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Weekmenu recepten ideetjes  
 
Note: 
1. Dit menu is gemaakt ter inspiratie, achter elke gerecht met vlees of wis staat een à dat geeft 

aan voor welke producten je het op een vegetarische manier kan vervangen.  
2. Daarnaast komen de dagen niet altijd overeen met je WEEKSCHEMA, in je weekschema 

heb ik de volgorde gezet van de verplichte ontbijtjes, probeer je daar zoveel mogelijk aan te 
houden, dit gaat om de inhoud stoffen voor het herstellen van je darmslijmvliezen.  

3. De lunch en dinner in je weekschema die zijn allemaal optioneel, daarmee kan je zoveel 
schuiven als dat je zelf wilt 

4. Tussendoortjes zijn niet verplicht en het is ook niet verplicht om ze niet te eten. Dat is geheel 
aan jezelf 

5. Let op! Bij mij is het niet de bedoeling dat je afvalt (tenzij je dat natuurlijk wel wilt), dus eet 
voldoende en zit geen restrictie op calorie innamen  

 
¨ Peper en zout naar behoefte = natuurlijk snufjes peper en zout 
¨ Witvis = vis kan je vers kopen of je kan ermee je vriezer vullen. Deze vis wordt namelijk op 

zee direct ingevroren dus verse invriezen kan bijna niet 
¨ Kokos yoghurt = van Abbot Kinney’s een goed merk waarvan ik zeker weet dat er geen 

suikers zijn aan toegevoegd  
¨ Naakte haver = ter vervanging van rijst, deze kan je heel makkelijk preppen en in je vriezer 

bewaren, ik google altijd even waar ze in de aanbieding zijn en koop er dan een aantal zaken 
van https://www.deonlinedrogist.nl/drogist/puur-rineke-naakte-haver-
1000gr.htm?channable=e56911.ODc1MDA&cross=0&gclid=CjwKCAjwps75BRAcEiwAEi
ACMV0gCh6tnTDpy8QtPNmGlRf8I7B-
epfMW1PMkzSUMa6KQeRoejRGfhoCOs0QAvD_BwE 

¨ Soya saus = mag je alleen Tamari gebruiken, deze is op een andere manier bewerkt en geeft 
veel minder irritatie aan de darmen, let op gebruik het niet elke dag 

¨ Home made kerrie= Het heeft alleen de ingrediënten  die je wel mag hebben voor je darmen 
en die zelfs bevorderlijk zijn voor je darmen. Echter de smaak is natuurlijk wel anders en 
milder. De kruiden kan je los kopen  en bekijk het recept van hoeveel je alles nodig hebt.  

¨ Meer inspiratie voor gerechten dan kan je kijken naar deliciously Ella, Jamie Oliver en/of 
Nadia healthy kitchen 

 
Zie achterin nog een paar extra recepten voor de lunch  
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Recepten 
 
MAANDAG 
Proteïne shake met groene poeder  
Proteïne: daarbij bedoel ik de proteïne uit de plantaardige producten. Zoals deze groene 
poeder.  
 
Deze groene poeder kan je zelf maken met de volgende ingrediënten  
¨ Neem een grote pot en stop daarin de volgende poeders: Je hoeft niet alle poeders te kopen de paars 

gekleurde poeders zijn het belangrijkste  
 

o Hennepzaadpoeder 
o Spirulina poeder 
o Tarwegras poeder 
o Chlorella poeder 
o Amla bessen poeder 
o Comu comu poeder 
o Maca poeder 
o Acai poeder  

 
De pot goed schudden en je kan elke dag een eetlepel of meer door een groente smoothy doen 
 
Smoothy optie  
 
Een lekker smoothy is: 1 appel, een handje spinazie, broccoli, ananas, avocado en 1 eetlepel 
groene poeder  
 
OF 
 
Konings smoothie  
Ingrediënten 
¨ ¼ Ananas  
¨ 1 Appel  
¨ 1 Grote hand vol spinazie  
¨ 1 Rauwe rode biet  
¨ 1 Hand gemende bessen (ongeveer 1 cup) 
¨ ½ Avocado  
¨ 1etl Plantaardige eiwitpoeder en 1 á 2 schepjes vitamine C poeder  
 
Bereidingswijzen  
1. Sap de ananas en appel uit in een sapcentrifuge  
2. Doe dit sap en de andere ingrediënten in de blender en maak er een smoothie van 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GezondBegin 070 44 43 524 janneke@gezondbegin.nu  www.gezondbegin.nu  Scheveningseweg 367 2584AA  
Scheveningen 

 

4 

Soep 
De soep kan je maken met elke bouillon die je wilt. Je kan hiervoor kip of groenten bouillon voor 
gebruiken 
Of van het merk Soepfabriek de kippen bouillon  
Of je kan zelf bone broth maken, bone broth is heel genezend voor de darmen.  
Recepten hiervan zie je verderop  
 
Groenten soep 
Ingrediënten 
¨ Groente naar eigen keuze: courgette, broccoli, groene asperges, bloemkool  
¨ 3cm Gember 
¨ ½ Gele paprika 
¨ 1 Stronk Paksoi 
¨ 4 Shiitake of oesterzwammen  
¨ 10gr Koriander 
¨ 600ml Groentebouillon  
¨ Peper en zout 
 
Bereidingswijzen 
1. Snij de gember in kleine stukjes  
2. Snij ook alle andere groenten in eetbare formaat stukjes 
3. Fruit de gember aan in een pan met wat olijfolie 
4. Voeg nu de groentebouillon toe, breng het aan de koken en laat het voor 10 min op een laag 

vuurtje staan 
5. Voeg nu alle andere ingrediënten toe en laat dit nog even 5 min mee sudderen op het lage 

vuurtje  
 
Groene curry met witvis 
Ingrediënten 
¨ 17gr Parmezaanse kaas (optioneel als je dit niet wilt laat je het weg) 
¨ 100gr Witte vis (naar keuze, denk daarbij aan kabeljouw, talapia etc. Witvis kan je ook 

makkelijk in de diepvries kopen) 
¨ 10gr Basilicum 
¨ ½ Sap van de limoen 
¨ Ronde korrelrijst of naakte haver naar behoefte bereid deze in de groentebouillon 
¨ 2thl Cashewnotenpasta en/of zachte geitenkaas 
¨ Kies er een groente bij naar keuze: optie gegrilde groene asperges  
¨ Peper en zout naar behoefte  
 
Bereidingswijzen 
1. Maak de rijst klaar volgens de aanwijzing op de verpakking 
2. Bak de vis in de pan 
3. Maak van de cashewnotenpasta, basilicum en citroensap een dressing voor over de vis en de 

groente 
4. Rasp over je maaltijd wat Parmezaanse kaas 
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DINSDAG 
Overnight oats  
Ingrediënten  
¨ 70gr Havervlokken 
¨ 100ml Havermelk of water  
¨ 1thl Kaneel 
¨ 1etl Gebroken lijnzaad (het beste is om de lijnzaad zelf vers te breken, dit kan je makkelijk doen in een 

koffiemolenmachine) 
¨ 1 Appel 
¨ Beetje citroensap 
¨ 1etl Ahornsiroop (optioneel) 
¨ 2thl Cashewnotenpasta of een klein handje gemende noten  
¨ Verse gemixte bessen zoals: bramen, bosbessen, zwarte bessen, frambozen  
 
Bereidingswijzen 
De avond tevoren 
1. Doe de havermelk, havervlokken, appel, gebroken lijnzaad, citroensap en kaneel in een 

luchtdicht bakje en meng goed door elkaar 
2. Zet het mengsel voor een nacht in de koelkast 
 
Op de ochtend zelf 
1. Haal de overnight oats uit de koelkast 
2. Doe nu de ahornsiroop erbij en het fruit 
 
Tip! Je kan dit ontbijt nog heel veel meer versieren denk daarbij aan cacao nibs, ander soort fruit 
zoals ananas, kokos rasp, granola of met wat kokosyoghurt ga maar lekker los en verwen je 
smaakpapil maar  
 
Lam/kip/kalkoen stuksalade Deze salade kan je heel goed preppen de avond ervoor  
Ingrediënten 
¨ 100-150 g kip of lam of kalkoen à Vega slager, tempé, bonen, gekookte ei  
¨ 3 radijsjes 
¨ 50 g waterkers of anderen kiemen zoals alfalfa  
¨ 25 g gemende noten 
¨ 1 tl mosterd 
¨ 1 el honing 
¨ Olijfolie extra-vergine 
¨ Tijm 
¨ Rozemarijn 
¨ Kokosolie 
¨ Peper en zeezout 
 
Bereidingswijzen  
1. Verwarm wat kokosolie in een koekenpan en bak hierin de stukjes vlees.  Breng op smaak 

met peper en zeezout. 
2. Maak de radijsjes schoon, snijd ze in stukjes en doe deze samen 
3. met de waterkers in een schaal. 
4. Rooster de noten in een droge koekenpan goudbruin en voeg ze toe aan de 
5. salade. 
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6. Maak een dressing van de mosterd, honing en olijfolie. Breng op smaak met 
7. tijm en rozemarijn. 
8. Voeg de stukjes vlees toe aan de salade en besprenkel het geheel met de 
9. dressing. 
 
Tip: 
¨ Gebruik een mosterd die is gemaakt uit pure producten, zonder 

toevoegingen – zoals Zaanse mosterd of een mosterd uit de natuurwinkel.  
 
Vegatarische risoto  
Ingrediënten 
¨ 90gr broccoli rijst (vind je in de diepvries bij de Jumbo of AH)  
¨ 1 bovenkant lente-uitje 
¨ 200 g kastanjechampignons (of bospadenstoelen)  
¨ Kokosolie 
¨ 1 l water 
¨ 1 blokje groentebouillon (biologisch) 
¨ 50 g amandelen (fijn gehakt) 
¨ 1 citroen 
¨ Verse tijm of gedroogd 
¨ Verse peterselie 
¨ Peper & zout 
 
Bereidingswijzen  
1. Snij de lente uit in ringen. 
2. Maak de kastanjechampignons schoon en snijd ze in stukken. 
3. Verwarm een grote diepe kookpan met kokosolie en bak hierin de kastanjechampignons. 
4. Voeg de broccoli rijst toe en bak deze kort mee. 
5. Doe het bouillonblokje en de helft van het water erbij en breng het geheel aan de kook. Draai 

het vuur lager en laat het mengsel pruttelen met de deksel op 
6. de pan, totdat de groentebouillon heeft opgenomen. 
7. Voeg de lente-uitjes toe 
8. Doe de gehakte amandelen en het sap van de citroen door het mengsel. 
9. Breng op smaak met tijm, peterselie, peper en zout. 
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WOENSDAG 
Smoothy optie  
 
Een lekker smoothy is: 1 appel, een handje spinazie, broccoli, ananas, avocado en 1 eetlepel 
groene poeder  
 
OF 
 
Konings smoothie  
Ingrediënten 
¨ ¼ Ananas  
¨ 1 Appel  
¨ 1 Grote hand vol spinazie  
¨ 1 Rauwe rode biet  
¨ 1 Hand gemende bessen (ongeveer 1 cup) 
¨ ½ Avocado  
¨ 1etl Plantaardige eiwitpoeder en 1 á 2 schepjes vitamine C poeder  
 
Bereidingswijzen  
1. Sap de ananas en appel uit in een sapcentrifuge  
2. Doe dit sap en de andere ingrediënten in de blender en maak er een smoothie van 
 
Soep 
De soep kan je maken met elke bouillon die je wilt. Je kan hiervoor kip of groenten bouillon voor 
gebruiken 
Of van het merk Soepfabriek de kippen bouillon  
Of je kan zelf bone broth maken, bone broth is heel genezend voor de darmen.  
Recepten hiervan zie je verderop  
 
Courgette soep met feta 
Ingrediënten  
¨ 1 a 2 courgette  
¨ 1 eetlepel olijfolie 
¨ Zout/peper 
¨ Provençaalse kruiden Of een groenten bouillon blok 
¨ 500 ml water 
¨ Staafmixer 
¨ Geiten en/of schapen feta als garnering  
 
Bereidingswijzen 
1. Snij de courgette in grove stukken 
2. Olie, in de pan en bak de courgette heel even aan 
3. Doe het water erbij met de kruiden en het bouillon blokje  
4. Aan de kook brengen (niet door laten koken) 
5. Klaar!!! 
6. Haal de soep van het vuur en pureer het met de staafmixer 
7. Doe er voor de garnering wat feta door de je soepkom heen  
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Sushi in een bowl 
Ingrediënten 
¨ Klein handje Zeekraal 
¨ 100 a 150gr Tonijn (naar eigen behoeften) à alfalfa, cashewnoten, pijnboompitten  
¨ ½ Avocado 
¨ Klein beetje Sesamzaad 
¨ Peper 
¨ Klein beetje Limoensap  
¨ 1 thl Vissaus (of TAMARI soya saus) 
¨ 1 vel Nori zeewier  
¨ Olijfolie 
 
Bereidingswijzen 
Doe alles in 1 kom 
1. Knip het nori zeewier blad in kleine reepjes (of verkruim het vel geheel in je handen erg 

makkelijk en snel, net zoals je een propje papier maakt) 
2. Was de zeekraal goed het kan erg zout zijn en snij het in kleine stukjes doe deze in een kom 
3. Snij de tonijn en avocado in kleine blokjes doe deze bij de kom erbij 
4. De overige ingrediënten in de kom er bij en klaar  
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DONDERDAG 
Overnight oats  
Ingrediënten  
70gr Havervlokken 
100ml Havermelk of water  
1thl Kaneel 
1etl Gebroken lijnzaad (het beste is om de lijnzaad zelf vers te breken, dit kan je makkelijk doen in een 
koffiemolenmachine) 
1 Appel 
Beetje citroensap 
1etl Ahornsiroop (optioneel) 
2thl Cashewnotenpasta of een klein handje gemende noten  
Verse gemixte bessen zoals: bramen, bosbessen, zwarte bessen, frambozen  
 
Bereidingswijzen 
De avond tevoren 
1. Doe de havermelk, havervlokken, appel, gebroken lijnzaad, citroensap en kaneel in een 

luchtdicht bakje en meng goed door elkaar 
2. Zet het mengsel voor een nacht in de koelkast 
 
Op de ochtend zelf 
1. Haal de overnight oats uit de koelkast 
2. Doe nu de ahornsiroop erbij en het fruit 
 
Tip! Je kan dit ontbijt nog heel veel meer versieren denk daarbij aan cacao nibs, ander soort fruit 
zoals ananas, kokos rasp, granola of met wat kokosyoghurt ga maar lekker los en verwen je 
smaakpapil maar  
 
Griekse salade 
Ingrediënten 
4 Artisjokken of rauwe witlof 
½ Komkommer 
70gr Zwarte olijven 
½ Sap van de Limoen 
150gr Geiten/schappen feta of tofu feta 
Beetje zout en peper 
 
Bereidingswijzen 
1. Snij alle groenten en feta in kleine blokjes 
2. Voeg nu alle ingrediënten bij elkaar en je heerlijke salade is klaar  
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Curry met garnalen 
Ingrediënten 
1 Gele paprika 
1 Duim gember 
75gr Peultjes of suger snaps 
1 Stronk Paksoi 
200gr Verse grote garnalen 
1thl Kerrie Alleen met zelfgemaakte kerrie die niet geel is 
½ thl Noodmuskaat 
30gr Koriander 
Zachte geitenkaas of notenpasta  
150gr Ronde korrelrijst 
 
Bereidingswijzen 
1. Als je voor de rijst kiest bereid het zoals beschreven staat op de verpakking 
2. Doe de kerrie en noodmuskaat in een klein schaaltje met 1 eetlepel olijfolie  
3. Snij alle groenten in eetbare stukken hou de paprika en peultjes of suger snaps apart van 

elkaar en van de andere groenten, deze worden in bepaalde volgorde gebakken 
4. Doe het kruiden mengsel olie in een wokpan en fruit dan eerst de gember aan 
5. Voeg dan nu de peultjes of suger snaps en gele paprika toe 
6. Bak dit ongeveer 5 min.  
7. Voeg dan nu nog de koriander en de paksoi, garnalen toe bak dit voor ongeveer 2 min  
8. Laat het geheel voor 10 minuten sudderen het liefst op een sudderplaatje 
9. Voeg als laatste de zachte geitenkaas aan, even kijken hoeveel je nodig hebt zodat het niet te 

dik en vet wordt  
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VRIJDAG 
Overnight oats  
Ingrediënten  
70gr Havervlokken 
100ml Havermelk of water  
1thl Kaneel 
1etl Gebroken lijnzaad (het beste is om de lijnzaad zelf vers te breken, dit kan je makkelijk doen in een 
koffiemolenmachine) 
1 Appel 
Beetje citroensap 
1etl Ahornsiroop (optioneel) 
2thl Cashewnotenpasta of een klein handje gemende noten  
Verse gemixte bessen zoals: bramen, bosbessen, zwarte bessen, frambozen  
 
Bereidingswijzen 
De avond tevoren 
3. Doe de havermelk, havervlokken, appel, gebroken lijnzaad, citroensap en kaneel in een 

luchtdicht bakje en meng goed door elkaar 
4. Zet het mengsel voor een nacht in de koelkast 
 
Op de ochtend zelf 
3. Haal de overnight oats uit de koelkast 
4. Doe nu de ahornsiroop erbij en het fruit 
 
Tip! Je kan dit ontbijt nog heel veel meer versieren denk daarbij aan cacao nibs, ander soort fruit 
zoals ananas, kokos rasp, granola of met wat kokosyoghurt ga maar lekker los en verwen je 
smaakpapil maar  
 
Soep 
De soep kan je maken met elke bouillon die je wilt. Je kan hiervoor kip of groenten bouillon voor 
gebruiken 
Of van het merk Soepfabriek de kippen bouillon  
Of je kan zelf bone broth maken, bone broth is heel genezend voor de darmen.  
Recepten hiervan zie je verderop  
 
Groene soep 
Ingrediënten 
1 Bovenkant lente uitje 
1 Steel bleekselderij  
6 Bloemen van de broccoli 
50gr Rucola sla 
550ml Groentebouillon  
Wat peper en zout  
 
Bereidingswijzen 
1. Snij de groenten in grote stukken hou de lente uitjes en rucola apart die voeg je als laatste toe 
2. Bak de groenten even aan 
3. Voeg de groentebouillon toe en breng het aan de kook laat het geheel 10 minuten koken 
4. Haal de pan van het vuur en voeg dan de andere ingrediënten  toe 
5. Pureer als tot een smeuïge massa 
6. Wil je het wat romiger hebben dan kan je er een theelepel notenpasta in doen  
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Spitskool salade 
Ingrediënten 
Hoeveelheden zijn meer een beetje naar behoefte 
Spitskool 
Vegatarische spekjes (zijn in het vriesvak te koop bij de Aldi, AH en Jumbo) 
Zure augurgen (niet zoetzuur) 
Komkommer 
Bovenkant van een lente uitje 
Gele paprika 
 
Dressing 
Geiten yoghurt 
Koriander 
Home made kerrie (klein beetjes) 
Peterselie  
 
Bereidingswijzen 
1. Maak de dressing 
2. Snij alle groenten 
3. Bak de spekjes 
4. Voeg alle ingrediënten bij elkaar 
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ZATERDAG 
Kokosbloem pannenkoek 
 
Ingrediënten  
¼ cup kokosmeel 
¼ cup water 
2 eieren 
snufje baking soda 
Snufje kaneel 
 
Topping   
50gr fruit op als topping over de pannenkoek 
Mag honing of mapel siroop bij   
 
Krokante Salade 
Ingrediënten 
1 Gele paprika 
¼ Komkommer 
60gr Spinazie of baby spinazie 
40gr Suger snaps 
100gr Eiwitten naar eigen keuze denk daarbij aan: witvis, tonijn, makreel, hollandse garnalen  
50gr Amandel noten (of welke je zelf wilt) 
60gr Gemende zaden mix 
 
Dressing 
½ Sap van de limoen 
20gr Koriander 
½ Kerrie (die je zelf hebt gemaakt)  
1thl Appelazijn  
Peper en zout naar behoefte  
 
Bereidingswijzen 
1. Bak de suger snaps en/of de baby spinazie even aan 
2. Rooster de noten en zaden 
3. Maak met deze en de andere ingrediënten een salade 
Voeg de ingrediënten toe van de dressing 
 
Vis met groenten en zoete aardappelpuree  
Ingrediënten 
Vis en groenten  
Vis of vega burger kies waar je zin in hebt. LET OP! Bij het kiezen van een vega burger dat er 
geen suiker in zit bij de ingrediëntenlijst  
150gr Groene asperges 
1 limoen  
Beetje zout 
 
Zoete aardappel aardappelpuree  
2 Zoete aardappelen  
1 Bovenkant lente uitje 
1 liter kokend water 
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50gr Parmezaanse kaas (let op dat die wel echt 100% van het schaap is) of 2etl 
Cashewnotenpasta* 
Zout en peper naar eigen behoefte  
 
Bereidingswijzen 
Vis en groenten  
1. Bak de vis en of vega burger zoals je gewend bent 
2. Gril of bak de groene asperges in de pan met een beetje olijfolie 
3. Blijf ze draaien zodat ze niet aanbranden 
4. Blus ze een beetje af met wat limoensap en kruid ze met wat grof zeezout 
 
Zoete aardappel aardappelpuree  
1. Breng het water aan de kook 
2. Was en snij de zoete aardappel in blokken 
3. Snij het lente uitje in kleine ringetjes 
4. Doe de lente uitjes en de zoete aardappelen in de pan met kokend water 
5. Kook het geheel voor ongeveer 15-20 minuten (de zoete aardappelen moeten zacht genoeg 

zijn om te kunnen stampen/pureren) 
6. Giet het water af doormiddel van een zeef, zodat je de lente uitjes niet kwijt raakt 
7. Doe alles terug in de pan en voeg nu het zout, peper en de Parmezaanse kaas of 

Cashewnotenpasta toe en stamp alles fijn tot je een puree hebt 
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ZONDAG 
Overnight oats  
Ingrediënten  
70gr Havervlokken 
100ml Havermelk of water  
1thl Kaneel 
1etl Gebroken lijnzaad (het beste is om de lijnzaad zelf vers te breken, dit kan je makkelijk doen in een 
koffiemolenmachine) 
1 Appel 
Beetje citroensap 
1etl Ahornsiroop (optioneel) 
2thl Cashewnotenpasta of een klein handje gemende noten  
Verse gemixte bessen zoals: bramen, bosbessen, zwarte bessen, frambozen  
 
Bereidingswijzen 
De avond tevoren 
5. Doe de havermelk, havervlokken, appel, gebroken lijnzaad, citroensap en kaneel in een 

luchtdicht bakje en meng goed door elkaar 
6. Zet het mengsel voor een nacht in de koelkast 
 
Op de ochtend zelf 
5. Haal de overnight oats uit de koelkast 
6. Doe nu de ahornsiroop erbij en het fruit 
 
Tip! Je kan dit ontbijt nog heel veel meer versieren denk daarbij aan cacao nibs, ander soort fruit 
zoals ananas, kokos rasp, granola of met wat kokosyoghurt ga maar lekker los en verwen je 
smaakpapil maar  
 
Tofu ei 
Ingrediënten 
250gr Tofu 
1 Bovenkant Lente uitje  
Tamari scheutje  
------- 
Optie aan nog meer kruiden 
1thl Oregano 
1thl Kerrie (home made)  
lekker verse koriander 
------- 
Optie 
¼ Komkommer 
 
Bereidingswijzen 
1. Knijp de tofu goed uit in een theedoek 
2. Doe de tofu direct in de pan  
3. Rul het geheel zodat de tofu uit elkaar valt in hele kleine stukjes 
4. Voeg nu alle kruiden toe en soja saus (ik neem altijd alle kruiden die je ziet beschreven) en 

misschien vind je het nog lekker om wat peper en zout eraan toe te voegen 
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5. Doe wat lekker groenten bij de tofu zoals komkommer (optioneel is een 
zuurdesemboterham)  

 
 
Engels ontbijt 
Ingrediënten 
Artisjok  
Groene Asperge 
Borlotti bonen 
Ei 
 
Bereidingswijzen 
1. Dit is eigenlijk zo lekker en makkelijk je kiest de hoeveelheden groenten wat je wilt hebben en 

deze gril je even in de pan. 
2. De bonen kan je makkelijk in een pot kopen (wel goed afspoelen met water) of zelf wellen  
3. Maak er een heerlijke spiegel eitje bij of scrabbelt eggs of een omeletje  
4. Klaar je hebt een heerlijke gezonde makkelijke zondags lunch  
 
 
Gril groenten 
Ingrediënten 
½ Courgette 
1 Gele paprika 
1 Artisjokken 
Paksoi 
Broccoli 
Groene asperges  
150gr Kaas naar keuzen (optioneel in de pesto zitten al je eiwitten) kies eens voor vega kaas of 
neem de tofu feta) 
Pesto dressing  
 
Optie: Je kan er ook nog wat tofu feta bij bakken en wat groente pasta 
 
Bereidingswijzen 
1. Gril alle groenten 
2. Haal het van het vuur en voeg nu pas de pesto en je kaas optie eraan toe 
 
Pesto recept 
Ingrediënten 
50ml Olijfolie 
1 Sap van een citroen 
20gr Basilicum 
50gr Pijnboompitten 
50gr Cashewnoten of cashewnotenpasta 
1 bovenkant Lente uitjes 
Zout en peper 
 
Bereidingswijzen 
1. Doe alles in je keukenmachine met scherpe messen en mix het totdat het smeuïge massa is 
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Tip! Doe altijd eerst het vocht in de keukenmachine en dan pas de droge ingrediënten zo gaat het 
mixen makkelijker  
 
Kalkoen sandwichs 
Ingrediënten 
De sandwich 
2 bladeren sla naar keuzen 
Waterkers of andere kiemen zoals alfalfa  
Komkommer 
Bovenkant Lente uitje 
Kalkoen à witvis  
Radijsje of een worteltje 
Avocado 
 
Dressing 
2 etl yoghurt van de geit 
1 tl kerrie (home made) 
Beetje citroen 
Beetje olie 
Peper & zout 
 
Bereidingswijzen dressing 
1. Doe alle ingrediënten in een maatbeker of kommetje, kluts het goed door elkaar met een 

vork. Proeven of de smaak goed is en de dressing is klaar  
a. Als je nog dressing over hebt dan kan je deze bewaren voor bij een andere salade  

 
Bereidingswijzen sandwich 
1. Bak de kalkoen in een koekenpan  
2. Maak in de tussentijd [of na het bakken] je bord op. 
3. Leg de 2 sla blaadjes op je bord en doe er wat dressing overheen 
4. Snij vervolgens de andere ingrediënten klein en plaats deze ook op de sla blaadjes 
5. Leg de kalkoen er boven op  
6. Doe er nog wat dressing overheen  
 
Optie voor op zondag Pizza 
1 Bloemkoolbodem à kan je ook zelf maken  
Topping naar keuze 
Je kan bv bij AH en bij de Jumbo ook vegan kaas kopen probeer hem eens deze is erg lekker als 
je hem laat smelten  
1 Pot tomaten saus bv die voor spaghettisaus (let op de ingrediëntenlijst dat er geen suiker inzit)  
Dit mag je even niet hiervoor kan je als vervanging nemen 
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EXTRA RECEPTEN 
 
Bone Broth 
Is zeer bevorderlijk voor je darmslijmvliezen, je huid en je immuunsysteem.  
 
Ingrediënten  
2 Kippen karkassen 
4 Liter water 
1 thl Jeneverbessen 
2 thl Keltisch zeezout 
1 Laurierblad 
6 Wortelen 
3 Uien  
1 thl Appelazijn  
 
Bereidingswijzen 
1. Doe alle ingrediënten in een sudderen 
2. Zet het op het laagste vuurtje op een sudderplaatje 
3. Laat de soep 24 uur sudderen 
 
Tip. Ga je slapen of ben je even niet thuis, dan kan je gemakkelijk even het vuur uit zetten totdat 
je weer uit bed bent of thuis bent.  
 
4. Zeef alles 
5. Je kan de bouillon ongeveer 3 à 5 dagen bewaren in de koelkast 
6. Je kan ook een deel invriezen in bv ijsblokjes houders of zakjes 
 
Gebruik 
Drink één á twee kopjes bouillon per dag.  
Vind jet het een beetje vlouw van smaak dan je kan je er nog wat groenten bouillon aan 
toevoegen of wat soepgroenten  
 
Kerrie 
Ingrediënten  
2 thl Komijnpoeder 
2 thl Fenegriekpoeder 
2 thl Korianderpoeder  
1 thl Venkelpoeder 
1 thl Kardemonpoeder 
1 thl Gemberpoeder 
 
Bereidingswijzen 
Doe alle ingrediënten in een pot, goed schudden en klaar  
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Frise salade 
Ingrediënten  
Watermeloen 
Schapen of geiten feta 
Sla naar keuzen (baby spinazie, rucolla, veld sla, eikensla etc) 
Lekker veel verse kruiden naar keuze (bieslook, peterselie, koriander etc) 
Peper & zout 
Olijfolie 
Balsamicoazijn  
 
En voor misschien een klein beetje extra pit snufje kerrie  
 
Bereidingswijze 
1. Snij, hak, knip alles in het formaat dat je het wil hebben 
2. Doe het in een kom  
3. En smulle maar  
 
Groene gazpacho 
Ingrediënten  
Spinazie 
Courgette 
Peterselie  
Doperwten (optioneel)  
Basilicum 
Komkommer  
Geiten yoghurt of geiten feta (ongeveer 500ml) 
Peper & zout 
 
Bereidingswijze 
1. Doe naar behoefte de ingrediënten in een blender of in een kom om het te kunnen pureren 

met een staafmixer 
2. En pureren maar 
3. Ik bewaar altijd wat sla, kruiden en feta voor de topping 
4. Wil je het kouder hebben dan kan je er wat ijsblokjes bij doen 
  
Komkommer avocado soep voor 4 personen  
Ingrediënten  
1 ½ Komkommer 
1 zakje Peterselie  
1 Rijpe avocado  
1 Bovenkant van een lenteuitje 
1 Citroen uitgeperst  
250 ml Geiten yoghurt 
Olijfolie 
Klein beetje basamico azijn  
Peper en zout 
 
Voor misschien een beetje meer pit snufje kerrie (home made hé)  
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Bereidingswijze 
1. Wederom doe alles in een blender of in een kom om het te kunnen pureren met een 

staafmixer 
2. Pureren  
3. En klaar  
4. Zie hieronder welke topping je kan gebruiken  
 
Topping 
Hollandse garnalen  
Komkommer 
Gele paprika  
 
 
Zoetigheid 
 
¨ Dadels met noten erin 
¨ Maak een bak met noten, dadels, granberies etc wat je lekker vind, doe daarover heen au-

bain-marie 95% chocolade. Zo maak je gezonde choco rotjes  
 
Worteltaart  
Mag je geen noten dan laat je die gewoon weg 
 
Ingrediënten 
De taart 
2 Cups meel van bv spelt, boekweit, zilvervliesrijst of naakte haver 
½ Cup havervlokken 
1 Cup gemende noten of walnoten 
2etl Chiazaad 
1 Sinasappel  
2 Schrijven ananas (225g) 
1 Cup Havermelk (300ml) 
½ of 1/3 Cup ahornsiroop (150ml a 100ml) 
3 Wortels geschild (250gr) 
Kokosolie om de bakblikken mee in te vetten 
2 Bakblikken van 24cm 
 
Frosting / het glazuur 
180gr Cashewnotenpasta of zachte geitenkaas 
3etl Ahornsiroop 
½ thl Vanillepoeder 
½ Cup water 
Snufje zout 
2etl Kokosolie 
 
Bereidingswijzen  
Oven 180ºC 
Frosting / het glazuur 
1. Maak de frosting als eerst stop alle ingrediënten in je keukenmachine met goede scherpe 

messen en maak er een smeuïg papje van 
2. Zet het voor een uur weg in de koelkast 
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De taart 
1. Doe de havervlokken, chiazaad en meel in een grote mengkom 
2. Mix de ananas, amandelmelk, sinasappel, ahornsiroop en wortels (geschild) glad in de blender 
3. Doe deze mix bij de droge ingrediënten in de mengkom 
4. Vet de twee taartvormen in met de kokosolie 
5. Verdeel het beslag over deze twee taartvormen 
6. Bak de taarten voor ongeveer 30 minuten, tot de bovenkant goudbruin is gekleurd 
7. Haal de taartlagen uit de oven en laat ze ongeveer 10 minuten of langer afkoelen op een 

afkoel rek (het rooster van je oven kan ook als die nog koud is) à Dit is heel erg belangrijk, zo 
worden je taarten mooi stevig 

 
Frosting / het glazuur 
1. Verdeel de frosting over het midden van de twee taarten en besmeer daarna de bovenkant 
2. Als decoratie kan je nog wat geraspte wortel over de taart heen doen  
 
 
Cashewnoten pasta 
Ingrediënten 
400gr Cashewnoten (of iets minder) 
½ thl Vanillepoeder (optioneel) 
Snufje zout 
 
Bereidingswijzen 
1. Doe alle ingrediënten in een keukenmachine met scherpen messen  
2. Laat deze ongeveer 15 minuten draaien totdat alles een gladde, romige massa is.  
3. Misschien moet je tussendoor de noten van de zijkant van de keukenmachine schrapen 
 
• Bewaar de pasta in een luchtdichte pot (een weckpot is hier ideaal voor) op 

kamertemperatuur; hij blijft ongeveer een week goed 
• Voor dit recept heb je een sterke keukenmachine nodig, anders wordt het niet echt goed glad 
 
Dit recept kan je voor alle noten die je maar wilt toepassen   
 
Recept ketjap 
Ingrediënten 
100ml Minder zoute soja saus 
50ml Ahornsiroop  
1 Duim gember 
 
Bereidingswijzen 
1. Snij de gember fijn 
2. Doe alle ingrediënten in een steelpannetje 
3. LET OP! Blijf bij je pannetje staan en blijf roeren anders brand het aan 
4. Zet het op een middelmatig vuurtje tot dat het gaat borrelen 
5. HET MOET BLIJVEN BORRELEN 
6. Roeren 
7. Zodra het licht stroperig is kan je het van het vuur halen (ongeveer 8 minuten) 
8. Zeef het geheel boven een glazen potje die je ook kan afsluiten 
 
Bij afkoeling wordt het wat dikker 
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FAQ 
¨ Hoe vaak mag ik een ei eten? Af en toe, ik zou zeggen bewaar een ei voor in het weekend en dan bv ook 

een keer op woensdag  
¨ Ik mag geen soja mag ik dan wel soja saus? Ja, alleen van het merk Tamari, deze is op een andere 

manier verwerkt. Gebruik hem niet elke dag 
¨ Geen ui!!! Is er een alternatief? Ja, je mag wel een lente uitje eten, ALLEEN het groene gedeelte en 

natuurlijk niet elke dag 
¨ Wat is de verhouding van de groene poeder in het recept? Val elke poeder ide je gekocht hebt 

dezelfde hoeveelheid in een pot doen.  
¨ Mogen boekweit en rijstwafels? Ik ben er niet helemaal fan van! Eet ze niet elke dag en kies liever voor 

boekweit dan voor rijst 
¨ Parmaham is toch van een varken Janneke! Waarom mag deze wel? Nou, dit is een gefermenteerd 

stukje vlees, dus deze is al voor je voor verteerd, daarnaast is er geen suiker of iets anders aan toegevoegd. 
Omdat het best wel een prijzig stukje vlees is, ga ik er eigenlijk ook van uit dat je het daarom niet elke dag 
eet 

¨ Buffel mozzarella komt toch ook van een koe soort, waarom mag deze wel? Dit is het zelfde 
verhaal als bij de parmaham, echte buffel mozzarella is ook echt prijzig hiervan ga je ook niet elke dag een bol 
van eten, daarnaast is het net anders bereid. Dus het is de goede tussen de kwade 

¨ Wat te doen met tomatensaus? Wees heerlijk creatief in de keuken, je kan heerlijke groene saus maken, 
denk daarbij aan pesto of rucola sla saus of wat dacht je van suas gemaakt van broccoli, courgette, pecorino 
(schapenkaas) met pijnboompitten, klein beetje kokend water erbij, staafmixer erover heen en klaar  

¨ Je geeft aan dat je zo veel mogelijk moet proberen vegetarische te eten, mar dat je soja moet 
vermijden. Geld dit ook voor biologische tofu en tempeh?  Eigenlijk wel een beetje, maar ik heb 
liever dat je tofu en tempeh eet dan die voor verpakte vegatarische producten, je hebt ook bonen burgers etc. 
Maar als jij 1 keer in de week tofu en tempeh eet dan is dit niet zo’n ramp, het zijn gefermenteerde producten  

¨ Geen kip of is het nou wel kip? Eet alleen goeie kip die antibiotica vrij, biologische en naar zijn 
natuurlijke omgeving gevoed is. Vaak kan je online boeren vinden die hun kip zo behandelen en deze dus ook 
online verkopen 

¨ Hoeveel fruit mag je op een dag? Ik geef absoluut geen beperkingen of restricties aan de hoeveelheden die 
je mag eten, je mag van alles wat wel mag zoooooooo veeeel eten als dat jij wilt.  

¨ Suikers!!! Mag dat helemaal niet of zijn er alternatieven? Er zijn 4 soorten natuurlijke suikers 
waarmee je lichaam heel goed mee om kan gaan en die er niet voor zorgen dat jouw bloedsuikerspiegel zo hard 
stijgt. Dat is palmsuiker, kokosbloesemsuiker, ahorn siroop / mapel siroop en honing  

¨ Mag Aminos Coconut? Dat dat mag zeker dit is ook een goede vervanging voor de soja saus zelf voor de 
Tamari  

¨ Love shock of welke chocolade mag wel? Dat love shock mag let wel op de ingrediëntenlijst dat er geen 
suikers aan toegevoegd zijn en de chocolade van Vivani zoeten hun chocolade met kokosbloesemsuiker  

 
 
 
 


