
Disclaimer Dit boekje is ontwikkeld voor het 7-dagen-gezond-programma. 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 ze door iets wat je wel verdraagt. In sommige recepten zit een ‘dagkeu-
ze’. Een dagkeuze 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. Albert Heijn 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige nadelige gevolgen die door het gebruik van dit boekje ontstaan. Het 7-dagen-gezond-programma heeft als doel 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 veroorzaakt of verband houdend 
met enig gebruik van dit boekje kunnen Albert Heijn, MPG. en andere informatieleveranciers niet aansprakelijk worden gesteld.



dag 1

1  Kook de rijst volgens de aanwij-
zingen op de verpakking. Verhit 
de olie in de hapjespan en bak het 
gehakt met de Mexicaanse bonen-
kruiden en peper in 5 min. rul. Snip-
per ondertussen de uien. Verwijder 
de steelaanzet en zaadlijsten van 
de paprika en snijd het vruchtvlees 
in kleine stukjes. Voeg de ui en 
paprika toe en bak nog  
5 min. op middelhoog vuur. 
2  Doe ondertussen de bonen in 
een vergiet, spoel af onder koud 
stromend water en laat uitlekken. 
Voeg de bonen en tomatenblokjes 
toe aan het gehakt. Breng aan de 
kook en laat 5 min. zachtjes koken. 
Breng op smaak met peper. 

3  Klop de zuivelspread los met wat 
zwarte peper. Verdeel de rijst over  
2 diepe borden. Verdeel de helft 
van de chili con carne en helft van 
de zuivelspread erover. Bewaar 
de rest van de chili con carne en 
zuivelspread voor de lunch op dag 2. 
Of vries de rest in (zonder de zuivel-
spread). Laat dan wel eerst afkoelen. 

VEGATIP
Vervang het rundergehakt door 
mais uit blik. Voeg als topping 
plakjes avocado toe.

TIP
Lekker met verse koriander 
en limoen. 

Avondeten
Gezonde chili con carne

2 PERS. 25 MIN. GEZOND

Ontbij t
Havermoutpap met gedroogde abrikoos

2 PERS. 15 MIN. GEZOND

 4 gedroogde abrikozen   300 ml halfvolle melk 
(pak 1 liter, De Zaanse Hoeve)   50 g grove havermoutvlokken  
 1 sinaasappel  2 el ongebrande amandelen 

1  Doe de havermout en melk in een steelpan en breng aan de 
kook. Laat al roerend op laag vuur 10 min. inkoken tot pap.
2  Snijd ondertussen de gedroogde abrikozen in reepjes.  
Snijd met een scherp mes de schil en het witte vlies van de  
sinaasappel en snijd de sinaasappelpartjes tussen de vliesjes uit. 
Hak de amandelen grof. 
3  Verdeel de havermoutpap, sinaasappel, abrikozen en amande-
len over de borden. Serveer direct.

TIP
Abrikozen en amandelen over? Neem deze mee als tussendoortje!  150 g zilvervliesrijst   1 el milde (olijf)olie   300 g mager 

rundergehakt  4 el Mexicaanse bonenkruiden   2 uien  1 rode 
paprika  2 potten kidneybonen (pot à 400 g)   2 blikken biologische 
tomatenblokjes (blik à 400 g)   200 g zuivelspread (White Lady)

Lunch
Omeletwraps 
 
2 PERS. 15 MIN. GEZOND

1  Rasp de gele schil van de halve 
citroen. Snijd de veldsla grof.  
Doe de cottagecheese met het 
citroenrasp en de helft van de 
veldsla in een hoge beker en 
pureer met een staafmixer. Snijd  
de gerookte zalm in reepjes.  
Klop de eieren los met de melk en 
zalmkruiden.
2  Verhit de helft van de olie in de 
koekenpan en bak de helft van het 
eimengsel op middelhoog vuur 
2 min. tot het ei stolt. Keer om. 
Bak de andere kant een  min. 
Neem de omelet uit de pan en  

leg op een bord. Bak zo ook de 
andere omelet met de rest van  
de olie. Verdeel het cottage- 
cheesemengsel over de 
omeletten. Laat 5 cm van de rand 
vrij. Verdeel de zalm en de rest  
van de veldsla erover. Rol de 
omeletwraps op en halveer ze.

TIP
Gebruik de rest van de citroen om 
je water mee op smaak te brengen. 

TIP
Lekker met een salade. 

    citroen (schoongeboend)   40 g veldsla   100 g cottage cheese (bakje 200 g)  
 50 g gerookte zalm  3 witte scharreleieren   2 el halfvolle melk  (pak 1 liter,  

De Zaanse Hoeve)   2 tl Euroma Scandinavische kruiden voor zalm   2 tl (arachide)olie



dag 2

 2 porties chili con carne (zie recept 
avond 1)  2 volkorentortillawraps  

1  Verwarm de oven voor op 180 C. Verdeel 
de chili con carne over de wraps, rol de  
wraps strak op en leg in een ovenschaal.
2  Bak de wraps ca. 25 min. in het midden 
van de voorverwarmde oven.

Lunch
Gezonde chili con carne wrap
2 PERS. 5 MIN. +25 MIN. OVENTIJD GEZOND

TIP
Het beleg in dit gerecht 
bestaat uit de restjes van 
lunch dag 1.

VEGATIP
Vervang de gerookte zalm 
door plakjes tomaat. 
Bestrooi met versgemalen 
zwarte peper.

TIP
Bewaar de tortillawraps 
in de vriezer voor de 
lunch op dag 7.

TIP
Geen oven? Je kunt zowel de 
wraps als de chili con carne 
opwarmen in een pan of in  
de magnetron.

Ontbij t
Volkorensandwich met cottagecheese, 
gerookte zalm & veldsla
2 PERS. 10 MIN. GEZOND

 4 sneetjes vloerbrood volkoren   
 100 g cottage cheese (bakje 200 g)
 50 g gerookte zalm  40 g veldsla

1 Rooster de sneetjes brood.  
2 Verdeel de cottagecheese, de helft 
van de veldsla en gerookte zalm over 
2 sneetjes. Bedek met de rest van de 
sneetjes. 
3 Snijd de sandwich schuin door. 
Serveer met de rest van de veldsla.

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

Tussendoort je
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.

TIP
Lekker met een glas 
karnemelk.



Avondeten
Gevulde courgette met 
couscous & amandelen
2 PERS. 25 MIN. +25 MIN. OVENTIJD GEZOND

 3 courgettes    pot witte kaasblokjes 
45+ in olie (à 265 g, Apetina)    el ras 
el hanout (specerijenmelange)   200 g 
volkoren couscous   3 el amandelschaafsel   

 1 citroen (schoongeboend)   15 g verse 
koriander  2 tl gemalen koriander  

 2 tl gemalen kaneel

1  Verwarm de oven voor op 180 C. Halveer 
de courgettes in de lengte en hol uit met een 
lepel. Snijd het uitgelepelde vruchtvlees fijn, 
laat uitlekken in een zeef en houd apart. Laat 
de witte kaas uitlekken, maar bewaar de olie. 
2  Leg de courgettes op een met bakpapier 
beklede bakplaat. Meng 1 el olie (uit het potje 
witte kaas) met de ras el hanout, bestrijk de 
courgettes rondom met de olie en bestrooi 
met peper. Bak ca. 25 min. in het midden van 
de oven.
3  Doe ondertussen de couscous in een kom, 
schenk 250 ml kokend water erover en laat 
10 min. staan. Verhit een koekenpan zonder 
olie of boter en rooster het amandelschaafsel 
3 min. op middelhoog vuur. Laat afkoelen op 
een bord. Rasp de gele schil van de citroen en 
pers 1 helft uit. Snijd de andere helft in 
plakjes. Snijd de verse koriander grof. Roer de 
couscous los met een vork.
4  Meng 2 el olie (uit het potje witte kaas), 
gemalen koriander, kaneel, verse koriander, 
het gesneden vruchtvlees en citroenrasp en 
-sap door de couscous. Breng op smaak met 
peper. Vul 4 courgettehelften met de helft van 
de couscous, verdeel de helft van de witte 
kaas erover en garneer met de helft van het 
amandelschaafsel. Serveer met de citroen-
plakjes. 

TIP
Snijd de rest van de courgettehelften in 
blokjes. Schep om met de rest van de 
couscous, rest van de witte kaas, rest van het 
amandelschaafsel en twee citroenplakjes. 
Bewaar in de koelkast als lunch voor dag 3.

dag 2dag 2



dag 3

Ontbij t
Snelle pangranola met yoghurt 
& sinaasappelpartjes

2 PERS. 15 MIN. +15 MIN. WACHTTIJD GEZOND

 75 g grove havermoutvlokken   ½ el (arachide)olie 
 40 g onge brande hazelnoten   1 tl koek- en speculaaskruiden 
 40 g gojibes moerbei en pitten*   1 sinaas appel  
 250 ml Griekse yoghurt 0%

Avondeten
Ovengeroosterde pompoen- 
stamppot met rode ui & lichtpittige kip

2 PERS. 20 MIN. +10 MIN. OVENTIJD GEZOND

 500 g kruimige aardappelen  150 g winterpeen  1 rode ui  
 200 g pompoenstukjes   1½ el (arachide)olie   el Euroma  

ras el hanout  200 g kipdijfilet (schaal ca. 350 g)    el harissa 
(Le Phare du Cap Bon)*

Lunch
Couscoussalade 
met courgette 
& witte kaas

2 PERS. 1 MIN. GEZOND

 2 porties couscous-
salade met courgette-
blokjes (hoofdgerecht 
dag 2)

1  Doe de havermoutvlokken in een koekenpan met antiaanbaklaag 
en rooster samen met de olie op laag vuur 8 min. Roer regelmatig. 
Hak ondertussen de hazelnoten grof en voeg met de koekkruiden 
toe aan de vlokken. Rooster 5 min. mee.
2  Laat de granola op een bord in 15 min. afkoelen tot kamertempe-
ratuur. Meng de gojibes moerbei en pitten erdoor.
3  Snijd ondertussen met een scherp mes de schil en het witte 
vlies van de sinaasappels en snijd de sinaas appelpartjes tussen de 
vliesjes uit.
4  Verdeel de yoghurt over 2 kommetjes, verdeel de sinaasappel-
partjes en helft van de granola erover. 
 *Dit is een ‘dagkeuze’ en past niet in de Schijf van Vijf. Wil je eten 
volgens de richtlijnen van het Voedings centrum, dan kun je per dag 
3 tot 5 keer iets kleins (de ‘dagkeuze’) buiten de Schijf kiezen.

1  Verwarm de oven voor op 200 C. Schil de aardappelen, snijd 
in gelijke stukken van 2 cm en kook in water in 15 min. gaar.
2  Schil ondertussen de winterpenen met de dunschiller. Snijd 
de winterpenen in blokjes van een  cm (brunoise). Snijd de ui in 
8 parten. Verdeel de winterpeen, ui en pompoenstukjes over een 
met bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel met 1 el olie en 
bestrooi met de ras el hanout. Rooster de groenten ca. 10 min. 
in het midden van de oven.
3  Smeer de kip in met de harissa. Verhit de rest van de olie in 
een koekenpan en bak de kip op middelhoog vuur in 10 min. 
goudbruin en gaar. Keer halverwege.
4  Giet de aardappelen af, laat goed uitlekken en vang  
100 ml kookvocht op. Voeg het kookvocht toe en stamp tot een 
grove puree. Haal de groenten uit de oven en schep voorzichtig 
door de puree. Breng op smaak met peper.
5  Verdeel de stamppot over 2 borden en verdeel de kip erover
 *Dit is een ‘dagkeuze’ en past niet in de Schijf van Vijf. Wil je eten 
volgens de richtlijnen van het Voedings centrum, dan kun je per 
dag 3 tot 5 keer iets kleins (de ‘dagkeuze’) buiten de Schijf 
kiezen.

TIP
Bewaar de rest van de granola en de rest van de yoghurt voor het 
ontbijt op dag 4.

TIP
Snijd de rest van de kip in 
reepjes. Bestrooi met peper. 
Verhit een  el olie in een 
koekenpan en bak de kip op 
hoog vuur in ca. 4 min. gaar. 
Laat afkoelen en bewaar in 

de koelkast voor de lunch op 
dag 5. 

VEGATIP
Vervang de kip door zachte 
geitenkaas & geroosterde 
ongezouten pecannoten.



 dag  

 300 g winterpeen   400 g pastinaak   5 cm verse gember   
 2 tenen knoflook   1 rode peper   1 sjalot   1 el Euroma 

Original spices by Jonnie Boer soto (potje 65 g)   2 el arachide-
olie  2 witte scharreleieren   200 g volkorennoedels (Go-Tan)  

 150 g spinazie  

1  Schil de winterpeen en snijd in blokjes van 1 cm. Schil  
de pastinaak, halveer in de lengte en snijd in halve plakjes. 
2  Schaaf de schil van de gember (dit gaat gemakkelijk met een 
theelepeltje) en snijd fijn. Snijd de knoflook fijn. Snipper het 
sjalotje. Verwijder de steelaanzet van de rode peper en snijd 
in ringen.
3  Doe de gember, knoflook, sjalot, rode peper, olie en sotokruiden 
in het hakmolentje van de staafmixer en mix tot een currypasta.
4  Kook ondertussen de eieren 6 min. Laat schrikken, pel  
en halveer ze. Kook de noedels volgens de aanwijzingen op  
de verpakking.
5  Verhit ondertussen een wok of grote hapjespan zonder boter of 
olie en fruit de currypasta 2 min. op hoog vuur. Voeg de peen en 
pastinaak toe en roerbak 5 min. op middelhoog vuur mee. Voeg 
de spinazie (in delen) toe en laat slinken. Voeg 200 ml water toe 
en roer goed door.
6  Verdeel de helft van de noedels over 2 borden, verdeel de helft 
van de groentecurry erover. Leg de eitjes erop.

TIP
Verdeel de rest van de noedels en curry voor de lunch van 
dag 5 over 2 hittebestendige potten of bakjes. Sluit af en 
zet koel weg.

Avondeten
Pittige groenteroerbak met noedels 
2 PERS. 30 MIN. GEZOND

Lunch
Volkorentosti met biet & geitenkaas
2 PERS. 10 MIN. GEZOND

 
 4 sneetjes vloerbrood volkoren   100 g zachte geitenkaas
 100 g biet julienne   1 el balsamicoazijn*  15 g ongebran-

de walnoten 

1  Verkruimel de geitenkaas en verdeel over de helft van de 
sneetjes brood. Meng de bietjes met de balsamico en verdeel 
over de geitenkaas. Hak de walnoten grof en verdeel erover.
2  Dek af met de rest van de sneetjes brood en druk aan. Bak 
de tosti’s in het tosti-ijzer. Snijd schuin doormidden en 
serveer direct.
 *Dit is een ‘dagkeuze’ en past niet in de Schijf van Vijf. Wil je  
eten volgens de richtlijnen van het Voedings centrum, dan kun 
je per dag 3 tot 5 keer iets kleins (de ‘dagkeuze’) buiten de 
Schijf kiezen.

Ontbij t
Eet de snelle pangranola met yoghurt 
& sinaasappelpartjes van dag 3



dag 5

1  Verwarm de oven voor op 200 C. 
 Dep de kikkererwten droog 
met keukenpapier. Meng met de 
paprikapoeder, peper en  een   
van de olie op een met bakpapier 
beklede bakplaat. Rooster ca. 
15 min. in het midden van de 
voorverwarmde oven.
2  Schil ondertussen de knolselderij 
en snijd in gelijke stukken van  
2 x 2 cm. Snipper de ui en snijd de 
knoflook fijn. Halveer de grotere 
bloemkoolroosjes. Ris de blaadjes 
van de takjes tijm.
3  Verhit de rest van de olie in 
een soeppan met dikke bodem. 
Fruit de ui 3 min. Voeg de knol-
selderij, bloemkool, knoflook en 
tijm toe en bak 2 min. op  
middelhoog vuur mee. Voeg  
1.2 liter water en de bouillon-

tablet toe, breng aan de kook 
en laat 10 min. zachtjes koken. 
Pureer de soep met een staaf-
mixer tot een gladde massa. 
Verdeel de helft van de soep over 
2 kommen. Garneer met de helft 
van de geroosterde kikkererwten. 
Serveer met het stokbrood.
 *Dit is een ‘dagkeuze’ en past niet 
in de Schijf van Vijf. Wil je eten 
volgens de richtlijnen van het 
Voedings centrum, dan kun je per 
dag 3 tot 5 keer iets kleins (de 
‘dagkeuze’) buiten de Schijf 
kiezen.

TIP
Bewaar de rest van de soep en 
kikkererwten (de kikkererwten in 
een luchtdicht zakje of bakje apart 
van de soep) voor de lunch op dag 6.

Avondeten
Knolselderij-bloemkoolsoep met 
geroosterde kikkererwten
2 PERS. 25 MIN. +15 MIN. OVENTIJD GEZOND VEGETARISCH

Ontbij t
Chocopap met banaan en hazelnoot

2 PERS. 15 MIN. GEZOND

 50 g grove havermoutvlokken   300 ml halfvolle melk 
(pak 1 liter, De Zaanse Hoeve)  2 bananen   2 el ongebrande 
hazelnoten  2 el cacaopoeder*

1  Doe de havermout en melk in een steelpan en breng aan de 
kook. Laat al roerend op laag vuur in 10 min. inkoken tot een pap. 
Snijd ondertussen de bananen in de lengte in plakjes en hak de 
hazelnoten grof. Roer de cacaopoeder door de havermoutpap. 
2  Verdeel de pap over de kommen en verdeel de banaan en noten 
erover. Lekker met chiazaad.
 *Dit is een ‘dagkeuze’ en past niet in de Schijf van Vijf. Wil je eten 
volgens de richtlijnen van het Voedings centrum, dan kun je per 
dag 3 tot 5 keer iets kleins (de ‘dagkeuze’) buiten de Schijf 
kiezen.

TIP
‘s Morgens geen tijd? Meng dehavermout en melk ’s avonds en 
zet een nacht in de koelkast (overnight oats). Voeg ’s ochtends de 
toppings toe.

 1 blik kikkererwten (200 g)  1 el paprikapoeder   3 el milde (olijf)olie 
 1 knolselderij   1 ui   2 tenen knoflook   400 g bloemkoolroosjes   
  bakje verse tijm (à 15 g)    1 groente bouillon tablet minder zout*  

  1 robuust volkorenstokbrood (afbak, AH Biologisch)

Lunch
Noedelsoep to-go 
 
2 PERS. 5 MIN. +5 MIN. WACHTTIJD GEZOND

1  Verdeel de kipdij over de noedels en curry. Verkruimel het 
bouillonblokje erover. Vul de potten met kokend water. Laat 5 min met de 
deksel erop staan en serveer.
 *Dit is een ‘dagkeuze’ en past niet in de Schijf van Vijf. Wil je eten 
volgens de richtlijnen van het Voedings centrum, dan kun je per 
dag 3 tot 5 keer iets kleins (de ‘dagkeuze’) buiten de Schijf kiezen.

 2 porties gebakken kipdij (avondeten dag 3)   2 potten of bakjes noedels 
en curry (avondeten dag 4)     groentebouillontablet minder zout*



dag 6Ontbij t
Bananenpannen koekjes met 
pecannoten
2 PERS. 15 MIN. GEZOND

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 15 g margarine in een 
koekenpan en bak 3 pannenkoekjes 
van Ø 8 cm in ca. 5 min. goudbruin en  

gaar. Keer halverwege. Bak zo met 
15 g margarine en de rest van het 
mengsel nog 3 pannenkoekjes. 
3  Hak ondertussen de pecannoten 
grof,  strooi over de pannenkoekjes 
en serveer.

Avondeten
Vegetarische pasta met tomatensaus 
& mozzarella

Lunch
Knolselderij-bloemkoolsoep met 
geroosterde kikkererwten 

2 PERS. 5 MIN. VEGETARISCH GEZOND

 1 courgette  1 teen knoflook  5 g verse Italiaanse kruidenmix 
(bakje 20 g)  1 el milde (olijf)olie   blik gepelde tomaten in  
tomatensaus (à 400 g)   50 g mini-mozzarellabolletjes 
(zakje 150 g)   250 g koelverse linguine integrali 
(schaal, AH Biologisch)

1  Snijd de courgette in blokjes 
van 1 cm. Snijd de knoflook 
fijn. Haal de blaadjes van de 
Italiaanse kruiden en snijd ze 
fijn.
2  Verhit de olie op laag vuur 
en bak de courgette samen 
met de knoflook 2 min. Voeg de 
fijngesneden kruiden en de 
gepelde tomaten met saus toe. 
Breng aan de kook, zet het vuur 

laag en laat op laag vuur  
10 min. zachtjes koken. Druk 
de tomaten stuk met een 
houten lepel.
3  Halveer ondertussen de 
mozzarellabolletjes. Kook de 
linguine beetgaar volgens de 
aanwijzingen op de verpakking 
en giet af. Meng de pasta met 
de saus en de mozzarella- 
bolletjes.

 2 porties soep   2 porties geroosterde kikkererwten

1  Verwarm 2 porties knol selderij-bloemkoolsoep (hoofdgerecht 
dag 5) in de  magnetron of in een pan  op laag vuur. 
2  Verdeel over 2 kommen en garneer met 2 porties geroosterde 
kikkererwten (hoofdgerecht dag 5).

TIP
Snijd de rest van het stokbrood (hoofdgerecht dag 5) in sneetjes en 
rooster 5 min. op 200 C in de oven.

 1 banaan   2 witte scharreleieren   tl gemalen 
kaneel  30 g margarine  40 g ongebrande pecannoten

2 PERS. 25 MIN. VEGETARISCH GEZOND



dag 7Ontbij t
Gezonde wentelteefjes met 
gebakken appeltjes
2 PERS. 15 MIN. GEZOND

 1 wit scharrelei  2 tl kaneel  150 ml halfvolle melk (pak 1 liter, De Zaanse 
Hoeve)   4 sneetjes vloerbrood volkoren   1 el (arachide)olie   1 elstarappel

Avondeten
Bloemkool-pastinaakstamppot 
met homemade gehaktballen

2 PERS. 35 MIN. LACTOSEVRIJ GEZOND

Lunch
Tortillapizza met mini-mozzarella 
2 PERS. 10 MIN. +10 MIN. OVENTIJD GEZOND

1  Schil de aardappelen, snijd ze in 
gelijke stukken en kook ze in  
20 min. gaar. Schil de pastinaak en 
snijd in kleine stukken. Halveer grote 
bloemkoolroosjes. Leg beide de 
laatste 10 min. van de kooktijd op de 
aardappelen.
2  Rooster ondertussen de pijn-
boompitten in een koekenpan 
zonder olie of boter en laat afkoelen 
op een bord. Snijd de blaadjes van de 
oregano fijn en meng met (vers- 
gemalen) peper en eventueel zout 
door het gehakt. Maak 2 gelijke 
ballen van het gehakt.

3  Verhit de olie in de kleine braad-
pan of koekenpan en bak de ballen 
in 15 min. op middelhoog vuur 
rondom goudbruin en gaar. Giet de 
aardappelen met de pastinaak en 
de bloemkool af en stamp fijn met 
de pureestamper. Voeg de spinazie 
in delen toe en warm op laag vuur 
goed door. Breng op smaak met 
peper. Serveer de stamppot met de 
gehaktballen en bestrooi met de 
pijnboompitten.

 2 volkoren tortilla wraps    blik gepelde tomaten in 
tomatensaus (à 400 g)   75 g mini-mozzarellabolletjes  
(zakje 150 g)   5 g verse Italiaanse kruiden (bakje 20 g)

1  Verwarm de oven voor op 200 C. 
2  Verdeel de wraps over een met bakpapier beklede bakplaat. 
Snijd de tomaten fijn. Verdeel de tomaten met saus over de 
wraps. Halveer de mini-mozzarellabolletjes en verdeel erover.
3  Haal de blaadjes van de Italiaanse kruiden en snijd fijn. Verdeel 
over de tortillapizza’s.
4  Bak de tortillapizza’s in 10 min. krokant en gaar in het midden 
van de oven. Wissel eventueel de bakplaten halverwege om.

1  Klop het ei los met de helft van de 
kaneel en de melk in een diep bord. 
2  Wentel de sneetjes brood 1 voor  
1 door het eimengsel. 
3  Verhit de helft van de olie in een 
koekenpan en bak de helft van de 
wentelteefjes in 3 min. goudbruin op 
middelhoog vuur. Keer halverwege. 

Herhaal met de rest van de wentel-
teefjes en neem uit de pan.
4  Halveer ondertussen de appel, 
verwijder het klokhuis en snijd in kleine 
blokjes van ca. een  cm. Bak in dezelf-
de koekenpan de appel met het kaneel 
3 min. op middelhoog vuur. Serveer de 
wentelteefjes met de appeltjes.

 250 g iets kruimige aardappelen   200 g pastinaak   
 200 g bloemkoolroosjes   15 g pijnboompitten   3 takjes 

oregano  150 g mager rundergehakt    el milde (olijf)olie 
 100 g babyspinazie 


