slim(mer) eten...

EIEREN !
€ 0,55*
€ 1*

Spiegeleieren
van prei en op een bedje
aardappelen

met
nenkoeken
Hartige pant, ham, kaas
tomaa
nons
en champig
€ 1,10*

e’
cocott
n
'e
e
Eierent spinazi
me

Pitabroodjes
met eiersalade

€ 0,50*

Ì

*Prijzen voor 1 persoon met huismerkproducten

recept
zie verso

Hartige pannenkoeken met tomaat,
ham, kaas en champignons
Ingrediënten:

Voor het pannenkoekendeeg
(voor 8 pannenkoeken):
- 2 eieren
- 200g tarwebloem of volkorenbloem
- 400ml halfvolle melk
- 4 eetlepels vloeibare margarine
- 1 snufje zout

4

Voor de vulling
(voor 8 pannenkoeken):
- 4 grote tomaten
- 4 plakken gekookte ham
- 250g verse champignons
- 8 eetlepels geraspte kaas
- zwarte peper en oregano

Bereidingswijze:

Stap 1: Pannenkoeken bakken
• Doe de bloem in een kom en voeg een snufje zout toe.
• Maak in het midden een kuiltje en doe de eieren daar een voor een in.
Meng met een klopper.
• Giet de melk geleidelijk bij in de kom. Blijf goed roeren met je klopper
om te vermijden dat het deeg klontert.
• Dek de kom af met plasticfolie zodra het deeg mooi glad is. Indien
mogelijk, laat het deeg een uur rusten in de koelkast, zo verkrijg je een
gladdere massa.
• Als het deeg gebruiksklaar is, verwarm je een pan op een hoog vuur.
• Giet wat vetstof in de hete pan.
• Giet een pollepel pannenkoekendeeg in de pan en maak draaiende
bewegingen met de pan om het mooi te verdelen.
• Als de randen beginnen los te komen van de pan, ga je met een
bakspatel onder de pannenkoek en draai je hem om.
• Laat nog ongeveer 1 minuut bakken. Houd de pannenkoeken warm
tussen twee borden.
Stap 2: De pannenkoeken vullen en afbakken
• Verwijder de zaadjes uit de tomaten en snijd ze in blokjes.
• Snijd de champignons in dunne plakjes en de ham in kleine stukjes.
• Meng in een kom de tomaten met de champignons en de ham.
• Vul elke pannenkoek met dit mengsel. Kruid met peper en oregano en
vouw dicht.
• Leg de pannenkoeken in een schaal, bestrooi met geraspte kaas en zet
gedurende 20 minuten in de oven op 220°C.

Eieren 'en cocotte’ met spinazie

4

Ingrediënten:
- 800g diepvriesspinazie
- 4 eetlepels culinaire room met minstens 20% vetgehalte
- 8 eieren
- knoflookpoeder, peper, paprikapoeder

Bereidingswijze:
• Verwarm de oven voor op 180 °C.
• Bak de spinazie in een pan tot er geen water meer vrijkomt.
• Verdeel de spinazie over 4 middelgrote ovenpotjes en kruid met
knoflookpoeder en peper.
• Voeg aan elk potje een eetlepel culinaire room en 2 rauwe eieren toe.
• Kruid naar eigen smaak met peper en paprikapoeder.
• Zet de potjes in een grote ovenschaal en vul deze met water tot
halverwege de potjes.
• Laat gedurende 7 à 8 minuten garen.

Opmerking:
• Serveer met soldaatjes van geroosterd brood (2 tot 3 grijze boterhammen per persoon).

Voedingswaarde voor 2 hartige pannekoeken
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
444 kcal 30g
17g
6,4g 40g
5,9g
1,2g

Voedingswaarde voor 1 persoon en 3 sneden geroosterd
brood met broodsmeersel
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
627 kcal 28g
29g
4,3g 55g
9,9g
3,6g

*waarvan verzadigde vetten

*waarvan verzadigde vetten

Pitabroodjes met eiersalade
(voor 8 pitabroodjes)

4

Ingrediënten:

Spiegeleieren op een bedje
van prei en aardappelen

4

Ingrediënten:

- 6 à 8 stengels preiwit (of 800g preiwit - komijn, muskaatnoot,
zwarte peper, zout en
uit de diepvries)
kerriepoeder
- 1kg aardappelen (ongeveer 12 aardap- 4 eetlepel olijfolie of
pelen ter grootte van een ei)
vloeibare margarine
- 1 koffielepel mosterd
- circa 8 eieren (2 eieren per
- 100ml culinaire room met minstens
persoon of 1 ei voor
20% vetgehalte
kinderen tot 12 jaar)

- 6 gepelde hardgekookte eieren
- 300g knolselderij
- 1 kleine rode ui
- 4 eetlepels mayonaise
- 2 koffielepels mosterd
- 20 takjes bieslook
- peper
- 4 pitabroodjes

Bereidingswijze:
Stap 1: De groenten en aardappelen klaarmaken

Bereidingswijze:

• Was het preiwit, snijd in stukjes van 5cm en vervolgens in dunne reepjes.

• Schil en rasp de knolselderij.

• Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes.

• Schil de ui en snijd in kleine stukjes.
• Was en snipper de bieslook. Plet de hardgekookte eieren fijn.
• Meng alle ingrediënten in een kom en kruid naar eigen smaak.

Opmerking:
• Rooster de broodjes en snijd ze in tweeën. Nu zijn ze klaar om gevuld te
worden! Voor een complete maaltijd serveer je de pitabroodjes met
soep of rauwkost, zoals staafjes wortel, komkommer, radijzen of
kerstomaatjes.

Stap 2: De groenten en aardappelen koken
• Zet de aardappelen net onder water, en kook ze gedurende 20 minuten.
• Verwarm ondertussen in een grote pan 2 eetlepels vetstof en fruit de
stukjes prei gedurende ongeveer 15 minuten of tot de prei zacht is.
• Voeg 100ml culinaire room toe en roer goed.
• Breng op smaak met muskaatnoot, komijn, peper en kerriepoeder. Roer
de mosterd erdoor.
Stap 3: Afwerking
• Verwarm de olijfolie in een pan en bak de spiegeleieren.
• Breng de eieren op smaak met peper, zout en kerriepoeder.
• Dresseer de borden: schik eerst de plakjes aardappel, leg daarop een
bedje van prei en eindig met de spiegeleieren.

Voedingswaarde voor 2 gevulde pitabroodjes
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
567 kcal 22g
27g
4,8g 57g
7g
1,5g

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
600 kcal22g
29g
6,7g 57g
12g
0,5g

*waarvan verzadigde vetten

*waarvan verzadigde vetten

slim(mer) eten...

NAGERECHTEN!
€ 0,25*
€ 0,25*

Chocolademous

se

mousse

Frambozen

€ 0,35*

*Prijzen voor 1 persoon met huismerkproducten

ap

Rijstp

Perencrumble met
speculaas

€ 0,35*

Ì

recept
zie verso

4

Chocolademousse

4

Rijstpap

Ingrediënten:

Ingrediënten:

- 100g pure chocolade (of 4 repen chocolade)

- 800ml halfvolle melk

- 4 hele eieren

- 120g dessertrijst
- 50g kristalsuiker
- 1 zakje vanillesuiker
- 1 à 2 eetlepels abrikozencompote per portie

Bereidingswijze:

Bereidingswijze:

• Breek de chocolade in stukken en smelt au bain-marie, in een diep bord
dat je op een pot zet die voor een derde gevuld is met net niet kokend
water.

• Breng de melk aan de kook.

• Breek de eieren en scheid de dooiers van de eiwitten in twee verschillende kommen.

• Roer af en toe.

• Klop de eiwitten met een mixer tot sneeuw. Stop met kloppen zodra ze
stijf zijn.
• Giet de gesmolten chocolade bij de eidooiers en meng met een spatel.
• Roer de stijfgeklopte eiwitten voorzichtig onder het mengsel door het
mengsel omhoog te scheppen, zodat het eiwitschuim niet inzakt.

• Voeg de rijst toe en laat deze met het deksel op de pan op een zacht
vuur koken volgens de tijd aangegeven op de verpakking.
• Voeg zodra de rijst gaar is de kristalsuiker en de vanillesuiker toe en
meng goed.
• Verdeel een eetlepel abrikozencompote over 4 schaaltjes en giet de
rijstpap erover.
• Laat de schaaltjes afkoelen in de koelkast.

• Verdeel de mousse over vier schaaltjes en laat afkoelen in de koelkast.

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
217 kcal 10g
3g
2,3g 54g
0,4g
0,3g

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
217 kcal 10g
3g
2,3g 54g
0,4g
0,3g

*waarvan verzadigde vetten

4

Frambozenmousse

*waarvan verzadigde vetten

Perencrumble met speculaas

Ingrediënten:

Ingrediënten:

- 300g volle platte kaas

- 6 peren

- 150g frambozen uit de diepvries

- 8 speculaasjes

- 2 eiwitten

- 100g boter

- 3 eetlepels suiker (45g)

- 125g bloem

8

- 150g bruine suiker
- 1 citroen

Bereidingswijze:

Bereidingswijze:

• Mix (of prak) de frambozen fijn met de suiker.

• Verwarm de oven voor op 180 °C.

• Meng ze met de platte kaas.

• Schil de peren, snijd in blokjes en besprenkel met citroensap.

• Klop de eiwitten zeer stijf en schep ze voorzichtig onder het mengsel.

• Schik de stukken peer in een ovenschaal.

• Verdeel het mengsel over 4 schaaltjes en zet minimaal 1 uur in de
koelkast om op te stijven. Serveer goed gekoeld.

• Verkruimel de speculaasjes en meng met de bloem en de suiker.

Opmerking:

• Leg een bedje van crumble over de peren en zet 30 minuten in de oven.

• Gooi het eigeel niet weg, maar gebruik dit voor mayonaise of in puree.

• Serveer lauw.

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
152 kcal 6g
6g
4g
17g
3,2g
0,8g
*waarvan verzadigde vetten

• Voeg de vetstof toe en meng het geheel goed door elkaar met je
vingers.

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
290 kcal 3g
12g
7,8g 41g
3,3g
0,1g
*waarvan verzadigde vetten

slim(mer) eten...

GEVOGELTE!
€ 1,25*
€ 1,95*

Waterzooi van
kip

€ 1,75*

met
Kipfricasseenen
o
b
ie
z
sper
puree
en aardappel

urry
kip-c as
e
j
d
o
Bro et anan
m

Gemarineerde kip met
banaan, courgette en
basmati rijst
€ 1,40*

Ì

*Prijzen voor 1 persoon met huismerkproducten

recept
zie verso

Waterzooi van kip
Ingrediënten:

- 2 kippenborstfilets (±450g)
- 4 wortelen
- 2 stengels preiwit
(of ±200g preiwit uit de diepvries)
- 2 stengels witte selder
- 1 ui
- 3 eetlepels vloeibare margarine

Bereidingswijze:

4
-

30g tarwebloem
200ml halfvolle melk
1 citroen
2l water
1 eetlepel gehakte peterselie
kruidentuiltje (tijm, laurier,
peterselie)
- 1 gevogeltebouillonblokje

Broodje kip-curry met ananas
(voor 4x2 “gesloten” broodjes)
Ingrediënten:

Stap 1: De kip en de groenten bereiden
• Breng in een grote pan 2l water aan de kook en doe het bouillonblokje erbij.
• Snijd de kipfilets in grote stukken en doe ze samen met het kruidentuiltje in het
kokende water. Laat op een zacht vuur koken gedurende 20 minuten.
• Schil ondertussen de groenten en snijd ze in kleine blokjes.
• Giet de gare kipfilets af, maar houd het kookvocht bij.
• Kook de groenten gaar in het kookvocht gedurende 15 à 20 minuten met een
deksel op de pan.
• Giet de beetgare groenten af en verwijder het kruidentuiltje. Bewaar het kookvocht.
Stap 2: De saus maken
• Smelt de vloeibare vetstof in een pan.
• Haal de pan van het vuur en voeg de bloem toe. Zet vervolgens de pan
weer op het vuur.
• Bak de bloem tot het mengsel ‘schuimig’ begint te worden en klop
gedurende enkele minuten om te vermijden dat de bloem bruin wordt.
• Giet de melk en 400ml kookvocht bij in de pan. Klop krachtig tot het
mengsel begint te koken en indikt.
• Roer de culinaire room en het sap van een halve citroen erdoor.
• Kruid naar eigen smaak met peper en zout.
• Dresseer de borden: schik de stukken kip en de groenten in een bord,
overgiet met saus en bestrooi met gehakte peterselie. Dit gerecht
smaakt perfect met aardappelen of basmati rijst.

Voedingswaarde voor 1 persoon met een portie aardappelen
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
555 kcal 17g
15g
1,8g 81g
15g
0,3g

-

1 kipfilet
1 eetlepel olijfolie om de kip in te bakken
2 eetlepels platte kaas (50g)
4 koffielepels mayonaise
1 koffielepel mosterd
1 koffielepel kerriepoeder
zwarte peper en zout
4 schijven ananas op sap

Bereidingswijze:
• Bak eerst de kip in de oven gedurende 20 à 30 minuten op 200 °C of 10
minuten in een pan met wat olijfolie. Laat afkoelen.
• Snijd de koude kip in kleine stukjes en meng in een kom met de platte
kaas, de mayonaise, de mosterd, het kerriepoeder, peper en zout. Kruid
naar eigen smaak.
• Smeer dit mengsel op een boterham, een stuk stokbrood of een
pitabroodje. Werk af met een schijf ananas, voor een zoete toets.

Opmerking:
• Dit recept is een goed alternatief om restjes kip in te verwerken.
• Denk eraan om er een slaatje of een kom soep bij te serveren, voor een
complete maaltijd.

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
627 kcal 31g
26g
3,1g 65g
5,6g
3,4g

*waarvan verzadigde vetten

Kipfricassee met sperziebonen
en aardappelpuree

4

*waarvan verzadigde vetten

Gemarineerde kip met banaan,
courgette en basmati rijst
Ingrediënten:

Ingrediënten:
-

4

-

1 kg aardappelen (bij voorkeur bloemige)
8 eetlepels olijfolie
150ml halfvolle melk
1 eetlepel gehakte bieslook
1 ui
peper en zout, paprikapoeder
geraspte muskaatnoot
4 kippenbillen
800g sperziebonen uit de diepvries
(of ongeveer 2 grote blikken sperziebonen)

2 kippenborsten
2 grote courgettes
2 bananen
1 citroen
240g basmati rijst
een dozijn pindanoten

4

Voor de marinade:
- 4 eetlepels olijfolie
- 2 eetlepels honing
- 2 eetlepels sojasaus
- 2 teentjes gehakte knoflook

Bereidingswijze:

Bereidingswijze:
• Verwarm de oven voor op 180 °C.
• Schil de aardappelen en snijd ze in grote stukken. Kook ze gedurende 20
minuten gaar in een pot kokend water.
• Schil ondertussen de ui en snijd in plakjes.
• Leg de kippenbillen in een ovenschaal. Smeer ze in met 4 eetlepels
olijfolie en kruid met peper, zout en paprikapoeder.
• Zet de kippenbillen ongeveer 45 minuten in de oven.
• Kook de bonen in een pan gezouten kokend water gedurende 20
minuten met het deksel op de pan. Giet af.
• Fruit de plakjes ui in 2 eetlepels olie en meng ze met de bonen.
• Giet de gare aardappelen af en stamp ze fijn met een pureestamper.
Voeg 2 eetlepels olijfolie (optioneel), de melk en de gesnipperde
bieslook toe. Meng goed. Kruid met peper en zout en muskaatnoot.
• Laat de gare kippenbillen kort afkoelen, verwijder het vel en snijd ze in
kleine stukjes.
• Giet de bonen af. Vul 4 grote ovenschalen met aardappelpuree. Schik
daarop de stukken kip en het garnituur en zet nog 5 minuten in de oven.
• Versier de schaaltjes met een paar bonen en serveer ze met de rest van
de bonen.
• Kruid af naar eigen smaak.

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
599 kcal 31g
28g
6,5g 49g
12,2g 1,6g
*waarvan verzadigde vetten

• Snijd de kippenborsten in blokjes.
• Maak de marinade met de verschillende ingrediënten en laat de blokjes
kip gedurende 6 uur marineren in de koelkast (bij voorkeur).
• Kook de rijst in een pan kokend water volgens de tijd aangegeven op de
verpakking.
• Was ondertussen de courgettes en schil de bananen. Snijd ze in ronde
plakjes en besprenkel de bananen met citroensap om te vermijden dat
ze oxideren (bruin worden).
• Bak de blokjes kip in een wok of sauteerpan op een zeer hoog vuur.
Voeg de rest van de marinade toe en laat nog ongeveer 10 à 15 minuten
op een zacht vuur bakken met het deksel op de pan.
• Voeg de courgettes en de bananen toe, meng goed en laat 10 minuten
garen.
• Plet de pindanoten en voeg ze toe aan het gerecht.
• Kruid af naar eigen smaak. Serveer met basmati rijst.

Opmerking:
• Bananen die bruin beginnen te worden? Dit recept is een uitstekend idee
om ze weg te werken.

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
544 kcal 27g
14g
2,4g 76g
4,2g
1,4g
*waarvan verzadigde vetten

slim(mer) eten...

SOEP!

€ 0,15*
€ 0,25*

lloof

Worte

Prei

Ui

€ 0,35*

Tomaten

€ 0,25*

Ì

*Prijzen voor 1 persoon met huismerkproducten

recept
zie verso

Preisoep

±5

Soep van wortelloof

Ingrediënten:

Ingrediënten:

-

-

300g verse of diepgevroren prei (of preigroen)
1 ui of 100g diepvriesui
1 middelgrote aardappel (+/- 100g)
2 eetlepels vloeibare margarine of olijfolie
1l water
1 gevogeltebouillonblokje
kruidentuiltje (tijm en laurier)
peper
peterselie (vers of diepgevroren)

±5

het loof van een grote bussel wortelen (+/- 100g loof)
3 middelgrote aardappelen (300g)
1 ui
2 eetlepels vloeibare margarine of olijfolie
1 gevogeltebouillonblokje
kruidentuiltje (tijm en laurier)
1l water
optioneel: 2 eetlepels room met minstens 20% vetgehalte
peper

Bereidingswijze:

Bereidingswijze:

• Maak de groenten schoon, schil ze en snijd ze in grove stukken.

• Was het wortelloof en snijd in grote stukken.

• Stoof de ui in een grote kookpot in margarine of olijfolie.

• Was en schil de aardappelen en snijd in blokjes.

• Voeg de prei en de aardappelen toe en laat enkele minuten mee garen.

• Schil en snipper de ui en laat deze gedurende 2 minuten stoven in de
vetstof in een grote kookpot.

• Giet 1 liter water in de kookpot en voeg het bouillonblokje en het
kruidentuiltje toe.

• Voeg het wortelloof en de aardappelrondjes toe.

• Controleer af en toe of de groenten al gaar zijn. Indien je preigroen
gebruikt, laat ongeveer 30 minuten koken onder gesloten deksel.
Anders volstaan 20 minuten.

• Giet 1 liter kokend water in de pot, samen met het bouillonblokje en het
kruidentuiltje.

• Verwijder het kruidentuiltje en mix de soep.

• Laat de groenten onder gesloten deksel op een zacht vuur koken
gedurende 30 minuten.

• Kruid naar eigen smaak en serveer met de gesnipperde peterselie.

• Mix de soep zodra de groenten zacht zijn en voeg de room toe.

Opmerking:

• Kruid naar eigen smaak.

• Prei, bloemkool, courgette, wortel, tomaat, ui, erwten, broccoli, waterkers… allemaal volgens hetzelfde recept! Je kan ook perfect soep maken
met alle restjes van groenten in de koelkast.

Opmerking:

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
103 kcal 2g
5g
1g
10g
4g
1,3g

• Niets gaat verloren: dit recept kan je ook perfect maken met loof van
radijsjes of raapjes, preigroen of andere groenterestjes!

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
121 kcal 2g
7g
0,7g 12g
4g
1,4g

*waarvan verzadigde vetten

Tomatensoep

±5

*waarvan verzadigde vetten

Uiensoep

Ingrediënten:

Ingrediënten:

-

-

1 blik gepelde tomaten in blokjes (400g)
1 stengel selder
1 middelgrote aardappel (100g)
1 ui of 100g diepvriesui
2 eetlepels vloeibare margarine of olijfolie
optioneel: 2 eetlepels room met minstens 20% vetgehalte
1 teentje knoflook
1 gevogeltebouillonblokje
1l water
peper
kruidentuiltje (tijm en laurier)
peterselie (vers of diepgevroren)

Bereidingswijze:

±5

4 middelgrote uien (+/- 500g)
2 aardappelen (200g)
2 eetlepels vloeibare margarine of olijfolie
1l kokend water
1 gevogeltebouillonblokje
kruidentuiltje (tijm en laurier)
peper
4 eetlepels geraspte kaas
4 eetlepels broodkorstjes

Bereidingswijze:
• Pel de uien en schil de aardappelen. Snijd de uien in ringen en de
aardappelen in kleine blokjes.
• Laat de uienringen karamelliseren in de vetstof in een kookpot. Roer
regelmatig om, zodat ze gelijkmatig bruinen.

• Pel de knoflook en de ui en snipper fijn.
• Schil de aardappel en snijd in grove stukken.
• Snijd de selder in rondjes.

• Voeg het water toe, samen met het bouillonblokje, het kruidentuiltje en
de aardappelen.

• Stoof de ui in een grote kookpot glazig in de vetstof. Voeg de gepelde
tomaten, de selder, de aardappel en de knoflook toe.

• Laat 20 minuten koken onder gesloten deksel.
• Haal het kruidentuiltje uit de soep, mix en kruid naar eigen smaak.

• Voeg het water, het bouillonblokje en het kruidentuiltje toe. Laat
gedurende 30 minuten onder gesloten deksel pruttelen.

• Serveer goed heet, met de geraspte kaas en de korstjes.

• Haal het kruidentuiltje uit de soep en mix. Voeg de room toe.

• Broodkorstjes maak je gemakkelijk zelf door brood (dat mag al wat
ouder zijn) in blokjes te snijden, en in een pan met wat olie te bakken tot
ze goudkleurig en krokant zijn. Je kunt het brood ook eerst insmeren
met knoflook of kruiden voor extra smaak.

• Kruid met peterselie en peper.

Opmerking:
• Een kruidentuiltje maak je makkelijk zelf door tijm en laurier in een
thee-ei of een theefilter te stoppen. Op die manier haal je het er
makkelijk weer uit voor je de soep mixt.

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
106 kcal 3g
6g
0,6g 9g
3g
1,6g
*waarvan verzadigde vetten

Broodkorstjes:

Voedingswaarde voor 1 persoon
(met geraspte kaas en korstjes)
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
192 kcal 6g
11g
2,8g 15g
4g
1,5g
*waarvan verzadigde vetten

slim(mer) eten...

PEULVRUCHTEN!
€ 1,13*
€ 0,85*

Tomaten

Tabouleh

€ 1,40*

Chili

Dahl

€ 1,10*

Ì

*Prijzen voor 1 persoon met huismerkproducten

recept
zie verso

Gevulde tomaten met linzen

4

Ingrediënten:
-

250g droge groene of bruine linzen
8 middelgrote tomaten
1 dikke ui
2 wortelen
240g Griekse pasta (gerst) of rijst
1 teentje look, geperst
2 eetlepels olijfolie
1 groentebouillonblokje
1 koffielepel komijnzaadjes
1 koffielepel gedroogde tijm of een vers takje tijm
peper en zout

Dahl van pastinaak, wortelen
en kikkererwten
Ingrediënten:

Bereidingswijze:
Stap 1: kook de linzen
• Begin met een ruime kookpot met koud water en voeg de tijm toe.
• Laat de linzen gedurende 30 minuten koken in een gesloten pot op een
zacht vuurtje, en voeg halverwege het bouillonblokje toe.
• Giet af van zodra de linzen zacht zijn.
Stap 2: maak de tomaten klaar
• Snij het hoedje van de tomaten, hou het bij en maak de tomaten leeg met
behulp van een klein mes en een eetlepel. Hou het vruchtvlees apart.
• Snipper de gepelde ui en snij de wortelen fijn, laat zachtjes stoven in de
olijfolie tot de ui glazig wordt.
• Voeg het vlees van de tomaten toe en de geperste look en laat
5 minuten zachtjes stoven.
• Voeg de linzen toe en besprekel met de komijn. Kruid met peper en zout
en meng goed.
• Vul de tomaten met de bereiding en zet het hoedje er weer op. Plaats in
een ovenschotel.
• Bak gedurende 20 minuten in de voorverwarmde oven op 180°C. Kook
ondertussen de Griekse pasta of de rijst.
• Serveer de tomaten met de overschot van de linzen en de Griekse pasta.

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
583 kcal 26g
12g
1.8g 85g
19g
1,5g

-

1 pastinaak
6 middelgrote wortelen
2 middelgrote tomaten
2 blikken gekookte kikkererwten (2x240g)
2 eetlepels olijfolie
2 teentjes look
300ml water
Koriander
1 eetlepels madras currypoeder
1 koffielepels kurkuma, paprika, komijn en gember

Bereidingswijze:
Stap 1: maakt de groenten schoon en de kruidenmengeling klaar
• Schil de wortelen en de pastinaak, snij ze in kleine blokjes en snipper de look.
• Snij de tomaten in blokjes.
• Doe de kruidenmengeling in een kom met 100ml water.
Stap 2: Maak de dahl klaar
• Warm de olie in een kookpot en laat de look 3 minuten stoven.
• Voeg de kruidenmengeling toe en laat nog 1 minuut verder koken.
Roer regelmatig om.
• Voeg de groenten toe, samen met 300ml water, doe het deksel op de
pot en laat 30 minuten koken. Roer regelmatig om.
• Voeg de afgegoten en gespoelde kikkererwten toe en laat nog
10 minuten verder koken.
• Kruid naar eigen smaak en bestrooi met de gehakte koriander.
• Dien op met basmati rijst, opgebakken aardappelen of speciaal brood
(zoals plat Turks brood, lookbrood, naan etc.).

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
555 kcal 17g
15g
1,8g 81g
15g
0,3g

*waarvan verzadigde vetten

Chili con carne

4

Ingrediënten:
-

4

300g rundsgehakt (of eventueel gemengd varkens-rundsgehakt)
2 uien
3 teentjes look
1 blik rode bonen (240g netto)
1 blik gepelde tomaten (400g netto)
1 blik maïs (285g netto)
1 rode paprika
2 eetlepels olijfolie
½ rundsbouillonblokje, opgelost in 250ml water
Pikante saus (type tabasco)
1 koffielepel chilikruiden
een snuifje zout

Bereidingswijze:
Stap 1: maak de groente schoon

*waarvan verzadigde vetten

Tabouleh met rozijnen, feta,
komkommer en kikkererwten

4

Ingrediënten:
-

240g tarwegriesmeel
300ml water
2 conserven gekookte kikkererwten (2x240g)
200g fetakaas
½ tros druiven
½ komkommer
1 rode ui
½ gevolgeltebouillonblokje
1 à 2 eetlepels balsamico azijn
het sap van ½ citroen
4 eetlepels olijfolie
verse of diepgevroren bieslook

• Pel en snipper de look en ui.
• Snij de paprika in 4, haal de zaadjes en de witte zaadlijst eruit en snij
in blokjes.
Stap 2: kook de chili con carne
• Bak het vlees op met de olie in een grote kookpot op een stevig vuur,
en roer regelmatig met een grote lepel.

Bereidingswijze:
• Los het bouillonblokje op in 300ml kokend water.
• Voeg het tarwegriesmeel toe. Dek af en laat ongeveer 5 minuten rusten tot
het griesmeel al het vocht opgenomen heeft. Meng luchtig met een vork.

• Voeg de look en de ui toe en laat 5 minuten stoven.

• Schil ondertussen de komkommer, pel de ui en snij beide in kleine blokjes.

• Voeg nu ook de paprika, gepelde tomatenblokjes, ½ koffielepel tabasco
(of andere pikante saus), 1 koffielepel chilikruiden en 250ml bouillon toe.

• Was de druiven, snij ze doormidden en meng met de feta.
• Giet de kikkererwten af en spoel ze.

• Zet het deksel erop en laat zachtjes stoven gedurende 1u30.

• Meng het tarwegriesmeel met de andere ingrediënten en dien met
olijfolie, balsamico azijn, citroensap en bieslook.

Stap 3: afwerking
• Giet de maïs en de rode bonen af en spoel ze. Voeg ze bij de bereiding
toe en laat onder het deksel nog zo’n 30 minuten verder stoven.
• Kruid met peper en zout naar eigen smaak en dien warm op.

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
557 kcal 32g
14g
2,8g 70g
9g
0,8g
*waarvan verzadigde vetten

Voedingswaarde voor 1 persoon
Energie Eiwitten Vetten WVV* Koolhydraten Vezels Zout
617 kcal 25g
27g
9,5g 65g
10,6g 1,4g
*waarvan verzadigde vetten

