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Inleiding  

Hallo allemaal, 

Wij zijn 10 studenten van de opleiding Office Management te Thomas More. Jullie weten dit niet, maar 
eigenlijk gingen we speciaal voor jullie een evenement organiseren rond gezond koken. Al de 
gerechten die hier in te vinden zijn, zijn niet al te duur maar wel gezond! 

In dit kookboekje bundelden we verschillende gezonde gerechtjes. We vonden deze gerechtjes op sites 
zoals libelle lekker, Chloe kookt,… 

Al onze gerechten zijn voor 2 personen. Je kan deze altijd aanpassen zodat je het voor meer of minder 
personen kan maken. 

We hopen dat jullie hier inspiratie uit kunnen halen! 

Veel kookplezier! "#$% 

 

XXX  

Het FREASY-team 
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Tomatensoep met spek en balletjes 

Ingrediënten  
 

o 150 g gehakt 

o ½ ui 

o 1 wortel 

o ½ takje tijm 

o 1,5 el tomatenpuree 

o ½ blaadje laurier 

o ½ tomaat in blokjes (voor de 
afwerking) 

o ½ preiwit 

o 1 teentje knoflook 

o 2 plakken ontbijtspek 

o 200 g tomatenblokjes (vers of uit blik) 

o ¾ liter bouillon (kip, vlees of groenten) 

o ½ el boter of olie 

o Peper en zout 

Bereiding 
 

1. Maak de ui, de prei en de wortel schoon en snijd ze in stukken. Bak de groenten aan in boter 
of olijfolie. Bak het spek in een pan zonder vetstof en hak in kleine stukjes.  

2. Pers het teentje knoflook uit boven de groenten en stoof dit even mee aan. Voeg de 
tomatenblokjes (niet die van de afwerking), de tomatenpuree en de spekblokjes toe, roer en 
blus met de bouillon.  

3. Voeg tijm, laurier, peper en zout toe en laat onder het deksel 20 minuten tegen de kook 
aanpruttelen. Rol ondertussen balletjes van het gehakt. 

4. Verwijder de laurier en de tijm uit de soep. Mix de soep en voeg de balletjes toe. Laat de 
soep nog 5 minuten doorkoken. Werk af met de tomatenblokjes. 
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Witloofsoep met appel 

Ingrediënten  
 

o ½ kg witloof 

o 1 teentje knoflook 

o ¾ l groentenbouillon 

o ½ ui 

o ½ appel (zoet) 

o Verse bieslook (fijngesneden) 

o Peper en zout 

o Olijfolie 

 

Bereiding 
 

1. Snijd het witloof middendoor en verwijder het onderste harde gedeelte (dit smaakt bitter). 
Snijd nadien het witloof in stukken. 

2. Stoof de ui en de knoflook aan in olijfolie, voeg de appel toe en stoof aan voor 3 minuten. 
Voeg het witloof toe en stoof nog even aan. Dit mag niet te lang want anders wordt de soep 
bitter. 

3. Voeg de groentenbouillon, peper en zout toe en laat de soep sudderen voor 20 minuten. 

4. Mix de soep en werk af met de verse bieslook. 
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Kalkoenspiesjes met geroosterde zoete aardappel 

Ingrediënten  
 

o 350 g kalkoenfilet 

o 100 g zure room 

o 4 stengels bieslook 

o 400 g zoete aardappelen 

o Citroenzeste (van 1 citroen) 

o 1 mespunt paprikapoeder 

o Kipkruiden 

o Peper en zout 

o Olijfolie 

o Spiesjes 

 

Bereiding 
 

1. Verwarm de oven voor op 190 °C. Hak de bieslook grof en meng met de citroenzeste, het 
paprikapoeder en de zure room. Kruid met peper en zout. De dipsaus is nu klaar, zet deze in 
de koelkast tot het serveren.  

2. Snijd de zoete aardappels in maantjes en meng met 3 eetlepels olijfolie, peper en zout. Leg 
ze op een bakplaat en zet ze 30-40 minuten in de oven tot de aardappels zacht en goudbruin 
zijn.  

3. Snijd de kalkoenfilet in reepjes of blokjes en prik op de spiesjes. Kruid met kipkruiden en 
peper. Bak de kalkoenspiesjes goudbruin en gaar in een scheut olijfolie.  

4. Serveer de kalkoenspiesjes met de zoete aardappelmaantjes en de dipsaus
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Bruschetta van aardappelen met 2 toppings 

Ingrediënten  
 

o 2 grote vastkokende aardappelen 

o Peper en zout 

o Olijfolie 

Voor de Italiaanse topping 

o 1 tomaat 

o ½ bol mozzarella 

o Olijfolie 

o Basilicum 

o Balsamicoazijn 

Voor de kaas-hamtopping 

o 2 plakjes prosciuttoham 

o 40 g kruidenkaas 

 

Bereiding 
 

1. Snijd van elke aardappel schuine plakken van 1 cm dik. Wrijf in met olijfolie en bak krokant in 
een voorverwarmde oven op 180°C voor 25-35 minuten. Maak intussen de toppings. 

2. Voor de Italiaanse topping: spoel de tomaten, ontpit ze en snijd ze in blokjes. Snijd de 
mozzarella in blokjes en meng met de tomaat, 1 el olijfolie, 1 tl bascamicoazijn, enkele 
blaadjes basilicum, peper en zout. 

3. Voor de kaas-hamtopping: leg de ham 1 minuut tussen 2 vellen keukenpapier in de 
microgolfoven en bak krokant. Zet nadien in de koelkast tot het serveren 

4. Beleg 6 aardappelen met de tomaat-mozzarellamix en bestrijk 6 aardappelen met de 
kruidenkaas en een stukje prosciutto. Kruid af met peper en zout. 
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Stokbroodpizza 

Ingrediënten 
 

o ½ stokbrood 

o 200 g tomatenblokjes 

o Tomatensaus 

o ½ teentje knoflook 

o ½ tl oregano 

o Olijfolie 

o Peper en zout 

Voor de afwerking naar keuze:  

o Ananas 

o Salami 

o Geraspte mozzarella 

o Ham 

o Olijf 

o Lente-ui 

 

Bereiding 
 

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd het stokbrood in 2 stukken, halveer elk stuk en 
besprenkel met olijfolie. Zet ze 3-5 minuten in de voorverwarmde oven.  

2. Meng de tomatenblokjes met de oregano en de knoflook. Breng op smaak met peper en 
zout.  

3. Lepel tomatensaus over de broodjes, werk af met toppings naar keuze. Bak nadien nog 5-8 
minuten verder.  
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Romige paprikasoep 

Ingrediënten  
 

o 2 rode paprika’s  

o 1 ui 

o 1 blikje tomatenblokjes (200 g)  

o ½ gevogeltebouillon  

o 5 cl room 

o Olijfolie 

o Bieslook 

o Cayennepeper 

o Peper 

o Zout  

	

Bereiding  
 

1. Snijd de paprika’s in vieren, verwijder de zaadlijstjes en leg ze op een met bakpapier beklede 
ovenplaat. Grill de paprika’s 20 minuten in een voorverwarmde oven op 170° C. Laat 
afkoelen. Verwijder de schil. 

2. Snijd de ui in grove stukken. Stoof ze aan in wat olijfolie. Voeg er de paprika’s en het blik 
tomatenblokjes aan toe. Roer met de gevogeltebouillon. Laat 20 minuten garen onder 
deksel. 

3. Mix de soep en breng op smaak met zout, peper en cayennepeper. 

4. Serveer de soep met de licht opgeklopte room en werk af met fijngesnipperde bieslook.
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Verse lookbroodjes  

Ingrediënten  
 

o 1 el gehakte peterselie 

o 1 teentje look 

o ½ stokbrood 

o Paneermeel 

o 4 el boter 

o Peper 

o Zout  

 

Bereiding  
 

1. Meng de boter samen met de 
fijngesnipperde look en 
peterselie. Kruid met peper en 
zout. 

2. Snijd het stokbrood in dunne sneden. Leg de sneden op een bord en zet bovenaan in een 
voorverwarmde oven (de hoogste stand) op grillfunctie. Laat ze aan elke kant 2 minuten 
bruinen. 

3. Neem ze uit de oven en besmeer aan 1 kant met de mix van de look, boter en peterselie. 
Strooi paneermeel over elk stuk en zet 1 minuut terug in de oven onder de grill. Blijf erbij 
staan om zeker te zijn dat ze niet verbranden.
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Marokkaans bladerdeeghapje met kip  

 

Ingrediënten  
 

o Bladerdeeg 

o 1 kippenborst 

o 2 paprika’s 

o 1 courgette 

o 5 champignons 

o 1el kipkruiden 

o 1 el komijn  

o 1 el gemberpoeder 

o 1 el paprikapoeder 

o 1 el kurkuma 

o 1 groentenbouillon  

o 2 el zwarte peper 

o 1 eigeel 

o 1 el rovençaalse kruiden  

o 2 el zout 

 

Bereiding  
 

1. Snijd de kip, paprika, courgette en champignons in blokjes. 

2. Verwarm de oven op 170°C. 

3. Maak de vulling in een pan met olijfolie, de gesneden stukjes en alle kruiden. Laat de vulling 
koken en voeg de bouillon toe.  

4. Rol het bladerdeeg uit en doe er de vulling naar eigen wens op. Bedek het met een tweede 
laag bladerdeeg en rol het op.  

5. Plak het uiteinde dicht met het eigeel.  

6. Besmeer de hapjes met eigeel en bestrooi ze met Provençaalse kruiden of oregano.  

7. Bak de bladerdeeghapjes 10 à 15 minuten in een voorverwarmde oven.
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Minipizza’s  

Ingrediënten  
 

Voor het deeg 

o 100 g bloem 

o 50 g water 

o 9 g verse gist  

o 1 el olijfolie 

o ½ tl zout  

o 1 snuifje suiker  

Om de pizza’s te beleggen  

o Tomatensaus  

o 50 g mozzarella 

o ½  tl oregano 

o Enkele blaadjes basilicum/kruiden  

 

Bereiding  
 

1. Strooi de bloem uit op je werkblad en maak een kuiltje. Meng de olijfolie, het zout en de 
suiker erdoor. Los de verse gist op in het water. Giet het gistmengsel bij de bloem. 

2. Kneed het mengsel met de hand tot een glad deeg. Rol het deeg tot een bol en verdeel het in 
porties van 40 g. Dek de bolletjes deeg af met een schone keukenhanddoek en laat minstens 
90 minuten rijzen op een warme plaats. 

3. Rol de deegbolletjes uit en gebruik nog wat extra bloem om te vermijden dat je deeg gaat 
plakken op je werkblad. 

4. Beleg de pizzadeegjes met een laagje tomatensaus, mozzarella, oregano, basilicum en 
olijfjes.  

5. Bak ze gedurende 6 à 7 minuten af op 200°C. 
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Tomaat-mozzarella  

Ingrediënten  
 

o 2 tomaten  

o 1 bol mozzarella 

o Basilicum 

o Olijfolie  

o Zwarte peper 

o (Zee)zout  

 

Bereiding  
 

1. Snijd de tomaten en de mozzarella in plakken.  

2. Schik de plakken tomaat en mozzarella afwisselend op een bord, en stop er ook blaadjes 
basilicum tussen.  

3. Snijd de olijven in plakjes en verdeel ze over de tomaat mozzarella. Kruid met flink wat peper 
en een snuifje (zee)zout. 

4. Overgiet met een straaltje olijfolie en werk af met basilicumblaadjes. Serveer meteen. 
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Garnalen met tomaat-paparikadressing 

Ingrediënten 
 

o ½ tomaat 

o ½ rode paprika 

o 1 teentje knoflook 

o 4 el olijfolie 

o 1 el citroensap 

o ½ zakje knoflookbieslook 

o Zout 

o 1 bakje cocktailgarnalen 

o 1 zakje jonge bladsla 

 

Bereiding 
 

Voor de dressing 

1. Kruis de tomaat in en dompel enkele tellen onder in kokend water. Ontvel en ontpit nadien met 
een scherp mesje en snijd in blokjes.  

2. Maak de paprika schoon en snijd in kleine stukjes. Maak nadien de rode peper schoon en hak het 
vruchtvlees met de zaadjes fijn. 

3. Pel de knoflook en hak fijn.  

4. Klop de olijfolie en het citroensap 
samen tot een dikke vinaigrette. 
Roer er nadien de tomaat, paprika, 
rode peper en knoflook door. Hak 
de knoflookbieslook fijn en meng 
deze door de dressing. 

5. Breng de dressing op smaak met 
peper en zout. 
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Rolletjes van gerookte zalm 

Ingrediënten 
 

o 100 g zalm 

o ½ komkommer 

o Wortelen of peen julienne 

o 2 el mayonnaise 

o 1 el yoghurt 

o 1 citroen 

o Een snuifje zwarte peper 

 

Bereiding 
 

1. Snijd de komkommer in hele dunne reepjes. Leg een plak zalm op een plank.  

2. Leg een paar reepjes komkommer en wat peen julienne aan een zijde. Rol de zalm op en 
knoop ze dicht. 

3. Meng de mayonnaise en yoghurt door elkaar. Rasp de citroen en pers de citroen uit. Meng 2 
eetlepels citroensap door de saus.  

4. Schep een beetje saus op elke zalmrolletjes en garneer met een snuifje zwarte peper en 
citroenrasp. 
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Bruschetta’s van de Big Green Egg 

Ingrediënten 
 

o 1 ongesneden brood of stokbrood 

o 270 g grote garnalen (ontdooid) 

o 2 el honing 

o 2 el limoensap 

o Een snuifje cayennepeper 

o Een snuifje peper en zout 

o Een scheutje olie 

o 2 teentjes knoflook 

o 1 chilipeper 

o 2 avocado’s 

o 75 g feta 

 

Bereiding 
 

1. Meng de honing met 1 eetlepel citroensap, olie, cayennepeper, peper en zout.  

2. Hak de chilipeper fijn en meng door de marinade.  

3. Schep de garnalen erdoor en laat minimaal een halfuurtje marineren. Prak ondertussen het 
vruchtvlees van de avocado met een eetlepel limoensap en een snufje peper en zout. 

4. Snijd het brood in 10 plakken en bestrijk dit met een dun laagje olie. Verwarm de oven op 
180°C. Leg de garnalen er voorzichtig op en bak ze in 5 minuten gaar. Leg halverwege ook de 
broodjes erbij en rooster deze licht krokant.  

5. Wrijf de bruschetta’s in met een teentje knoflook en besmeer met de avocado puree.  

6. Leg de garnalen erop en garneer met wat feta. 
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Oven kaaskroket met sla 

Ingrediënten 
 

o 2 doosjes Mora Oven Kaaskroket 4 stuks 

o 200 g gemende sla (Mesclun) 

o Olie  

 

Bereiding 
 

1. Verwarm de oven voor op 180°C. 

2. Leg de bevroren kroketten op de bakplaat en plaats deze in het midden van de oven. 
Baktijd: 15 minuten.  

3. Verdeel sla over de borden. Leg op elk bord 2 kaaskroketten. Dresseer het met sausje naar 
keuze 
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Kippenburgers met guacamole  

Ingrediënten  
 

o 2 volkoren/meergranen broodjes 

o 2 kippenburgers 

o 1 avocado 

o Sap van ½ citroen 

o Stukje chilipeper, 2 cm (of chilipoeder) 

o 1 klein lookteentje 

o Handje kerstomaatjes 

 

Bereiding 
 

1. Eerst maken we de guacamole door de avocado, sap van citroen, lookteentje, chilipeper met 
wat peper en zout te mixen. 

2. Snijd wat kerstomaatjes fijn en meng deze onder 
de guacamole. 

3. Bak de kippenburgers. 

4. Snijd de broodjes doormidden en bak deze kort 
ook aan in de pan voor een krokant korstje. 

5. Smeer de guacamole over het broodje, leg er de 
kippenburger op en werk af met wat peterselie 
of koriander. 
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Quesadillas met kip en tomatensalade 

Ingrediënten 
(voor 2 gevulde wraps) 

o 1 rode paprika 

o 1 sjalot 

o 1 teentje look 

o 2 gebakken stukjes kip 

o ½ chilipeper 

o Zeste van 1 limoen 

o 6 eetlepels geraspte cheddar 

o 6 kerstomaten 

o Koriander 

o 2 wraps 

o Peper 

o Zout 

o Olijfolie 

 

Bereiding 
 

1. Rasp de limoen, look, sjalot, paprika en chilipeper. Snijd de koude kip in kleine stukjes. 

2. Meng alles met de geraspte cheddar en vul de wraps. 

3. Vouw ze dicht en laat ze 2m30s smelten in de microgolf van 900W. 

4. Snijd de kerstomaten in kleine stukjes en kruid met peper, zout, olijfolie, sap van een halve 
limoen en fijngesneden koriander. 

5. Haal de wraps uit de microgolf en bak ze krokant op een middelmatig vuur. Ongeveer 2 
minuten per kant.
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Mexicaans gevulde puntpaprika’s 

Ingrediënten 
 

o 2 puntpaprika’s 

o 250 g kippengehakt 

o 1 avocado 

o Sap van ½ citroen 

o 1 maïskolf 

o 2 plakjes cheddar 

o Zure room 

o Peterselie 

o Kurkuma 

o Komijn 

o Enkele kerstomaatjes 

 

Bereiding 
 

1. Snijd de paprika’s doormidden en zet ze ondertussen al in de oven op 170°C voor 20 min. 

2. Voor de guacamole mix je de avocado met sap van een halve citroen, peper, zout en een 
snufje cayennepeper. 

3. Braad het kippengehakt aan en kruid met kippenkruiden, komijn en kurkuma. 

4. Bak tussen het kippengehakt de maïs. 

5. Haal de paprika’s uit de oven en vul ze met gehakt. 

6. Leg er kleine stukjes cheddar op en zet ze terug voor ca. 5 min in de oven tot de cheddar 
gesmolten is. 

7. Serveer ze op een bord en werk af met guacamole, zure room, peterselie en tomaatjes. 
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Kippenballetjes in een tomaten-paprikaratatouille 

 

Ingrediënten 
 

o 250 g kippengehakt 

o 2 rode paprika’s 

o 2 lookteentjes 

o 1 ui 

o 1 groentenbouillonblokje 

o 250 g kerstomaatjes 

o 200 ml tomaten ik blik/passata 

o 60 g feta 

o Verse basilicum 

 

Bereiding 
 

1. Snijd de ui, paprika en look. 

2. Stoof deze kort aan in olijfolie. 

3. Snijd de kerstomaatjes door 2. 

4. Meng de kerstomaatjes eronder. 

5. Wanneer alles wat is aangestoofd blus je met de passata of tomaatjes in blik en voeg het 
bouillonblokje verkruimeld toe. 

6. Kruid af met peper en eventueel zout. 

7. Meng er nog wat verse basilicum door. 

8. Laat de ratatouille op laag vuurtje sudderen ondertussen. 

9. Rol gehaktballetjes van het gehakt en bak ze gaar in olijfolie. 

10. Serveer de ratatouille met enkele gehaktballetjes en werk af met verkruimelde feta en verse 
basilicum.
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Visstoofpotje met paprika en rijst 

Ingrediënten 
 

o 1 ui 

o 1 teentje look 

o 1 paprika 

o ½ courgette 

o ½  rode peper 

o 200 g koolvis 

o 100 ml visbouillon 

o 200 ml tomatenblokjes 

o 150 g rijst 

o ½ tl paprikapoeder 

o Olijfolie om te bakken 

 

Bereiding 
 

1. Snipper de ui en knoflook en fruit aan in een grote pan met een eetlepel olijfolie.  

2. Voeg de paprika en courgette in stukjes toe en de rode peper in dunne ringen. 

3. Blus de groenten af met de bouillon en voeg de tomatenblokjes toe. 

4. Breng op smaak met wat paprikapoeder en eventueel nog een snufje peper en/of zout. 

5. Snijd de vis in stukken en leg deze ca. 10 min in de saus. Draai ze na 5 min een keer om en 
laat ook de andere kant gaar worden. 

6. Kook ondertussen de rijst gaar. Serveer de rijst met de visstoof.
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Gevulde aubergine met Griekse pasta en feta 

Ingrediënten 
 

o 2 aubergines 

o 200 g Griekse pasta 

o 1 kleine ui 

o 1 handje kerstomaten 

o Feta (ter afwerking) 

o Zout, peper, oregano 

o 1 el tomatenconcentraat 

 

Bereiding 
 

1. Doe de rauwe pasta en een snuifje zout in een plastic doos die in de microgolf mag. Vul de 
doos met water tot de pasta volledig onder water is.  

2. Prik gaatjes in de aubergines. 

3. Zet de doos pasta en de aubergines 10 minuten in de microgolf aan 900W. 

4. Als de aubergine uit de microgolf is, snijd je de bovenkant eraf (in de lengte) en lepel je ze 
leeg.  

5. Snijd de ui in kleine blokjes en stoof dit op in wat boter of olijfolie. Als de ui glazig is, voeg je 
de inhoud van de aubergines eraan toe.  

6. Snijd de kerstomaatjes in 4 en bak deze mee met de ui en de aubergine.  

7. Kruid het mengsel af met zout, peper en oregano.  

8. Giet de pasta af en doe deze mee in de pan.  

9. Vul de aubergine met de pasta en kruimel er wat feta bovenop ter afwerking. 
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Gevulde paprika’s met parelcouscous 

Ingrediënten  
 

o 1 paprika 

o 250 g gehakt naar keuze 

o 1 ei 

o 2 el paneermeel 

o 150 g parelcouscous 

o 1 ui 

o Een handje kerstomaten 

o Een handje geraspte kaas 

o 1 blik tomatenblokjes (200 g) 

o 1 dl room 

o ½ bouillonblokje 

o Peper, zout en oregano 

 

Bereiding 
 

1. Verwarm de oven voor op 180°C.  

2. Snijd de paprika in 2 en doe de pitjes eruit. 

3. Meng het gehakt met het ei, paneermeel en wat peper en zout.  

4. Vul de halve paprika’s met het gehakt, zet deze dan ongeveer 20-30 minuten in de oven.  

5. Kook de parelcouscous (afhankelijk van de instructies op de verpakking) 

6. Snijd de ui en de kerstomaatjes en stoof deze op in wat boter of olijfolie. Blus dit met de 
tomatenblokjes in blik. Doe het bouillonblokje erbij en kruid af met peper, zout en oregano. 
Voeg er achteraf de room aan doe en laat de saus eventjes sudderen op een laag vuurtje. 

7. Meng deze tomatensaus onder de parelcouscous.  

8. Haal de paprika’s uit de oven, strooi de kaas erover en zet ze nog 5 minuten extra in de oven 
om de kaas te grillen.  

9. Haal hierna de paprika’s uit de oven en serveer ze samen op een bord met de parelcouscous. 
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Couscoussalade met feta en geroosterde paprika 

Ingrediënten 
 

o 150 g parelcouscous 

o 1 blokje groentebouillon 

o ½ komkommer 

o 100 g feta 

o ½ rode paprika 

o ½ gele paprika 

o 1 eetlepel honing 

o Peper en zout 

 

Bereiding 
 

1. Kook de parelcouscous (afhankelijk van de instructies op de verpakking) in water met de 
bouillonblokjes. 

2. Snijd de komkommer en de feta in blokjes. 

3. Snijd de halve paprika’s in blokjes en bak kort in wat boter of olijfolie.  

4. Doe de couscous in een ruime kom. Voeg de blokjes komkommer, feta en paprika eraan toe. 
Doe er wat honing en olijfolie bij en kruid af met peper en zout.  

5. Meng alle ingrediënten goed door elkaar. 
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Quiche met tomaat, spekjes en feta 

Ingrediënten 
 

o 1 groot (rond) vel bladerdeeg 

o 6 eieren 

o 1,5 dl room  

o 100 g feta 

o Een handje kerstomaten 

o 100 g gerookte spekjes 

o Peper en zout 

 

Bereiding 
1. Verwarm de oven voor op 180°C. 

2. Klop de eieren met de room en wat peper en zout op. 

3. Bak de spekjes in de pan. 

4. Snijd de kerstomaten en de feta in blokjes.  

5. Bedek een lage bakvorm met het bladerdeeg, laat het bakpapier aan het bladerdeeg hangen 
zodat dit niet blijft plakken in de bakvorm. Prik met een vork enkele gaatjes in de bodem.  

6. Strooi de ingrediënten in de met bladerdeeg bedekte bakvorm, zorg dat alles gelijk verdeeld 
is. Giet de eieren in de bakvorm. 

7. Plooi de rand van het bladerdeeg om 
en  bestrijk met het eiermengsel.  

8. Zet de quiche voor 20-25 minuten in 
de oven. Controleer regelmatig.  
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Aardappellasagne met broccoli en tonijn 

Ingrediënten 
 

o 4-5 aardappelen 

o 1 blik tonijn van 200 g 

o broccoli (mag uit de diepvriezer) 

o 1 ui 

o 250 g ricotta 

o 400 g tomatenblokjes in blik 

o 1 zakje geraspte kaas 

o Peper, zout, oregano 

o Peterselie (optioneel) 

 

Bereiding 
1. Verwarm de oven voor op 180°C. 

2. Kook de roosjes broccoli in water met wat zout tot ze beetgaar zijn. Als ze gekookt zijn, plet 
je ze en meng je ze samen met de tonijn en de ricotta. 

3. Snijd de aardappelen in hele fijne plakjes.  

4. Snijd de ui en stoof deze op in wat boter of olijfolie. Als de ui glazig is, voeg je de 
tomatenblokjes toe met wat peper, zout en oregano. Laat dit 20 minuten sudderen op een 
zacht vuur.  

5. Leg een laagje tomatensaus in de bakvorm, bedek dit met een laagje aardappelplakjes. 
Bestrijk dan met het broccoli-tonijn mengsel. Herhaal dit proces tot je bakvorm vol is. 

6. Leg een laagje tomatensaus in een bakvorm, bedek dit met een laagje aardappelplakjes. 
Bestrijk het laagje aardappelplakjes met een laagje ricotta en beleg dit met het broccoli-
tonijn mengsel. Herhaal dit proces tot je bakvorm vol is.  

7. Strooi de gemalen kaas op de gevulde bakvorm, dek af met aluminiumfolie en zet ongeveer 
30 minuten in de oven. Haal dan de folie eraf en zet nog 15-20 minuten in de oven. 
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Kantonese rijst en kip  

Ingrediënten 
 

o 350 g (gekookte) rijst  

o 150 g (gekookte) kip  

o 1 ei  

o Gekookte erwten  

o Bamboescheuten  

o ½ ui  

o 1 eetlepel sojasaus  

  

Bereiding 
 

1. Breng een ruime hoeveelheid water aan de kook. Wanneer het water warm genoeg is, voeg 
350 g rijst toe.  

2. Snipper de ui, bak deze in een koekenpan met 2 lepels olie.  

3. Snijd de kip in kleine stukjes en voeg ze samen met de uitgelekte bamboescheuten toe.  

4. Voeg ook de erwten toe.  

5. Meng alles goed door elkaar.  

6. Breng met een lepel sojasaus op smaak  

7. Voeg de rijst toe, meng en kook gedurende 10 minuten op laag vuur onder voortdurend 
roeren.  

8. Klop de eieren los in een omelet en kook ze apart met 1 lepel olie.  

9. Rol de omelet uit, snijd deze in reepjes en doe ze in de pan. Mix en serveer. 
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Kalfsblanquette  

Ingrediënten 
 

o ½ kg kalfsvlees (bij voorkeur schouder, 
borst of nek)  

o Champignons   

o ½ witte selder (klein)  

o 1 prei   

o 1 wortel  

o 1 ui  

o 20 g bloem   

o 1 dl room    

o 35 g boter   

o Peterselie   

o 1 kruidnagel   

o Kruidentuiltje (tijm tak, laurierblad, 
peterselie)  

o Peper  

o 1 blokje groentebouillon  

o 1 blokje kippenbouillon  

  

Bereiding 
 

1. Maak 1 ui, 1 wortel, de prei en de selder schoon. Steek de kruidnagel in de ui. Snijd de wortel 
in plakjes.  

2. Bak het vlees met een blokje zachte boter tot de stukjes goudbruin zijn.  

3. Bestrooi het vlees met 2 lepels bloem en goed roeren.  

4. Voeg 2 of 3 glazen water en de bouillonblokjes toe en roer. Voeg indien nodig water toe.   

5. Hak de uien fijn in een aparte pan en verwerk ze samen met de champignons in het vlees.  

6. Voeg de prei en selder gesneden in stukjes samen met het kruidentuiltje bij het vlees. 

7. Laat al roerend op een heel laag vuur 
ongeveer anderhalf uur tot twee uur 
sudderen.  

8. Voeg indien nodig tijdens het 
sudderen af en toe water toe. 

9. Voeg het roomsausmengsel op het 
laatste moment toe. Roer goed en 
dien direct op.  
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Pasta met paprika's en kaas  

Ingrediënten 
 

o 2 rode paprika's 

o 1 groene paprika’s 

o 500 g pasta (rigatoni of andere soort pasta)  

o ½ blok geitenkaas  

o 250 g verse room  

o Peper  

o Zout  

o Tijm  

o Olijfolie  

 

Bereiding 
 

1. Was de paprika's en snijd ze in blokjes.   

2. Breng een ruime hoeveelheid water aan de kook voor de pasta. Voeg er een snuifje zout aan 
toe.  

3. Voeg de pasta toe wanneer het water warm genoeg is. 

4. Bak de paprika’s in een pan met olijfolie. Leg vervolgens de tijm op de paprika’s in de pan, zet 
het vuur lager en laat 10 minuten koken.  

5. Giet de pasta af. Giet de room over de de paprika’s en voeg er kleine stukjes geitenkaas aan 
toe.  

6. Kook al roerend 2 minuten en serveer over de pasta.  
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Tagiatelle met ham en courgettepesto 

Ingrediënten 
 

o 40 g parmezaanse kaas   

o 30 g pijnboompitten   

o 1 courgette   

o Enkele takjes basilicum  

o Olijfolie  

o ½ citroen   

o ½  lookteentje  

o Peper  

o Zout  

o Tagliatelle (pasta)  

o 150 g gekookte spek (een dikke plak)  

o ½ Ui

 

Bereiding 
  

1. Breng een ruime hoeveelheid water aan de kook. Voeg een snuifje zout toe.  

Voor de pesto met courgette (ook te koop in de 
supermarkt):  

2. Hak de harde parmezaanse kaas in brokjes en doe 
ze in de beker van de hakmolen (of blender).  

3. Voeg het stukje gepelde look toe, samen met de 
pijnboompitten en de verse basilicum. Schenk er 
fijne olijfolie bij en mix alles tot een fijne smeuïge 
pesto.  

4. Spoel de courgette (voor pesto) en snijd ze in twee 
gelijke stukken. Snijd het vruchtvlees (mét schil) 
eraf, langs het waterige hart van de groente. 
Verdeel het in grove blokjes.  

5. Doe de stukjes vruchtvlees bij de pesto en mix 
opnieuw. Proef en voeg wat versgemalen peper en 
een snuifje zout toe. Werk af met een beetje 
citroensap en mix een laatste keer.  

Voor de pasta  

6. Pel de ui, snijd hem in fijne halve ringen. Plet het stukje look tot pulp.  

7. Doe 3 eetlepels olijfolie in een pot op een matig vuur. Doe de ui, samen met de look in de 
pot.  

8. Doe het gekookte spek in de pot en stoof het vlees even mee.  
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9. Snijd de courgetten  in slierten, met behulp van een mandoline.   

10. Doe de fijne slierten in het kokende water. Na een minuut zijn ze al gaar. Laat ze uitlekken en 
meng de groentespaghetti met de gestoofde uien met ham.  

11. Kook de pasta beetgaar en meng ze door de gestoofde ui met spek en courgetteslierten.   

12. Schep de pesto in de pot en meng.   
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Kalfsvlees met curry en patatjes   

Ingrediënten 
  

o 400 g kalfsvlees  

o 1 wortel  

o 2 aardappelen  

o 1 courgette  

o 1 ui  

o Olijfolie  

o Limoen  

o Peterselie  

o Peper  

o Zout  

o Currypoeder  

o Kruidentuiltje  

o Water  

 

  

  

1. Schil de uien, hak ze fijn en stoof met olijfolie. Haal het kalfsvlees, snijd het in blokjes en voeg 
het vlees toe met de uien.  

2. Schil de wortels en snijd ze in ringen om het vervolgens aan het vlees toevoegen . 

3. Voeg de courgette in kleine stukjes toe.  

4. Doe het currypoeder, de peterselie, het zout en de peper in een kookpot en meng goed. 

5. Maak de aardappelen schoon om ze te schillen 
en ze in partjes te snijden.  

6. Bevochtig met water, sluit de kookpot en laat 
ongeveer 45 minuten sudderen.  

7. Voeg de aardappelen toe aan het vlees en laat 
ongeveer 10 tot 15 minuten sudderen.   

8. Haal 2 borden en serveer.  
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Tortilla met aardappelen  

Ingrediënten 
 

o 700 g vastkokende aardappellen 

o 1 grote ui 

o 5 eieren 

o Peper en zout 

o Olie 

 

Bereiding 
 

1. Schil de aardappels en snijd in dunne plakjes of gebruik 600 g kant en klare 
aardappelschijfjes. Snijd de ui fijn. Verhit een scheut olie in een koekenpan en bak de 
aardappels 12 minuten. Voeg de laatste paar min de ui toe. Je kunt ook om tijd te besparen 
de aardappelschijfjes een paar minuten voorkoken in de magnetron of in een pan met water, 
goed droogdeppen en 5 minuten samen met de ui te bakken 

2. Kluts de eieren los in een kom met een flinke snuif peper en zout. Giet eventueel de 
aardappels af mocht er nog veel olie in de pan zitten. Doe de aardappels bij het eiermengsel. 
Giet het eiermengsel weer terug in de pan. Leg het deksel op de pan en bak de 
aardappeltortilla in ongeveer 8 min gaar op laag vuur (let op dat de onderkant niet 
aanbrandt). 

3. Als het ei gestold is kun je hem door een paar keer met de pan op en neer te bewegen los 
maken en op een bord laten glijden. Keer de aardappeltortilla om in de pan en bak ook de 
andere zijde in 5 minuten licht bruin. Snijd de tortilla voor het serveren in punten. 
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Marokkaanse linzen 

Ingrediënten  
o 125 g linzen 

o 1500 ml water 

o 37,5 g wortel  

o 7,5 g koriander 

o 37,5 g uien  

o 2,5 g ras el hanout  

o 0,75 g komijn 

o 0,5 g peper 

o 3 g zout 

o 25 ml olijfolie 

o 375 ml water 

 

 

Bereiding 
1. Verspreid de linzen en kijk of er 

steentjes/graan- en zandkorrels tussen 
zitten, haal het eruit. Giet wat water toe en 
laat het een paar minuten voorweken. 

2. Ontvel de wortels en de uien. Snijd het 
samen met de koriander in stukken. 

3. Giet de linzen af in een vergiet en laat het 
goed uitlekken. Spoel het na met water. 

4. Voeg olijfolie in een pan en voeg de groenten, ras el hanout, komijn, peper en zout toe. Roer 
goed samen en voeg de resterende 1500 ml water toe. Zet het vuur hoog en laat het goed 
koken. Als het begint te borrelen voeg je de linzen toe. Leg de deksel erop. 

5. Als het weer borrelt zet je de deksel er schuin op zodat het stoom een beetje kan 
ontsnappen. Zet het vuur op z'n laagst. Laat het een uur koken. Laat het zo'n 15 minuten 
pruttelen. Zet het vuur uit en leg de deksel er goed op.  

 

TIPS: 

- Kook de linzen niet op de grootste pit maar de middelgrote pit. 

- Je kunt ook meer water toevoegen voor een soep effect (500 ml meer). 

- Je kunt ook gehaktballetjes toevoegen. 

- Voeg groente toe naar keuze. 
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Huisgemaakte dürüm  

Ingrediënten  
 

Voor de saus :  

o Je mag zelf kiezen  

Voor de salad bar :  

o ¼ ui  

o ¼ ijsbergsla  

o 1 tomaat 

o ½ komkommer 

Voor de kipbereiding :  

o 2 kipfilets  

o ½ boterklontje 

o Kipkruiden 

 

Bereiding 
 

1. Spoel alle groenten schoon en laat ze uitlekken. Zet voldoende schaaltjes klaar om de 
groenten apart in te leggen. Zo stel je een soort van ‘salad bar’ samen. 

2. Verwijder het taaie hart uit de ijsbergsla en snij de knapperige sla in zeer fijne reepjes. 

3. Snijd de ongeschilde komkommer in drie of vier stukken. Snijd die vervolgens overlangs in 
(lange) schijven en tenslotte in reepjes (julienne). Dat eet gemakkelijker. 

4. Snijd de ongepelde tomaten in helften en verwijder het taaie hartje. Snijd de stukken 
vervolgens in fijne schijfjes. 

5. Snijd de ui in flinterdunne halve ringen. Te grote stukken rauwe ui zijn niet smakelijk in zo’n 
dürüm. 

Voor de kip :  

 

1. Snijd de kipfilets overlangs in dunne lapjes. Elke filet kan je gerust in 3 kippenlapjes 
omtoveren. Verwijder het taaie witte vliesje dat aan elke filet zit. 

2. Snijd de lapjes vervolgens in reepjes. 

3. Zet een braadpan op een stevig vuur. Smelt er een klontje boter in. 



   

  40 

4. Bak de reepjes kip goudbruin in de hete boter. Kruid het vlees tussendoor met kippenkruiden 
(waar ook zout in verwerkt zit). 

5. Verwarm alvast de oven voor op 180°C. 

 

 

Voor de afwerking :  

 

1. Leg de tortillavellen kort in de hete oven. Laat ze niet te lang liggen, want dan verliezen ze 
hun soepelheid en kan je ze niet mooi oprollen. 

2. Smeer op een tortillavel een laagje van de saus. 

3. Op naar je salad bar! Leg in het midden van de tortilla een selectie fijne groentjes naar keuze. 
Gebruik niet teveel ui, tenzij je daar zelf anders over denkt. 

4. Schep er een portie gebakken kip op en vouw de tortilla dicht. 

5. Plooi eerst één zijkant over de vulling en rol de gevulde tortilla vervolgens op. 

6. Vouw wat aluminiumfolie rond de dürüm zodat je de rol uit het vuistje kan verorberen. 
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Bolognesebroodjes 

Ingrediënten  
 

o 1 broodje (Zo'n 30 centimeter lang) 

o 62,5 g bolognesesaus (eender welke tomatensaus kan ook) 

o 25 g gemalen kaas (Emmentaler of Gruyère) 

o 1 el olijfolie 

 

Bereiding 
 

1. Snijd de broodjes in twee stukken en halveer ze. Verwarm ondertussen de oven op 200°C. 

2. Bestrijk de binnenkant van elk broodje met wat olijfolie. Overdrijf niet, een beetje volstaat. 

3. Verdeel de saus over de broodjes. Ook hier is overdrijven niet nodig.  

4. Bestrooi elk broodje tot slot met wat gemalen kaas, zorg er simpelweg voor dat elk broodje 
een egaal laagje heeft. 

5. Zet de broodjes gedurende 10 minuutjes onder de grill in een voorverwarmde oven. Serveer 
meteen (opgelet: heet!) met eventueel wat pikante saus (tabasco, olie,...). Smakelijk! 
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Aardappelgratin met kip en broccoli 

Ingrediënten: 
 

o 5 redelijk grote aardappels 

o 200 ml verse slagroom 

o Snuifje zout en peper 

o Flinke hand geraspte kaas 

o 2 kipfilets  

o Boter  

o Kipkruiden  

o 500 g broccoli 

o Olijfolie 

o Zout en peper 

 

Bereiding 
 

1. Verwarm je oven voor op 220°C. Begin met het schillen van de aardappels. Wanneer dit klaar 
is moeten er mooie dunne schijfjes worden gemaakt van de aardappels. Als je alle aardappels 
hebt gesneden in hele dunne plakjes doe je deze in een grote kom en bestrooi je deze met 
zout en peper. Leg alle plakjes aardappel in een ingevette ovenschaal. 

2. Giet dan de verse slagroom over de aardappels. Bedek deze met een laagje geraspte kaas en 
hij kan de oven in voor ongeveer 30 minuten. 

3. Na ongeveer 30 minuten is de aardappelgratin klaar. Prik er even in met een vork om te 
kijken of de aardappels lekker zacht zijn.  

4. Gedurende de 30 minuten bereid je de broccoli en de kip voor.  

Voor de kip : 

1. Laat eerst de pan goed heet worden. Voeg dan vetstof toe. Zorg ervoor dat de vetstof in de 
pan voldoende heet is voor je de kipfilets toevoegt. Zo krijg je een krokant korstje waardoor 
sappen beter bewaard blijven. Gebruik geen vork tijdens het bakken. Door te prikken gaan 
sappen verloren. Werk liever met een spatel of tang 

2. Bak de kipfilets op een hoog vuur. Laat de kipfilets goed aankorsten vóór je ze omdraait. 
Verlaag de temperatuur na het aankleuren om te vermijden dat de buitenkant te sterk 
uitdroogt en aanbrandt. Laat de kipfilets gedurende 7 à 8 minuten garen op een zacht 
vuurtje. De duur van de garing is afhankelijk van de grootte van de kipfilet. Kip moet altijd 
door en door worden gegaard. Kip is gaar als het vlees vanbinnen wit is. 

3. Laat de kipfilets na het bakken even rusten op een warm bord, losjes met aluminiumfolie 
afgedekt. Zo kan het vlees zich ontspannen en krijgen de sappen de kans om zich opnieuw 
over het volledige stuk te verdelen. 
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Voor de broccoli :  

1. Snijd de broccoli in kleine roosjes en snijd eventueel de stelen ook in handzame stukjes. 
Verhit de olie in de koekenpan. Schud regelmatig om tot de broccoli lichtjes begint te 
kleuren. Voeg er zout en peper aan toe. Draai nu het gas laag en doe het deksel op de pan. 
Laat de broccoli nog even doorstoven tot beetgaar, dat duurt maar een paar minuutjes. 

1 De broccoli en de kip eet je er apart bij. 
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Pasta met kip en prei 

Ingrediënten 
 

o 250 g pasta naar keuze   

o 200 g kipfilet  

o 1 prei   

o 1 bus room (200ml)  

o Halve ajuin   

o 1 teentje look  

o Peterselie   

o Kruiden à zout en peper  

o (eventueel pilipili voor een pikante 
smaak)   

 

Bereiding 
 

1. Snijd de kip in stukjes, kruid met 
kippenkruiden, zout, peper en 
(eventueel basilicum), bak daarna de kip 
een paar minuutjes.   

2. Verwijder de onderkant van de prei en 
het buitenste blad. Snijd doormidden en 
was beiden helften onder stromend 
water.   

3. Kook ondertussen de pasta volgens de 
gebruiksaanwijzing.   

4. Snijd de prei in ringetjes. Bak de prei 
samen met de fijngesneden ajuin en look 
in olijfolie.   

5. Zet de pan op een normaal vuurtje met 
een deksel op, laat de pan 8-10 
minuutjes zachtjes sudderen.   

6. Voeg peper en zout toe aan de romige 
saus naar smaak.   

7. (Voor een pikante smaak kan je pilipili 
kruiden bijvoegen)  

8. Voeg de kip in de romige preisaus.   
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Havermoutpannenkoekjes 

Ingrediënten  
 

o 70 g havermout 

o 175 ml melk 

o 2 el honing 

o Snuifje kaneel 

o 70 g zelfrijzende bloem 

o 1 ei  

o Boter (of olie) 

o Tip: leg er wat fruit op, zo is het nog 
lekkerder. 

 

 

Bereiding 
 

1. Mix de havermout tot meel. Meng dit met de bloem, de melk, het ei, de honing, het zout en 
de kaneel. 
Laat vervolgens het beslag 15 minuten rusten. 

2. Bak vervolgens de pannenkoekjes in een warme pan met boter of olie (wat jij wil). Je krijgt 
ongeveer 16 pannenkoekjes. 

3. Werk ze af met lekker fruit, nootjes,… 
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Fruitsla 

Ingrediënten  
 

o 1 grote appel  

o 2 bananen 

o 1 sinaasappel 

o … (je kan toevoegen wat je wilt, maar voor wat variatie toch minstens 3 verschillende 
stukken fruit) 

o Sap van ½ limoen of citroen 

o Sap van een ½ sinaasappel 

 

Bereiding 
 

1. Snijd alle stukjes fruit hoe je het zelf wil. Ik verkies blokjes. 

2. Meng al het fruit in een grote schaal. 

3. Voeg het sap van de sinaasappel en limoen/citroen toe en meng nog eens goed. 

4. Je kan als je wil er altijd een blaadje munt 
bovenop leggen. Smakelijk! 
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American cookies met banaan en havermout 

Ingrediënten 
(16 stuks) 

o 100 g havermout 

o 2 grote rijpe bananen 

o 50 g pure chocolade 

 

Bereiding 
 

1. Verwarm de oven op 180°C. Hak de chocolade in kleine stukjes. Prak vervolgens de bananen 
in een kom. Roer de havermout en chocolade erdoor. 

2. Maak ongeveer 16 balletjes van het mengsel en druk ze plat met een lepel. Laat de koekjes 
voor 20 minuten bakken. 
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Bananenbrood 

Ingrediënten  
 

o 3 bananen 

o 3 eieren 

o 125 g suiker 

o ½ zakje bakpoeder 

o 50 g amandelpoeder + een beetje extra 

o 125 g boter 

o 2 el citroensap 

o Een snuifje zout 

 

Bereiding 
 

1. Vet een cakevorm in en bestrooi deze met een beetje amandelpoeder (niet de 50 g). 
Verwarm de oven voor op 180°C 

2. Splits de eieren. Klop de eiwitten met een snuifje zout op tot sneeuw.  

3. Klop de boter en de suiker tot een massa. Roer de eierdooiers hier één voor één door.  

4. Meng de bloem met het bakpoeder en het amandelpoeder. Zeef dit boven de kom met het 
boter-suikermengsel. Meng het tot een glad beslag.  

5. Pel de bananen en pureer ze met het citroensap. Roer dit door het beslag.  

6. Schep nu voorzichtig het opgeklopte eiwit door het beslag.  

7. Giet het beslag in de vorm en strijk het oppervlak glad. Bak het bananenbrood 45 minuten. 
Ontvorm en laat afkoelen op een rooster. 
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Aardbei-yoghurtsmoothie 

Ingrediënten 
 

o 50 g aardbeien 

o 63 g yoghurt 

o 1,2 el kristalsuiker/honing 

 

Bereiding 
 

1. Spoel de aardbeien. 

2. Doe de aardbeien, de yoghurt en de kristalsuiker/honing in de blender. Mix alles tot een 
gladde shake.  
TIP: je kan ook alles in een maatbeker doen en mixen met een staafmixer. Dit gaat perfect.  

3. Giet de shake in een glas en genieten maar! 
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Rijstpap  

Ingrediënten  
 

o ½ liter melk 

o 60 g rijst  

o ½ potje saffraan  

o ½ kaneelstokje 

o 2 el suiker  

o ½ el vanillesuiker 

o ½ el vanillepuddingpoeder 

o 1,5 el melk 

 

Bereidingswijze 
 

1. Maak een vanillepapje van 1 eetlepel vanillepuddingpoeder en 3 eetlepels melk. 

2. Breng melk, rijst, saffraan en kaneelstokje al roerend aan de kook. 

3. Zet, als de melk kookt (let op dat de melk niet overkookt), het vuur zachter en laat ongeveer 
15 minuten verder pruttelen. Roer regelmatig om aanbranden te vermijden. 

4. Roer de vanillesuiker en suiker door de rijstpap. 

5. Roer er, van het vuur af, het vanillepapje door. 

6. Zet de rijstpap terug op het vuur en laat onder voortdurend roeren nog 5 minuten verder 
pruttelen.
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Bananenmilkshake 

Ingrediënten 
 

o 1 banaan, in stukjes gesneden  
o 4 bolletjes vanille-ijs 
o 0,5 liter melk 

 

Bereidingswijze 
 

1. Doe in een hoge kom de stukjes banaan, vanille-ijs en overgiet met 0,5 liter melk. 

2. Mix met een staafmixer de milkshake tot een romige massa. 

3. Giet de bananenmilkshake in glazen. 

4. Het beste is de milkshake direct te serveren maar kan ook eventueel een 2-tal uur bewaard 
worden in de koelkast 
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Hartenkoekjes 

Ingrediënten 
 

o 250 g bloem 

o 125 g suiker 

o 125 g vloeibare boter 

o 2 eieren 

o Een snuifje zout 

o Poedersuiker 

 

Bereidingswijze 
 

1. Roer de suiker door de vloeibare boter. 

2. Doe er de bloem, eieren en een snuifje zout bij. 

3. Kneed het deeg enkele minuten tot een homogene massa. 

4. Maak een bol van het deeg, wikkel het in aluminiumfolie en laat een uur rusten in de 
koelkast. 

5. Verwarm de oven voor op 160° C. 

6. Rol het deeg uit tot een lap van 0,5 cm dik en maak hartenkoekjes met de hulp van een 
doorsteekvormpje in de vorm van een hart. 

7. Schik de koekjes op een beboterde bakplaat en bak ze 10 à 15 minuten in de oven. 

8. Laat de hartenkoekjes afkoelen en bestrooi, voor het serveren, met poedersuiker. 
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Aardbeienmousse 

Ingrediënten 
 

o 1 blaadje gelatine 

o 75 g aardbeien 

o 1 eiwit  

o 70 g magere verse kaas 

 

Bereidingswijze 
 

1. Laat de gelatine weken in koud water. 

2. Spoel de aardbeien, verwijder hun kroontje en mix ze tot puree. Houd drie aardbeien over 
voor de garnering. 

3. Klop het eiwit stijf. 

4. Verwarm de aardbeienpuree en los er de uitgeknepen gelatine in op. 

5. Meng de puree met de verse kaas en spatel er het eiwit onder. 

6. Doe de bereiding in een glas of een coupe en laat opstijven in de koelkast. 

7. Versier met plakjes aardbei. 
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Sinaasappeltulbandcake  

Ingrediënten 
 

o 4 eieren  

o 200 g kristalsuiker 

o Vanillesuiker 

o Mespuntje zout 

o 175 g zonnebloemolie 

o 160 ml sinaasappelsap 

o Sinaasappelrasp 

o 200 g bloem 

o 16 g bakpoeder 

 

Bereidingswijze 
 

1. Klop de eieren samen op met de suiker, vanillesuiker en zout voor een minuut. 

2. Voeg de zonnebloemolie, het sinaasappelsap, de sinaasappelrasp, de bloem en het 
bakpoeder toe. Mix de ingrediënten samen tot een glad beslag. 

3. Vet de tulband goed in en giet het beslag er in. 

4. Leg het in een voorverwarmde oven op 160 ℃ voor zo’n 35 tot 45 minuten. De cake is gaar 
als je er met een satéprikker in prikt en er droog uitkomt. Laat de cake compleet afkoelen.
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Kokosrotsjes  

 

Ingrediënten  
 
 

o 125 g gemalen kokosnoot 

o 125 g suiker 

o 2 eiwitten  

o Zout  

 

Bereiding 
 

1. Verwarm de oven op 160°C.   

2. Ontvet een kom/maatbeker met azijn. Dit is belangrijk om het eiwit goed stijf opgeklopt te 
krijgen.   

3. Doe een klein snuifje zout bij de eiwitten en klop deze stijf.   

4. Voeg de gemalen kokosnoot en suiker toe aan de eiwitten. Meng tot dat er geen klonters 
meer te vinden zijn.   

5. Maak torentjes met behulp van een spuitzak.   

6. Bak de kokosrotsjes 25 à 30 minuten in de oven. 
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Aardbeien met chocolade 

Ingrediënten  
 
 

o 125 g aardbeien 

o 75 g pure chocolade 

o Cayennepeper   

 

Bereiding   
 

1. Smelt de pure chocolade au bain-marie. Roer er eventueel een mespuntje cayennepeper 
door.   

2. Dop elke aardbei tot in de helft in de gesmolten chocolade.   

3. Leg de aardbeien met chocolade op een bord en zet deze in de koelkast.   
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Appelmuffins 

Ingrediënten  
 
 

o 10 g zelfrijzende bloem 

o Een half zakje vanillesuiker 

o 50 g kristalsuiker 

o 3 el boter 

o 2 eieren  

o 25 g amandelpoeder 

o ½ appel 

 

Bereiding   
 

1. Verwarm de oven op 180°C.   

2. Meng de eieren, de melk, de suiker en de vloeibare boter.   

3. Voeg de bloem toe.   

4. Voeg de gesneden stukjes appeltjes en het amandelpoeder toe aan het beslag.   

5. Verdeel het deeg over de muffinvormen.  

6. Laat de muffins 20 minuten bakken in de oven.   

Tip: Kijk na 20 minuten of de muffins goed zijn, door er met een mes in te prikken. Als er geen deeg 
meer aan hangt, zijn ze klaar!  
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Chocoladefondue  

Ingrediënten  
   
 

o 125 g pure chocolade 

o Fruit (aardbeien, kiwi, appel, banaan, peer, druiven, …)   

o 25 g boter  

Bereiding   
 

1. Laat de pure chocolade smelten au bain-marie. Roer af en toe.  

2. Roer de boter onder de chocolade terwijl deze nog op het vuur staat.   

3. Giet de chocolade in een kommetje.  

(Tip: om de chocolade warm te houden kan je de kom in een andere kom met kokend water 
zetten)  

4. Snijd het fruit in stukjes. Leg deze in een kom.   

 



   

  60 

Yoghurtbowl  

Ingrediënten 
(voor 1 kom)  

o Halve banaan 

o 2 aardbeien  

o 100 g witte yoghurt  

o 20 g havermout  

o Honing  

o Chiazaad (moet niet)  

 

Bereiding  
 

1. Pak een kommetje en giet er de yoghurt in  

2. Snijd het fruit in blokjes of reepjes  

3. Leg dit op de yoghurt en giet er wat havermout en chiazaad naast  

4. Giet er een beetje honing over om het zoeter te maken  
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Ijskoffie 

Ingrediënten 
 

o 2 el instantkoffie  

o 2 el kristalsuiker  

o 2 el water  

o Half glas melk  

o Enkele ijsblokjes  

 

Bereiding  
 

1. Neem een kom en mix de instantkoffie, suiker en water tot een romig geheel.  

2.  

3. Zorg ervoor dat jouw glas voor de helft gevuld is en voeg er enkele ijsblokjes bij.  
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Hoe houd je brood langer vers?  
 

- Bewaar het in een plastieken zak  

- Vries het in. Let op dit kan maar voor circa 2 weken  

- Is het al te laat? Dan kan je het altijd toasten of verloren brood van maken 

- Als je je brood zelf snijdt blijft het ook langer goed 

 

Aardappel en ajuin bewaar je best niet samen. 
 

De ajuin haalt al het vocht uit de uien terwijl een aardappel deze nodig heeft om langer vers te 
blijven. De aardappel verliest ook smaak wanneer je deze samen met ajuinen bewaart.  

 

Is je ei bedorven of niet? 
 

Je kan dit makkelijk achterhalen met de watertruc. Vul een glas met water en doe het ongekookte ei 
erbij.  

- Blijft het ei drijven, dan is het bedorven 

- Zakt het ei naar de bodem, maar blijft het op zijn zij liggen? Dan is het nog vers. 

- Zakt het ei naar de bodem, maar staat het rechtop? Dan is het ei 2/3 weken oud 

 

Verschil tussen THT en TGT. 
 

- THT= ten minste houdbaar tot. De kwaliteit van het product is achteruit gegaan wanneer je 
deze datum bereikt, maar je kan het eigenlijk nog eten.  

- TGT= te gebruiken tot. Wanneer je deze datum bereikt is je product bedorven en eet je het 
best niet meer op.  

 

 



   

  64 

 

Bibliografie 

Ahlam, E. H. (sd). Bladerdeeghapje met kip of gehakt. Bladerdeeghapje met kip of gehakt. Thuis 
zelfgemaakt. 

Ahlam, E. H. (sd). Mini pizza's met olijfjes. Mini pizza's met olijfjes. Thuis zelfgemaakt. 

Ahlam, E. H. (sd). Verse Lookbroodjes. Verse Lookbroodjes. Thuis zelfgemaakt. 

Alané, V. D. (sd). Quiche. Quiche. Thuis zelfgemaakt. 

Albert Heijn. (sd). Garnalen met tomaat paprikadressing. Opgehaald van ah.nl: 
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R575038/garnalenspiesjes-met-tomaat-
paprikadressing 

Budget Koken. (sd). Aardbeien met chocolade. Opgehaald van Budget Koken: 
http://www.budgetkoken.be/desserts/aardbeien-met-chocolade.php 

Budget Koken. (sd). Appelmuffins. Opgehaald van Budget Koken: 
http://www.budgetkoken.be/desserts/appelmuffins.php 

Budget Koken. (sd). Bananenmilkshake. Opgehaald van Budget Koken: 
http://www.budgetkoken.be/desserts/bananenmilkshake.php 

Budget Koken. (sd). Chocolade fondue. Opgehaald van Budget Koken: 
http://www.budgetkoken.be/desserts/chocoladefondue.php 

Budget Koken. (sd). Kokosrotsjes. Opgehaald van Budget Koken: 
http://www.budgetkoken.be/desserts/kokosrotsjes.php 

Budget Koken. (sd). Rijstpap. Opgehaald van Budget Koken: 
http://www.budgetkoken.be/desserts/rijstpap.php 

Budgetkoken. (sd). Hartenkoekjes. Opgehaald van Budgetkoken: 
http://www.budgetkoken.be/desserts/hartenkoekjes.php 

Dagelijkse Kost. (sd). Durum met kip en pittige dip. Opgehaald van Dagelijksekost.een.be: 
https://dagelijksekost.een.be/gerechten/durum-met-kip-en-pittige-dip 

Dagelijkse Kost. (sd). Pappardelle met ham en courgettenpesto. Opgehaald van 
Dagelijksekost.een.be: https://dagelijksekost.een.be/gerechten/pappardelle-met-ham-en-
courgettenpesto 

Emma, D. (sd). Fruitsla. Fruitsla. Thuis zelfgemaakt. 

Jean-Bernard, K. (sd). Kalfsvlees met curry en patatjes. Kalfsvlees met curry en patatjes. Thuis 
zelfgemaakt. 

Kox, M. (sd). Yoghurt Bowl. Yoghurt Bowl. Thuis zelfgemaakt. 



   

  65 

Lauwers, C. (sd). Gevulde paprika's met parelcouscous. Gevulde paprika's met parelcouscous. Chloe 
Kookt, Antwerpen. 

Lauwers, C. (sd). KIPPENBURGERS MET GUACAMOLE. KIPPENBURGERS MET GUACAMOLE. Chloe 
Kookt, Antwerpen. 

Lauwers, C. (sd). Kippengehaktballetjes in een tomaten-paprika ratatouille afgewerkt met feta en 
verse basilicum . Kippengehaktballetjes in een tomaten-paprika ratatouille afgewerkt met 
feta en verse basilicum . Chloe Kookt, Antwerpen. 

Lauwers, C. (sd). Mexicaans gevulde puntpaprika’s . Mexicaans gevulde puntpaprika’s . Chloe Kookt, 
Antwerpen. 

Lekker en simpel. (sd). Een snelle aardappelgratin. Opgehaald van Lekkerensimpel.com: 
https://www.lekkerensimpel.com/een-snelle-aardappelgratin/ 

Lekker van bij ons. (sd). Aardbeienmousse. Opgehaald van Lekker van bij ons: 
https://www.lekkervanbijons.be/recepten/aardbeienmousse 

Leuke recepten. (sd). Bruschetta’s van de Big Green Egg. Opgehaald van Leukerecepten.nl: 
https://www.leukerecepten.nl/recepten/bruschettas-garnalen-big-green-egg/  

Leuke recepten. (sd). Havermout Banaan American cookies. Opgehaald van Leukerecepten.nl: 
https://www.leukerecepten.nl/recepten/gezonde-en-snelle-chocolate-chip-cookies/ 

Leuke recepten. (sd). Rolletjes van gerookte zalm. Opgehaald van Leukerecepten.nl: 
https://www.leukerecepten.nl/recepten/rolletjes-van-gerookte-zalm/ 

Leuke recepten. (sd). Sinaasappel tulban cake. Opgehaald van Leukerecepten.nl: 
https://www.leukerecepten.nl/recepten/sinaasappel-tulband-cake/ 

Leuke recepten. (sd). Verse tomatensoep. Opgehaald van Leukerecepten.nl: 
https://www.leukerecepten.nl/recepten/tomatensoep/ 

Leukerecepten. (sd). Spaanse aardappeltortilla. Opgehaald van Leukerecepten.nl: 
https://www.leukerecepten.nl/recepten/spaanse-aardappeltortilla/ 

Libelle Lekker. (sd). Aardappellasagne met broccoli en tonijn. Opgehaald van Libelle Lekker: 
https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/84527/aardappellasagne-met-broccoli-en-tonijn 

Libelle Lekker. (sd). Aardbei yoghurt smoothie. Opgehaald van Libelle Lekker: https://www.libelle-
lekker.be/bekijk-recept/2572/aardbei-yoghurt-smoothie 

Libelle Lekker. (sd). Bananenbrood. Opgehaald van Libelle Lekker: https://www.libelle-
lekker.be/bekijk-recept/1382/bananenbrood-3 

Libelle Lekker. (sd). Bruschetta van aardappelen met drie toppings. Opgehaald van Libelle Lekker: 
https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/81849/bruschetta-van-aardappelen-met-drie-
toppings-1 

Libelle Lekker. (sd). Havermout pannenkoeken. Opgehaald van Libelle Lekker: https://www.libelle-
lekker.be/bekijk-recept/20573/havermout-pannenkoeken-1 

Libelle Lekker. (sd). Kalkoenspiesjes met geroosterde zoete aardappel. Opgehaald van Libelle Lekker: 
https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/83923/kalkoenspiesjes-met-geroosterde-zoete-
aardappel-1 

Libelle Lekker. (sd). Romige paprikasoep. Opgehaald van Libelle Lekker: https://www.libelle-
lekker.be/bekijk-recept/672/romige-paprikasoep-1 



   

  66 

Libelle Lekker. (sd). Sandra Bekkari's witloofsoep met appel. Opgehaald van Libelle Lekker: 
https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/84128/sandra-bekkaris-witloofsoep-met-appel-1 

Libelle Lekker. (sd). Stokbroodpizza. Opgehaald van Libelle Lekker: https://www.libelle-
lekker.be/bekijk-recept/81266/stokbrood-pizza-1 

Libelle Lekker. (sd). Tomaat mozzarella. Opgehaald van Libelle Lekker: https://www.libelle-
lekker.be/bekijk-recept/5739/tomaat-mozzarella 

Libelle Lekker. (sd). Tomatensoep met spek en balletjes. Opgehaald van Libelle Lekker: 
https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/84142/tomatensoep-met-spek-en-balletjes 

Loïc, V. I. (sd). Loïc: Zot van koken. Quesadillas met kip en tomatensalade. LoicFood, Moorsel. 

Loïc, V. I. (sd). Loïc: Zot van koken. Gevulde aubergine met Griekse pasta en feta. LoicFood, Moorsel. 

Marmiton. (sd). Kalfsblanquette. Opgehaald van Marmiton.org: 
https://www.marmiton.org/recettes/recette_blanquette-de-veau-facile_19219.aspx 

Marmiton. (sd). Kantonese rijst met kip. Opgehaald van Marmiton.org: 
https://www.marmiton.org/recettes/recette_riz-cantonais-au-poulet_22000.aspx 

Marmiton. (sd). Pasta met paprika's en kaas. Opgehaald van Marmiton.org: 
https://www.marmiton.org/recettes/recette_pates-aux-poivrons-et-au-chevre_12615.aspx 

Mora. (sd). Oven kaaskroket met granaatappelslaatje. Opgehaald van Mora.be: 
https://www.mora.be/recepten/oven-kaaskroket-met-granaatappelslaatje 

Recepten. (sd). Gegrilde bolognesebroodjes. Opgehaald van Recepten.be: 
https://recepten.be/recept/gegrilde-bolognesebroodjes/ 

Recepten.be. (sd). Couscoussalade met feta en geroosterde paprika. Opgehaald van Recepten.be: 
https://recepten.be/recept/couscoussalade-met-feta-en-geroosterde-paprika/ 

Sandra. (2017, Juni 14). Visstoof met paprika en rijst. Opgehaald van Leuke recepten: 
https://www.leukerecepten.nl/budget-recept-visstoof-paprika/ 

Tajine. (sd). Marokkaanse linzen. Opgehaald van Tajine.nl: https://www.tajine.nl/recept/le3des-
marokkaanse-linzen/ 

 

 

 

 

 

 

 


