gezonde recepten. Samengesteld door onze eigen
BeFrankers. De recepten komen uit eigen keuken. Gemaakt voor ál
onze BeFrankers. Collega's, werkgevers, werknemers en
adviseurs. Voor iedereen! Zo eten we samen gezond. Niet alleen
goed voor nu, maar ook voor later. Want naast financieel fit is het
ook belangrijk dat je later gezond en lekker in je vel zit. Gezond
eten is hiervoor superbelangrijk! #BeFit

Laat je inspireren door al het lekkers. Ga jij het eerst voor een
smoothiebowl, vegan ceaser salad of begin je met een heerlijke
Indische Nasi? De keuze is reuze!

Eet smakelijk! 

Team BeFrank.
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Ontbijt & lunch
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À la Sanne

Ingrediënten:
- 70 gr havermout (ca 10 eetlepels)
- 20 ml (plantaardige) melk. Tip: ongezoete amandelmelk
-1 rijpe banaan
- kaneel naar smaak

Havermout met banaan & kaneel

Recept voor 2 personen 

Bereiding:
Verdeel de havermout, kaneel, banaan

en melk over 2 kommetjes. Roer het
door en zet ze samen in de magnetron,
2 minuten en 45 seconde op 900 watt.

Als je 1 kom tegelijk in de magnetron
doet is 2 minuten en 15 seconden

genoeg. Nog even doorroeren en een
paar minuutjes laten afkoelen. Nu is het

klaar om te eten!
 

Je kan de banaan ook makkelijk
vervangen voor appel, blauwe bessen of

ander fruit. Zo blijft dit makkelijke
ontbijtje lekker afwisselend. 
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À la Esmée

Ingrediënten:
- scheut (lactosevrije) yoghurt
- 1 banaan
- hand vol verse spinazie
- 200 gr mango vriesfruit
- granalo
- bessenmix (of andere topping
naar keuze)

Smoothiebowl

Recept voor 1 persoon

Bereiding:
Het is eigenlijk heel erg simpel. Ontdooi het vriesfruit in de magnetron en gooi
daarna de yoghurt, banaan, spinazie en het vriesfruit in de blender. Blend het

net zo lang tot het helemaal egaal is. Schenk het in een kom en top af met
granola en mijn persoonlijke favo: de gojibes & moerbeimix.

 
Enjoy! 
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À la Dorien

Ingrediënten:
- 700 gr grote tomaten
- 4 el extra vergine olijfolie
- 2 el ciderazijn
- 400 gr oud zuurdesembrood of
ciabbatta
- 60 gr zwarte (kalamata) olijven
- 1 komkommer, geschild, zonder
zaden, in halve maantjes
gesneden
- 1 rode ui in ringen gesneden
- 350 gr kerstomaatjes,
gehalveerd
- 1 el babykappertjes, uitgelekt
- handje basilicumblaadjes
- zeezout en versgemalen zwarte
peper

Panzanella 

Recept voor 4 personen 

Bereiding:
Doe de tomaten in een grote schaal en knijp ze met je handen fijn. Doe ze in

een zeef en wrijf ze erdoorheen in een schaal eronder. Gooi de velletjes en
pitjes weg. Voeg de olijfolie, ciderazijn, zout en peper toe aan het tomatensap.

 
Scheur het brood in hapklare stukken, doe ze in een grote schaal en schenk

de tomatendressing erover. Voeg de olijven, komkommer, rode ui,
kerstomaten, kappertjes en basilicum toe en breng op smaak met peper en

zout. Vermeng alles goed.
 

Als je er de tijd voor hebt, kun je de salade 20 minuten laten staan, zodat de
smaken zich goed kunnen ontwikkelen; schep nog een keer om. 

Italiaanse salade van oud brood

7.



À la Cas

Ingrediënten:
Salade:
- 2x baby Romaine of 1x grote krop
- 2x venkel
- 1x courgette spaghetti of 2x courgette als je in het bezit bent van een
spiraalsnijder
- 1x avocado
- 1x gerookte tofu. Niet te krijgen? Gebruik vegan kipstukjes
- optineel: wat witte en/of zwarte sesam voor de garnering

Dressing:
Optie om kant en klaar te kopen, bijvoorbeeld de Vegan Caesar dressing van
Mister Kitchen, of zelf maken:
- 2 el edelgist (die van Holland & Barrett is erg lekker)
- 2-3 el kappertjes 
- 4 el Vegan mayonaise (mijn favo: Hellmanns)
- 1 el Dijon mosterd
- 2 el citroensap
- 1 el soja saus
- 1 el maple syrup
- 1 el olijfolie
- 1 teentje knoflook, geperst of fijngesneden
- 1 tl witte wijnazijn

Croutons:
Ook hier verschillende opties. Kies voor gemakkelijk en koop kant-en-klaar,
serveer er een geroosterd broodje bij of het leukste: maak je eigen croutons.
- 3 sneetjes (liefst oud) brood, bruin of wit
- knoflookpoeder
- zout en peper
- olijfolie

Vegan Caeser Salad

Recept voor 4 personen 
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Benodigdheden:
- oven (als je zelf croutons gaat maken)
- staafmixer (als je zelf dressing gaat maken)
- spiraalsnijder (als je zelf courgette spaghetti gaat maken)
- slacentrifuge (als je de sla zelf wast en goed droog wilt hebben)
- grote mengkom
- slakommen om in op te dienen

Vegan Caeser Salad

Bereiding:
Croutons
Maak je je eigen croutons? Verwarm dan de oven voor op 160 graden. Snij het
brood in stukjes van 1 bij 1 cm en doe in een kom. Breng op smaak met
knoflookpoeder, peper en zout. Voeg een goede scheut olijfolie toe en roer door
elkaar. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel hierover het brood. Bak
de croutons ongeveer 15 minuten, schep om en geef ze nog 10 minuten of tot
ze goudbruin zijn.
Je kan helemaal los gaan op je eigen croutons. Voeg een volgende keer
bijvoorbeeld wat Italiaanse kruiden of chilivlokken toe.

Salade
Was de venkel en verwijder eventuele bruine plekken met een dunschiller. Snij
de stelen en een klein stukje van de onderkant af. Het loof kan je eventueel fijn
snijden en gebruiken als garnering. Snij de knol van boven naar onder
doormidden, verwijder het hart en snij beide helften in dunne plakjes. Breng
een pan water met wat zout aan de kook en voeg de fijngesneden venkel toe.
Kook 2 minuten, giet af en spoel ruim af met koud water om de venkel
knapperig te houden. Laat goed uitlekken.

3.
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Als je een krop sla hebt gekocht, was deze dan en laat goed uitlekken. Gebruik
eventueel een slacentrifuge of keukenpapier om het goed droog te krijgen,
anders is je salade straks meer een soort soep 😉.
Snij de avocado in plakjes of blokjes. Snij jij de avocado nog steeds uit de hand?
STOP! Stop avocado-letsel! Zoek even op hoe je zonder gevaar voor je handen
veilig een avocado snijdt.
Geen kant-en-klare courgette spaghetti gevonden? Maar wel een spiraalsnijder
in huis? Was dan de courgettes en snij tot sliertjes met de spiraalsnijder.
Snij de gerookte tofu in blokjes. Gebruik je vegetarische kipstukjes? Bak die dan
goed knapperig. Dat gaat het beste met een olie die wat heter kan worden zoals
rijstolie, zonnebloemolie of arachideolie. Kruid de kipstukjes eventueel met wat
kipkruiden of gewoon met wat zout en peper.

Caesar Dressing
Voeg alle ingrediënten samen in de beker van je staafmixer of in een kom. Pureer
en meng tot je een mooie dressing hebt. De dressing mag best aan de dikke kant
zijn. Toch te dik naar jouw smaak? Voeg een klein beetje water toe en meng nog
wat door. Zoals bij alles in de keuken: proef en pas aan waar nodig. Ik houd zelf
van kappertjes dus ik doe daar altijd lekker veel van 😊

Opdienen
Tijd om alles samen te voegen. Meng in een grote kom de courgette spaghetti,
venkel, sla, de helft van de gesneden avocado en gerookte tofu met wat dressing
en croutons. Voeg naar smaak meer dressing toe. Serveer in mooie kommen en
garneer met de overgebleven avocado, gerookte tofu, en wat croutons. Schenk
nog een klein beetje dressing over het geheel en strooi er wat sesamzaadjes
over.

Eet smakelijk!

Vegan Caeser Salad
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Vegan Caeser Salad
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Ingrediënten:
- tomatenblokjes 400 gram
- 1 grote ui
- 1 knoflookteentje
- 1 el geconcentreerde tomatenpuree
- 1 rode paprika
- (in totaal) 4 tl cayennepeper, komijnzaad, chilipoeder en paprikapoeder (ik
gebruik vaak een potje chili con carne kruiden van Verstegen, dat heeft
ongeveer dezelfde samenstelling) 
- 1 blikje bonen (kidneybonen, bonenmix, wat je lekker vindt)
- 2 flinke handen verse spinazie (optioneel)
- 4 eieren
- 1 hand gesneden peterselie
- 1/3 blok fêta (optioneel)

Benodigheden:
- hapjespan
- oven/broodrooster (als je brood erbij serveert)

À la Marie-Anne

Shakshouka (شكشوكة, שקשוקה)

Recept voor 3-4 personen 

Shakshouka is een gerecht van eieren gepocheerd in een gekruide saus van
tomaten, chilipeper, paprika en ui. Het gerecht komt oorspronkelijk uit
Tunesië. Het wordt geserveerd over het gehele Middellandse Zeegebied en het
Midden-Oosten. Wat ook leuk is: shakshuka kan worden gegeten als ontbijt,
lunch óf diner. Ja écht!
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Bereiding:
Je maakt dit gerecht in maximaal 30 minuten, perfect voor een gezonde en
voedzame maaltijd door de week! Hij doet het ook goed als feestelijke lunch met
vrienden of familie!

Zet de oven aan (als je er brood of pita bij gaat eten).
Snij de ui en knoflook fijn.
Neem een hapjespan of koekenpan en voeg wat olijfolie toe en bak de ui en
knoflook.
Snij de paprika, je kan kiezen voor kleine blokjes maar in repen staat ook
feestelijk.
Bak de paprika een paar minuten met de ui en knoflook mee.
Voeg de tomatenblokjes, tomatenpuree (en optioneel spinazie en bonen) toe en
laat even pruttelen.
Voeg de kruiden toe inclusief peper en zout en roer goed door
Maak een kuiltje in je saus, hier gaat je eerste eitje in. Herhaal deze stap voor de
overige eieren.
De eieren gaan nu als het ware pocheren in je saus. Leg daarom een deksel op
je pan, zet het vuur laag en laat de eieren in ongeveer 6-8 minuten pocheren.
De eieren zijn goed wanneer je er met de pollepen op drukt en ze stevig zijn. 
Als je er brood of pita bij eet, gooi die dan tegelijk met de eieren in de oven.
Verkruimel de feta over je shakshuka.
Hak de peterselie fijn en bestrooi die over de shakshuka.
Serveer in de pan.

Et voilá!! 

Shakshouka (شكشوكة, שקשוקה)
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Ingrediënten:
- 1 of 2 wraps of rijstvellen
- carpaccio
- truffelmayonaise van de versafdeling
- verse groene pesto
- parmezaanse kaas snippers
- cherrytomaatjes

Recept voor 2 personen

Dé carpaccio rolletjes

À la Julie

Bereiding:
Besmeer de wrap helemaal met truffelmayonaise

Smeer in het midden van de wrap een streep pesto
Leg de cherrytomaatjes en carpaccio op de streep pesto neer

Vouw de wraps dicht en stop ze even in de koelkast
Snij de wraps in partjes

YUM YUM YUM 
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Ingrediënten:
- 2 sneetjes volkorenbrood
- geitenkaas
- vijgen
- 1 peer
- handje walnoten

Recept voor 2 broodjes

Geroosterd volkorenbrood

À la Joy

Bereiding: 
Rooster het brood in een tosti-ijzer of broodrooster. Besmeer
met geitenkaas. Snij de peer in plakjes. Bepaal zelf hoe dik je

de deze wilt hebben. Voeg de vijgen en walnoten toe. 
En klaar, een heerlijke lunch!
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Ingrediënten:
- 170 gr (tarwe)bloem
- 1 el suiker
- 1 tl bakpoeder
- 1 snuf zout
- 100 gr spinazie
- 250 ml plantaardige melk
- 1 el appelciderazijn
- 2 trostomaten
- 1 avocado
- handje rucola
- 100 gr hummus 

Recept voor 2 personen

Vegan spinazie-pannenkoekjes

À la Cas

Benodigdheden:
- blender of staafmixer
- snijplank + koksmes
- beslagkom + garde of mixer
- koekenpan
- pollepel
- om warm te houden: oven of pan
water + hittebestendig bord 

Bereiding:
Het beslag maken

Meng bloem, suiker, bakpoeder en zout in de
beslagkom. Mix met de staafmixer of blender
de spinazie en plantaardige melk. Heb je die

niet in huis? Dan kun je de spinazie ook
fijnhakken en door het beslag roeren. Voeg de

eetlepel azijn toe aan dit mengsel en roer
door. Voeg het daarna toe bij de ingrediënten

in de beslagkom en meng goed met een
garde of mixer.
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Vegan spinazie-pannenkoekjes

Pannenkoekjes bakken
Laat de koekenpan goed warm worden. Voeg een klontje boter toe en

maak een paar kleine pannenkoekjes door wat beslag in de pan te laten
vallen, maar deze verder op het vuur te laten staan. Draai om als de

pannenkoekjes droog beginnen te worden aan de bovenkant. Hou ze
warm op het bord of in de oven. Tijdens het bakken kan je mooi de

tomaat en avocado alvast snijden.
 

Opmaken
Maak een mooie stapel van de pannenkoeken en stop tussen elke laag
wat hummus, tomaat, avocado en rucola. Optioneel: voeg een lekkere

notenmix toe voor een extra bite.
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Smoothies
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Gezonde smoothie

À la Kelly
Recept voor 1 smoothie

Ingrediënten:

- 500 ml water
- 75 á 100 gr pompoenblokjes (diepvries of vers)
- 75 á 100 gr aardbeien (diepvries of vers)
- 50 gr eiwitpoeder

Bereiding:
Simpeler kan bijna niet. Stop alle ingrediënten bij elkaar in de

blender en blenden maar!
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Smoothie bomvol vitamines

À la Yvonne
Recept voor 4 smoothies

Ingrediënten:
- 2 handen vol spinazie
- 2 handen vol rood fruit
- 1 avocado
- 1 banaan
- 1/2 komkommer
- 2 el chiazaad
- 2 el lijnzaad
- 1 peer óf appel
- water of amandelmelk

Bereiding:
Ale ingrediënten stop je samen in
de blender. Zo heb je meteen een

gezond begin van de dag!
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Diner
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Courgettesoep met uitgebrakken chorizo

À la Jurriën

Ingrediënten:
- 2 courgettes
- 2 uien
- 2 tenen knoflook
- 1 rode peper
- komijnpoeder
- gerookte paprikapoeder
- 1 bouillonblokje (Zonder chorizo? Gebruik dan 2 blokjes)
- 50 gram chorizo per persoon

Recept voor 2 á 3 personen

Bereiding:
Snij de courgettes, uien, knoflook en rode peper. Grootte maakt niet uit, alles gaat

toch in de blender. Zet een braadpan op het vuur met een laagje olijfolie en bak
alle groenten (behalve de rode peper) een minuutje of 10. Voeg na 5 minuten de

rode peper en de kruiden toe. Schep goed door. 
Zet na 10 min de pan onder de kraan en laat vollopen totdat alle groentes onder

water staan. Zet terug op het vuur, voeg de bouillon toe en laat een kwartier koken
met de deksel op de pan. 

Snij ondertussen de chorizo in kleine blokjes. 50 gram per persoon lijkt weinig,
maar is meer dan genoeg. Doe de chorizo in een koekenpan zonder olie op het
vuur. Roer regelmatig voor een minuut of 10. Schenk het vet uit de pan. Wat je
overhoudt, zijn relatief magere, knapperige en zeer zoute blokjes. Waanzinnig

lekker. 
Doe de soep in een blender. Als de blender te klein is, probeer het dan in twee

blendsessies te doen. Draai lekker lang in de blender zodat het een glad geheel is.
Mijn ervaring is dat wanneer je het lang genoeg blendt, de soep romig genoeg is

(dan hoeft er geen crème fraîche meer doorheen). 
Serveer de soep met de uitgebakken chorizoblokjes. Doe je het zonder chorizo?

Doe er dan nog wat zwarte peper doorheen. 
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Ovenheerlijke tortilla-taart

À la Joris

Ingrediënten:
- 8 volkoren tortilla's 
- 500 gr (vega of runder)gehakt
- 1 zoete puntpaprika
- 1 ui
- 1 courgette
- 1 blikje mais
- lente ui
- 150 ml salsasaus
- 150 gr paturain (of cream
cheese light)
- geraspte kaas 30+

Recept voor 4 personen

Bereiding:
Snij de groente fijn en rul het gehakt in de pan.

Voeg de groenten en de mais toe (vocht van de mais eerst even afgieten).
Voeg vervolgens de salsasaus toe.

Kook het even rustig door tot het vocht van de salsasaus is verdampt.
Voeg de ui en de lente ui toe.

Smeer alle tortilla’s in met paturain.
Leg de 1e tortilla in een springvorm.

Bedek deze met een laagje gemaakte saus (gehakt, mais etc) en strooi daar wat
geraspte kaas tussen.

- Herhaal deze stap voor alle lagen.
Leg de laatste Tortilla met de paturain naar beneden zodat de ‘schone’ kant

boven is.
Bestrooi deze nog met een beetje geraspte kaas.

Tot slot 15 min in de oven op 180 graden .
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Wraps met gerookte kip

À la Isabelle

Ingrediënten:
- 1 pak tortilla's
- 1 bakje tzatziki
- half zakje sla
- 2 tomaten
- 1 komkommer
- 1 paprika
- 2 bosuitjes
- 1 avocado
- 250 gr gerookte kipfiletreepjes
- peterselie
- peper en zout

Recept voor 4 personen
Deze wraps zijn eenvoudig en snel klaar te maken, best gezond en je kunt er
eindeloos mee variëren! Leuk om met kinderen te eten. Ze mogen bij dit
gerecht namelijk zelf hun eten klaarmaken aan tafel én het ziet er gezellig uit
met al die bakjes op tafel. 😊
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Wraps met gerookte kip

Bereiding:
Het is eigenlijk heel erg simpel. Snij alle
groenten en zet ze in bakjes op tafel. 

Verwarm de tortilla’s zo’n 20 sec
in de magnetron en geef iedereen

een tortilla op zijn of haar bord.
Nu kan iedereen zelf naar eigen

inzicht beleggen!
 

Tip: Smeer op ongeveer een kwart
van de tortilla de tzatziki als basis

en daarbovenop de groenten en
de kip (zie foto). Vouw eerst de

flap naar je toe en daarna links en
rechts erover heen.
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Ingrediënten:
(iedereen eet twee borden, ik zou zeggen begin met maken en kijk
hoe ver je komt 😊)
- gekookte rijst voor 3-4 personen: zilvervliesrijst voor de gezonde
tour, basmati of pandan voor de meer Indische smaakvolle of
sticky ervaring
o  tip! Het beste smaakt de nasi met ‘oude’ rijst, oftewel een bakje
wat je nog in de vriezer hebt liggen. Verse kan ook prima hoor;
- twee vierkante maggiblokjes, het moeten deze zijn en geen
andere ->
o  tip! Er zitten er twee in een wikkel, dus 1 wikkel nodig
- spekjes (voor vega dus niet of een vega variant)
- nasi/bami pakket 400 gram met rode peper
o  tip! Vroeger maakte mijn moeder alleen met prei voor mij want
de rest at ik niet dus de groente is aan te passen naar wat jij en/of
je kinderen eten
- 2 eieren
- 2 teentjes knoflook
- ketjap manis -> voor de echte ervaring gebruik je ketjap A zoals
alle Indo’s

DE Indische klassieker: Nasi

À la Lisa
Recept voor 2 - 4 personen

DE klassieker in de Indische familie van Lies: Nasi. Ieder familielid maakt hem
anders en iedereen leert het weer van een andere tante. Wat zo fijn is aan deze
variant, hij is: snel, super easy, kan heel goed kind- en vega(n) vriendelijk, je
kunt een enorme lading maken en invriezen. Oftewel je kunt er alle kanten
mee op. Lekker ook met Makreel pepesan. De Makreel maak je gewoon
volgens de aanwijzingen op het zakje boemboe. Het recept is ook op z’n
Indisch: een beetje van dit, een beetje van dat, afijn jullie komen er vast uit.
Selamat makan!
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Bereiding:
Kook de rijst of als hij uit de vriezer komt ontdooi het.
o  Tip! Dit is oprecht het punt wat het langste duurt, je kunt dus ook de rijst van
te voren al koken hendig!
Hak de knoflook fijn, snij de rode peper in stukjes/ringen. Rode peper met
zaadjes voor extra spicy.
o  Let op! Voor kinderen: geen rode peper
Fruit in een beetje olie de knoflook, rode peper en maggieblokjes op laag voor,
het moet een soort geurige olie worden.
o  voor kinderen: misschien minder of geen maggieblokjes, erg zout
o  voor vega: iets meer olie omdat je geen vet van de spekjes hebt en een beetje
zout
Bak vrij snel de spekjes hierin mee tot het moment dat het vet loslaat (dat is de
bedoeling) maar bak ze niet helemaal uit.
Voeg de groente toe en bak mee, goed omschudden zodat het goed mengt met
de geurige sappen van de spekjes, knoflook etc.
Zet het vuur laag en breek twee eieren over de groentes en bak al roerende
mee.
Voeg de rijst toe, aan jullie hoeveel.
Ketjap erover, ook naar eigen smaak.
Eventueel wat peper en zout toevoegen.
Serveer met gebakken uitjes, komkommersalade, sambal en eventueel dus
makreel pepesan.
Drink erbij: een echte Bintang natuurlijk!

DE Indische klassieker: Nasi
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Kip parmigiana met spaghetti

À la Michael 

Ingrediënten:
- 500 gr spaghetti
- 2 sjalotten, fijngesnipperd
- 2 tenen knoflook, fijngesneden
- 800 gr gehalveerde cherrytomaten 
- 2 el balsamicoazijn
- 4 takjes verse basilicum, gesneden
- 100 gr parmezaan, geraspt
- 100 gr rucola
- extra vierge olijfolie
- optioneel: versie spinazie toevoegen
aan de saus

Recept voor 4 personen

Kip parmigiana:
- 3 kipfilets
- 2 el bloem
- 2 eieren losgeklopt
- 100 gr paneermeel
- 40 gr geraspte
parmezaan
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Bereiding:
Snij de kipfilets in de lengte in dunne plakken en bestrooi met zout en peper. 

Zet drie schaaltjes klaar: 
1. Bloem
2. losgeklopte ei
3. Paneermeel gemengd met geraspte Parmezaanse kaas
 

Haal de plakken kipfilet in volgorde 1, 2, 3 door de schaaltjes heen en leg de
gepaneerde plakken kipfilet op een schoon bord. 

Verhit een koekenpan met een flinke scheut bakboter of olijfolie en bak de plakken
tot ze aan beide kanten goudbruin en gaar zijn. Niet te lang, anders wordt de kip
droog.

Bewaar de kip in een schaal bedekt met aluminiumfolie of in een voorverwarmde
over van 90 graden. Of time het zo goed dat het tegelijkertijd klaar is met de pasta.

Kook de spaghetti in een ruime pan met water (scheutje olijfolie tegen kleven)
beetgaar volgens de verpakking.

Pak een koekenpan en verhit hierin een scheut olijfolie. Fruit de sjalot en knoflook
op middelhoog vuur. 

Ziet het er glazig uit? Voeg de gehalveerde cherrytomaatjes en balsamicoazijn toe
en bak één á twee minuten mee.

Voeg de basilicum toe (bewaar wat voor de garnering). Giet de spaghetti af en
meng deze door de saus.

Schep de spaghetti inclusief saus op een bord, leg er enkele stukken malse kip
overheen en garneer met rucola, verse basilicum, Parmezaanse kaas en
besprenkel met extra vierge olijfolie, klaar!

Kip parmigiana met spaghetti
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Bolognese saus  
À la Jurriën

Recept voor 4 personen

Ingrediënten:
- 2 uien
- 2 tenen knoflook
- 4 stengels selderij
- 1 winterpeen
- 1 blik tomatenpuree
- 1 blik gepelde tomaten
- komijnpoeder
- gerookte paprikapoeder
- 2 laurierbladeren
- scheutje rode wijn
- 1 bouillonblokje
- olijfolie  

Bereiding:
Snij de uit, knoflook, selderij en peen in stukjes. Grootte maakt niet uit, je gaat er

toch met de staafmachine doorheen. Zet een braadpan op het vuur en doe er
een laagje olijfolie in. Gooi alle groenten erbij en schep het in een minuut of 10

gaar. Voeg na 7 minuten de paprikapoeder en komijnpoeder toe en roer het
goed door elkaar.

 
Voeg de tomatenpuree toe en laat een ruime minuut meebakken, met een

scheut rode wijn. Voeg daarna de gepelde tomaten toe, plet ze en roer het alles
door elkaar. Vul het lege blikje voor de helft met water, voeg toe aan de saus,
roer nog eens goed. Doe vervolgens de laurierbladeren en het bouillonblokje

erbij, zet de pan op het laagste pitje en laat met de deksel erop een uur of twee
doorkoken. Roer af en toe om. Haal tot slot de staafmixer erdoorheen (pulk eerst

de laurierbladeren eruit). Het hoeft niet per se een glad geheel te zijn. 
 

Tip: Na een nacht in de koelkast nog veel lekkerder!
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Bereiding:
Kook de pasta gaar zoals staat beschreven op de verpakking. Ondertussen snij

je de groenten klein. Bak de kipstukjes in een wokpan en voeg na een paar
minuten de gesneden groenten toe. Laat dit vervolgens op middelhoog vuur

doorgaren.
 

Voeg vervolgens de pesto en de kookroom toe en roer het goed door. Hou het
vuur hierbij aan! Giet de pasta af en voeg deze toe aan de saus.

 
Eetsmakelijk!

 
 

Pasta (vega) pollo pesto
À la Kelly

Recept voor 2 personen

Ingrediënten:
- 400 gr groente naar keuze
- 280 gr penne
- 200 gr (vega) kipstukjes
- 3 grote el pesto
- half flesje kookroom light

31.



Kipfilet met sperzieboontjes in
ketjapsaus À la Eline

Recept voor 4 personen
Ingrediënten:
- rijst of couscous als basis
- 400 gr sperziebonen
- 400 gr kipfilet
- 3 teentjes knoflook
- blikje tomatenpurree
- 100 ml ketjap (zoete, dikke ketjap)
- 150 ml water
- peper/sambal/chilipoeder
- 200 gr Oosterse wokgroenten
- 2 el sesamzaadjes

Benodigdheden:
- pan
- hapjespan/wok
- snijfplank

Voorbereiding:
Rooster de sesamzaadjes in een droge koekenpan op matig
vuur tot ze mooi bruin kleuren.
Doe ze in een schaaltje.
Snij de puntjes van de sperziebonen en snijd de boontjes in
twee of drie stukken.
Hak de knoflook fijn. Snij de wokgroenten fijn (als het niet uit
een zakje komt).
Snij de kip in blokjes.
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Bereiding:
Kook de sperziebonen een aantal minuten tot deze een beetje zachter worden.

Zet tegelijkertijd de rijst op.
Smelt boter en/of olie in de koekenpan en bak de kip goudbruin.

Voeg de knoflook toe en vervolgens de Oosterse wokgroenten.
Na een paar minuten kan de tomatenpuree en de ketjap erbij. Voeg zoveel

ketjap toe als je lekker vindt.
Voor wat extra pit voeg je naar smaak sambal/peper/chilipoeder toe. 

Voeg dan de sperzieboontjes toe en wat water. Let op dat het niet te waterig
wordt.

Nog een paar minuutjes laten sudderen tot de rijst klaar is.
Schep wat rijst op een bord, doe daar de sperzieboontjes bij en bestrooi

tenslotte met sesamzaadjes.
Eet smakelijk!!

Kipfilet met sperzieboontjes in
ketjapsaus
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Bereiding: 
Hol de paprika's uit en rooster ze even in de oven.

Bak de ui en het knoflook goud bruin en bak de courgette en
champignons mee.

Voeg vervolgens de spinazie, helft van het pakje geitenkaas en een
bouillonblokje toe. Top af met een beetje peper.

Stop de vulling in de paprika en strooi er geitenkaas overheen.
Stop de paprika's nog 15 minuten in een voorverwarmde oven van 180

graden.
YUM YUM YUM

Gevulde Pi-Pa-Paprika's
À la Julie

Recept voor 2 personen

Ingrediënten:
- verschillende kleuren paprika's
- ui
- knoflook
- champignons
- courgette
- bouillonblokje
- peper
- geitenkaas
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Bereiding:
 Ui schoonmaken en snipperen. Wortels schoonmaken en in stukken

snijden. Citroen uitpersen en het sap zeven.
 

Margarine of olie verhitten in een pan. Gesnipperde ui erbij en bakken tot
glazig. Gemberpoeder toevoegen en al roerend 1 minuut meebakken.

Vervolgens de wortels, het citroensap, het sinaasappelsap en een halve liter
heet water erbij. De tijm erbij en de bouillontabletten erboven verkruimelen.
Het geheel aan de kook brengen en laten koken totdat de wortels gaar zijn.

Een beetje af laten koelen en daarna goed pureren met de staafmixer.
 

Voor het serveren de soep zachtjes opwarmen. Van het vuur afhalen, de
room erdoor roeren en zout en peper naar smaak toevoegen.

Wortelsoep
À la Christiaan

Recept voor 2 personen

Ingrediënten:
- 750 gr bos wortels
- 1 rode ui
- 150 ml sinaasappelsap
- 150 ml slagroom of
plantaardige kookroom
- 1tl gedroogde tijm 
- 1 el gemberpoeder
- 1 á 2 kruidenbouillontabletten
- 2 el margarine of
zonnebloemolie
- zout en peper
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Bereiding:
Kook de tagliatelle en snij de tomaten in plakken en verdeel deze over de
borden. Maak een dressing van de honing en de mosterd en verdeel deze
over de tomaten.
Verdeel 1/3 van de tijm, de blauwe kaas en de walnoten over de tomaten.
Verdeel 1/3 van de rucola over de tomaten.
Als de pasta gekookt is, giet je deze af. Breng op smaak met olijfolie en
peper.
Verdeel de helft van de pasta over de borden.
Verdeel 1/3 van de tijm, de blauwe kaas en de walnoten over de pasta.
Verdeel 1/3 van de rucola over de tomaten.
Verdeel de resterende pasta over de borden.
Maak het af met de resterende tijm, blauwe kaas, walnoten en rucola.

Blauwe kaas pasta
À la Yvonne

Recept voor 4 personen

Ingrediënten:
- 500 gr tagliatelle
- 8 trostomaten
- 2 el acaiahoning
- 1 á 2 tl mosterd
- 1 el verse tijm
- 150 gr blauwe kaas
- 100 gr walnoten
- 100 gr rucola
- olijfolie
- peper 
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Taco & Burrito Fiësta
À la Yves

Recept voor 4-6 personen

Ingrediënten:
- 1 pak taco schelpen
- 1 pak taco tubs
- 1 pak tortilla's (6 stuks)

Dit is zo simpel dat je het bijna geen recept kan noemen. Een van de weinige
gezonde gerechten waar iedereen bij ons thuis blij van wordt! Vooral omdat je
jouw taco of burrito naar eigen smaak kunt vullen. In dit recept vind je de
ingrediënten die wij gebruiken, maar hier kun je eindeloos op variëren. Je kunt
bijvoorbeeld refried beans of vegetarisch gehakt gebruiken, volkoren of
groente tortilla's en andere toppings.

Guacamole:
- 2 rijpe avocado's 
- 2 tomaten
- 1 limoen
- 1 gedroogde of verse chilipeper
- 1/2 teen knoflook 
- optioneel: 15 gr koriander
- optioneel: klein sjalotje

Saus:
- 4 ons (vega) gehakt
- 2 blikjes tomatenpuree
- 1 sjalotje
- 1 teen knoflook
- 1 eetlepel komijn
- chipotle saus

Toppings:
- mais
- kidney bonen
- paprika
- komkommer
- tomaat
- sla
- oude kaas / geraspte cheddar cheese
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Bereiding:
Verwarm de oven voor op 125 graden. 

 
Saus

Zet een pan op middelhoog vuur. Snij de sjalot en knoflook fijn. Als de pan op
temperatuur is doe een scheutje zonnebloemolie in de pan. Doe de komijn in de

pan en voeg kort daarna het gehakt toe. Breng vast een beetje op smaak met
zout en peper. Als het gehakt bijna helemaal gaar is voeg je sjalot en knoflook
toe. Als de sjalotjes glazig zijn geworden voeg je de twee blikjes tomatenpuree

en bak dat even twee minuten mee. Tot slot voeg je een paar theelepels
Chipotle saus toe. Proef en breng eventuele nog meer op smaak met peper, zout

of extra Chipotle saus. Zet het vuur laag om warm te houden tot serveren.
 

Doe de taco’s voor 15 minuten in de oven. Rol de tortilla’s samen op en verpak
in aluminiumfolie en zet ook in de oven. Het folie voorkomt dat ze uitdrogen. Als

je de tubs gebruikt voeg je die iets later ook toe. 
 

Guacamole
Verwijder de ‘hersens’ van de tomaat. Doe het vruchtvlees van de avocado,

halve teen knoflook, tomaat, de helft van het limoensap, de gedroogde
chilipeper en de optionele koriander en pureer met de staafmixer. Breng op

smaak met wat zout, meer limoensap en/of sjalot, knoflook of chilipeper.
 

Toppings
Dit is vooral een kwestie van de meeste ingrediënten in behapbaar formaat

krijgen om de taco’s of burrito’s mee te vullen. Dus snij de paprika, tomaat en
komkommer (zaadlijsten verwijderen) in kleine blokjes. Rasp de kaas. De maïs

en bonen zijn van zichzelf al klein genoeg.
 

Nu is het nog een kwestie van alles serveren en het feest kan beginnen en kan
iedereen zijn taco of burrito naar smaak vullen.

 
 
 

Taco & Burrito Fiësta
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Taco & Burrito Fiësta
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Cocktails & mocktails
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Alcoholvrije punch
À la Margreet

Ingrediënten:
- 1 fles Fever Tree Ginger Beer
- 2 limoenen
- 1 rode of roze grapefruit
- munt
- ijsblokjes

Recept voor 1 glas

Bereiding:
Giet de fles leeg in een kan. Voeg het sap van de uitgeperste

grapefruit toe. Pers een halve limoen uit en giet erbij. Snij van
de rest van de limoen in dunne plakjes, leg de helft hiervan in
de kan. Doe er wat ijsblokjes bij. Wil je het iets zoeter? Doe er

dan nog een klein scheutje sinaasappelsap bij.
 

Schenk in leuke glazen en voeg een plakje limoen toe en een
takje munt.
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