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SUPERGEZONDE E1ERWRAPS

DIT HEB JE NODIG
5 EIE8EN
1 HAIVE COURGETTE
2 HANUES BIESLOOK
2 HANUES PE1ERSELIE
1 HttNb BABY tOMAINE SLA
200 G C07TUGE CUE£SE

KIUTS DE EIEREN IOS 1N EEN KOM. BRENG
OP SMAAK MET WAT PEfER EN ZOUT.
VERHIT EEN SCHEUTJE OUE IN EEN
KOEKENPAN EN SCHENK (E HELFT VAN NET
MENGHL IN (E PAN. BAK ZO'N 3 M1NUTEN
A<N IEDERE KtNT EN HERHAAL D«N BET
DE REST VAN UE1 KENGSEl.

SNIJD ONtERTUSSEN DE
SNIJD ONDER7USSEN DE COUkGETTE IN PL«KKEN, BESfRENKEL WET OLIE,
PEPER EN ZOUT EN 8AK II AON BEUE KANTEN 1N EEN GRILLPAN T01MT

BIESIOOK EN DE PETEtSELIE
FUN EN SNUb DE 8ABY
ROMA1NE SLA IN tEEPJES.

/

ZE GOUB86U1NE STREtEN HE8BEN.

HENG DE B1ESLOOK EN
PETEB5ELIE WET DE COTTAGt
CHEESE EN BBENG W SWBAK WET
ftflt. EN ZOUT.

VERbEEL DE CEGBUK COUBGETTE EN 6E BABY ROWA1NE SLA OVE8 DE EIWRAPS EN
HA<K AF WET EEN FL1NKE LEfEL VAN DE GEZONDE KRUlDENKAdS. 60L OP EN
SNUD DE HELFT. ENJOY!

Pasta met garnalen en spinazie
Voor 4 personen - bereiding 25 minuten

Ingredienten :
450gram spinazie
2 uien
2 teentjes knoflook
300 gram spaghetti
250 ml creme fraiche
400 gram gemarineerde
knoflookgarnalen
(Vismarine)
olie om te bakken
snuf peper en zout

Benodigde materialen
• grote pan
• wok
• plastic lepel (roeren)

Bereiding
Doe wat water in een pan en kook de spaghetti volgens de verpakking. Bewaar wat gekookt water
apart.
Doe een beetje olie in een wok en bak de knoflookgarnalen 2 a 3 minuutjes net gaar en bestrooi ze
ondertussen met een beetje peper en zout. Haal de knoflookgarnalen uit de pan.
Snipper de ui en de knoflook en fruit aan in dezelfde pan. Voeg de spinazie toe en verwarm deze in
de pan.
Roer de creme fraiche er door. Proef of de saus nog een snufje peper of zout nodig heeft.
Schep dan ook de spaghetti en de garnalen erdoor en verwarm nog een minuutje.
Tip: ook lekker met wat pesto er door (toevoegen met de creme fraTche)

Ik heb dit recept gekozen omdat....
het een gezond en lekker gerecht is, dat ook nog eens snel klaar is. Ik ben dol op garnalen ©
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Challenge Smaakt het?!

Fleur

Gevulde puntpaprika met tonijn en feta
Dit hebje nodig
keukenspullen
oven
mesje
snijplank
klein bakje
kwastje
bakplaat of ovenschaal
pan met deksel
soeppan
vergiet
wok
lepel
Ingredienten
voor vier personen
4 rode puntpaprika's
200 gram couscous
2 groentebouillonblokjes
2 rode uien
2 tenen knoflook
240 tonijn (opwater)
200 gram spinazie
100 gram feta
peper en zout
citroensap
olijfolie
1 literwater

Waarom heb ik voor dit recept gekozen?
Ik heb voor dit recept gekozen, omdat ik
puntpaprika lekkervind. Ikvind het leuk om dit
recept te maken.

Zo maakje het
1. Verwarm de oven op 180 graden.
2. Pak de snijplank en het mesje. Je snijdt de
puntpaprika in de lengte doormidden en verwijder
de zaadlijsten. Pak een bakje en doe daar een
scheutje olijfolie in. Daarna pakje het kwastje en
smeerje de puntpaprika met olijfolie in. Bestrooi de
paprika met peper en zout en leg ze met de bolle
kant naar boven op de bakplaat of in een ingevette
ovenschaal. Zet 10 minuten in de oven.
3. Maak de groentebouillon. Gebruik hiervoor de
groenteboullionblokjes en 1 literwater. Breng het
water aan de kook en voeg 2
groentebouillonblokjes erbij.
4. Bereid de couscous. Verwarm hiervoor een
scheutje olijfolie in een pan en bak hierin
de couscous een paar minuutjes. Pas op dat het
niet verbrandt. Giet er 1 liter groentebouillon bij en
laat met een deksel op de pan een paar minuten
wellen. Roer vervolgens met een vork de korrels
los en breng op smaak met peper, zout en een
scheutje olijfolie.
5. Pak de snijplank en snijd de ui en hak de knoflook
fijn. Laat de tonijn uitlekken in een vergiet.
6. Verhit een scheutje olie in een wok en fruit de ui en
knoflook even aan.
7. Voeg de spinazie toe en laat even slinken. Voeg
vervolgens de couscous en tonijn erbij en laat alles
goed warm worden.
8. Proef het mengsel met een lepel en maak
eventueel verder op smaak met peper, zout en
citroensap.
9. Vul de puntpaprika met het mengsel en verkruimel
de feta erover.
10. Eet smakelijk!

Supergroene powerjuice
Dithebje nodig
keukenspullen

Zo maak je het
1. Doe alle ingredienten na elkaar in de sapcentrifuge
2. Roer het sap door en schenk in een hoog glas.

sapcentrifuge
4 hoge glazen

Ingredienten
voor vier personen
2 komkommers
300 gram spinazie
4 appels, zonder klokhuis en
in blokjes
4 rijpe kiwi's, zonder schil en
in blokjes

Waarom heb ik dit recept
gekozen?
Ik heb dit recept gekozen, omdat het
lekker en gezond is! Die groene sapjes
zien er altijd zo lekker uit en nu heb ik
de kans gekregen om dit recept zelf een
keer te maken. Super lekker!

Boerenkool
Wat heb je nodig :

1000 gram boerenkool
1000 aardappels
snufje zout
10 millilitermelk
snufje peper en nootmuskaat
bakje gerookte spekblokjes
rookworst

grote pan
koekenpan
Stamper

pan voor rookworst

zet mama in de keuken en als ze roept voor tafel dekken is het klaar! grapje
Schil de aardappels en doe ze in een grote pan samen met de boerenkool en een laag water
en dan zet je hem op het vuur.
In een andere pan doe je water en rookworst en die zet je op een zacht vuurtje. vervolgens
bakje de spekjes goudbruin, dit duurt ongeveer 20 minuten, in die tijd zijn ook de piepers en
boerenkool klaar. Dan gietje de boerenkool en de piepers af met een vergiet. Doe alles weer
terug in de pan en met de stamper prak je alles fijn en door elkaar. Dan doe je de melk en
spekjes erbij en roerje nogmaals alles goed door elkaar. Doe het opje bord en een stukje
rookworst erbij en smullen maar.

Ragout met kastanjechampignons & broccolirijst
Ingredienten voor 4 oersonen:
-150 gram (basmati)rijst
- 400 gram brocollirijst
- 30 gram ongezouten roomboter
- 2 grote of 3 kleine uien
- 350 gram scharrel kipdijfilet of vegetarische kipstukjes
-400gram kastanjechampignons
- 2 eetlepels (tarwe)bloem
-1 kippenbouillontablet
-150 ml water

Benodigdheden
-grotewokpan
-steelplan
-spatel
-snijplank
- mes

T.o moet ie het gerecht bereiden:
1. Kook de rijst in de steelpan zoals op de verpakking aangegeven staat. Is de rijst helemaal klaar?
Doe dan de brocollirijst erbij in de pan en roer deze er doorheen. Laat dit nog ongeveer 5 minuten
met de deksel op de pan staan, zodat de broccolirijst stoomt en warm wordt.
2. Snijd de uien in kleine blokjes, de champignons in parten en de kipdijfilet in blokjes. Alsje
vegetarische kipstukjesgebruikt kunjedeze nogwat kleinersnijden alsje dat lekkervindt.
3. Verhit de boter in de wokpan, tot deze helemaal gesmolten is.
Fruit de gesneden ui ongeveer 3 minuten in de boter.
4.Zet het vuur wat hoger en voeg de kipdijfilet of vegetarische
kipstukjesen daarna de champignonstoe in dewokpan. Blijfgoed
roeren tot alles helemaal gaar is, dit duurt ongeveer 5 minuten.
5. Zet het vuur weer lager. Voeg de bloem toe en bak deze even mee.
Na 2 minuten verkruimel je het bouillontablet in de pan en voegje E'iT^sar^Cft'ti^ft."'^-'"
hetwatertoe. Roerallesgoed doorelkaaren laat het nog ongeveerS ^Sk i!>^i^Ei.. ^V^
minuten koken. Wordt de saus te dik? Dan kun je nog wat extra
watertoevoegen.
6. Verdeel het rijstmengsel over de vier borden. Daarna verdeel je de
ragout over de vier borden, schep deze op het rijstmengsel. Smakelijk
eten!
Ditjs waarom ik voor dit gerecht heb gekozen:
Dit is een gerecht dat je met kip kunt maken, maar ook heel
gemakkelijk vegetarisch kunt maken. Je gebruikt dan gewoon
vegetarische kipstukjes en een ander bouillonblokje. Goed voor het
milieu! En dat is wat ze ons bij het smaakcentrum geleerd hebben.
Doordatje rijst en brocollirijstgebruiktengeen voorverpakte pakjesof
zakjes gebruikt, is het een heel gezond recept. En het is ook nog eens
heelerglekker!
Variatie:
Alsje de rijsten brocollirijst weg laat maakje alleen de ragout. De
ragout is ook heel lekker om te eten bij een boterham, broodje of een
pasteitje.

Imummel ijsie^

Recept gezond ijsje.
ingr.
Ananas 2 schijven
Kwart mango
Papaja kwart
20 aardbeien
Halve banaan
15 blauwe bessen
Munt zes blaadjes
5 frambozen
Stukje gember
Drie eetlepels honing
350ml water
blender en ijsjesvorm
Alle ingredienten in de blender.
en blenderen maar. en dan gietje het in de ijsjesvorm niet te vol.
een nacht in de vriezer. En klaar lekker mummelen maar.

Kase-spatzle
Wat hebje nodig?
•
•
•

Spatzle (soort Duitse spaghetti)
Geraspte kaas

•

2 Gesneden uien
Zakje mix voor Kasespatzle van Maggi

•

Boter

Materialen die je nodig hebt?
•

Koekenpan

•

Braadpan

•

Litermaat

•

Pollepel

•

Mes

•

Snijplank

Hoe maakje het?
Snij de uien door de helft en maak er halve ringen van.
Doe 750 ml water in de braadpan.
Breng het water aan de kook.
Voeg het zakje mix al roerend toe.
Doe 500 gram kasespatzle erin.
Doe terwijl boter in de koekenpan.
Als de boter bruin is, dan doe je de uien erin.
De kasespatzle en de mix laat je doorkoken tot het vocht bijna verdampt is. (ongeveer 25
min.)
Ondertussen schep je de uien een paar keer om,
Als het vocht verdampt is, dan doe je het vuur uit en strooi je er geraspte kaas over heen.
Deksel erop en laten staan tot de kaas gesmolten is.
Koekenpan en braadpan op tafel en eten maar.
,-^.

Pizza portobello's van Melle Stoffelsma
Ik heb gekozen voor dit gerecht omdat ik pizza erg lekker vind maar dat is niet altijd gezond
en zo heb Je toch een soort van pizza met gezonde dingen.
voor 4 personen:
8 portobello's
750 gram krieltjes
mayonaise
grote bak champignons
4 teentjes knoflook
strooikaas
Pakje frito
rucula sla
3 tomaten
Italiaanse kruiden
peper en zout
olijfolie
Verwarm de oven voor op 210 graden.
Was de krieltjes en snijd ze doormidden. Zorg datje de schil erom heen laat. doe %
el. olijfolie in de hapjespan en bak de krieltjes. Doe er wat peper en zout op als Je
dat lekker vind. Pak dan de portobello's erbij. Maak dan de champignons en de
portobello's goed schoon. Haal dan de steeltjes en het zwarte binnen in rustig eraf
en eruit. Leg de portebe
llo's in een ovenschaal en doe er met een kwastje kwastje wat olijfolie op. Dan mag
het 10 minuten in de oven zetten.
Dan mag je de champions gaan snijden in kleine schijfjes en twee teentjes knoflook
uitpersen of in stukjes snijden. De champignons en knoflook even in een koekenpan
bakken met wat olijfolie en italiaanse kruiden. Dat zit in een potje. Dan pak je een
pakje frito en dit doe je erbij. Even goed door laten bakken. Als je het te flauw vindt
dan doe Je er een lach bij ( grapje) nee je kunt er wat peper en zout bij doen.
Dan haal je de portobello's uit de oven en doe je het vocht wat er in zit eraf.
Dan mag Je het mengsel van de champignons erbij doen en de strooikaas erop
doen. Dan mogen de portobello's nog 7 minuten in de oven,
De rucola sla mag Je naar eigen smaak maken maar ik heb er tomaat en wat slasaus
in gedaan. Heel simpel!
Kijk eens hoe lekker dit eruit ziet.
Smakelijk eten allemaal

Tonijn salade (voorgerecht)
4 cocktail tomaatjes
1/3 komkommer
200 grgemengde sla
200grveldsla
Olijven
Feta kaas
2 blikjes tonijnfin water)
1 rode ui
1/2 rode paprika
1 citroen

-Leg een handje van de gemengde en veldsla op een bord
-snij de tomaten in
plakjes en dan door de helft
-snij de komkommer in plakjes en door de helft
-snij de olijven in
plakjes
-snij de citroen in plakjes
-beleg de sla met tomaat, komkommer, paprika, olijven, tonijn en rode ui.
-op de tonijn legje een schijfje citroen watje over de salade uit kunt knijpen alsje
gaat
eten

Spaghetti aglio e olio
Pakje spaghetti (spelt)
1 rode peper
6 tenen knoflook
100 ml olijfolie
Handje verse peterselie
Stokbrood
Parmezaanse kaas
-kook de spaghetti met een bouillonblokje
-snij de knoflooktenen fijn
-maak de peper schoon verwijder de zaadjes en snij hem fijn
-maak 2/3 van de olijfolie in een wok warm
-voeg de knoflook toe maar laat hem niet bruin worden
-voeg de peper toe en laat het zachtjes koken
-snij de peterselie fijn
-giet de spaghetti af
-voeg de spagetti bij de knoflook,peper en olie en roer het door elkaar
-voeg de rest van de olijfolie en de peterselie toe
- een half minuutje
goed roeren op laag vuur
-op een bordje serveren en
parmezaanse kaas erop strooien

-met het stokbrood kunjeje bord schoon vegen van de olie die door de spaghetti zit.

Kip in Bladerdeeg
Ingredienten:
- 100gram kipfilet
-1 ui
-1 eetlepel mais
- 2 cherrytomaatjes
-4 plakjes bladerdeeg
-1 teentje knoflook
-1 eetlepel tomatenketchup
- zout/peper
- 20 gram margarine
- oven 180 graden hete lucht
- stukje bakpapier
-1 ei
Bereidingswijze:
Pel de ui en snijd deze in ringen.
Pel de knoflook en pers deze boven de braadpan als de kip er in zit, met een
knoflookpers.
Snijd de kipfilet in kleine blokjes,
Laat de mais in een zeef uitlekken.
Laat in een braadpan boter smelten en bak de ui hier 2 min in.
Knoflook en kipfilet toevoegen ongeveer 4 min laten bakken, goed roeren.
Haal de pan van het vuur en voeg de tomatenketchup, mais, peper en zout toe.
Verdeel het kip mengsel en de in tweeen gesneden tomaatjes over de 2 plakjes
bladerdeeg.
Leg een ander plakje bladerdeeg er over heen.
Druk de rand aan en wrijf het bladerdeeg aan de buitenkant aan met een losgeklopt
ei.
Doe deze bladerdeeg-kipflapjes in de oven (ongeveer 15 minuten in een verwarmde
oven), het bladerdeeg moet mooi goud bruin van kleur zijn en de vulling warm)

Tomatensoep en tosti a la Sanne
Wat heb je nodig voor een verse tomaten soep voor 4 pers.
•
•
•
•
•
<>
•
•
•
•

6 grote tomaten
2 bouillonblokjes
1 rode paprika
1 winterpeen
1 witte ui
2 teentjes knoflook
Itakjetijm
1 klein blikje tomatenpuree
750 ml water
1 klein scheutje olijfolie

Wat heb Je nodig voor 4 tosti's a la Sanne.
•
•
•
•
•

8
8
8
4
1

witte boterhammen
met de kaasschaaf gesneden plakjes kaas
snacktomaatjes
eieren
klein scheutje bakboter

Smakelijketen!

Italiaanse risotto
Benodigdheden voor 4 personen:
- 375grkipfilet
- 400grchampignons
2 uien
~ 2 courgettes
olie
~ 40
gr italiaanse kruiden
~ 350
gr risottorijst
~ 1 knoflookteentje
oregano
mesje
- snijplank
~ weegschaal
maatbeker
~ kommetje
~ eetlepel
~ hapjespan
~ roerlepel

Snij de kipfilet in blokjes.
Meng 3 eetlepels olie met wat oregano en het gesnipperde knoflookteentje. Marineer hierin de
kipfilet, ongeveer 10 minuten.
Snij de champignons en courgettes in stukjes en snipper de uien.
Bak de kipblokjes bruin en gaar. Voeg de champignons, courgettes en uien toe. Bak dit nog
ongeveer 3 minuten.
Voeg vervolgens 40 gr italiaanse kruiden, de risottorijst en 700 ml watertoe. Breng aan de kook en
laat het daarna zachtjes doorkoken. Roer af en toe door, totdat het vocht bijna is opgenomen.
Neem de pan van het vuur, roer goed door en laat nog even staan. De risotto hoort bij het
opdienen wat smeu'ig te zijn.

Smakelijk eten!
Ik heb gekozen voor dit recept omdat het makkelijk te maken is.

Pasta spinazie
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