Dit boekje is ontwikkeld voor de AH Kickstart 10-daagse. Alle recepten in dit boekje zijn eigendom van en geadopteerd door Allerhande. In de recepten staan mogelijk ingrediënten waarvoor sommige mensen
allergisch of intolerant zijn. Indien dit voor jou geldt, verwijder deze dan uit de recepten en vervang door iets wat je wel verdraagt. Albert Heijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige nadelige gevolgen
die door het gebruik van dit boekje ontstaan. De AH Kickstart 10-daagse heeft als doelstelling om bewustwording van klanten en medewerkers in de privésfeer te stimuleren als het gaat om makkelijker en gezonder eten. Albert Heijn volgt, ten aanzien van assortimentskeuze en gezondheidsstrategie, de Richtlijn goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad en de adviezen van het Voedingscentrum. Over deze adviezen is
wetenschappelijke consensus in Nederland. Niets uit dit boekje mag overgenomen, opgeslagen en/of verspreid worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van ons contentmarketingbureau
MPG. MPG. en Albert Heijn besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Voor eventuele onjuistheden of foutieve informatie in de weergave, dan wel
schade, verlies of winstderving hierdoor veroorzaaktof verband houdend met enig gebruik van dit boekje kunnen Albert Heijn, MPG. en andere informatieleveranciers niet aansprakelijk worden gesteld.

dag 1

Ontbijt

Yoghurt met ontbijtgranen
2 PERS.

5 MIN.

VEGETARISCH

400 g Griekse yoghurt 0%
8 el muesli natural

2 sinaasappels

1 Doe de yoghurt in 2 kommen. Schil de
sinaasappel.
2 Verdeel de muesli en partjes sinaasappel
over de yoghurt.

Lunch

Volkorentoast met avocado
2 PERS.

15 MIN.

VEGANISTISCH

LACTOSEVRIJ

4 sneetjes volkorenbrood
20 g plantaardige margarine
50 g cherrytomaten 1 eetrijpe avocado evt. 30 g milde
kiemgroente

MAAK DEZE LUNCH COMPLEET
met 1-2 sneetjes Brabants roggebrood besmeerd met 1 el
zuivelspread (kruiden) p.p.
Het recept is dan niet meer lactosevrij en veganistisch.

1 Rooster eventueel de sneetjes brood en bestrijk ze met de
margarine. Snijd ondertussen de tomaten in kwarten.
2 Snijd de avocado overlangs doormidden en verwijder de pit.
Schep met een lepel het vruchtvlees eruit en snijd in dunne partjes.
3 Verdeel de sneetjes toast over de borden. Verdeel de avocado
erover en bestrooi met peper. Verdeel de tomaat en eventueel
kiemgroenten erover en serveer.

Avondeten

Snelle spaghetti bolognese (voor 2 dagen)
2 PERS.

20 MIN.

2 tenen knoflook
2 uien
2 dunne preien
300 g winterpeen
4 stengels bleekselderij
2 el milde (olijf)olie 3 tl Italiaanse
kippenbouillont ablet minder
kruiden 300 g mager rundergehakt
zout 300 g volkorenspaghetti (pak 500 g) 2 blikken tomatenblokjes
(à 400 g) 80 g belegen 30+ kaas (geraspt)
1 Snijd de knoflook fijn en snipper
de uien. Was de preien en snijd in
dunne ringen. Schil de winterpeen
en snijd in blokjes. Snijd de bleekselderij in boogjes.
2 Verhit de olie in een pan en bak
de groenten, knoflook en Italiaanse
kruiden 3 min. Voeg het gehakt toe
en verkruimel de bouillontablet
erboven. Bak 5 min.
3 Kook 150 g spaghetti volgens de
aanwijzingen op de verpakking
beetgaar. Voeg ondertussen de
tomatenblokjes toe aan het gehakt

en laat 10 min. op laag vuur
koken. Breng op smaak met peper.
4 Giet de spaghetti af. Verdeel
met de helft van de saus over de
borden en bestrooi met de helft
van de kaas. Laat de apart
gehouden saus afkoelen en vries
eventueel in voor dag 10 (extra
optie). Serveer met de over
gebleven spaghetti en kaas.

Ontbijt

Havermoutpap met banaan en walnoten
2 PERS.

10 MIN.

VEGETARISCH

Avondeten

Arabisch gekruide kip
met ovengroenten
2 PERS.

20 MIN.

dag 2

+25 MIN. OVENTIJD

500 ml halfvolle melk (pak 1 liter, De Zaanse Hoeve)
50 g havermout
1 banaan
30 g walnoten
1 Breng de melk aan de kook. Roer de havermout erdoor
en laat 2 min. op laag vuur koken. Haal de pan van het vuur
en laat 5 min. staan.
2 Snijd ondertussen de banaan in plakjes en hak de
walnoten grof. Verdeel de havermout over 2 kommen en
garneer met de banaan en walnoten.

TIP

Vervang de
banaan eens
door appel.

200 g pastinaak (zak 400 g, AH Biologisch)
200 g winterpeen 1 blik
1 teen knoflook 2 tl baharat (blikje 80 g, Euroma
kikkererwten (200 g)
Original spices by Jonnie Boer)
2 el milde (olijf)olie 2 kipfilets 1
bakje peterselie (15 g)
1 Verwarm de oven voor op 200 C.
Schil de pastinaak en winterpeen,
halveer in de lengte en snijd in stukken van 2 cm. Spoel de kikkererwten
onder koud stromend water en snijd
de knoflook fijn.
2 Schep de pastinaak, peen, kikker
erwten, knoflook en de helft van de
baharat om met de helft van de olie
en wat peper. Verdeel over een
met bakpapier beklede bakplaat.
Rooster in het midden van de oven
in ca. 25 min. gaar.
3 Meng ondertussen de rest van de
baharat met de rest van de olie en

Tussendoortje

Griekse
yoghurt met
mandarijn

Lunch

Snelle tomatensoep (voor 2 dagen)
2 PERS.

15 MIN.

VEGETARISCH

1 ui
2 stengels bleekselderij
2 ge
2 el milde (olijf)olie
schrapte wortels
500 ml gezeefde tomaten (pak)* 500 ml
groentebouillon minder zout (van een tablet)
8 blaadjes vers basilicum 2 volkoren
10 g plantaardige margarine
bolletjes
1 Snipper de ui, snijd de bleekselderij in boogjes en de wortel in plakjes. Verhit de olie in een
soeppan en fruit alles 5 min. Voeg de gezeefde
tomaten en bouillon toe en breng aan de kook.

Laat de soep 5 min. zachtjes koken en breng
op smaak met peper.
2 Snijd het basilicum in reepjes. Verdeel de
helft van de soep over 2 kommen en bestrooi
met basilicum. Besmeer de bolletjes met de
margarine en serveer erbij. Laat de rest van
de soep afkoelen en vries in voor dag 8.
*Dit is een ‘dagkeuze’ en past niet in de
Schijf van Vijf. Wil je eten volgens de
richtlijnen van het Voedingscentrum,
dan kun je per dag 3 tot 5 keer iets kleins (de
‘dagkeuze’) buiten de Schijf kiezen.

MAAK DEZE LUNCH COMPLEET
met 1 tosti van 2 sneetjes volkorenbrood met 25 g geitenkaas 45+ en een

gegrilde paprika (pot) p.p.

wrijf de kipfilets ermee in. Breng op
smaak met peper. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en bak de
kipfilets op hoog vuur in 4 min.
goudbruin. Keer halverwege.
4 Neem na 10 min. de groenten uit de
oven en schep om. Leg de kip tussen
de groenten en bak nog 15 min. Snijd
ondertussen de peterselie fijn. Verdeel
de groenten en kip over de borden en
garneer met de peterselie.

Ontbijt

Broodje kaas
2 PERS.

10 MIN.

Tussendoortje

ZONDER VLEES/VIS

4 sneetjes volkorenbrood 20 g margarine
60 g 30+ belegen kaas (in plakken)
4 tomaten 16 plakjes komkommer

dag 3

Cappuccino gemaakt
met halfvolle melk
+ portie fruit

1 Bestrijk de sneetjes brood met de
margarine en beleg ze met de kaas.
2 Snijd de tomaten in plakjes. Verdeel de
komkommer en tomaat over de
sneetjes brood.

Lunch

Prei-shiitake-omelet met volkorenbrood
2 PERS.

20 MIN.

VEGETARISCH

LACTOSEVRIJ

el milde (olijf)olie 100 g fijngesneden prei
tl gedroogde tijm
100 g shiitake 3 witte scharreleieren 10 g plantaardige margarine
1 Verhit de olie in een hapjespan en bak de prei en tijm 3 min. op
middelhoog vuur. Snijd ondertussen de shiitake in plakjes. Voeg
toe aan de prei en bak nog 5 min. Breng op smaak met peper.
2 Klop ondertussen de eieren los en schenk over de groenten.
Doe de deksel op de pan en laat in 10 min. op laag vuur gaar worden.
3 Neem de omelet uit de pan en snijd in kwarten. Serveer met het
volkorenbrood, besmeerd met de margarine.

MAAK DEZE LUNCH COMPLEET
met 1-2 sneetjes Brabants roggebrood belegd met
100 g cottagecheese en een avocado (in plakjes) p.p

TIP
Werkdag? Bak de omelet een avond tevoren en laat ‘m afkoelen.
Maak er met het brood een sandwich van, verpak in vershoudfolie en bewaar gekoeld, tot gebruik..

Avondeten

Quinoasalade met courgette en amandelen
2 PERS.

15 MIN.

VEGETARISCH

LACTOSEVRIJ

140 g driekleurequinoa 1 tl gemalen kaneel 75 g tuinerwten (diepvries)
courgette 1 el milde (olijf)olie
sinaasappel 1/3 bakje munt (à 15 g)
25 g blanke rozijnen 40 g peen julienne 30 g ongebrande amandelen
1 Kook de quinoa met de kaneel
volgens de aanwijzingen op de
verpakking . Voeg de laatste 3 min.
de tuinerwten toe. Giet eventueel
vocht af en laat afkoelen.
2 Snijd ondertussen de courgette in
blokjes van 1 cm. Verhit een el olie
in een koekenpan en bak de
courgette 5 min. op middelhoog
vuur goudbruin en gaar. Breng op
smaak met peper.
3 Boen ondertussen de sinaasappel schoon en rasp de oranje schil.

Pers de vrucht uit. Klop het rasp en
de helft van het sap met de rest van
de olie en peper tot een dressing.
4 Haal de blaadjes van de takjes
munt en meng met de dressing,
rozijnen, peen en courgette door de
quinoa. Breng op smaak met peper.
Bestrooi met de amandelen.

dag

Avondeten

Spaghetti met ricotta, biet en peer
uit de oven
2 PERS.

25 MIN.

+25 MIN. OVENTIJD

Ontbijt

Yoghurt met ontbijtgranen
2 PERS.

5 MIN.

VEGETARISCH

400 g Griekse yoghurt 0%
1 banaan
50 g blauwe bessen
8 el muesli natural
1 Doe de yoghurt in 2 kommen. Snijd de bananen in plakjes.
2 Verdeel de muesli en banaan over de yoghurt.

TIP
Ook lekker met ander fruit.

Lunch

Zalm-komkommersandwich
2 PERS.

10 MIN.

8 snoepkomkommers (of
gewone komkommer)
4 sneetjes
2 el zuivelspread (White Lady)
4 plakjes gerookte zalm
volkorenbrood
1 Snijd de snoepkomkommers in plakjes. Bestrijk het brood dun met
de zuivelspread.
2 Beleg 2 sneetjes brood met de komkommer en de gerookte zalm.
Dek af met de andere sneetjes brood. Snijd door en serveer.

MAAK DEZE LUNCH COMPLEET
met 2 volkorencrackers besmeerd met 30 g smeerkaas 20+
en 2 radijsjes (in plakjes) p.p.

Tussendoortje

Snoepgroenten
Ga voor de snoepgroente die jij
lekker vindt! Snoeptomaatjes
zijn heerlijk zoet, maar denk ook
eens aan kleine komkommers,
snoeppaprika's en worteltjes.

80 g ricotta (verse kaas, bakje 100 g) 1 eetrijpe handpeer
2 el milde
(bijv. conference) 1 takje rozemarijn (bakje 15 g)
(olijf)olie 150 g volkorenspeltspaghetti (pak 500 g) 350 g
1 teen knoflook 40 g rucola
gekookte bieten (schaal 500 g)
(zakje, AH Biologisch)
1 Verwarm de oven voor op 220 C. Stort de ricotta op een met
bakpapier beklede bakplaat. Was de peer en snijd ongeschild
in 6 parten. Verwijder het klokhuis en leg de parten peer rond
de ricotta. Haal de naaldjes van de rozemarijn los. Bestrooi de
peer en ricotta met de rozemarijn en wat peper. Besprenkel met
de helft van de olie en bak in het midden van de oven in
ca. 25 min. goudbruin.
2 Kook ondertussen de spaghetti volgens de aanwijzingen op
de verpakking beetgaar. Snijd de bieten in blokjes. Snijd de
knoflook fijn.
3 Verhit de rest van de olie in een koekenpan en fruit de
knoflook 1 min. op middelhoog vuur. Voeg de bietjes toe en
bak deze 3 min. mee.
4 Giet de spaghetti af en laat goed uitlekken. Meng met de
rucola door de bietjes. Breng op smaak met peper en verdeel
over de borden. Verkruimel de ricotta erboven en leg op elk bord
3 parten peer.

dag 5

Ontbijt

Volkorenbroodje met kaas en groente
2 PERS.

5 MIN.

ZONDER VLEES/VIS

2 volkoren bollen
10 g margarine 40 g 30+ belegen
1 tomaat
komkommer
kaas (stuk) in plakken
10 g rucola
1 Snijd de broodjes open, besmeer ze met de margarine en
beleg ze met de kaas.
2 Snijd de tomaten en komkommer in plakjes en leg op de kaas.
3 Verdeel de rucola erover en klap de broodjes dicht.

Lunch

bloemkool- kikkererwtensalade
2 PERS.

20 MIN.

VEGETARISCH

bloemkool 1 el arachideolie 1 tl gemalen geelwortel (kurkuma) 35 g
rode peper
bakje koriander (à 15 g) 1 blikje kikkererwten
blanke rozijnen
(200 g) 50 ml Griekse yoghurt 0% 1 tl kerriepoeder 50 g spinazie
1 Snijd de bloemkool in kleine roosjes en kook 3 min. Giet af en laat goed
uitlekken.
2 Verhit de olie in een koekenpan en
fruit de geelwortel 30 sec. op laag vuur.
Voeg de bloemkoolroosjes en peper
toe en bak 3 min. al omscheppend op
hoog vuur. Neem de pan van het vuur
en schep de rozijnen erdoor.
3 Halveer de rode peper in de lengte,
verwijdermet een scherp mesje de
zaadlijsten en snijd het vruchtvlees

van 1 helft fijn. Snijd de koriander grof.
Spoel de kikkererwten in een vergiet
onder koud stromend water. Laat
uitlekken. Meng de rode peper met
de helft van de koriander, de yoghurt,
kerrie en 1 el water tot een dressing.
Schep de kikkererwten erdoor.
4 Verdeel de bloemkool over de
borden (of doe het in potten). Verdeel
achtereenvolgens de spinazie en
kikkererwten erover en bestrooi met
de rest van de koriander.

MAAK DEZE LUNCH COMPLEET
met 2 sneetjes volkorenbrood besmeerd met geprakte avocado (1 stuk)
en een gekookt ei (in plakjes)p.p.

Avondeten

bieflapjes met spruiten en zoete-aardappelpuree
2 PERS.

15 MIN.

LACTOSEVRIJ

500 g zoete aardappel 250 g kleine spruiten (schoongemaakt)
2 el milde (olijf)olie
1 el walnoten
el grove mosterd
1 Schil de aardappelen, snijd in gelijke
stukken en kook ze in 10 min. gaar.
Kook de spruiten in een andere pan in 6
min. beetgaar.
2 Dep ondertussen het vlees droog met
keukenpapier en bestrooi met peper en
eventueel zout. Verhit de olie in een
koekenpan en bak het vlees in 5 min.
goudbruin. Keer halverwege. Neem uit
de pan en dek af met aluminiumfolie.
Hak de walnoten grof.

150 g bieflappen

3 Giet de spruiten af en schep om met
de mosterd en walnoten. Giet de
aardappelen af en stamp met een
pureestamper tot een grove puree.
Breng op smaak met peper. Serveer de
bieflapjes met de zoete-aardappelpuree en spruiten.

dag 6

Avondeten

Witte bonen in tomaten-saus
met bloemkool en gegrilde kip
2 PERS.

30 MIN.

+20 MIN. OVENTIJD

LACTOSEVRIJ

Lunch

Havermoutpap met fruit en walnoten
2 PERS.

10 MIN.

VEGETARISCH

500 ml halfvolle melk (pak 1 liter, De Zaanse Hoeve)
50 g havermout 1 portie fruit
30 g walnoten
1 Breng de melk aan de kook. Roer de havermout erdoor en
laat 2 min. op laag vuur koken. Haal de pan van het vuur en laat
5 min. staan.
2 Snijd ondertussen het fruit in stukjes en hak de walnoten
grof. Verdeel de havermout over 2 kommen en garneer met het
fruit en de walnoten.

bloemkool 1 tl vadouvan
tl uienpoeder
1 el
blik gepelde tomaten (à 400 g,)
milde (olijf)olie 1 ui
blikje tomatenpuree (à 68 g)*
blik witte bonen
(à 800 g) 150 g kiphaasjes

Lunch

Boterham met groenteomelet
2 PERS.

15 MIN.

ZONDER VLEES/VIS

el milde (olijf)olie 75 g fijne soepgroente
2 witte
4 sneetjes volkorenbrood 2 el ricotta
scharreleieren
1 Verhit de olie in een koekenpan en bak de groente 5 min.
op middelhoog vuur. Breng op smaak met peper. Klop ondertussen de eieren los en schenk over de groente. Doe de deksel
op de pan en laat in 5 min. op laag vuur gaar worden. Neem de
omelet uit de pan en snijd in kwarten.
2 Bestrijk 2 sneetjes volkorenbrood elk met 1 el ricotta, verdeel
de omelet erover en dek af met nog 2 sneetjes brood.

MAAK DEZE LUNCH COMPLEET
met 2 volkorencrackers besmeerd met 2 el zuivelspread (kruiden) p.p.

WERKDAG?
Bak de omelet een avond ervoor en laat ‘m afkoelen. Maak er
met het brood een sandwich van, Verpak in plastic folie en bewaar
gekoeld tot gebruik.

1 Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel de bloemkool in
roosjes. Doe in een ovenschaal en bestrooi met de vadouvan
en uienpoeder. Besprenkel met een el olie en schep om.
Rooster in de oven in ca. 15-20 min. beetgaar.
2 Snipper ondertussen de ui. Verhit een el olie in een
kookpan en bak de ui 5 min. op laag vuur. Voeg de gepelde
tomaten en tomatenpuree toe en verwarm 7 min. op
middelhoog vuur. Duw de tomaten met een houten lepel in
kleinere stukjes. Doe ondertussen de witte bonen in een zeef,
spoel af en laat uitlekken. Voeg toe aan de saus en verwarm
nog 7 min.
3 Verhit een grillpan. Bestrijk de kiphaasjes met de rest van de
olie en gril in 5 min. gaar. Keer af en toe. Serveer de bloemkool
met de witte bonen in tomatensaus en de gegrilde kip.
*Dit is een ‘dagkeuze’ en past niet in de Schijf van Vijf.
Wil je eten volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum,
dan kun je per dag 3 tot 5 keer iets kleins (de ‘dagkeuze’)
buiten de Schijf kiezen.

dag 7

Lunch

Erwtensoep met prei en munt
(voor 2 dagen)
2 PERS.

50 MIN.

VEGANISTISCH

GLUTENVRIJ

LACTOSEVRIJ

Ontbijt

bananenpannenkoekjes met
walnoten
4 STUKS

15 MIN.

VEGETARISCH

GLUTENVRIJ

1 rijpe banaan
2 witte scharreleieren
1 el milde (olijf)olie
40 g walnoten

tl kaneel

1 Snijd de banaan in stukken en doe samen met de
eieren en kaneel in een hoge beker. Pureer met een
staafmixer tot een glad mengsel.
2 Verhit de olie in een koekenpan met antiaanbaklaag
en schep er 2 porties beslag van Ø 8 cm in. Bak de
pannenkoekjes in ca. 5 min. goudbruin en gaar. Keer
halverwege. Bak zo ook de andere 2 pannenkoekjes.
3 Hak ondertussen de walnoten grof, strooi over de
pannenkoekjes en serveer.

Tussendoortje

Portie snackgroente
Ga voor de snoepgroente die jij lekker vindt!
Snoeptomaatjes zijn heerlijk zoet, maar denk ook eens
aan kleine komkommers, snoeppaprika's en worteltjes.

1 ui (gehalveerd) 1 laurierblaadje 350 g spliterwten (pak 500 g)
1 knolselderij
2 preien (gewassen) 4 g verse munt 200 g tuinerwten
2 el (arachide)olie
1 Verhit een antiaanbakpan zonder olie of boter en bak de ui op de
snijkanten 8 min. op middelhoog
vuur. Hij mag zwart worden.
2 Breng ondertussen in een
soeppan 1.5 liter water met het
laurierblaadje en de spliterwten
aan de kook. Laat met de deksel
op de pan 20 min. zachtjes koken.
Voeg na 8 min. de ui toe.
3 Schil ondertussen de knol
selderij en snijd in blokjes van
1 cm. Snijd de prei in dunne halve
ringen. Snijd de muntblaadjes fijn
en houd enkele blaadjes apart.
4 Verwijder de ui uit de pan. Voeg
de helft van de knolselderij, de
van de prei, de munt en de tuin
erwten toe. Laat nog 20 min.

koken tot de groenten gaar zijn.
Roer regelm atig. Verhit ondertussen de o lie in een koekenpan en
bak de rest van de knolselderij
15 min. op middelhoog vuur. Breng
op smaak met peper.
5 Neem de soeppan van het vuur,
verwijder het laurierblad en pureer de soep met een staafmixer.
Breng op smaak met peper en
eventueel zout. Schep de helft van
de soep in 2 kommen en verdeel
de knolselderij, de rest van de
prei en de achtergehouden munt
erover. Laat de rest van de soep
afkoelen en vries eventueel in als
avondmaaltijd voor dag 9 (vega
optie).

MAAK DEZE LUNCH COMPLEET
met 1-2 sneetjes Brabants roggebrood besmeerd met 5 g margarine
en belegd met 20 g belegen 30+ kaas p.p. Het recept is dan niet meer
glutenvrij, lactosevrij en veganistisch.

WERKDAG?
AH Snoepgroente
tomaat, 200 g
Kijk voor de actuele
prijs in de winkel

Maak de soep de avond van tevoren. Verwarm ’s ochtends (bijv. in de
magnetron) en neem ’m mee in een thermosfles. Verpak de garnering
apart en voeg die last minute toe.

Avondeten

macaroni-broccoli-schotel
uit de oven
2 PERS. 20 MIN. +20 MIN. OVENTIJD
ZONDER VLEES/VIS

VOORAF TE MAKEN

1 ui
2 el milde (olijf)olie 1 blik
tomatenb lokjes (400 g) 150 g volkoren
macaroni 250 g broccoliroosjes
50 g 30+ belegen kaas (stukje)
tl paprikapoeder
1 Verwarm de oven voor op 180 °C.
Snipper de ui. Verhit de olie in een koekenpan en bak de ui 3 min. Voeg de tomatenblokjes toe en laat de saus op laag vuur
10 min. koken. Breng op smaak met peper.
2 Kook ondertussen de macaroni 4 min.
en giet af. Kook de broccoliroosjes 2 min.
en giet af.
3 Meng de macaroni en broccoli met
van de saus en verdeel over een
ovens chaal. Schenk de rest van de saus
erover.
4 Rasp de kaas. Bestrooi de ovenschotel
met de kaas en paprikapoeder. Bak de
schotel ca. 20 min. in de oven.
Je kunt de ovenschotel 6 uur van tevoren
bereiden. Maak ‘m helemaal klaar om
in de oven te zetten. Bewaar afgedekt in
de koelkast. Bak ca. 30 min. in een
voorverwarmde oven op 180 °C. Dek af
met aluminiumfolie als de schotel te
donker wordt.

dag 7

Ontbijt

Yoghurt met ontbijtgranen
2 PERS.

5 MIN.

VEGETARISCH

400 g Griekse yoghurt 0%
8 el muesli natural

2 bananen

Tussendoortje

dag 8

Cappuccino gemaakt
met halfvolle melk
+ portie fruit

1 Doe de yoghurt in 2 kommen. Snijd de
bananen in plakjes.
2 Verdeel de muesli en banaan over de
yoghurt.

TIP
Ook lekker met appel en blauwe bessen.

Lunch

Snelle tomatensoep
2 PERS.

5 MIN.

VEGETARISCH

Haal ’s ochtends de ingevroren soep van dag 2 uit de vriezer.
Verwarm de soep in een pannetje op laag vuur en verdeel over
2 kommen. Bestrooi met 4 in reepjes gesneden
basilicumblaadjes. Besmeer 2 volkorenbolletjes met
plantaardige margarine en serveer bij de soep.

WERKDAG?
Verwarm de soep ‘s ochtends (bijv. in de magnetron)
en neem ‘m mee in een thermosfles.

MAAK DEZE LUNCH COMPLEET
met 1 volkorenboterham besmeerd met 5 g margarine
en belegd met 30 g belegen 30+ kaas en een avocado
(in plakjes) p.p.

Avondeten
Linzen-makreelsalade
met avocado en ei
2 PERS.

20 MIN.

GLUTENVRIJ

2 witte scharreleieren 1 eetrijpe avocado
courgette 1 bosuitje
1 el milde (olijf)olie
citroen 1 tl dijonmosterd* 1 blik linzen
(400 g) 100 g spinazie (zak) 150 g gerooktemakreelfilet (schaal)

LACTOSEVRIJ

1 Kook de eieren 7 min. Laat
schrikken onder koud stromend
water, pel ze en halveer.
2 Snijd ondertussen de avocado
overlangs doormidden. Verwijder de
pit, schep het vruchtvlees met een
lepel uit de schil en snijd in de
breedte in plakjes. Snijd de
courgettes in plakjes van een cm.
Snijd de bosui in dunne ringetjes.
3 Verhit een el olie in een
koekenpan en bak de courgette
in 5 min. goudbruin. Pers de
citroen uit. Meng een el citroensap met de mosterd en de rest
van de olie en breng de dressing
op smaak met peper.

4 Spoel de linzen af en laat
uitlekken. Doe de spinazie in een
grote schaal. Verdeel hierover de
linzen, courgetteplakjes, avocado,
bosui en eieren. Verdeel de
makreel in stukken erover en
besprenkel met de dressing.
*Dit is een ‘dagkeuze’ en past
niet in de Schijf van Vijf. Wil je
eten volgens de richtlijnen van
het Voedingscentrum, dan kun
je per dag 3 tot 5 keer iets
kleins (de ‘dagkeuze’) buiten
de Schijf kiezen.

dag 9

Ontbijt

Volkorenboterham met
pindakaas en banaan
2 PERS.

10 MIN.

VEGANISTISCH

LACTOSEVRIJ

2 sneetjes volkorenbrood
40 g 100% pindakaas
1 banaan
1 Bestrijk het brood met de pindakaas.
2 Pel de banaan en snijd in de lengte in
plakken. Verdeel dit over het brood.

Lunch

Volkorentoast met avocado
2 PERS.

15 MIN.

VEGANISTISCH

LACTOSEVRIJ

4 sneetjes volkorenbrood
20 g plantaardige margarine
50 g cherrytomaten 1 eetrijpe avocado evt. 30 g milde
kiemgroente

MAAK DEZE LUNCH COMPLEET
met een beker karnemelk (150 ml) p.p.
Het recept is dan niet meer lactosevrij en veganistisch.

1 Rooster eventueel de sneetjes brood en bestrijk ze met de
margarine. Snijd ondertussen de tomaten in kwarten.
2 Snijd de avocado overlangs doormidden en verwijder de pit.
Schep met een lepel het vruchtvlees eruit en snijd in dunne partjes.
3 Verdeel de sneetjes toast over de borden. Verdeel de avocado erover
en bestrooi met peper. Verdeel de tomaat en eventueel kiemgroenten
erover en serveer.

Avondeten

Varkensfiletreepjes, kerriebloemkool en knolselderijpuree
2 PERS. 30 MIN. +20 MIN. OVENTIJD

200 g kruimige aardappelen 400 g knolselderij
1 el milde (olijf)olie
1 tl kerrie 400 g bloemkoolroosjes 1/3 bakje platte peterselie (à 15 g)
260 g varkensfiletlapjes
50 ml halfvolle melk (pak 1 liter, De Zaanse Hoeve)
ovenschaal (15 x 20 cm)
1 Verwarm de oven voor op 200 C.
Schil de aardappelen en knolselderij,
snijd in gelijke stukken en kook in
water in 20 min. gaar.
2 Meng ondertussen de olie met de
kerrie. Halveer de grotere bloemkoolroosjes en doe alle roosjes in een
ovenschaal. Schep om met
1 el kerrieolie en bak ca. 20 min.
in het midden van de oven. Schep
halverwege om. Besprenkel eventueel na 10 min. met extra kerrieolie als
de bloemkool te droog wordt.
3 Snijd ondertussen de peterselie
fijn. Verhit een grillpan zonder olie of
boter. Bestrijk de varkensfiletlapjes

met de rest van de kerrieolie en
bestrooi met peper. Gril het vlees in
de grillpan in 8 min. goudbruin en
gaar. Keer halverwege. Neem uit de
pan, snijd in repen en houd warm
onder aluminiumfolie.
4 Giet de aardappelen en knolselderij af. Voeg de melk toe en stamp
met een pureestamper tot puree.
Schep de peterselie erdoor en breng
op smaak met peper. Serveer met de
varkensfiletreepjes en bloemkoolroosjes.

Ontbijt

Havermoutpap met fruit en walnoten
2 PERS.

10 MIN.

dag 10

Avondeten

Dahl met spinazie
2 PERS.

VEGETARISCH

40 MIN.

VEGETARISCH

500 ml halfvolle melk (pak 1 liter, De Zaanse Hoeve)
50 g havermout 1 portie fruit
30 g walnoten
1 Breng de melk aan de kook. Roer de havermout erdoor en
laat 2 min. op laag vuur koken. Haal de pan van het vuur en
laat 5 min. staan.
2 Snijd ondertussen het fruit in stukjes en hak de walnoten
grof. Garneer de havermout met het fruit en de walnoten.

150 g rode linzen 1 tl kurkuma
blik gepelde tomaten (à 400 g)
1 ui 1 teen knoflook 1 rode peper 1 cm verse gember
bakje koriander (à 15 g) 1 el milde (olijf)olie 1 tl garam masala
(specerijenmelange) 1 tl komijn 1 tl mosterdzaad 150 g spinazie
1 Doe de linzen, kurkuma, tomaten
en 500 ml water in een pan en
breng aan de kook. Draai het vuur
laag, doe de deksel op de pan en
laat 10 min. stoven.
2 Snijd ondertussen de ui in halve
ringen en de knoflook fijn. Snijd het
steeltje van de rode peper. Halveer
in de lengte en verwijder met een
scherp mesje de zaadlijsten. Snijd
het vruchtvlees fijn. Schil en rasp de
gember en snijd de koriander grof.
3 Verhit de olie in een koekenpan
en fruit de garam masala, komijn

Tussendoortje

Cappuccino
gemaakt met
halfvolle melk
+ portie fruit

en het mosterdzaad 2 min. op laag
vuur. Voeg de ui, knoflook, gember
en rode peper toe en bak 10 min.
mee. Roer regelmatig. Voeg het
mengsel toe aan de linzen en stoof
nog 10 min. mee. Roer af en toe.
4 Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie of boter en laat
hierin de spinazie in delen slinken.
Roer door de linzen en garneer met
de koriander. Serveer direct.

Lunch

Spinazie, ei en avocado met geroosterd brood
2 PERS.

15 MIN.

ZONDER VLEES/VIS

2 witte scharreleieren 100 g spinazie 200 g cottagecheese
bakje tuinkers
4 tomaten
avocado 2 tl extra vierge olijfolie
2 sneetjes volkorenbrood
10 g margarine
1 Kook de eieren in 8 min. hard en laat
schrikken onder koud stromend water.
Pel de eieren en prak met een vork.
2 Verdeel de spinazie over de borden
en verdeel daar de cottagecheese,
tuinkers en het eikruim over.
3 Halveer de tomaten en verdeel
over de borden. Snijd de avocado in de
lengte doormidden en verwijder de pit.
Snijd de halve avocado in plakjes en

verdeel over de spinazie. Besprenkel
met de olie en breng op smaak met
peper.
4 Rooster eventueel het brood,
besmeer met de margarine en
serveer bij de salade.

MAAK DEZE LUNCH
COMPLEET
met 2 mandarijnen p.p.

