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De missie: slechts 1x in de week boodschappen doen en dan 7x koken – gezond,
voordelig en zonder restjes. Klinkt dat onmogelijk? Met Het Kookplan lukt dat juist heel
makkelijk! Want een beetje planning zorgt voor een ontspannen houding over deze
dagelijkse taken in de keuken. Nooit meer piekeren over wat je vanavond nou weer gaat
eten, je vermijdt onnodig bezoek aan de supermarkt en je bespaart geld. Want deze
avondmaaltijden zijn voor €70 per week voor het hele gezin te realiseren, en vaak is
het zelfs nog goedkoper.
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ZO WERKT HET KOOKPLAN
In dit boek staan 12 zeer afwisselende weekmenu’s.
De recepten (zie pag. 207 voor een overzicht) zijn
voor 4 personen bedoeld. Omdat koken naar het
seizoen meestal gezonder, duurzamer, goedkoper
en afwisselender is, zijn de weekmenu’s per maand
ingedeeld. De boodschappenlijst is al gemaakt; die
staat aan het begin van het weekmenu. Dingen die
onder ‘Uit de voorraad’ staan, zijn meestal al in huis.
Wel even checken natuurlijk. Onze weekmenu’s
beginnen op zaterdag, omdat dan statistisch gezien
de meeste mensen boodschappen doen. Op een
andere dag starten kan best, maar doe dat dan wel op
de dag van de boodschappen. De weekmenu’s zijn
namelijk zo samengesteld dat alles ook nog op dag 6
en dag 7 lekker vers is. En daarom staan gehakt en
verse vis aan het begin van de week op het menu,
terwijl ijsbergsla, paprika’s en gerookte ham het prima
volhouden tot het eind van de week. En bij ruimtegebrek in de koelkast zijn diepvriesgroenten ook een
uitstekend alternatief.

DUURZAAM
Duurzame eetkeuzes maak je door minder eten te
verspillen, door te letten op milieu en klimaat, op
dierenwelzijn en eerlijke handel en door zuinig met
energie om te springen tijdens het koken zelf. Minder
verspillen doe je door goed op de porties te letten en
vooral niet te veel te koken. Het maken en eten van
voedsel zorgt nu eenmaal voor klimaatbelasting, door
energiegebruik en de uitstoot van broeikas-

gassen (CO2, methaan en lachgas). Voor de productie
is bovendien een groot deel van het beschikbare land
en water nodig. Het produceren van voedsel brengt
onlosmakelijk milieuproblemen met zich mee, zoals
mestoverschot en overbevissing. Maar dat verschilt
per product. Vlees, zuivel, dranken en bewerkte producten (zoals gebak en snacks) tikken hard aan. Wees
daar dus voorzichtig mee: neem er niet te veel van en
kies liefst biologisch. Verder scheelt het nogal of er op
gas of met inductie wordt gekookt. Deksel op de pan,
alles in een klein laagje water koken en op tijd het gas
terugdraaien maakt ook al veel verschil.
In het algemeen geldt: eet niet te veel. Neem zoveel
mogelijk lokale producten. Eet minder dierlijke en meer
plantaardige producten. Kies de juiste porties, zodat
er geen eten weg hoeft te worden gegooid. Koop en
kook op maat, houd rekening met de klimaatbelasting
van vlees en kaas en eet meer graanproducten, peulvruchten, groenten en fruit (bron: Voedingscentrum).

GEZOND EN VOORDELIG INKOPEN
Het leuke is, dat gezond eten meestal ook nog ‘s
duurzaam eten is. En gezond boodschappen doen
hoeft absoluut niet duur te zijn. Ook hier geldt weer:
voorkom verspilling door alleen in te kopen wat
werkelijk nodig is. Misschien is het even wennen,
maar het werkt écht! En het is een goed principe in
een gezin: als de kinderen alle chips al in het weekend
hebben opgegeten, tja, dan houdt het voor de rest
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van de week op. Zo leren ze zelf ook voorzichtig met
eten om te gaan. Het zal niet vaak gebeuren, maar
als er op vrijdag toch nog ‘s een keer een lepel crème
fraîche of zoiets over is, is die net zo makkelijk door de
saus of door de groenten te roeren.
Onze boodschappenlijstjes helpen om realistisch in te
kopen: ze sommen op wat echt nodig is en niet meer.
Zo wordt er niets vergeten en belandt alleen wat ook
echt gegeten wordt, in het karretje. Dat bespaart geld
én kastruimte.

WAAROM ZIJN GROENTEN EN FRUIT VAN HET
SEIZOEN GOEDKOPER EN BETER VOOR HET
MILIEU?
De nummers bij de weekmenu’s duiden grofweg de
maanden van het jaar aan. De levensmiddelen uit
deze week worden in dat seizoen geteeld. Voordat
groente en fruit in het schap belanden, is er al veel
energie gestoken in de teelt, de verpakking en het
vervoer. Die energie wordt vaak opgewekt met fossiele brandstoffen en dat levert broeikasgassen op.
Ook het ruimtegebruik voor landbouwgrond telt mee
voor de uiteindelijke milieubelasting. In het seizoen
is het aanbod het grootst en zijn de prijzen van de
betreffende groenten en het fruit daarom het laagst.
Daardoor komen de boodschappen voordeliger uit. De
seizoenskalender op pag. 198 helpt bij het maken van
een milieuvriendelijke keus.

NOG MEER TIPS OM GEZOND IN TE KOPEN
1. Let bij het kopen van groente en fruit op versheid
en rijping. Als die optimaal zijn, krijg je de meeste
voedingsstoffen binnen, want na de oogst neemt
het gehalte aan vitamines en mineralen af.
Rijpe, verse vruchten zijn te herkennen aan hun
kleur, hun geur en hun stevigheid. Bij lichte druk
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VOORDELEN VAN DIEPVRIES- EN BLIKGROENTEN

Diepgevroren fruit en groenten zijn direct na de
oogst ingevroren en bevatten daarom meer vitamines dan verse groenten en fruit die lang gelegen
hebben en vervoerd zijn. En ook blik is vaak een
goed alternatief voor vers: tomaten uit blik bijvoorbeeld zijn beter geschikt voor sauzen en dergelijke.
Kikkererwten en dergelijke zijn prima uit blik. Er is
nog een belangrijk voordeel: diepgevroren groenten
en groenten uit blik zijn al gewassen en voorgesneden. Dat scheelt enorm in werk en daarmee geld,
en bespaart afval in de keuken: als er niks geschild
hoeft te worden, hoeft dat ook niet in de groenbak.

moeten ze een beetje meegeven. Bij sla, bloemkool
en wortelen is de versheid te herkennen aan de
plek waar ze afgesneden zijn: voelt die droog en
houtig aan, dan is de groente niet meer al te vers en
zou hij zo snel mogelijk gegeten moeten worden.
Als de snede lichtgrijs is en de stronk uitgedroogd,
is de groente echt oud.
2. L
 aat het uiterlijk niet de doorslag geven: hoe meer
de appel glanst, hoe waarschijnlijker het is dat er

KOOKTECHNIEKEN: KIJK OP YOUTUBE

Van heel simpel (‘hoe kook je eieren?’) tot ingewikkeld (‘au bain marie smelten, paprika’s roosteren in
de oven’): wie het niet weet, vindt op internet wel
uitleg. Google, kijk op YouTube of op de site van een
supermarktketen.

een gewasbeschermingsmiddel en was overheen
zijn gegaan.
3. L
 iever diepvries dan verwelkt: is de groente pas
aan het eind van de week nodig en/of ziet hij er nu
al geel en verwelkt uit, doe dan liever een greep in
de diepvries.
4. K ies liefst regionale producten: die zijn meestal
verser. Helaas heeft de supermarkt soms andere
principes als het op ‘regionaal’ of ‘lokaal’ aankomt
en kan het product dan soms best een lange reis
gemaakt hebben. Check daarom of – bijvoorbeeld –
die tomaten uit het Westland komen of uit Spanje.

BIOLOGISCH OF GEWOON?
Biologische producten zijn meestal duurder omdat
hun productie meer arbeid vergt en hun opbrengst
per hectare lager is. Logisch, als je niet tegen
insecten sproeit en geen kunstmest gebruikt. Daar
komt nog bij dat de kosten voor verwerking, logistiek
en marketing hoger zijn doordat een relatief kleine
hoeveelheid producten biologisch is. Het aanbod
aan biologische producten is beperkt. Omdat er wel
voldoende vraag is, leidt dat tot hogere prijzen. Bij de
productie is er meer aandacht voor milieu, natuur en
dierenwelzijn. Maar dat betekent niet dat biologische
producten uiteindelijk altijd duurder zijn dan niet-biologische levensmiddelen. Bij ‘gewone’ producten

komen nog veel extra kosten die de verbruiker weliswaar niet direct betaalt, maar wel indirect. Pesticiden
en nitraten komen bijvoorbeeld in het grondwater
terecht en de waterzuivering moet die eruit filteren.
Die kosten worden doorberekend aan belastingbetalers en watergebruikers: wij dus. Als dit soort
kosten meegenomen wordt in de berekening, wordt
het prijsverschil al aanmerkelijk kleiner. Ondanks het
feit dat er niet meer voedingsstoffen in biologische
voedingsmiddelen te vinden zijn, bieden ze toch een
gezondheidsvoordeel. Want biologische groenten en
fruit mogen niet met schadelijke pesticiden besproeid
worden en daar zit de gezondheidswinst, want die
krijgen we dan ook niet binnen. Waarbij wel opgemerkt moet worden dat reguliere boeren de laatste
jaren steeds minder bestrijdingsmiddelen zijn gaan
gebruiken, waardoor het verschil een stuk kleiner is
geworden.

VOORDELIG BOODSCHAPPEN DOEN GAAT ZO
1. Ga nooit met honger boodschappen doen! Hoe
leger de maag, hoe voller het boodschappenkarretje.
2. V
 olg het boodschappenbriefje – tenzij er toevallig
een heel goedkope (groente)aanbieding langskomt.
Neem die dan, maar streep iets anders op het lijstje
weg.
3. Voordelig inkopen kan gelijk staan aan veel bukken:
de goedkoopste producten staan meestal op de
onderste planken. Maar let op: hoe zit het met de
duurzaamheid? Waar komt het vandaan, hoe is die
goedkope tonijn gevangen enzovoort?
4. Vergelijk alle prijzen. Het kan best zijn dat een
levensmiddel uit de diepvries, in blik of gedroogd
goedkoper is dan de verse versie. En koop levensmiddelen die vaak nodig zijn, daar waar ze het
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VIS INKOPEN
Ook vis moet voldoen aan duurzaamheidscriteria,
onder andere om overbevissing tegen te gaan. Let
op twee keurmerken: het MSC-keurmerk (Marine
Steward Council) voor wilde vis en het ASC-keurmerk
(Aquaculture Stewardship Council) voor kweekvis.
Dan is het zeker dat de vis is gevangen met aandacht
voor het milieu. Er is ook een viswijzerapp, die altijd
laat zien wat wel en wat niet volgens het seizoen is
(zie www.goedevis.nl).
goedkoopst zijn. Maar blijf wel reëel en ga niet 10
km omrijden voor twee blikken sperziebonen.
5. Koop waar mogelijk groenten en fruit los en niet
verpakt, ook al lijkt dat misschien duurder. Ten
eerste is die laatste appel misschien helemaal niet
nodig. Ten tweede camoufleert een verpakking of
de levensmiddelen nog wel allemaal in orde zijn en
niet aangestoken of rot. En zo bespaar je ook nog
op verpakkingsafval.

VLEES EN GEVOGELTE INKOPEN
Wie geen regulier vlees wil, kan voor biologisch gaan,
of voor het ‘Beter Leven’-kenmerk. Wat smaak betreft
scoren biologische waren gelijk aan regulier vlees uit
de supermarkt. Maar een biologische kip heeft meer
ruimte en leeft langer dan een gangbare kip, ook wel
‘plofkip’ genoemd. En hij eet biologisch voedsel. Daar
komt nog bij dat biologische boeren beduidend minder antibiotica gebruiken wat het gevaar van resistentie vermindert en schonere mest oplevert. Doordat de
productie van biologisch vlees veel arbeidsintensiever
is, is dat vlees meestal wel duurder dan gewoon
vlees, zo’n 40%. Om dat op te vangen, bevatten onze
menu’s slechts twee tot drie keer in de week vlees.
Zo kun je hoogwaardig biologisch vlees kopen en toch
binnen het budget blijven.
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BOODSCHAPPEN BEWAREN
GAAT ZO
Als spullen optimaal worden opgeborgen, blijven ze
zo lang mogelijk vers. Het is niet altijd makkelijk om
de beste opbergplaats te vinden. De keuken kan te
warm zijn of de kelder te vochtig. Ook daarom zijn
onze weekmenu’s aan de jaargetijden aangepast. Zo
worden de levensmiddelen vers gebruikt en hoeven
ze slechts maximaal zes dagen bewaard te worden.
In principe horen levensmiddelen zo koel mogelijk
(tussen de 0 tot 12 ºC), in het donker, vorstvrij en met
goede luchtcirculatie opgeborgen te worden.

TIPS VOOR VOORRAADBEHEER
1. Zorg voor overzicht: zet nieuwe voorraden altijd

achteraan en gebruik eerst de oudere spullen.
2. De ‘buren’ spelen ook een rol: berg appels, peren

6. Groente invriezen: om ruimte in de koelkast te
besparen of verwelken te voorkomen, kan het
nodig zijn groente in te vriezen. Plan daarvoor wat
tijd in na het boodschappen doen. Kijk voor tips op
pag. 56.

OPBERGEN IN DE VOORRAADKAST

en tomaten apart op. Die vruchten rijpen namelijk
na en door het etheengas dat ze daarbij afgeven,
kunnen andere levensmiddelen bederven.
3. V
 erwijder bij worteltjes, koolrabi, rettich en radijsjes
het blad. Dat onttrekt vocht aan de groente waardoor die sneller oud wordt.
4. A
 ls yoghurt of kwark eenmaal geopend is, trekt het
bacteriën aan. Gebruik deze melkproducten daarom
snel en dek ze zolang goed af met het deksel of
met folie.
Doe overgebleven inhoud van een blik over in een
goedsluitende pot of vershouddoos, dan blijft het
veel langer goed.
5. Naar de kelder/garage ermee: wie een koele kelder
of garage heeft, kan daar prima voor langere tijd
aardappelen, wortelen en appels opslaan. Leg aardappelen los op een rek van houten latten (dat geldt
ook voor appels) of in een krat, bedekt met papier.
Wortelen en rode bieten blijven lang goed in een
kist gevuld met zand.

Droge levensmiddelen als meel, suiker, zout, rijst,
pasta en gedroogde peulvruchten zoals linzen, zijn
als ze donker en droog bewaard worden, nagenoeg
onbeperkt houdbaar. Maar volkorenproducten kunnen
na 6 tot 12 maanden ranzig worden. Kruiden blijven
in goed afgesloten potjes waar geen licht in kan
doordringen, tot twee jaar goed. Ze verliezen wel geleidelijk hun aroma. Koop daarom kruiden die zelden
worden gebruikt, in kleine hoeveelheden. Blik is
prima voor het bewaren van groenten die veel vitamines bevatten. Tomaten in blik bijvoorbeeld blijven wel
twee jaar goed. Als het deksel bol gaat staan, moet
het blik wel direct worden weggegooid.

OPBERGEN IN DE KOELKAST
Alles wat in de koelkast gelegd wordt, moet goed
verpakt zijn. Zo worden geen geurtjes overgedragen,
blijven smaak en versheid behouden, drogen spullen
niet uit en breiden kiemen zich niet zo gemakkelijk
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uit. In de klassieke koelkast heeft elk vak een andere
temperatuur. In de lades van het groentevak is het
ongeveer 10 ºC, wat de beste temperatuur is voor het
bewaren van groenten. In het onderste vak daarboven
is het ongeveer 2 ºC, wat ideaal is voor vis en vlees
(en kip, worst, broodbeleg enzovoort). Het middelste
vak van 5 ºC heeft de beste temperatuur voor melkproducten en helemaal bovenin voelen kaas, gekookt
eten (en restjes) en gerookte waren zich bij 8 ºC
helemaal prima. In de deur is het bij ongeveer 9 ºC
goed voor eieren, boter, sauzen, jam en dranken.

WAT HOORT NIET IN DE KOELKAST?
-e
 xotisch fruit als bananen, mango’s, papaya en
ananas;
- citrusvruchten (drogen uit);
- z eer waterrijke groenten als tomaten, paprika’s en
komkommers (verliezen hun aroma);
- s pijsolie (vlokt uit, maar dat herstelt zich weer op
kamertemperatuur).
In zogenoemde meerzonekoelkasten vinden ook
levensmiddelen hun plek waarvoor het in klassieke
koelkasten te warm of te koud zou zijn. Zo is er een
specifiek vak met temperaturen van tussen de 8-12 ºC
(net als in de kelder), voor vruchten die gevoelig zijn
voor kou. In het droge nulgradenvak blijven zowel
verpakte melkproducten als vis, vlees en worst heel
lang goed. Een vochtig nulgradenvak is weer de beste
opbergplaats voor spullen die niet gevoelig zijn voor
kou: los fruit en groenten, kruiden en bladsla. Dankzij
de hoge luchtvochtigheid van ongeveer 90% behouden appels, peren enzovoort hier driemaal zo lang hun
vitamines en blijven ze stevig en knapperig.
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WAT BLIJFT HOELANG GOED?
Eieren zijn tot vier weken na de datum op het
stempel houdbaar, maar ze kunnen wel ziekmakende
salmonellabacteriën bevatten. Koelkasttemperaturen
remmen de verspreiding van deze bacteriën. Neem
voor recepten als mousse au chocolat, tiramisu of verse mayonaise alleen gegarandeerd heel verse eieren
en zorg ervoor dat de gerechten snel in de koelkast
komen.
Als het kan, pak verse vis dan liefst in ijs in. Maar ook
verpakte gerookte vis moet goed gekoeld blijven! Laat
pakjes die tegen het eind van hun uiterste verkoopdatum aanzitten, liever liggen.
Vlees bederft snel bij kamertemperatuur. Breng het
na het boodschappen doen direct thuis en leg het in
de koelkast of bereid het. Respecteer in elk geval de
‘te gebruiken tot’-datum en gebruik het niet meer na
die datum.
Kaas moet bij zijn directe familie worden opgeborgen, dus harde en zachte kaas apart van elkaar. De
smaken kunnen namelijk worden overgedragen. Vers
geraspte kaas blijft tot 3 dagen vers, kaas aan een
stuk (zoals Goudse) wel 14 dagen, mits goed in een
kaasdoos in de koelkast opgeborgen.
De tabel op pag. 199 geeft een overzicht van het
bewaren en de houdbaarheid van fruit, groente en
andere levensmiddelen.

IJZEREN VOORRAAD
Niet alles uit onze weekmenu’s hoeft vers gekocht
te worden. We noemen hier levensmiddelen die lang
houdbaar zijn en daardoor goed op voorraad bewaard kunnen blijven. Om er zeker van te zijn dat die
basisdingen ook echt in huis zijn, noemen we ze wel
steeds onder aan de boodschappenlijst.

DIT MOET ALTIJD IN HUIS ZIJN:
DE BASISVOORRAAD
Tarwe- of speltmeel: fijngemalen (patentbloem).
Volkoren(spelt)meel is een goed alternatief. Speltmeel
bevat meer voedingsstoffen dan tarwemeel en kan
voor mensen die gevoelig zijn voor gluten een alternatief zijn. Spelt bevat minder en een ander soort gluten,
die mogelijk beter verdragen worden.
Suiker: neem basterdsuiker voor fijn gebak en kristalof rietsuiker voor koek, thee en koffie.
Honing: koop liefst honing uit de regio.
Gist: instant(poeder)gist voor pizza’s en dergelijke.
Bouillonblokjes/instantbouillon: in elk geval groentebouillon, en naar wens ook runder- of kippenbouillon.
Tomatenpuree: uit kleine blikjes.
Tomaten in blik of pak: hele tomaten die je naar
behoefte klein kunt snijden of gepureerde tomaten,
de zogenoemde passata.
Mosterd: mild.
Slagroom (houdbaar)/of sojaroom
Olijfolie
Neutrale plantenolie: raapolie, zonnebloem, distel,
walnoot of iets dergelijks.
Azijn: een witte (bijvoorbeeld witte wijnazijn) en een
donkere azijn (bijvoorbeeld balsamicoazijn).
Pasta: pastasoorten naar wens. Liefst een lintvormi-

ge zoals tagliatelle en spaghetti en een open, ronde
soort zoals penne, macaroni, rigatoni enzovoort. De
volkorenversie voor wie dat lekker vindt.
Rijst: langkorrelrijst (bijvoorbeeld pandan), basmati en
risottorijst.
Couscous: als snel gekookt bijgerecht.
Linzen, rood of geel: omdat die niet hoeven voor te
weken, zijn ze prima geschikt voor spontane gerechten.
Kikkererwten: voorgekookt uit blik.
Aardappelen: vastkokende aardappels en afkokers.
Neem niet meer dan 3 kilo tegelijk; middelvroege
tot late soorten kun je wel zes tot acht maanden
bewaren.
Currypasta
Sojasaus
Knoflook
Uien
Tonijn uit blik: in eigen vocht, let op het MSC-label!
Knäckebrot, beschuit, baguettes/ciabatta en
afbakbroodjes
Kruiden:
- dragon, gedroogd;
- zout;
- kappertjes;
- peperkorrels, zwart en
- kervel, gedroogd;
gemengd;
- korianderzaadjes;
- paprikapoeder (mild);
- komijn;
- herbes de Provence;
- karwij;
- dille;
- kurkuma, gemalen;
- kaneel;
- majoraan/marjolein;
- nootmuskaat;
- oregano;
- kruidnagels;
- saffraandraadjes;
- laurierbladen;
- mosterdzaad;
- bonenkruid, gedroogd;
- tijm, gedroogd;
- cayennepeper;
-g
 emengde kruiden,
- chilipeper;
diepvries.
- kerriepoeder;
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VERMIJD ONNODIG AFVAL

VERSE KRUIDEN
Kruiden doen het vaak prima op de vensterbank.
Check wel regelmatig of ze water nodig hebben en
giet dat dan liefst op het schoteltje onder de pot.
Verse kruiden in een bosje blijven onder in de koelkast
gewikkeld in een vochtige doek (of keukenpapier) in
een plastic zak wel een week goed. Peterselie zet je
net als een bos bloemen in een pot met water, dan
blijft hij ook lang vers.

VOEDSEL VOOR DE AFVALBAK?
Gemiddeld gooien we in Nederland zo’n 50 kilo eten
per persoon per jaar weg. Dat is ongeveer €150 per
persoon per jaar, en dus €600 per jaar voor een huishouden van vier personen. Wereldwijd wordt er voor
€1,3 miljoen aan eten weggegooid. Die voedselverspilling is zonde. Het gaat vooral om groenten en fruit,
maar ook gebakken zaken (brood) belanden in het
vuilnis. Bedenk: hoe minder je weggooit, hoe minder
vaak je boodschappen hoeft te doen en hoe minder
geld je onnodig uitgeeft.
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1. De ‘tenminste houdbaar tot’-datum betekent
NIET, dat het voedingsmiddel daarna bedorven
is. Dat denken namelijk veel mensen. Het betekent
alleen dat het voedingsmiddel tot die datum kwalitatief helemaal 100% in orde is. Maar 90% of 80% kan
ook nog prima zijn! En geen enkel voedingsmiddel
is opeens in een mum van tijd bedorven. Tenminste,
niet als het op de goede manier is opgeborgen. Of
iets wat aangebroken is nog goed is, is makkelijk vast
te stellen aan de hand van de geur, consistentie en
uiterlijk. Ofwel: kijken, ruiken en even doorroeren.
Eventueel even proeven of het niet zuur is, als je het
echt zeker wilt weten. Onaangebroken producten
zoals yoghurt, kwark, kaas, zure room enzovoort
zijn meestal nog dagen na de ‘tenminste houdbaar
tot’-datum goed, vaak zelfs nog langer – vooral als
ze in een nulgradenvak opgeborgen zijn. Maar let op:
bij bederfelijke dingen als verse vis of vlees is de ‘te
gebruiken tot’- datum juist wel heel belangrijk.
2. Stel een ‘Wat lusten we niet?’-lijst samen.
Maak eens een lijst van levensmiddelen die regelmatig bij het afval belanden. Die broccoli ziet er zo
gezond uit, maar niemand vindt het lekker. Tja. Zet zoiets dan niet op het lijstje of ga op zoek naar recepten
waarin het voedingsmiddel zo figureert, dat iedereen
het opeens wel lekker vindt.

3. Schat de hoeveelheden goed in.

Vaak bedoelen we het heel goed bij het koken. We
willen vooral niet te weinig op tafel zetten en daardoor
blijft juist veel over. Kijk gedurende een week eens
heel goed wat het gezin nodig heeft. Neem die 100
gram droge pasta per persoon van hieronder, dat is
wel een vol diep bord spaghetti met een berg erbovenop. Dat is best veel! Behalve als je veel sport of
lichamelijke arbeid verricht, dan heb je het waarschijnlijk weer wel nodig. Bij de groenten gaat het snijafval
er nog af, en dan blijft er nog vrij veel over. 200 g
sperziebonen is alweer een heel diep bord vol. Dat
zal vast heel gezond zijn, maar is het reëel? Dit zijn
de richtlijnen – pas ze aan bij uw gezin. En houd die
hoeveelheden in het achterhoofd bij het boodschappen doen.

Reken per persoon per dag:
100 g ongekookte pasta;
200-250 g aardappelen, gekookt;
75 g ongekookte rijst;
250 g groente als bijgerecht;
300 g groente als hoofdgerecht;
250 g vis (150 g gefileerde vis);
100 g vlees, zonder bot.
Voor kinderen tot 10 jaar is ongeveer de helft voldoende, tenzij het heel grote eters zijn – neem dan meer.
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Heel veel vitamines in deze winterweek! Met groenten en fruit en met
vlees, vis of kaas. Kruidig op smaak gebracht zoals bij de hete kokosbouillon,
iets dat snel klaar is in de hapjespan, een knapperig gerecht uit de oven en
een bonte salade met een extra stoot vitamines. Dat brengt licht in dit grijze
jaargetijde.
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BOO DSC HAP PEN LIJS TJE

MENU
ZATERDAG
GEITENKAAS MET SESAM EN
SPERZIEBONEN MET AJVAR
ZONDAG
KALKOENREEPJES MET CHAMPIGNONS EN KAKIFRUIT
MAANDAG
PITTIGE FRITTATA MET VELDSLA
DINSDAG
AARDAPPELCURRY MET WORTELEN
EN KASTANJES
WOENSDAG
GUACAMOLE MET GEBAKKEN
AARDAPPELEN
DONDERDAG
SALADE MET SINAASAPPEL,
VENKEL EN GEMBER
VRIJDAG
BROCCOLI-VISSOEP MET KOKOSMELK EN CHAMPIGNONS
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GEITENKAAS MET SESAM
EN SPERZIEBONEN MET AJVAR

- 1 ui, gesnipperd

1. Warm de oven voor op 180 °C (hetelucht 160 °C) en zet ook de grill aan.

- 2 el olijfolie
- 500 g sperziebonen (diepvries)
- 150 ml groentebouillon
- 1 tl gedroogde oregano
- 150 g tomaten, in kleine blokjes
- 8 geitenkaasrondjes (elk 25 g)
- 1 tl sesamzaad

2. Fruit de ui in wat olijfolie in een (hapjes)pan. Voeg de sperziebonen
toe en giet dan de groentebouillon erbij. Even aan de kook laten komen
en dan een paar minuten laten trekken. Op smaak brengen met zout,
peper en oregano.
3. Meng de blokjes tomaat door de bonen en laat weer even trekken tot
de boontjes door en door warm zijn.

- 100 g zure room
- 50 g ajvar (paprikasmeersel)
- 1 tl gemengde kruiden (diepvries)
- verder:
zout, zwarte peper, 1 gesneden
stokbrood voor erbij
(of als bijgerecht)

4. L eg de geitenkaasrondjes op een bakblik bekleed met bakpapier en
strooi de sesamzaadjes eroverheen. Bak in de voorverwarmde oven,
onder de grill, gedurende 2 tot 3 minuten.
5. Meng de zure room met de ajvar. Verdeel dit met een eetlepel over de
boontjes. Leg de gebakken kaasrondjes erop of ernaast en bestrooi
het geheel met de kruiden. Serveer met stokbrood.
25 min, 10 g eiwit, 19 gram vet, 10 g koolhydraten, 6 g voedingsvezels = 267 kcal p.p.
(zonder bijgerecht). Met stokbrood 461 kcal p.p.

TIP

Verse sperzieboon tjes zijn ook prima – laat deze
dan in 7 tot 8 minuten
in kokend water gaar worden, giet ze af, spoel af met
koud water (zo blijven ze mooi
groen) en laat ze uitlekken. Dan verder verwer ken
volgens het recept.
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KALKOENREEPJES

MET

		

OESTERZWAMMEN
EN KAKIVRUCHT

- 4 00 g kalkoenborst,
in reepjes van 1 cm
- 3 el plantaardige olie
- 1 ui, gesnipperd
- 2 00 g oesterzwammen,
in repen van 2 cm breed
- 5 0 ml groentebouillon of witte
wijn
- 150 ml kookroom
- 1 kleine kakivrucht
- 300 g rijst als bijgerecht
- verder:
zout, zwarte peper

1

Zo

1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Belangrijk: laat gedurende de hele kooktijd het deksel op de pan.
Omroeren is ook niet nodig.
2. Terwijl de rijst kookt, de kalkoenreepjes in een koekenpan
in 2 eetlepels hete olie aan alle kanten aanbraden. Op een bord
doen en daar met zout en peper op smaak brengen.
3. De rest van de olie in de pan doen en de ui fruiten. Dan de oesterzwammen toevoegen en net zolang bakken tot het vocht uit de
paddenstoelen verdampt is. Afblussen met groentebouillon en de room
erdoor roeren.
4. Nu de kalkoenreepjes (met bijbehorend uitgelopen vleesvocht) en de
kakivruchtblokjes bij de oesterzwammen voegen en doormengen. Het
geheel op smaak afmaken, de smaken nog even kort laten intrekken
en dan serveren.
30 min, 28 g eiwit, 16 g vet, 8 g koolhydraten, 2 g voedingsvezels = 312 kcal p.p.
(zonder bijgerecht).

abrikozenjam toe, dan komt de smaak van de kakiTIP Voeg eens een eetlepel
een strooisel van 50 g geschaafde geroosterde amanvrucht beter tot zijn recht. En
delen en 1 eetlepel vers gehakte peterselie is ook heerlijk op dit gerecht.
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MULTI-IN ZETBAAR : ajvar (paprikapuree) smaakt prima op
veel manieren: gewoon op brood, in plaats van tomatenke tchup, als dip en als basis voor allerlei sauzen. Vermengd met
zure room of yoghurt wordt ze wat milder van smaak.

MaZo
BOMVOL VITAMIN ES: kakivrucht en bevatten heel veel vitamines. Ze smaken optimaal
als ze zo stevig zijn als tomaten. Gebruik ze
dan binnen 2 dagen.
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Ma
WAT DOEN WE MET RESTJES GROENTE N?
Frittata is heel makkelijk: je kunt er bijna alles uit
het groentevak in verwerken.

Di
GEEN VEGETAR IËR? Verwarm dan
hamblokje s of een restje ander vlees
mee in de curry.

Woe
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PITTIGE FRITTATA
MET VELDSLA

- 2 50 g aardappelen, zonder
schil, in blokjes van 1 cm
- 2 uien, in dunne ringen
- 2 el plantaardige olie
- 2 50 g puntpaprika,
in dunne reepjes
- 2 50 g tomaten,
in kleine blokjes
- 6 eieren
- 1 tl kurkuma
- 1 tl komijn
- 1 mespunt chilipoeder
- 1/2 bosje (ong. 25 g) peterselie, fijngehakt
- 50 g geraspte kaas
- 100 g veldsla, gewassen
- 2 el olijfolie

1. Bak aardappelen en uien in een koekenpan met deksel. Voeg de
paprikareepjes toe en bak nog 5 minuten, meng dan de tomatenblokjes
erdoor. Een klein beetje zout erbij en alles op laag vuur nog 6 tot 7
minuten laten bakken tot het vocht bijna helemaal verdampt is.
2. Klop de eieren schuimig met 100 ml water, zout, peper, kurkuma,
komijn en chilipoeder.
3. Roer 1 eetlepel peterselie door de groenten. Giet de eieren er voorzichtig overheen en bestrooi met de kaas. Doe het deksel op de pan en
laat de frittata op laag vuur in 6 tot 8 minuten stollen.
4. Maak de veldsla aan met olie, azijn, zout en peper. Bestrooi de frittata
met de rest van de peterselie en serveer met de sla.

- 1 el witte wijnazijn
- verder:
zout, zwarte peper
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30 min, 15 g eiwit, 20 g vet, 19 g koolhydraten, 5 g voedingsvezels = 342 kcal p.p.

AARDAPPELCURRY
MET WORTELEN EN
TAMME KASTANJES

1

Di

- 1 teen knoflook, fijn gesnipperd
- 1 kleine rode peper, zaadlijsten
verwijderd, in dunne ringetjes
- 2 el plantaardige olie
- 1 prei, in dunne ringen
- 5 00 g aardappelen, zonder
schil, in blokjes van 1/2 cm
- 2 50 g wortelen, geraspt, in
schijfjes + wortelgroen,
gehakt
- 1 mespunt suiker
- 1 el kerriepoeder
- 1/2 tl gedroogde kervel
- 250 ml groentebouillon
- 250 ml kokosmelk
- 150 g tamme kastanjes,

1. Bak de knoflook en rode peper heel kort in de hete olie. Prei, aardappelen en wortel toevoegen, kort laten bakken en er dan zout,
peper, suiker, kerriepoeder en kervel bij doen.
2. Giet groentebouillon en kokosmelk over de groenten. Kort aan de kook
laten komen, dan de kastanjes toevoegen en alles op niet al te hoog
vuur 15 minuten zachtjes laten koken. Op het laatst het wortelgroen
erdoor mengen.
LET OP: in de gaten houden en regelmatig roeren, want door de kokosmelk zou het kunnen aanbranden.
30 min, 6 g eiwit, 18 g vet, 44 g koolhydraten, 7 g voedingsvezels = 380 kcal p.p.

in grote stukken
- verder:
- zout, zwarte peper

JES: snijd ze aan de bovenkant kruislings in en
TIP VOOR VERSE KASTAN
oven (200 °C, hetelucht 180 °C) in ongeveer 20 minuten
bak ze in een voorverwarmde
gaar. De kastanjes gaan dan iets open staan en zijn zo makkelijker te schillen.
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GUACAMOLE
MET

SCHAPENKAAS OP

AARDAPPELEN UIT DE OVEN
- 7 50 g aardappelen, met schil,
in plakken van 1 cm dik
- 1 el olijfolie
- 2 rijpe avocado’s
(bijv. Hassavocados)
- sap van 1/2 citroen
- 200 g schapenkaas
- 2 el ajvar
- 1 tl gemengde kruiden
(diepvries)
- 2 00 g tomaten,
in kleine blokjes
- verder:
zeezout, grof gemalen

1. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C). Bedek een bakblik
met bakpapier en vet het heel licht in. Leg de aardappelschijven daar
met het snijvlak op. Bestrijk ze met olijfolie en strooi er zeezout en
peper overheen. Bak de aardappelen in 25 min. gaar in de oven.
2. Doe het avocadovruchtvlees, het citroensap, de schapenkaas en de
ajvar in een hoge kom en pureer met de pureerstaaf. Voeg de kruiden
toe en maak op smaak af met zout en peper.
3. Serveer de aardappelschijven met de guacamole en strooi de tomatenblokjes er aan tafel overheen.
35 min, 14 g eiwit, 30 g vet, 39 g koolhydraten, 8 g voedingsvezels = 498 kcal p.p.

zwarte peper

zure room overgebleven
EBLEV EN ZURE ROOM : waarschijnlijk is er een beetje
TIP VOOR OVERG
g), kun je dat hier
125
van
e
bekertj
een
zaterdag (pag. 16) – als dat bijv. 25 g is (van
van het recept van
de schapenkaas te vervangen door 100 g zure room.
prima toevoe gen. Als het meer is, overweeg dan om
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DiSALADE
MET SINAASAPPEL ,
VENKEL, GEMBER
EN CROÛTONS

1

Do

- 1 klein oudbakken stokbroodje
van 250 g, in blokjes van zo’n
2 à 3 cm
- 4 el olijfolie
- 150 g yoghurt
- 1 el honing
- sap van 1/2 citroen
- s tukje gember van 2 cm,
geschild en gesnipperd
- 1 grote krop ijsbergsla,
in repen
- 2 sinaasappels, zonder schil,

1. De stukken stokbrood in hete olie aan alle kanten aanbakken in de
koekenpan, af laten koelen.
2. Roer honing, citroensap, zout, peper en gember door de yoghurt. Doe
de repen ijsbergsla, de sinaasappelstukken en de venkelreepjes in
een schaal en meng de dressing er licht doorheen. Geef de croûtons
erbij. Bestrooi voor het serveren met venkelgroen.
30 min, 9 g eiwit, 13 g vet, 46 g koolhydraten, 5 g voedingsvezels = 348 kcal p.p.

in vieren gesneden en vervolgens
in plakjes
- 1 venkelknol, in dunne reepjes
+ venkelgroen, fijngehakt
- verder:
zout, zwarte peper

of ham in de koelkas t?
TIP Ligt er noginwatdezekaassalade!
Dat past ook prima

Woe
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BROCCOLI-VISSOEP
MET

KOKOSMELK

EN

CHAMPIGNONS
- 2 50 g ontdooide visfilet
(diepvrieskabeljauw of -koolvis),
gewassen, in reepjes of stukjes
van 1 cm breed
- 1 tl lichte sojasaus
- 1 el rode currypasta of -boemboe
- 2 el plantaardige olie
- 750 g groentebouillon
- 250 ml kokosmelk
- 250 g broccoli, in roosjes
- 1 ui, in halve ringen
- 2 50 g champignons,

1. Druppel de sojasaus over de visstukjes en kruid ze met peper.
Voorzichtig mengen.
2. Braad de curry al roerend in hete olie 1 minuut aan. Giet dan de groentebouillon en de kokosmelk erbij en laat het aan de kook komen.
3. Draai het vuur lager en voeg de broccoli, uien en champignons toe.
Laat op vrij laag vuur 5 tot 8 minuten doortrekken. Voeg dan de
visstukjes toe en laat ze 3 tot 4 minuten meegaren. Kruiden met
paprikapoeder en naar wens nog wat peper, in kommen doen en
voor het serveren bestrooien met koriander.

gehalveerd of in vieren
- 1/2 tl (milde) paprikapoeder
- 15 g koriander
- verder:
zwarte peper
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30 min, 16 g eiwit, 19 g vet, 5 g koolhydraten, 3 g voedingsvezels = 261 kcal p.p.

1
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Schorseneren en prei vormen een perfecte combinatie voor de winter en
ze zijn nu ook niet duur. Op zondag staat kippensoep op het menu – het is
wetenschappelijk bewezen dat die echt tegen verkoudheid helpt! Het overgebleven vlees van de kippensoep rollen we dinsdag in tortilla’s. Zo krijgen
we een beetje Mexicaanse zon in het koude jaargetijde.
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MENU
ZATERDAG
SCHORSENEREN, PREI EN PESTOGEHAKT
ZONDAG
GEVULDE KIPPENSOEP
MAANDAG
SPRUITJES MET HAM, RICOTTA EN
SINAASAPPEL
DINSDAG
TORTILLA’S MET KIP EN SLA
WOENSDAG
TAGLIATELLE MET ZALM EN
WORTELSTRIPS
DONDERDAG
GNOCCHI MET TOMAAT EN SALIE
VRIJDAG
SPAGHETTI MET CITROENBASILICUMPESTO

BO OD SC HA PP EN

LIJ ST JE
- schorseneren (ve
rs of
- maïs, 1 blik (ui
uit een pot), 50 0
tlekg
gewicht 28 5 g)
- uien, 4 kleine
- erw ten (diepvri
- knoflook, 5 ten
es), 20 0 g
en
- rundergehakt,
- prei, 1
250 g
- soepkip (vers of
- soepgroenten (ve
dieprs of
vries), ca. 1,5 kg
uit de diepvries),
- gekook te ham,
30 0 à 50 0 g
20 0 g
- zalmfilet (diepvri
- worteltjes, 250
es),
g
20 0 g
- spruiten, 80 0 g
- eieren, 4 kleine
- tomaten (vers of
uit blik),
- pesto, 1 kle in po
50 0 g
tje
- tor tillawraps 6
- kleine rode pepe
stuks
r, 1
tagliatelle, 50 0 g
- rode paprika’s,
2
- spaghetti, 50 0
- bosuitjes, 4
g
- gnocchi (koelvak
- ijsbergsla, 1 kle
, 1 pak),
ine krop
80
0
g
- sinaasappel, 1
Parmezaanse ka
(biologisch)
as,
geraspt, 150 g
- citroenen, 2 (w
aarvan
- ricotta, 20 0 g
minstens 1 biolog
isch)
- slagroom, 40 0
- peterselie, 1 bo
ml
s van
zure room, 20 0 g
50 g
- (Griekse/Turkse)
- salie, 1 bosje
yoghurt, 150 g
- basilicum, 1 po
t
- afbakstokbrood
- kervel, 1 bosje
, 1 pak
van 2 stuks
UIT DE VO OR RA AD
:
- olijfolie
- plantaardige oli
e (bijv. zon nebloemolie of raa
polie)
- witte wijnazijn
- boter
- milde mosterd
- groentebouillon
(blokjes)

- zout
- peperkorrels
- laurierbladeren
- paprikapoeder
- chilipoeder
- tomatenketchu
p
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SCHORSENEREN MET

PREI EN PESTOGEHAKT
- 5 00 g schorseneren
(vers of uit een pot)
- 3 el witte wijnazijn
- 1 prei, in repen
- 2 el plantaardige olie
- 2 00 ml slagroom
- 2 50 g rundergehakt
- 1 ui, gesnipperd
- 1 teen knoflook,
fijn gesnipperd
- 1 ei
- paprikapoeder,
1 à 2 mespuntjes
- 1 volle el groene pesto
(de rest is voor het recept
van vrijdag, zie pag. 40)
- verder:
zout, zwarte peper

Za

2

1. Schorseneren schoonmaken (zie tip onder aan de pagina) en in kleine
stukken snijden. In kokend water met 2 el azijn en zout in 25 minuten
gaar koken.
2. Bak de prei een paar minuten aan in hete olie. Giet de gare stukken
schorseneer af door een zeef; vang 500 ml van het vocht op.
3. Blus de prei af met het schorsenerenvocht. Kook gaar op laag vuur,
voeg dan de slagroom toe.
4. Maak het gehakt aan met het ei en de gesnipperde ui en knoflook.
Op smaak brengen met zout, peper en de paprikapoeder.
5. Verdeel het gehakt in 8 porties en maak er platte rondjes van. Leg
daarop een theelepeltje pesto in het midden, vouw het gehakt eromheen en maak er balletjes van.
6. L eg de gehaktballetjes bij de prei en laat ze in ongeveer 8 minuten
gaar worden. Voeg dan de stukken schorseneer toe en maak het
geheel nogmaals op smaak af.
40 min, 23 g eiwit, 39 g vet, 23 g koolhydraten, 3 g voedingsvezels = 545 kcal p.p.

TIP

Schorseneren worden ook wel ‘keukenmeidenverdriet’ genoemd omdat ze bij
het schoonma ken plakkerig melksap afgeven. Trek daarom eerst keukenhandschoenen aan!
Dan onder stromend water
afschrobb en met een groenteborstel, of gewoon de afwasbors tel– dit om het
al het zand te verwijderen.
Nu schillen met dunschiller of aspergeschiller en direct in koud water met 1
eetlepel azijn leggen om
verkleuren te voorkomen. Schorseneren uit een pot voldoen ook prima.
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Zo KIPPENSOEP
GEVULDE

- 1 soepkip van ca. 1,5 kilo,

1. Doe de soepkip in een grote pan.

gewassen
- 1 ui, met schil, gehalveerd
- soepgroenten, 300 à 500 g
- 1/2 tl peperkorrels
- 2 laurierbladeren
- 2 00 g erwten (diepvries)
- 1/2 bos peterselie (ong. 25 g),
fijn gehakt, stelen apart houden
- verder:
zout, zwarte peper

2. L eg de uihelften met het snijvlak naar beneden in een hete koekenpan
zonder vet en rooster ze een paar minuten.
3. Doe de geroosterde uihelften met schil bij de soepkip. Giet er zoveel
koud water bij dat de soepkip helemaal onder water staat en breng
aan de kook.
4. Doe de helft van de soepgroenten bij de kip. Voeg 1 el zout, peperkorrels, laurier en peterseliestelen toe en breng alles weer even aan de
kook.
5. L aat de kip nu op laag vuur bijna 2 uur koken. Neem dan de kip eruit,
laat een beetje afkoelen en verwijder vel en botten. Doe ongeveer
tweederde van het kippenvlees in een bewaardoos en leg die in de
koelkast. Dat gebruiken we op dinsdag voor de tortillas.
6. Zeef de bouillon door een hele fijne zeef, giet dan weer in de kookpan
en breng op smaak met zout en peper. Doe nu de erwten en de rest
van de soepgroenten erbij en laat die in een paar minuten beetgaar
worden. Snijd de overgebleven stukken kippenvlees in kleine stukjes
en laat die ook nog even meetrekken. Schep de soep in de borden en
bestrooi met peterselie.
2,5 uur, 23 g eiwit, 18 g vet, 15 g koolhydraten, 6 g voedingsvezels = 328 kcal p.p.
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SPRUITJES
MET

EN

HAM, RICOTTA

SINAASAPPEL

- 8 00 g spruitjes, in tweeën of

Ma

2

1. Warm de oven voor op 180 ºC (hetelucht 160 ºC).

in vieren gesneden
- 1 el boter
- 1 ui, gesnipperd
- 1 kleine peper (rood of groen),
fijngesneden
- 200 g gekookte hamblokjes
- 1 biologische sinaasappel
(een beetje van de schil raspen,
vruchtvlees in stukken snijden)
- 1 klein bosje kervel, fijngehakt
- 200 g ricotta (of Hüttenkäse)
- 3 eieren
- 1 tl milde mosterd
- verder:
zout, zwarte peper, afbakstokbrood voor erbij

2. Snijd het kontje van de spruitjes en pel eventueel ook de buitenste
blaadjes eraf. Of (tip van oma) zet een meskruisje in het kontje zodat
het gelijkmatiger gaar wordt. Doe de spruitjes in kokend water met
zout, laat aan de kook komen, kook beetgaar in 1 tot 2 minuten, afgieten, laten schrikken met koud water en uit laten dampen.
3. Vet een ovenschaal in met boter. Strooi de uisnippers, hamblokjes,
sinaasappelrasp en fijngesneden peper op de bodem. Verdeel daar de
spruitjes en de helft van de kervel over en kruid met zout en peper.
4. Klop eieren en mosterd door de ricotta. Roer dan de rest van de kervel
en de stukken sinaasappel erdoor. Verdeel dit gelijkmatig over de
spruitjes. Schuif de schotel in de oven en bak 30 minuten. Bak het
stokbrood de laatste 8 tot 10 minuten mee.
45 min, 23 g eiwit, 20 g vet, 16 g koolhydraten, 9 g voedingsvezels = 356 kcal p.p.
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Zo
Zo
OMA’S REMEDIE werkt echt: studies
hebben uitgewezen dat bepaalde eiwitten in
de kippensoep helpen tegen veel verkoudheidssy mptomen.

Ma
al
HEEL WIN TERH ARD: spruiten worden
vanaf november geoogst en dan duurt hun
n
hoogseizoen wel tot eind februari. Ze kunne
ook prima ingevroren worden!
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Di

2

KIP IN EEN DUBBELROL:
het gekookte kippenvlees
van de zondag smaakt prima
in de tortilla’s met sla van
dinsdag.

SNEL GERECHT voor drukke dagen: de
tagliatelle met wortelstrips en zalm is al
in 25 minuten klaar!

Woe
35

Di
- rest kippenvlees van de kippen-

TORTILLA’S
MET
EN SLA

KIP

1. Warm de oven voor op 180 ºC (hetelucht 160 ºC).

soep van pag. 32, in stukken van
ong. 2 cm
- 1 ui, gesnipperd
- blik maïs (285 g), uitgelekt
- 1 krop ijsbergsla, in repen
- 1/2 bos peterselie, fijngehakt
- 2 paprika’s, in blokjes van 1 cm
- 2 00 g zure room
- 150 g yoghurt
- sap van 1/2 citroen (bewaar de
andere helft in de koelkast voor
de volgende dag)
- 2 el tomatenketchup
- 6 tortillawraps

2. Meng de stukken kip met de ui, maïs, sla, paprika en peterselie in een
schaal.
3. Roer yoghurt, citroensap en tomatenketchup door de zure room. Zout,
peper en chilipoeder toevoegen en losjes met het kipmengsel vermengen.
4. Verwarm de tortilla’s ongeveer 2 tot 3 minuten in de voorverwarmde
oven. Neem ze eruit, leg een portie kipsalade in het midden van elke
wrap en rol die op.
20 min, 52 g eiwit, 56 g vet, 41 g koolhydraten, 5 g voedingsvezels = 889 kcal p.p.

- verder:
zout, zwarte peper, chilipoeper

in pakken van 8 stuks of meer verkocht.
TIP Tortilla’s worden vaakin met
een velletje plasticfolie ertussen, dan
Vries de overgeble ven wraps
plakken ze niet aan elkaar.
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TAGLIATELLE
MET

ZALM

EN

2

Woe

WORTELSTRIPS

- 500 g tagliatelle

1. Kook de tagliatelle beetgaar in water met wat zout.

- 2 00 g ontdooide diepvrieszalmfilet, in stukken van ong. 2 cm
- sap van 1/2 citroen (de andere
helft van de citroen van gisteren)
- 2 bosuitjes, in ringetjes
- 2 50 g wortelen, in strips
(kaasschaaf of aspergeschiller gebruiken) + wortelgroen, fijngehakt
- 2 el olijfolie
- 150 g groentebouillon
- 200 g slagroom
- verder:
zout, zwarte peper

2. Druppel citroensap over de zalm en strooi zout en peper over de
stukken.
3. Bak de ui en wortel even aan in hete olie in een brede pan. Giet dan de
groentebouillon en room erbij en laat het kort aan de kook komen. Zout
en peper toevoegen en dan voorzichtig de zalm in het vocht leggen.
4. Haal de tagliatelle met een schuimspaan of tang uit het kookwater en
voeg ze direct bij de groenten met zalm. Het geheel voorzichtig mengen, op smaak afmaken met nog wat zout en peper en het wortelgroen
erover strooien.
20 min, 27 g eiwit, 32 g vet, 98 g koolhydraten, 6 g voedingsvezels = 801 kcal p.p.
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Do GNOCCHI MET
TOMAAT
EN SALIE

- 2 bosuitjes, in ringetjes
- 2 knoflooktenen, gesnipperd
- 2 el olijfolie
- 5 00 g tomaten (vers of uit blik),
in kleine blokjes
- 1 el boter
- 8 00 g kant-en-klare gnocchi
(versvak)
- 1 klein bosje salie, in reepjes
- 50 g geraspte Parmezaanse kaas
- verder:
zout, zwarte peper

1. Bak de ui en knoflook glazig in hete olie. Voeg de tomaat toe en laat
alles op hoog vuur en bij regelmatig roeren een paar minuten inkoken.
2. Draai het vuur laag en laat nu de tomaten alleen nog zachtjes pruttelen. Met een staafmixer fijn maken naar wens en zout en peper naar
smaak toevoegen.
3. L aat de boter smelten in een grote koekenpan en bak daarin de
gnocchi aan alle kanten bruin en een beetje knapperig. Zout en peper
toevoegen, dan de salie erbij strooien en alles losjes vermengen.
4. S trooi de kaas over de gnocchi en neem de pan van het vuur. Verdeel
de gnocchi over de borden en lepel er dan de tomatensaus overheen.
30 min, 17 g eiwit, 13 g vet, 69 g koolhydraten, 2 g voedingsvezels = 470 kcal p.p.
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39

SPAGHETTI MET

Vr

CITROEN-BASILICUM

PESTO

- 500 g spaghetti
- 100 ml groentebouillon
- 2 knoflooktenen, gesnipperd
- sap en wat rasp van 1 biologische
citroen
- 2 el olijfolie
- basilicumblaadjes van 4 tot 5
takken, in reepjes
- 2 eetlepels pesto (neem de rest
van de pesto van zaterdag, zie
pag. 31)
- 100 g geraspte Parmezaanse
kaas
- verder:
zout, zwarte peper

40

1. Kook de spaghetti beetgaar in water met zout. Verwarm de groentebouillon een beetje en meng het in een grote schaal met knoflook,
citroensap, basilicum en pesto.
2. Haal met een schuimspaan of tang de gare spaghetti uit het kookwater en voeg dit direct bij de citroen-basilicumpesto in de schaal. Goed
doormengen en eventueel nog extra zout en vooral peper toevoegen.
3. O
 p het laatst de citroenrasp en de Parmezaanse kaas erdoor mengen
en direct serveren.
30 min, 26 g eiwit, 18 g vet, 92 g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 642 kcal p.p.

2

41

De winter is bijna voorbij en dit is je laatste kans om vergeten wintergroenten te proberen. Bijvoorbeeld topinamboer (aardpeer) in de vorm van puree
bij schnitzels. En de couscoussalade met granaatappelpitjes brengt je weer
in de stemming voor warmere jaargetijden.

42

BOODSCH APPENLIJ STJE

- verse vijgen, 8
- veldsla, 2 zakken (200 g)
- roodlof (radicchio), 500 g
- bloemkool, 1
ello’s
- champignons, 8 grote (500 g), of 4 portob
- uien, 2 kleine
- tomaten, 750 g
- komkommer, 1
- prei, 1
- bosui, 1
- topinamboer (aardpeer), 500 g
- sinaasappel, biologisch, 1
- granaatappel, 1
- appel, 1
- citroen, 1
- peterselie, 1 grote bos (50 g)
- salie, 1 klein bosje
- varkenshaas, 400 g
- kipfilet, 400 g
- gerook te forelfilet, 125 g
g
- luchtgedroogde ham (in dunne plakken), 150
- verse geitenkaas, 150 g
- geraspte kaas (bijv. Goudse), 100 g
- mozzarella, 220 g (uitlekgewic ht 125 g)
- slagroom, 250 ml
- tofoe, 500 g
- zuurkool, 1 pak (minstens 300 g)
- pasta (bijv. tagliatelle of penne), 500 g
- couscous, 250 g
- eieren, 4
- gemengde kruiden (diepvries), 1 doosje
- spinazie à la crème, diepvries, 450 g
- wittebrood, 4 sneden
- ciabatta(afbak)brood, 250 g
- houten prikkers, 8
UIT DE VOORR AAD:
- olijfolie
 lantaardige olie (bijv. zon-p
nebloemolie of raapolie)
- balsamicoazijn
- witte wijnazijn
- witte wijn
- boter
- bloem
- suiker

- honing
- groentebouillon (blokjes)
- zout, zeezout
- peper
- kaneelpoeder
- korianderzaadjes
- paprikapoeder
- c hilipoeder of cayennepeper
aluminiumfolie

MENU
ZATERDAG
VIJGEN MET GEITEN KAAS, VELDSLA EN KANEEL CROÛTONS
ZONDAG
SALTIMBOCCA HAASJES OP
AARDP EERPUREE
MAANDAG
GESMOORDE ROODLOF MET
SINAAS APPEL EN PITTIGE KIP
DINSDAG
COUSCOUSSALA DE MET GRANA ATAPPEL EN GEROOK TE FOREL
WOENSDAG
PASTA MET HAM, BLOEM KOOL EN
PETERSELIE
DONDE RDAG
MOZZA RELLACHAMPIGNONS
MET SPINAZ IE
VRIJDAG
TOFOE-ZUURKOOLKOEK JES MET DIP
EN TOMAT ENSALA DE
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VIJGEN

Za
- 1 el boter
- 4 sneden witbrood, in dobbelsteentjes van 1 cm
- 8 vijgen, kruislings ingesneden
- 150 g verse geitenkaas
- 1 tl honing
- 1 appel, in kleine blokjes
- sap van 1/2 citroen (bewaar de
andere helft afgedekt in
de koelkast)
- 4 el olijfolie
- 1 el witte wijnazijn
- 200 g veldsla
- verder:
zout, zwarte peper,
kaneelpoeder

MET

GEITENKAAS,
VELDSLA EN

KANEELCROÛTONS

1. Warm de oven voor op 180 ºC (hetelucht 160 ºC) en zet ook de grill aan.
Smelt de boter in een anti-aanbakkoekenpan en bak de dobbelsteentjes brood daarin aan alle kanten knapperig bruin. Kruid met peper en
wat kaneel.
2. Bekleed een bakblik met aluminiumfolie en leg de vijgen erop; trek
elke vijg daarbij open.
3. Roer de honing door de verse geitenkaas; vul de vijgen daarmee. Bak
ongeveer 10 min. in de oven tot de kaas gekleurd is – zet ze eventueel
even vlak onder de grill. Dan wel goed in de gaten houden!
4. Meng de appelblokjes met het citroensap, de olijfolie en de witte
wijnazijn en hussel ze door de veldsla. Op smaak brengen met zout en
peper.
5. L eg op elk bord twee gebakken vijgen. Schik de veldsla er omheen en
strooi de croûtons eroverheen.
30 min, 10 g eiwit, 20 g vet, 41 g koolhydraten, 5 g voedingsvezels = 395 kcal p.p.
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van een bosje salie in reepjes en kook ze
TIP Snijd overgebleven blaadjes
t met bouillon of wit te wijn. Dan eruit nemen met
even kort mee in het braadvoch
de schuimspaan, in een ijsblokjesv orm met een beetje water doen en invriezen.
Een salieplantje in een pot in tuin of balkon kan jaren meegaan.
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SALTIMBOCCAHAASJES
OP
- 5 00 g aardpeer, geschild,

AARDPEERPUREE

Zo

3

in kleine stukken
- 4 00 g varkenshaas, in 8 plakken
- 8 blaadjes salie (zie tip voor
overgebleven salie)
- 100 g luchtgedroogde ham
in 8 dunne plakken
- 1 el bloem
- 2 00 ml slagroom
- 1 el boter
- 2 el olijfolie
- 100 ml groentebouillon of
droge witte wijn
- verder:
- zout, zwarte peper, 8 houten
prikkers

1. L eg de stukken aardpeer in kokend water met zout. Laat in ongeveer
25 minuten gaar worden op middelhoog vuur.
2. S trooi aan beide zijden zout en peper op de plakken varkenshaas. Zet
met een houten prikker op elk stuk vlees 1 plak ham en 1 salieblaadje
vast. Bestrooi het geheel met wat bloem.
3. Giet de aardpeer af en pureer met de slagroom. Nog een beetje zout en
peper toevoegen en 1/2 lepel boter erdoor roeren. Tot gebruik afdekken met aluminiumfolie.
4. Doe de rest van de boter in een koekenpan, voeg de olijfolie toe en laat
heet worden. Bak hierin de saltimboccahaasjes 1 à 2 minuten aan elke
kant en neem ze uit de pan.
5. Blus het braadvocht af met bouillon of witte wijn en laat dit even kort
aan de kook komen. Leg de haasjes erin en laat ze indien nodig kort
nagaren.
6. Roer de puree weer even door en serveer met 2 saltimboccahaasjes
per persoon.
40 min, 31 g eiwit, 12 g vet, 24 g koolhydraten, 2 g voedingsvezels = 336 kcal p.p.
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Ma

GESMOORDE ROODLOF
MET SINAASAPPEL
EN

- 3 el olijfolie
- 2 grote stronken roodlof
(radicchio) – samen niet meer
dan 500 g, overlangs gehalveerd
- rasp van een 1/2 en sap van 1
hele biologische sinaasappel
- 4 00 g kipfilets, in dunne reepjes
- 1/2 tl suiker
- 1 tl gemengde kruiden (diepvries)
- verder:
zeezout, zwarte peper, chiliof cayennepeper, 4 vellen aluminiumfolie ter grootte van de
roodlofhelften

PITTIGE KIP

1. Warm de oven voor op 180 ºC (hetelucht 160 ºC). Vet de vellen aluminiumfolie in met wat olie en leg op elk een roodlofhelft. Kruiden met
zeezout, peper, sinaasappelrasp en eventueel wat geplette korianderzaadjes. Druppel hier wat olijfolie overheen en sluit de vellen
aluminiumfolie zodat het pakjes worden. Laat ongeveer 20 minuten
bakken in de oven.
2. K ruid in de tussentijd de kipfiletreepjes met chili- of cayennepeper,
zeezout en peper. Braad de reepjes in 3 tot 4 minuten aan alle kanten
knapperig in de overgebleven olie en neem ze dan uit de pan.
3. L os onder voortdurend roeren de suiker op in het braadvocht en giet er
dan direct het sinaasappelsap bij. Even aan de kook laten komen, de
pan van het vuur nemen en dan de kipreepjes en de kruiden toevoegen. Voorzichtig roeren en nogmaals op smaak afmaken.
4. Leg op elk bord 1 gebakken roodlofhelft en schik de kip ernaast.
30 min, 25 g eiwit, 10 g vet, 5 g koolhydraten, 1 g voedingsvezels = 208 kcal p.p.
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Di

COUSCOUSSALADE

GRANAATAPPEL
EN GEROOKTE
FOREL
MET

1. Doe de couscous in een schaal en giet er 250 ml kokend water over.
Laat 6 tot 7 minuten trekken en roer dan de boter erdoor.

- 2 50 g couscous
- 1 tl zachte boter
- 1 komkommer,
overlangs gehalveerd

2. Verwijder de pitten van de komkommer met een lepel, snijd daarna
de komkommer in dikke plakken.

- 1 granaatappel,
in plakken van 1-2 cm dik
- sap van 1/2 citroen
- 5 el olijfolie
- paar takjes peterselie, fijngehakt
- 2 50 g tomaten,
ontpit en in repen gesneden
- 1 prei, in repen
- 125 g gerookte forelfilet,
schuin in smalle repen

3. Druk de pitten uit elke plak granaatappel. Roer het citroensap door de
olijfolie en dan door de couscous. Voeg dan de stukken komkommer,
prei en tomaat toe. Met zout en peper op smaak brengen.
4. Leg de stukken forel op de couscoussalade en serveer.
35 min, 15 g eiwit, 16 g vet, 58 g koolhydraten, 6 g voedingsvezels = 450 kcal p.p.

gesneden
- verder:
zout, zwarte peper

TIP Kijk even op YouTube voor de beste manier om de pitten uit
een granaatappel te halen – daar zijn meerdere methodes voor.

gemene rode vlekken op het werkTIP Granaatappgranael kan
atapp el daarom altijd op een plank .
blad geven – snijd
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MET

HAM,

PASTA

BLOEMKOOLSAUS
EN

PETERSELIE

- 1 bloemkool van ong. 500 g,
in roosjes
- 5 00 g pasta (bijv. tagliatelle
of penne)
- 1 ui, gesnipperd
- 1 el boter
- 5 0 g luchtgedroogde ham,
in snippers
- 15-20 g peterselie, fijngehakt
- 100 g geraspte kaas
(bijv. Goudse)
- verder:
zout, zwarte peper

Woe

3

1. De bloemkoolroosjes in kokend water met zout in ongeveer 10 minuten
gaarkoken. Pureer ze, met aanhangend kookwater, grof of fijn met de
staafmixer.
2. De pasta in kokend water met zout in 10 tot 12 minuten beetgaar
koken.
3. Verhit de boter in een pan en fruit de ui daarin glazig. Strooi hamblokjes en peterselie erbij, goed doorroeren.
4. Roer dit in een grote schaal door de bloemkoolsaus. Haal de pasta
met een schuimspaan uit het water en voeg direct toe aan de saus.
Met zout en peter op smaak afmaken en alles luchtig vermengen.
Over de borden verdelen en tot slot de kaas erover strooien.
35 min, 27 g eiwit, 12 g vet, 97 g koolhydraten, 7 g voedingsvezels = 615 kcal p.p.
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Zo Di
OOK KOUD HEEL LEKKER: neem de
volgende dag wat couscouss alade mee
naar je werk voor de lunch.

STEVIGE SMAKEN : de ham geeft dit
gerecht een kruidige smaak. Gerookte
tofoe is een prima plaatsverv anger!

Ma
Woe
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Do

Di

LENTEKR IEBELS: de gevulde
champignons doen het ook prima
met verse bladspinazie.

3

Vr
DIPTIP: zure room met kruiden en vers
uitgeknep en knoflook, of yoghurt met
dille, uien en citroensap.

Woe
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Do
- 4 50 g ontdooide spinazie à la
crème (1 pak)
- 8 grote champignons of
4 portobello’s
- 1 ui, gesnipperd
- 2 el plantaardige olie
- 100 ml groentebouillon
- 1 tl gemengde kruiden (diepvries)
- 125 g mozzarella,
in kleine blokjes
- verder:
z out, zwarte peper, 1 ciabatta
(250 g), in sneden, wat plantaardige olie om in te vetten

MOZZARELLA-

CHAMPIGNONS

MET

SPINAZIE

1. Warm de oven voor op 200 ºC (hetelucht 180 ºC) en vet een ovenschaal
in met wat olie. Verdeel de ontdooide spinazie over de bodem van de
schaal en strooi er wat zout en peper overheen. Champignonhoedjes
met de opening naar boven in de schaal leggen, champignonstelen
fijnsnijden.
2. Bak de ui en champignonstelen een paar minuten zachtjes in wat hete
olie. Voeg ongeveer tweederde van de groentebouillon toe en roer de
kruiden erbij. Laat 2 tot 3 minuten inkoken, haal dan de pan van het
vuur.
3. Vul de champignons met dit mengsel, strooi de mozzarella eroverheen.
Giet de rest van de groentebouillon rond de champignons, schuif de
schaal in de oven en bak 15 tot 20 minuten.
4. Schuif de sneden ciabatta de laatste 10 minuten erbij tot ze bruin en
knapperig zijn.
30 min, 17 g eiwit, 17 g vet, 40 g koolhydraten, 7 g voedingsvezels = 389 kcal p.p.

VARIA NT MET VERSE SPINA ZIE: doe 1 kg verse
jonge spinazie in kokend water
met zout. Laat weer aan de kook komen, dan direct
afgieten en met koud water
afspoelen (blancheren). Uit laten druipen, met de handen
het vocht uitdruk ken en dan
de spinazie kleinsnijden. Over de bodem van de ovensc
haal verdelen, kruiden met wat
zout en peper. Verdeel er dan een paar vlokjes boter
over en volg verder het recept.
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TOFOEZUURKOOLKOEKJES
MET
TOMATENSALADE
- 3 00 g rauwe zuurkool,

Vr
3

1. Warm de oven voor op 80 ºC.

uitgeknepen en fijngesneden
- 5 00 g tofoe,
kleingemaakt en geprakt
- 4 eieren
- 1-2 el bloem
- paprikapoeder:
1 à 2 mespuntjes
- 5 00 g tomaten,
in dunne plakken
- 15-20 g peterselie, fijngehakt
- 1 bosui, in ringetjes
- 3 el olijfolie
- 2 el balsamicoazijn
- 6 -8 el plantaardige olie
- verder:
- zout, zwarte peper

2. Meng zuurkool, tofoe, eieren en bloem door elkaar en maak er een
smeuïg deeg van. Op smaak brengen met zout, peper en het paprikapoeder.
3. Leg de plakken tomaat dakpansgewijs op een bord.
4. S trooi peterselie en ui over de tomaten. Kruid met zout en peper. Roer
de balsamico door de olijfolie en druppel de dressing over de tomaten.
5. Verhit de olie in gedeelten in een koekenpan. Doe er steeds 1 el
zuurkooldeeg in, druk dat plat met de bolle kant van de lepel en bak
het goed tot het bruin is. Omkeren, nog zo’n 6-7 minuten aan de andere
kant bakken, dan in de oven schuiven om warm te houden. Ga door tot
het deeg op is.
40 min, 23 g eiwit, 39 g vet, 9 g koolhydraten, 5 g voedingsvezels = 489 kcal p.p.

BEETJE ZUURKOO L OVER? Schik dat op het bord om de koekjes heen.
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GROENTEN EN FRUIT BEWAREN: CONSERVEREN
Als groente of fruit goedkoop is, kun je het in grote hoeveelheden kopen en duurzaam bewaren
door middel van conserveren. Dat betekent niet alleen voor weinig geld een voorraad aanleggen,
maar ook dat versheid en vooral vitamines in groenten en fruit behouden blijven.

INVRIEZEN
Om vitamines in groenten en fruit lang te behouden, is

Groente moet voor het invriezen geblancheerd worden:

invriezen de beste methode. Dank zij de snelvriesfunc-

leg de groente daarvoor 1 tot 3 minuten (niet te lang!)

tie van veel moderne vriezers zijn ook grote hoeveel-

in kokend water met zout. Dat is de enige manier

heden goed en snel in te vriezen. Dat schept uitste-

om vitamines, de frisse kleur en de consistentie te

kende voorwaarden om groenten en fruit tijdens hun

behouden en tegelijkertijd bacteriën te doden. Daarna

seizoen voordelig in te kopen en te bewaren.

onder koud water laten schrikken en in kleine porties
invriezen. Snijd een heel stevige groente als pompoen

Hiervoor zijn diepvrieszakken en speciale kunststof

in blokjes en blancheer 5 minuten.

bewaardozen met een stevig deksel het geschiktst.

Dit hoort niet in de vriezer: rauwe aardappelen, kom-

Dingen als plastic draagtasjes, boterham- en afval-

kommer, rauwe ui, rammenas, radijs en bladsla.

zakjes en yoghurt- en margarineverpakkingen zijn niet
zo goed, omdat ze makkelijk scheuren of breken. En
schrijf altijd heel duidelijk op de verpakking wat erin zit
en wanneer dat de vriezer ingegaan is!
Vries liefst kleine porties in. Het snelst gaat dat aan de
zijkant van de vriezer. Of schakel de snelvriesfunctie in
als die er is. Vries iets wat ontdooid is, nooit opnieuw
in, want door het warmer worden hebben de bacteriën
zich al feestelijk vermenigvuldigd.
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DROGEN
Mensen drogen al heel lang voedingsmiddelen om ze
houdbaar te maken. Bij het onttrekken van vocht blijven
de vitamines B en C prima behouden en gedroogde levensmiddelen hebben een hoge voedingswaarde. Fruit,
champignons, vlees en vis zijn op een heel natuurlijke
manier op een warme plek in de schaduw te drogen
– hetzij in zijn geheel, hetzij in stukken gesneden.
Groenten kun je het beste eerst even blancheren en uit
laten dampen, zo drogen ze sneller. Rijg de levensmiddelen dan aan een touw of spreid ze uit op een schoon

INMAKEN OF WECKEN

oppervlak. Afhankelijk van de hoeveelheid vocht die ze

Bij inmaken worden potten gevuld met voedsel (rauw

bevatten, duurt het een tot meerdere weken voor ze

of voorgegaard), afgevuld met vloeistof, afgesloten met

goed gedroogd zijn.

een deksel en dan lang in een waterbad verhit. Als de
pot goed dicht zit en in het donker bewaard wordt, kan

Maar het gaat sneller en hygiënischer in de oven of,

groente of fruit zo wel een jaar of langer houdbaar zijn.

nog beter, in een droogapparaat of dehydrator. De
magnetron is hier niet voor geschikt omdat daarin

Of het nou groente, fruit of zelfs vlees is – het maakt

de warmte niet gelijkmatig wordt verdeeld. De oven

niet uit, alles is in te maken wat je lekker vindt, maar

is weer alleen geschikt voor fruit, champignons en

het moet wél vers zijn. Fruit wordt alleen rauw inge-

kruiden. Bekleed daarvoor een bakblik of rooster met

maakt, groente kan rauw of geblancheerd ingemaakt

bakpapier, leg de te drogen artikelen op regelmatige

worden, al behoudt het met de laatste methode beter

afstand van elkaar erop en laat ze langzaam (liefst in

zijn kleur. Eiwitrijke groentesoorten zoals erwten,

een heteluchtoven) gedurende meerdere uren drogen

bonen en champignons moeten na enkele dagen weer

bij 50 tot 65 °C. Zet de ovendeur daarbij op een kier,

in een waterbad worden gekookt om bepaalde micro-

bijvoorbeeld door er een pollepel tussen te klemmen.

organismen om zeep te helpen.

voldoende gedroogd zijn:
TIP Zo check je of de vruchten
zakje en sluit dit af. Als het zakje
doe er een paar in een plastic
beslaat, moeten ze nog even verder drogen.
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Het voorjaar verschaft met de eerste oogst een stoot versheid uit de natuur.
In deze weken geven we witte kool, spinazie, witlof, kervel en radijs nou ‘s
een Aziatische twist of we combineren ze met garnalen in een ovenschotel,
als soep of rauw in de sla.
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BO OD SC HA PP EN LIJ

MENU

DINSDAG
AARDAPPEL-WITLOFSCHOTEL
MET HAM

ZATERDAG
AARDAPPEL-RADIJSSALADE
MET KRUIDENGEHAKT

WOENSDAG
PASTA MET AUBERGINE EN
TOMAAT

ZONDAG
VERSE SPINAZIE MET KERRIEYOGHURT EN AMANDELEN

DONDERDAG
AARDAPPELSOEP MET GARNALEN,
KERVEL EN GEMBER

MAANDAG
VARKENSHAAS MET GEGRILDE
PASTINAAK

VRIJDAG
OOSTERSE WITTE KOOL MET
PAPRIKA, KIKKERERWTEN EN MIE

STJ E

tkokend, 1,5 kg
- aardappelen, vas
- pastinaken, 500 g
, 500 g
- wit te kool, 1 kle ine
1
,
rika
- rode pap
(elk ong. 200 g)
- witlof, 4 stronken
kg
- spinazie, vers, 1
- knoflook, 5 tenen
- uien, 4 kle ine
s
- radijs, 1 kle ine bo
40 0 g)
- aubergine, 1 (ong.
ks
stu
5
es,
uitj
- bos
takjes
- basilicum, ong. 5
à 20 g)
- ker vel, 1 bosje (15
- wortelen, 200 g
ber, ong. 2 cm
- stukje verse gem
1
,
- citroen
g
- rundergehakt, 500
g)
4 stuks (ong. 500
- haaskarbonades,
n)
kke
pla
(in
g
- gekook te ham, 200
e
n (diepvries), 1 doosj
- gemengde kruide
g
100
s,
per
nip
- amandels

500 ml
- halfvolle yoghur t,
- volle melk, 500 ml
- slagroom, 200 ml
v. Goudse), 100 g
- geraspte kaas (bij
180 g
en,
nal
gar
zee
- Noord
pak of blik (50 0 g)
- tomatenstukjes, 1
elde penne), 500 g
of rigatoni = geribb
- pasta (bijv. penne
g)
0
(25
k
1 pa
- Chinese eiermie,
ewicht 26 5 g)
ten, 1 blik (ui tle kg
- gekook te kikkererw
1
- Turks brood (plat),
- houten prikkers, 8

UIT DE VOO RRA AD:
- olijfolie
(bijv. zon - plantaardige olie
polie)
nebloemolie of raa
- wit te wijnazijn
- boter
- honing
ouillon
- groente - of vleesb
(blokjes)

- zout
- peper
- paprikapoeder
- chilipoeder
- kerriepoeder
- nootmuskaat
boe)
- kerriepasta (boem
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Za

AARDAPPEL-

RADIJSSALADE
MET

- 5 00 g vastkokende aardappelen
- 1 ui, gesnipperd
- 6 el plantaardige olie
- 150 ml groente- of vleesbouillon
- 1 el witte wijnazijn
- 1 klein bosje radijs, in dunne
plakjes, en wat groen van de
radijs, in reepjes
- 5 00 g rundergehakt
- 1 tl gemengde kruiden (diepvries)
- paprikapoeder, 1 à 2 mespuntjes
- verder:
zeezout, zwarte peper

KRUIDENGEHAKT
1. Was de aardappelen, zet ze op in koud water met ruim zout en breng
ze aan de kook. Afhankelijk van de grootte van de aardappelen zijn ze
dan in 25 tot 30 minuten gaar.
2. Bak de ui glazig in 1 el hete olie. Giet de bouillon erbij, laat aan de
kook komen en haal de pan van het vuur.
3. Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes. Doe ze in een schaal
en giet de bouillon eroverheen. Druppel er ook de azijn en 2 el olie
overheen. Dit gaat het beste als de aardappels nog warm zijn, anders
zuigen ze te veel vocht op. Uiteindelijk zout en peper toevoegen.
4. Meng de radijsjes en hun groen bij de aardappels; maak nogmaals op
smaak af met zout en peper.
5. Maak het gehakt aan met de kruiden, paprikapoeder, zout en peper.
Maak er 4 ballen van en druk deze plat. Bak de gehaktburgers in 3 eetlepels olie aan elke kant 2 tot 3 minuten. Draai het vuur lager en laat
nog 5 tot 6 minuten bakken. Laat de burgers uitlekken op keukenpapier
en serveer ze bij de aardappel-radijssalade.
45 min, 27 g eiwit, 36 g vet, 28 g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 548 kcal p.p.
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62

VERSE

SPINAZIE

MET

KERRIEYOGHURT
EN

Zo

AMANDELEN

4

1. Warm de oven voor op 180 °C (hetelucht 160 °C).
- 1 kg verse spinazie
- 100 g amandelsnippers
- 1 ui, gesnipperd
- 6 el plantaardige olie
- 5 00 ml halfvolle yoghurt
- 1 tl scherpe kerriepoeder
- 1 grote snuf chilipoeder
- verder:
peper, 1 Turks brood voor erbij

2. Doe de spinazie in kokend water met zout, even aan de kook laten
komen en direct in een zeef schudden. Afspoelen met koud water en
grondig uit laten lekken.
3. R
 ooster de amandelsnippers in een droge pan aan alle kanten zo lang
tot ze geur afgeven – dit duurt 2 tot 3 minuten.
4. Roer de ui door de yoghurt. Stevig kruiden met kerriepoeder, chilipoeder, zout en peper. Verdeel de spinazie naar wens in 8 of 12 porties.
Druk elke portie goed uit met de hand en maak er een balletje van.
5. Schuif het Turkse brood een paar minuten in de oven tot het de gewenste knapperigheid heeft.
6. L epel de yoghurt over de spinazieballetjes, bestrooi ze met de amandelen en serveer met het Turkse brood.
15 min, 28 g eiwit, 34 g vet, 62 g koolhydraten, 10 g voedingsvezels = 688 kcal p.p. incl.
Turks brood

TIP

Nog honger ? Deze maaltijd is uit te breiden met allerlei
verschillende
antipas ti zoals olijven, gedroo gde tomaten en ingema
akte artisjok ken.
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Ma
- 1 el honing of abrikozenjam
- 5 el plantaardige olie
- 5 00 g pastinaak, geschild,
overlangs in tweeën of
in vieren gesneden
- 5 00 g varkenshaas, in plakken
- 3 knoflooktenen, uitgeperst
- sap van 1 citroen
- 1 tl gemengde kruiden
(diepvries)
- verder:
zout, zwarte peper

VARKENSHAAS
MET

GEGRILDE

PASTINAAK

1. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C) en bedek een bakblik
met bakpapier.
2. Klop honing of abrikozenjam los met 2 eetlepels olie en voeg zout en
peper toe. Verdeel de stukken pastinaak over het bakblik en bestrijk
ze met de honing/abrikozenjamdressing. Schuif het bakblik in het
midden van de oven en laat de pastinaak in ongeveer 25 minuten
gaar worden. Tussendoor de stukken af en toe omkeren en nogmaals
bestrijken met de dressing.
3. S trooi zout en peper op de stukken varkenshaas en bestrijk ze met de
uitgeperste knoflook.
4. Bak ze op hoog vuur een minuut aan elke kant in 3 eetlepels hete olie,
zet het vuur dan lager en laat ze nog een paar minuten garen. Neem uit
de pan.
5. Blus het braadvocht af met citroensap. Roer de kruiden erdoor.
Druppel dit vocht over de plakken varkenshaas en serveer ze met de
stukken gegrilde pastinaak.
40 min, 30 g eiwit, 16 g vet, 19 g koolhydraten, 6 g voedingsvezels = 353 kcal p.p.

ZO GAAT HET NOG SNEL LER: snijd de gesch
ilde pastin aken
in plakje s en bak die aan beide kanten ongev
eer 10 minute n in
een koeke npan in olijfolie.
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AARDAPPELWITLOF SCHOTEL
MET

- 5 00 ml volle melk

Di

HAM

4

1. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C).

- 2 00 ml slagroom
- 5 00 g vastkokende aardappelen, zonder schil,
in 1 cm brede plakken
- 1 el boter
- 1 ui, gesnipperd
- 4 witlofstronken
(elk van ca. 200 g), het bittere
kontje verwijderd, in vieren
- 2 00 g gekookte ham, in plakken,
in acht stukken verdeeld
- 100 g geraspte kaas
(bijv. Goudse)
- verder:
zout, zwarte peper, nootmuskaat,
paprikapoeder

2. Giet melk en slagroom in een pan met dikke bodem en leg de aardappelschijfjes erin. Voeg zout, peper en nootmuskaat toe en breng aan
de kook. Op laag vuur in 10 minuten gaar laten worden. In de gaten
houden en regelmatig roeren!
3. Kook de witlof even voor: 10 minuten laten koken en goed uit laten
lekken (eventueel voorzichtig een beetje uitknijpen).
4. Vet een ovenschaal in met een beetje boter en strooi de ui op de
bodem. Strooi zout, peper en de paprikapoeder over de witlof (wees
daarbij niet te zuinig) en rol elke stronk in een stuk ham.
5.Doe de aardappelen met aanhangende melksaus in de ovenschaal.
Leg de stronken witlof met ham (naad naar beneden) dicht tegen elkaar
aan erbovenop. Giet wat van de rest van de melksaus eroverheen.
6. S trooi er tot slot kaas en vlokjes boter overheen. Schuif de ovenschotel in de oven en bak in ongeveer 20 minuten gaar.
40 min, 23 g eiwit, 36 g vet, 36 g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 570 kcal p.p.
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Ma

VERGETEN GROENTE N: zo’n 200 jaar geleden
werden pastinaken in Nederland van het menu
verdrongen door aardappelen en wortelen.
Volkomen onterecht !

Di
f is
f int ybine in wi tlo
AG? De bit tere sto
er
me
er
eg
GOED VOOR DE MA
tte wi tlo f vro
vertering, al beva
er
f
sto
goed voor de spijs
die
is
,
ten
t bit tere te verzach
van die sto f. Om he
eekt.
kw
ge
uit
els
gro tende
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SP OR TAVOND:
PE RF EC T VOOR DE
olhydrat en die
ko
el
ve
t
pasta beva
leveren.
snel veel energie

4

Woe

Do
VOORBODE VAN DE LENTE: kervel is
een van de eerste kruiden die geoogst
kunnen worden.
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PASTA

MET

AUBERGINE

Woe

EN TOMAAT

1. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C). Leg de aubergine in
de oven en laat hem in ongeveer 20 minuten gaar worden.
- 1 aubergine (ca. 400 g),
rondom ingeprikt met een vork
- 5 00 g pasta (bijv. rigatoni)
- 5 bosuitjes, in ringetjes
- 1 pak/blik tomaten
in stukjes (500 g)
- ong. 5 takjes basilicum,
blaadjes in reepjes
- 2 el olijfolie
- verder:
zout

2. Doe de pasta in een pan kokend water met zout en kook in ongeveer 12
minuten beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.
3. H
 aal de aubergine uit de oven, laat even afkoelen en trek dan het vel
eraf. Snijd het vruchtvlees klein.
4. Bak de bosui zachtjes in een steelpan, doe de aubergine erbij en laat
samen even 2 minuten bakken onder voortdurend roeren. Voeg dan de
tomatenstukjes toe en breng het geheel op smaak met zout en peper.
Laat een paar minuten trekken op laag vuur.
5. Schep de pasta in diepe borden, maak de saus nogmaals op smaak af,
roer de basilicum erdoor en schep dan over de pasta.
40 min, 19 g eiwit, 7 g vet, 102 g koolhydraten, 8 g voedingsvezels = 563 kcal p.p.

snijIETS SNELLER : al naar gelang de grootte de aubergine in tweeën of in vieren
pasta,
dan
en
braden
olijfolie
in
kanten
den en dan in dunne plakken. Deze aan beide
tomaten en aubergine bij elkaar roeren.
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AARDAPPELSOEP

GARNALEN,
KERVEL EN GEMBER
MET

- s tukje verse gember van 2 cm,
gesnipperd
- 2 00 g worteltjes,
in dunne reepjes
- 2 el plantaardige olie
- 5 00 g vastkokende aardappelen,
zonder schil,
in blokjes van 1/2 cm
- 1 l groentebouillon
- 1 bosje kervel, fijngehakt
- 180 g Noordzeegarnalen
- verder:
zout, zwarte peper

Do

4

1. Bak de gember en wortelreepjes even 1 tot 2 minuten in hete olie.
Voeg de aardappelblokjes toe. Al roerend 1 minuut bakken, dan zout
en peper toevoegen.
2. Giet de bouillon bij de inhoud van de pan, laat even aan de kook komen
en draai het vuur dan laag. Laat de groente in ongeveer 15 minuten
gaar worden. Pureer de soep naar wens grof of fijn met de staafmixer.
3. R
 oer nu de kervel en de garnalen erin, nog 1 tot 2 minuten laten trekken, op smaak afmaken met zout en peper en serveren.
40 min, 12 g eiwit, 7 g vet, 28g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 228 kcal p.p.

VOOR VEGETARIËR S: neem in plaats van garnale
n knapperig gebakken croûtons.
Snijd daarvoor een paar sneden wit brood in dobbel
steentjes en bak dat aan alle
kanten bruin in wat hete boter.
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Vr

WITTE KOOL

OOSTERSE
MET

PAPRIKA,

KIKKERERWTEN
EN MIE

- 1 pak mie
- 2 el plantaardige olie
- 2 tenen knoflook,

1. Eventueel de mie voor het koken in stukjes breken. Kook de mie
volgens de aanwijzingen op de verpakking in ongeveer 4 minuten gaar.
In een zeef afgieten, even koud afspoelen en uit laten lekken.

fijngesnipperd
- 1 el kerriepasta (boemboe)
- 5 00 g witte kool,
in dunne reepjes
- 1 rode paprika,
in dunne reepjes
- 2 50 ml groentebouillon
- 1 blik gekookte kikkererwten,
uitgelekt
- verder:
zout, zwarte peper

2. Verhit de olie in een grote pan of wok. Bak de knoflook en kerriepasta
1 minuutje aan. Voeg kool en paprika toe, giet er wat bouillon bij en
laat alles ruim 5 minuten zachtjes bakken. Kruiden met zout en peper.
3. R
 oer nu de kikkererwten en uitgelekte mie erbij. Giet ook de resterende bouillon erbij en laat het geheel nog ongeveer 2 minuten verder
bakken. Maak nogmaals op smaak af en serveer.
30 min, 15 g eiwit, 9 g vet, 63g koolhydraten, 11 g voedingsvezels = 412 kcal p.p.

zijn wel twee
KIKKERE RWTENIN FO: gedroogde kikkererw ten in een goed afgesloten verpakking
kikkererw ten
gedroogde
want
handiger,
gebruik
dagelijks
voor
zijn
blik
uit
ten
jaar houdbaar. Kikkererw
zijn.
gaar
ze
moeten eerst een dag inweken en dan nog twee uur koken voor
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Het zijn echt niet alleen asperges die van het voorjaar het favoriete seizoen
voor fijnproevers maken. Nu worden ook rucola, zomerkool (= vroege witteof savooiekool), tuinbonen, knoflook en veel andere groentesoorten vers
geoogst om zo hun weg naar het menu te vinden.
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BOODSCHAPPENLIJSTJE

MENU
ZATERDAG
RUCOLA SALADE MET PEER EN
RODE BIET
ZONDAG
ZOMER KOOL UIT DE OVEN MET
GEHAK T EN AARDA PPELEN
MAANDAG
ZOETE AARDA PPEL MET
VARKENSFILET EN GREMOLATA
DINSDAG
HARING MET GEBAK KEN AARDAPPELEN EN BONENSALADE
WOENSDAG
ASPERGES MET SINAAS APPEL
EN GEROOK TE FOREL
DONDE RDAG
GEGRIL DE VOORJA ARSGROENTEN MET AVOCA DOCRÈME

- rucola, 150 g
- rode biet (gekookt, vacuüm verpakt), 500 g
- zomerkool (savooie- of witte kool), 1 grote of 2 kleine, ca. 1 kg
- zoete aardappelen, 750 g
- sperziebonen, 750 g
- aardappelen (vastkokend), 1 kg
- paprika, 3 (rood, groen en geel, samen ca. 600 g)
- champignons, 250 g
- courgettes, 500 g
- tomaten, 2 (ca. 150 g)
- avocado’s, 2, nog niet helemaal rijp
- witte asperges, 800 g
- uien, 5 kleine
- knoflook, 5 tenen
- soepgroenten, 150 g
- peterselie (vers, diepvries of koelvak), 15 g of een paar takjes
- platte peterselie, 15 g of een paar takjes
- bieslook (vers, diepvries of koelvak), 20 g
- dille (vers, diepvries of koelvak), klein bosje
- gemengde tuinkruiden (doosje, diepvries), 1 el
- citroenen, 4 (waarvan 1 biologisch)
- sinaasappelen (biologisch), 3
- peer, 1 grote zoete
- hazelnoot, in snippers of gehakt, 100 g
- pasta (bijv. penne), 500 g
- kappertjes, klein potje (max. 35 g)
- tonijn in eigen nat, 1 blik (uitlekgewicht 150 g)
- gehakt half-om-half, 250 g
- varkensfilet, 500 g
- slagroom, 400 ml
- zure room, 200 ml
- crème fraîche, 100 ml
- eieren, 4
- haring (koelvak), 300 g
- gerookte forelfilet, 2 pakken van 125 g
UIT DE VOORRAAD:

VRIJDAG
PASTA MET TONIJN EN
COURGETTE

- olijfolie
- plantaardige olie (bijv. zonnebloemolie of raapolie)
- witte wijnazijn
- witte wijn
- boter
- honing
- suiker
- groente- of runderbouillon
(blokjes of poeder)

- zout
- cayennepeper
- chilipoeder
- nootmuskaat
-g
 ekneusde zwarte peperkorrels
- gedroogd bonenkruid
- kaneel
- karwij/komijn
- paprikapoeder
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Za

RUCOLA SALADE
MET
PEER
EN

- 100 g gehakte hazelnoot of
-snippers

RODE BIET

1. Rooster de hazelnoot in een droge anti-aanbakkoekenpan zo lang
tot ze geur gaan afgeven (zo’n 1 tot 2 minuten).

- 1 ui, gesnipperd
- 2 tl honing
- sap van 1 citroen
- 5 el olijfolie
- 5 00 g gekookte rode biet,
in blokjes
- 150 g rucola, stelen zoveel
mogelijk afgesneden
- 1 grote, zoete peer, zonder
klokhuis, in plakken
- verder:
zout, zwarte peper

2. Klop de olie met de ui, 1 tl honing en de helft van het citroensap.
3. Meng de rucola luchtig met de blokjes rode biet in een schaal.
Schep de dressing erdoor en kruid met zout en peper.
4. Verdeel de salade in een dunne laag over de borden. Schik de peer
erop. Roer 1 theelepel honing los met het citroensap en druppel dit
over de perenschijfjes. Bestrooi met de hazelnoot.
30 min, 7 g eiwit, 30 g vet, 15 g koolhydraten, 8 g voedingsvezels = 372 kcal p.p.

rode bieten leveren weliswaar
RODE BIETEN: VERS OF VOORGEKOOKT? Voorgekookte en vacuüm verpakte
voorzichtig zonder het
eerst
daarvoor
bolletjes
de
tijdwinst en gemak op, maar er zijn ook verse bietjes. Was
Opzetten in koud water
verloren.
aroma
en
sap
kostbaar
raken
dan
want
snijden,
te
kontje en de bladaanze t af
afkoelen, schillen en
laten
even
en al naar gelang hun grootte in ongeveer 40 minuten gaar koken. Afgieten,
verder het recept volgen.
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ZOMER KOOL UIT DE OVEN
EN
MET

GEHAKT

AARDAPPELEN

Zo

1. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C); vet een ovenschaal
in met de helft van de boter.
- 1 kilo zomerkool (savooie- of
witte kool), de buitenste bladeren
verwijderd, in vieren gesneden
- 1 el boter
- 150 g soepgroenten
- 2 el plantaardige olie
- 2 50 g half-om-half gehakt
- 1 snufje cayennepeper
- 5 00 ml groente- of runderbouillon
- 2 00 ml slagroom
- verder:
zout, nootmuskaat, gekneusde
zwarte peperkorrels, 1 kg
aardappelen (waarvan de helft
op dinsdag, zie pag. 79, gebakken
wordt) als bijgerecht, geschild

5

2. Breng de kool even aan de kook in water met zout. Haal de kool uit
het water en laat ‘m in een zeef uitlekken.
3. G
 ehakt kruimig bakken in de hete olie, soepgroenten toevoegen en
even mee laten bakken. Zout, peper en cayennepeper toevoegen en de
bouillon erop gieten. Aan de kook brengen en op laag vuur nog 2 tot 3
minuten laten koken.
4. L eg de kwart stukken kool in de ovenschaal en strooi er zout, peper,
nootmuskaat en gekneusde zwarte peperkorrels overheen. Roer de
slagroom bij de gehaktsaus en verdeel de saus met een lepel over de
kool. Leg de resterende boter in vlokjes op de groente. Laat de kool
in totaal 30 minuten in de oven bakken. Bedek – afhankelijk van hoe
bruin het wordt – de schotel met aluminiumfolie of een deksel gedurende de laatste 10 minuten.
5. Kook intusssen de aardappelen in zout water. Zorg dat ze net onder
staan en kook ze in 20 tot 25 minuten gaar, uitgaand van koud water,
en in 13 minuten uitgaand van het moment dat ze aan de kook komen.
50 min, 19 g eiwit, 40 g vet, 11 g koolhydraten, 9 g voedingsvezels = 496 kcal p.p.
(zonder aardappelen)
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LICHTE KOST: met minder dan 400
kcal per portie is de bonte rucolasalade heel geschikt voor mensen
die op hun figuur willen letten.

Za

Zo
HET HELE JAAR DOOR HEEL GEZOND:
savooiekool (alle soorten kool trouwens) bevat veel
vitamine C en wordt het hele jaar door geoogst – in
het voorjaar is hij zacht en geelgroen van kleur, in de
winter is hij steviger en donkerder groen van kleur.
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DEZE AARDAPPEL IS GEEN AARDAPPEL:
de naam is misleidend, want plantkundig gezien
is de zoete aardappel niet aan de gewone
aardappel verwant.

5

Ma
Di

LENTEDELICATESSE: de eerste
haringen hebben heel zacht visvlees
met een heel fijne smaak.
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Ma
- 1 50 ml olijfolie
- sap en rasp van 1 biologische
citroen (bewaar 1 el sap voor
dinsdag)

ZOETE AARDAPPEL
MET

VARKENSFILET

EN

GREMOLATA

1. Klop voor de gremolata citroensap en citroenrasp door ongeveer 50
ml olijfolie. Roer er peterselie en knoflook door en breng op smaak
met zout en peper. Laat tot gebruik de smaken bij kamertemperatuur
intrekken.

- een paar takjes peterselie
(ca. 15 g), fijngehakt
- 3 tenen knoflook,
fijngesnipperd
- 5 00 g varkensfilet aan een stuk,
overdwars in 8 plakken gesneden
- 7 50 g zoete aardappelen
(3 à 4 stuks), in blokjes van 2 cm
- verder:
zout, zwarte peper, chilipoeder

2. S trooi zout en peper op de plakken varkensfilet. Bak de stukken zoete
aardappel in 50 ml hete olie in ongeveer 5 minuten aan alle kanten
knapperig. Voeg indien nodig nog wat olijfolie toe en breng goed op
smaak met zout, peper en chilipoeder.
3. Bak in een andere pan de plakken filet op hoog vuur ongeveer 1 minuut
aan elke kant aan. Draai het vuur lager en bak ze nog 2 à 3 minuten, net
wat je lekker vindt.
4. Vouw de plakken filet in aluminiumfolie en laat zo 2 à 3 minuten rusten. Blus het bakvocht af met 3 à 4 el water. Verdeel de zoete aardappelen over de borden, leg er op elk bord 2 plakken filet bij en druppel
het bakvocht daaroverheen. Serveer de gremolata apart of lepel ‘m
over het vlees.
30 min, 31 g eiwit, 43 g vet, 39 g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 677 kcal p.p.

ZOETE AARDAPPEL EN: WAT DOEN WE MET DE
RESTJ ES? Snijd de geschilde zoete aardap pelen in
dunne plakjes en bak er chips van in olijfolie. Of schil de
aardap pelen niet, leg ze op een vel aluminiumfolie,
kruid
ze, een beetje olijfolie erop druppelen en de folie goed
dichtvouwen. Dan in een voorverwarmde oven ( 200
°C
– hetelucht 180 °C) schuiven en afhankelijk van hun
grootte in ongeveer 40 minuten gaar laten worden
.
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HARING

MET

Di

GEBAKKEN AARDAPPELEN
EN
SPERZIEBONEN SALADE
- 5 00 g sperziebonen,
schoongemaakt
- 3 00 g haring of 4 stuks

1. Kook de boontjes zo’n 4 tot 5 minuten in kokend water met zout.
Afgieten, met koud water afspoelen en uit laten lekken. Dan schuin in
stukken van ongeveer 2 cm snijden.

5

- bieslook, 20 g,
in ringetjes

2. Wentel de haring door de bieslookringetjes.

- 2 uien, gesnipperd
- 4 el plantaardige olie
- 1 el boter
- 2 00 ml slagroom
- 1 tl gedroogd bonenkruid
- 1 el citroensap (van gisteren)
- 3 eieren, hard gekookt en
fijngehakt
- verder:
zout, peper,komijn, paprikapoeder, 500 g gare aardappelen
van zondag (zie pag. 75) als
bijgerecht

3. Verhit olie en boter samen in een pan en bak de ui daarin kort aan. Giet
de slagroom erbij en laat alles 1 minuut inkoken. Op smaak brengen
met zout, peper, bonenkruid en citroensap. Roer de boontjes erdoor en
warm deze kort mee; roer er op het laatst tweederde van het gehakte
ei door.
4. Pel de gare aardappelen en snijd ze in plakken. Verhit in een geschikte koekenpan 3 el olie, leg de aardappelplakjes erin en bak ze in 8 tot
10 minuten aan beide kanten knapperig. Breng ze tijdens het bakken
op smaak met zout, peper, komijn en de paprikapoeder.
5. L eg de bonensalade met de haringen op de borden. Strooi de rest van
het gehakte ei en de bieslook eroverheen en serveer met de gebakken
aardappelen.
40 min, 25 g eiwit, 43 g vet, 35 g koolhydraten, 7 g voedingsvezels = 637 kcal p.p.
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Woe

ASPERGES

SINAASAPPEL
EN GEROOKTE
FOREL
MET

- 8 00 g witte asperges,
geschild, houtige onderkant
verwijderd (ca. 2,5 cm)
- 1 tl boter
- sap van 1/2 citroen
- 1 00 ml olijfolie
- 1 eigeel
- 3 grote biologische sinaasappelen, een beetje sinaasappelrasp, 2 uitgeperst,
1 geschild & in dunne reepjes

1. Kook de asperges in 10 tot 12 minuten gaar in kokend water met zout,
een snufje suiker, boter en citroensap.
2. Maak de dressing: giet de olijfolie druppelsgewijs bij het eigeel, mix
op de middelste snelheid met de mixer. Dan langzaam het sinaasappelsap en de witte wijnazijn toevoegen. Op smaak brengen met de
sinaasappelrasp, zout, peper en een snufje suiker.

gesneden
- 1 tl witte wijnazijn
- 2 pakken gerookte forelfilets
van 125 g, in stukjes

3. L eg de asperges in een ovenschotel en giet de dressing eroverheen.
Laat dit liefst een uur marineren, maar als dat niet kan, is het ook niet
vreselijk.

- k lein bosje dille,
blaadjes fijngehakt
- 1 ui, gesnipperd
- 100 ml crème fraîche
- 1 el gemengde tuinkruiden
(diepvries)
- verder:
zout, zwarte peper, suiker

4. Meng de gemengde kruiden door de crème fraîche. Meng nu de stukken forel luchtig met de dille, de ui en de crème fraîche met kruiden.
Op smaak afmaken met zout en peper.
5. Verdeel de aangemaakte forel over de borden. Garneer de asperges
met plakken sinaasappel en geef ze erbij.
40 min (+ 1 uur), 10 g eiwit, 42 g vet, 16 g koolhydraten, 6 voedingsvezels = 499 kcal p.p.
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82

GEGRILDE

VOORJAARSGROENTEN
MET
AVOCADO CRÈME
- 2 50 g sperziebonen
- 6 el olijfolie

Do
5

1. L eg de boontjes ongeveer 2 minuten in kokend water met zout.
Afgieten, koud afspoelen en uit laten lekken.

- 3 paprika’s in verschillende
kleuren (ca. 600 g),
in vieren
- 2 00 g champignons,
gehalveerd al naar gelang
hun grootte
- 2 50 g courgette,
in plakken van 1 cm dik
- 2 tomaten (ca. 150 g),
gehalveerd
- 2 tenen knoflook,
uitgeperst
- 2 avocado’s, geschild,
pit verwijderd
- 2 00 ml zure room
- 2 el honing
- sap van 1/2 citroen

2. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C), zet ook de grillfunctie aan. Vet een bakblik in met wat olijfolie.
3. V
 erdeel de schoongemaakte groenten over het bakblik. Leg daarbij de
tomaten met het snijvlak naar boven. Roer de knoflook door de olijfolie
en druppel dit over de groenten. Maal er zout en peper overheen –
schuif het bakblik in de oven en zet het 20 minuten in de hete oven
onder de grill.
4. Pureer met een staafmixer avocadovlees, zure room, honing en
citroensap. Breng op smaak met zout, peper, honing en kaneel.
5. Serveer de gegrilde groenten met avocadocrème.
40 min, 8 g eiwit, 43 g vet, 22 g koolhydraten, 9 g voedingsvezels = 522 kcal p.p.

- 1 mespunt kaneel
- verder:
zout, zwarte peper,
cayennepeper
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Vr

PASTA MET

TONIJN
EN

- 5 00 g pasta (bijv. penne)
- 1 ui, gesnipperd

COURGETTE

1. Breng de pasta in ruim water met zout aan de kook en laat in ongeveer
10 minuten beetgaar worden.

- 2 el olijfolie
- 2 50 g courgette,

2. Bak de ui 1 minuut aan in hete olie.

in sticks
- 1 blik tonijn in eigen nat
(uitlekgewicht 150 g),
fijngeprakt met een vork
- 150 ml groentebouillon
- 1 el kappertjes
- sap van 1 citroen
- paar takjes platte peterselie
(ca. 15 g)
- verder:
zout, zwarte peper

84

3. Voeg de courgettesticks toe en laat alles nog even verder bakken.
4. Voeg dan de tonijn toe. Giet er wat bouillon bij, voeg de kappertjes toe
en kruid met zout, peper en citroensap.
5. Pasta uit de pan halen en met aanhangend water direct bij de tonijn
doen. Strooi er peterselie bij en meng alles luchtig door elkaar.
30 min, 25 g eiwit, 7 g vet, 97 g koolhydraten, 5 g voedingsvezels = 566 kcal p.p.

5
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Het voorjaar gaat langzaam over in de zomer en het boodschappenmandje
bevat meer en meer lokale groenten en fruit. Tijd voor rauwkost zoals koolrabi en paprika, bijvoorbeeld met een lekkere linzen-mosterddressing. En
ook verse kruiden mogen in zomermaaltijden niet ontbreken.

86

MENU
BOODSCHAPPENLIJSTJE
- uien, 6
- knoflook, 1 bol
- verse gember, stukje 2-3 cm
- a ardappelen (vastkokend),
1 kg
- jonge worteltjes, 750 g
- paprika (rood), 1
- koolrabi, 250 g
- rucola, 125 g
- komkommer, 1
- tomaten, 750 g
- asperges, 800 g
- bloemkool, 1 (ca. 500 g)
- broccoli (vers of diepvries), 500 g
- peterselie, 1 bos (ca. 50 g)
- koriander of peterselie,
klein bosje (ca. 15-20 g)
- basilicum, paar takjes
(ca. 15-20 g)
- gemengde kruiden
(vers of diepvries),
ca. 15 g of 1 el
- citroen, 1
- sinaasappel (biologisch), 1
- rode linzen, 150 g
- garam masala (Indiaas kruidenmengsel), 1 klein pakje
(ca. 50 g), of kerriepoeder
- kokosmelk, 1 pakje
(van 250 ml)
- tomaten in stukjes,
2 pakken/blikken (van
500 g)
- spaghetti, 500 g
- tagliatelle, 500 g

- rundergehakt, 400 g
- varkensschnitzels, 400 g
- kipfilet (kippenborst), 500 g
- Griekse yoghurt, 500 g
- mozzarella, 125 g (uitlekgewicht)
- koffieroom 15% vet, 150 ml
- Parmezaanse kaas, 100 g
- eieren, 2
- zalmfilet (diepvries, zonder
huid), 250 g

UIT DE VOORRAAD:
- olijfolie
- plantaardige olie (bijv.
zonnebloemolie of raapolie)
- witte wijnazijn
- witte wijn
- boter
- honing
- bloem, 50 g
- melk, 2-3 el
- mosterd, mild
- honing
- groentebouillon
(blokjes of poeder)
- zout
- z warte peper
- garam masala
(of kerriepoeder)
- chilipoeder
- gedroogde oregano
- gedroogde dragon
- laurierbladeren
- aluminiumfolie

ZATE RDAG
RAU WKOSTSA LADE
MET RODE LINZ EN EN
MOS TERDDRE SSING
ZONDAG
GEGRILD GEH AKT
MET TZAT ZIKI
MAA NDAG
KIPF ILET MET MOZ ZARELLA
EN TOM AAT
DINSDAG
ASP ERGES UIT DE OVEN
MET SCHNITZ ELS
IN KAA SKORSTJE
WOENSDAG
BLOEMKOOL CUR RY MET
AARDAP PELEN
DONDERDAG
WOR TEL-TOM ATENSOEP
MET SINA ASA PPEL EN ZALM
VRIJDAG
SPAGHE TTI MET BROCCOLI

87

Za

RAUWKOSTSALADE

MET

- 2 (kleine) rode of witte uien of
1 grote, gesnipperd
- 5 el olijfolie
- 150 g rode linzen, goed gewassen
onder stromend water in een
vergiet
- 3 00 ml groentebouillon
- 125 g rucola, stelen verwijderd
- 1 bos jonge worteltjes (ca. 500 g),
in plakjes of sticks + wat wortelgroen, gehakt
- 1 rode paprika, in repen
- 1-2 koolrabiknollen,
geschild en in sticks gesneden
- 1 tl milde mosterd
- 1 el honing

RODE LINZEN EN

MOSTERD DRESSING

1. Bak de ui even aan in 2 eetlepels hete olie. Strooi de linzen erbij en
bak ze kort mee. Giet de groentebouillon erop. Laat de linzen nu op
klein vuur en onder regelmatig roeren in 9-10 minuten gaar koken,
maar niet tot puree. Haal de pan van het vuur en laat de linzen in het
kookvocht even afkoelen.
2. Verdeel de rucola over het oppervlak van de borden. Leg de wortel,
paprika en koolrabi erop.
3. Roer de mosterd met honing, 3 el olijfolie en de witte wijnazijn los.
Meng dit bij de inhoud van de pan. Op smaak brengen met zout en
peper en dan over de salade lepelen. Strooi er tot slot wat wortelgroen
overheen.
30 min, 9 g eiwit, 14 g vet, 25 g koolhydraten, 11 g voedingsvezels = 281 kcal p.p.

- 1 el witte wijnazijn
- verder:
zout, zwarte peper

VARIATIE: maak de dressing aan met
ajvar in plaats van moste rd.
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GEHAKT Zo
MET TZATZIKI

GEGRILD
- 4 tenen knoflook, uitgeperst
- 4 00 g rundergehakt
- 2 el plantaardige olie
- 1 komkommer, geschild, in de
lengte gehalveerd, pitjes eruit
geschraapt met een lepel
- 5 00 g Griekse yoghurt
- 1 el olijfolie
- 1 ui, gesnipperd
- 1 klein bosje peterselie,
fijngehakt
- verder:
zout, zwarte peper, chilipoeder

1. Meng het gehakt met de helft van de knoflook. Goed kruiden met zout,
peper en chilipoeder.
2. Vorm dit met natte handen tot ongeveer 8 tot 12 rolletjes ter grootte
van een duim. Bekleed een groot bord met vershoudfolie, leg de gehaktrolletjes erop en bestrijk ze rondom met olie. Met folie afdekken
en de smaken in de koelkast laten intrekken.

6

3. R
 asp de komkommerhelften grof. Laat goed uitlekken in een vergiet –
druk af en toe even aan met de achterkant van een lepel om er zoveel
mogelijk vocht uit te krijgen.
4. Meng de yoghurt met olijfolie, ui, rest van de knoflook, peterselie en
de komkommerrasp. Kruiden met zout en peper. Tot gebruik afdekken
en de smaken in de koelkast laten intrekken.
5. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C) en zet ook de grill
aan. Bekleed een bakblik met aluminiumfolie en leg de gehaktrolletjes erop. Gril ze in ongeveer 10 minuten gaar; tussendoor omkeren.
Serveer met de tzatziki.
30 min, 15 g eiwit, 39 g vet, 8 g koolhydraten, 1 g voedingsvezels = 534 kcal p.p.

LE KK ER ER BI J: ba
k wa t (halve) uienri
ngen in
een koekenpan en str
ooi ze over de rollet
jes.
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Ma KIPFILET MET
EN
- 1 el olijfolie
- 5 00 g kipfilet
- sap van 1 citroen
- 1 klein bosje basilicum,

MOZZARELLA

TOMAAT

1. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C) en vet een ovenschaal
in met olijfolie. Druppel citroensap over de kipfilets, smeer ze in met
zout en peper, snijd ze in het midden een flink stuk in en vul die snede
met de helft van de basilicum.

in reepjes
- 2 50 g trostomaten,
in dunne plakken
- 1 pak/blik tomaten in stukjes
(500 g)
- 125 g mozzarella
in dunne plakken
- 500 g tagliatelle als bijgerecht
- verder:
z out, zwarte peper,

2. Verdeel de helft van de tomatenplakjes over de bodem van de ovenschaal, strooi er zout en peper op. Leg dan de kipfilets erop.
3. K ruid de tomatenstukjes met zout, peper en oregano en lepel dit over
de kipfilets. Schik dan de rest van de plakken tomaat op de filets,
bestrooi met de rest van de basilicum en leg de plakken mozzarella er
bovenop. Bak de kipfilets ongeveer 30 minuten in de oven. Na 15 minuten de tagliatelle beetgaar koken. Serveer de kip met de tagliatelle.

gedroogde oregano
30 min, 52 g eiwit, 13 g vet, 100 g koolhydraten, 6 g voedingsvezels = 741 kcal p.p.

bijna helemaal met vloeistof bedekt zijn (maar nou ook
TIP De kipfilets moetenmozzarella
gaan zwemmen). Als ze te droog zijn, giet er
weer niet zo dat de plakken
dan wat groentebouillon of rode wijn bij.
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Di

ASPERGES UIT DE OVEN
MET
SCHNITZELS

- 8 00 g witte asperges, geschild,
houtige onderkant verwijderd

IN EEN KAASKORSTJE

1. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C). Vet 4 vellen aluminiumfolie in met wat boter en verdeel de asperges daarover.

(ca. 2,5 cm)
- 15 g of 1 el gemengde kruiden
(vers of diepvries)
- 2 -3 el groentebouillon of witte
wijn
- 5 0 g boter op kamertemperatuur
- 8 dunne varkensschnitzeltjes
(samen ca. 400 g)
- ca. 50 g bloem
- 2 eieren
- 2 -3 el melk of water
- 5 0 g geraspte Parmezaanse kaas
- 2 el plantaardige olie
- 5 00 g aardappelen als bijgerecht
- verder:
zout, peper

2. K ruid de asperges met zout en peper, strooi de kruiden eroverheen en
druppel er wat bouillon of witte wijn overheen. Boter in vlokjes over
de groente verdelen, een beetje boter bewaren. De vellen aluminium
van boven en aan de zijkanten goed dichtvouwen. Leg de aspergepakketjes nu op een bakblik en schuif dat in de oven – het duurt
ongeveer 25 minuten voor ze gaar zijn.
3. Kook in de tussentijd de aardappelen in water met zout in ongeveer
20 minuten gaar. Strooi zout en peper over de schnitzeltjes en haal ze
door de bloem. Roer de eieren los met wat melk of water en roer dan
de kaas erdoor.
4. Haal de schnitzels door het eimengsel en bak ze in de overgebleven
boter op vrij hoog vuur aan beide zijden goed aan. Laat op laag vuur
nog 4 tot 5 minuten verder bakken. Serveer de schnitzels samen met
de asperges en de aardappelen.
40 min, 43 g eiwit, 25 g vet, 37 g koolhydraten, 6 g voedingsvezels = 553 kcal p.p.
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BLOEMKOOLCURRY
MET AARDAPPELEN
- 2 el boter
- 1 bloemkool (ca. 500 g),

Woe

1. Verhit in een grote koekenpan of wok 1 el boter en bak daarin de
bloemkoolroosjes 1 tot 2 minuten. Neem ze uit de pan.

in roosjes
- 1 ui, gesnipperd
- s tukje verse gember van 2-3 cm,
geschild en gesnipperd
- 1 tl garam massala of
kerriepoeder
- 1 mespunt chilipoeder
- 5 00 g aardappelen, geschild,
in stukken van 2-3 cm
- 2 50 g tomaten,
in dunne plakjes
- 2 50 ml groentebouillon
- k lein bosje koriander of
peterselie (ca. 15 g),
fijngehakt
- 2 50 ml kokosmelk (pakje)
- verder:
zout, zwarte peper

2. Voeg 1 el boter aan het bakvet toe en bak daarin de gesnipperde ui en
gember 1 minuut. Voeg garam massala (of kerriepoeder) en chilipoeder toe. Roer goed door; voeg dan de stukken aardappel toe en roer
opnieuw. Bak de aardappelen 6 tot 8 minuten aan alle kanten aan. Doe
nu de tomaten en bloemkoolroosjes erbij en giet de bouillon erop.

6

3. L aat even aan de kook komen, draai het vuur dan lager en laat de curry
zo’n 20 minuten licht pruttelen. Voeg zout en peper toe en de helft van
de koriander (of peterselie) en laat dit meekoken.
4. Giet de kokosmelk er kort voor het einde van de kooktijd bij, laat
dan nog 1 tot 2 minuten meekoken. Blijf roeren! Nogmaals op smaak
afmaken met zout en peper, bestrooien met de rest van de kruiden en
serveren.
40 min, 7 g eiwit, 18 g vet, 33g koolhydraten, 7 g voedingsvezels = 342 kcal p.p.

NOG MINDER CALORIE ËN: laat de kokosmelk weg en vang dit op
door de hoeveelheid bouillon te verhogen naar ongeveer 500 ml.
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Di

ZO BLIJ VEN ASP ERG ES VER
S: wikkel de
onge schilde asperges in een voch
tige thee doek . Zo blijv en ze mak kelijk 4
dagen goed in
het groentev ak van de koelkast
.

Woe

KORIA NDER HEEFT EEN SPECI FIEK AROM A.
Niet iedereen vindt het lekker – vervang het dan
door peterselie.
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Do
VERS VERSU S BLIK: verse tomaten komen
meestal uit de kas, of van heel ver. Het is maar
de vraag wat qua duurzaamheid het beste is. In
dit soort gerech ten zijn bliktomaten vaak lekkerder, omdat er een specifieke, heel aromatische
tomatensoort voor wordt gebruik t.

6

KORT LATEN KOKEN! Broccoli
bevat vitamines die gevoelig zijn
voor hitte – laat de broccoli daarom zo kort mogelijk koken zodat
ze beter behouden blijven.

Vr
97

WORTEL-

TOMATENSOEP
MET

SINAASAPPEL
EN

- 1 ui, gesnipperd
- 3 el olijfolie

ZALM

Do

1. Fruit de ui een minuut in hete olie. Doe de wortel erbij en fruit nog
twee minuten.

- 2 50 g jonge worteltjes,
in kleine stukjes, + wat groen,
fijngehakt
- 2 50 g trostomaten, in blokjes
- 1 blik gepelde tomatenstukjes
(500 g)
- 1/2 tl gedroogde dragon
- 5 00 ml groentebouillon
- 2 laurierbladeren
- 2 50 g zalmfilet (diepvries,
ontdooid), in stukken van
2 tot 3 cm
- 1 biologische sinaasappel,
geschild, partjes uitgesneden,
wat rasp en 1 el sap
- verder:

2. Roer alle tomaten erbij. Kruid met zout, peper en dragon en dan de
bouillon erop gieten. Leg de laurierbladeren erin en laat op laag vuur
ongeveer 20 minuten heel zacht koken.
3. K ruid de zalm met zout en peper en bak aan beide zijden aan in 1 el
hete olie. Laat dan op laag vuur nog 1 à 2 minuten bakken.
4. Breng de soep nogmaals op smaak en maak ‘m met de staafmixer naar
wens fijn. Verdeel de stukken zalm over de soepkommen, druppel
sinaasappelsap over de stukken zalm, strooi er de rasp overheen en
leg de partjes uitgesneden sinaasappel erop. Giet nu de soep erop
en garneer met het wortelgroen.
40 min, 16 g eiwit, 18 g vet, 14 g koolhydraten, 5 g voedingsvezels = 292 kcal p.p.

zout, zwarte peper

verse tomaten gemaakt worden,
TIP De soep kan natuurlijkhetookeenmetheelalleen
aromatische soort is (dus bijvoorbeeld
maar zorg er dan wel voor dat
geen vleestoma ten).
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SPAGHETTI
		

- 5 00 g broccoli, in roosjes +
de stelen, in dunne plakjes

MET

BROCCOLI

Vr

1. Breng de broccoliroosjes en -plakjes even aan de kook. Giet ze
daarna af in een zeef, spoel af met koud water en laat ze uitlekken.

- 5 00 g spaghetti
- 1 ui, gesnipperd
- 2 tenen knoflook,
gesnipperd
- 2 el olijfolie
- 2 50 ml groentebouillon
- 150 ml koffieroom (15% vet)
- 5 0 g Parmezaanse kaas,
fijn geraspt
- verder:
zout, zwarte peper

2. Doe de spaghetti in kokend water met zout en kook beetgaar in
12 tot 15 minuten.

6

3. N
 eem een vrij grote pan met een hoge rand. Fruit daarin de ui en
knoflook ongeveer een minuut in hete olie. Voeg de uitgelekte
broccoli toe, bak alles even aan en kruid met zout en peper. Dan
afblussen met de bouillon en enkele minuten zacht laten koken.
4. Voeg de room toe en proef nogmaals op smaak. Zet de staafmixer
er voorzichtig op zodat het een saus met nog duidelijk herkenbare
stukken broccoli wordt.
5. Giet de broccoli over de spaghetti en strooi de Parmezaanse kaas
eroverheen.
30 min, 25 g eiwit, 19 g vet, 96 g koolhydraten, 8 g voedingsvezels = 671 kcal p.p.

NOG MINDER CALO RIEË N: pureer de
gare brocc oli met de
bouillon en een beetje kaas; laat de room
weg. Zo krijg je ook
een gladde, romige saus.
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Zomerse temperaturen vragen om eenvoudige gerechten met veel verse
ingrediënten die licht verteerbaar zijn. Met de kleurrijke mengeling van
gezonde groenten en fruit die nu op de markt komt, is het actief van de
zomer genieten.
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BOODSCHAPPENLIJSTJE

MENU
ZATERDAG
SPINAZ IESALA DE MET FRUIT
EN CANTH ARELLEN
ZONDAG
GEHAK T MET FETA EN
BROCCOLI MET PINDA’S
MAANDAG
CITROENKIP MET TAGLIATELLE
EN COURGETTE
DINSDAG
BLADERDEEGPA KKETJE S
MET TONIJN EN TOMAT ENSALADE
WOENSDAG
RISOTT O MET GROENE
ASPERGES EN PROSEC CO
DONDE RDAG
KOUDE ZALM-KOMKOM MERSOEP

- jonge spinazie, 400 g
- worteltjes, 200 g
- venkel, 1 knol
- tomaten, 750 g
- courgettes, 400 g
- komkommer, 500 g
- gele paprika, 1
- cantharellen, 200 g
- broccoli (vers of diepvries),
500 g
- groene asperges, 500 g
- uien, 7 kleine
- gemengde kruiden (vers of
diepvries, peterselie, dille,
kervel, basilicum, bieslook –
wat maar voorhanden is),
ca. 15 g of 1 el
- citroenmelisse, paar takjes
- basilicum, 15 g

- r ode aalbessen, 200 g
- aardbeien, 250 g
- citroenen, 2 (waarvan 1
biologisch)
- gemengd gehakt, 500 g
- kipfilet (kippenborst), 400 g
- t onijn in eigen nat, 1 blik
(uitlekgewicht 150 g)
- z almfilet (diepvries), 250 g
- eieren, 2
- f etablokjes (in olijfolie), klein
potje van ca. 250 g
- v olle yoghurt (vetgehalte
minstens 3,5 %), 300 g
 inda’s (gezouten of ongezou-p
ten), 50 g
- pasta (bijv. tagliatelle), 500 g
- risottorijst, 300 g
- bladerdeeg (diepvries), 300 g

UIT DE VOORRAAD:
- olijfolie
- plantaardige olie (bijv. zonnebloemolie of raapolie)
- witte wijnazijn
- prosecco of witte wijn
- boter
- honing
- mosterd, mild
- suiker
- groentebouillon
(blokjes of poeder)

- zout
- z warte peper
 emengde peperkorrels –
-g
zwart, wit, groen, (roze)
- cayennepeper
 edroogde tijm
-g
- kerriepoeder
- saffraan
- chilipoeder

VRIJDAG
PASTA MET KERRIE , VENKEL
EN SAFFRA AN
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Za

SPINAZIESALADE

MET

- 1 tl boter
- 1 ui, gesnipperd
- 2 00 g verse cantharellen,
schoongemaakt
(zacht borsteltje),
nagekeken en in gelijke
stukken gesneden
- 1 el honing
- 2 el witte wijnazijn
- 4 el olijfolie
- 4 00 g verse jonge spinazie,
gewassen en uitgelekt

ROOD FRUIT EN
CANTHARELLEN

1. Fruit de uien in de boter in een koekenpan. Voeg de cantharellen toe
en bak ze zo lang tot hun vocht verdampt is. Zout en peper toevoegen.
2. Roer van honing, witte wijnazijn en olijfolie een dressing. Zout en
peper toevoegen.
3. Meng de spinazie en de aalbessen luchtig met de dressing en verdeel
dit over 4 borden. Leg de cantharellen erop en garneer met de halve
aardbeien.
30 min, 5 g eiwit, 14 g vet, 13 g koolhydraten, 6 g voedingsvezels = 213 kcal p.p.

- 2 00 g rode aalbessen,
geritst
- 2 50 g aardbeien,
gehalveerd
- verder:
zout, zwarte peper
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JONGE OF BABYSPI NAZIE: deze spinazie is heel vroeg in het seizoen geoogst.
De blaadjes zijn minder hard dan die van winterspinazie, waardoor hij juist heel
geschikt is voor salades.

7
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Zo
- 5 00 g gemengd gehakt
- 1/2 tl gedroogde tijm
- 1/2 potje fetablokjes, (ca. 75 g),
wat kleiner gemaakt

GEHAKT MET FETA
EN BROCCOLI
MET PINDA’S
1. Maak het gehakt aan met zout, peper en tijm. Verdeel het in 8 porties
en druk die plat. Leg in het midden wat feta en vouw het gehakt eromheen zodat je gehaktrolletjes krijgt. Deze invetten met 1 el plantaardige olie en zolang in de koelkast leggen.

(de andere helft dient voor de
pasta met kerrie van pag. 113,
vrijdag)
- 5 el plantaardige olie
- 5 00 g broccoli, in roosjes +
de stelen, in dunne plakjes
- 5 0 g pinda’s
(gezouten of ongezouten)
- verder:
zout, zwarte peper

2. Breng de broccoliroosjes en -plakjes even aan de kook. Giet ze af in
een zeef, spoel af met koud water en laat ze uitlekken.
3. B
 ak de gehaktrolletjes in 2 el hete olie aan alle kanten knapperig –
braad ze op laag vuur nog verder gaar in ongeveer 10 minuten.
4. Bak tegelijkertijd de broccoli in 2 el hete olie aan alle kanten aan.
Strooi de pinda’s erbij. Op smaak afmaken met zout en peper.
5. Verdeel de pindabroccoli over de borden en leg daarop steeds 2 gehaktrolletjes. Druppel er wat olijfolie van het potje feta overheen.
40 min, 34 g eiwit, 45 g vet, 3 g koolhydraten, 5 voedingsvezels = 561 kcal p.p.
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CITROENKIP MET
TAGLIATELLE
EN COURGETTE
- 4 00 g kipfilet
(in minstens 4 stukken)
- rasp en sap van 1 biologische
citroen
- 4 el olijfolie
- 2 00 g tomaten,
kruislings ingesneden
- 2 50 g tagliatelle
- 1 tl boter

Ma

1. S trooi peper op de kipfilets en leg ze in een kleine schaal. Druppel er
een marinade van citroenrasp en -sap en 1 el olijfolie overheen.
Afdekken met folie en 20 minuten in de koelkast leggen om te marineren.
2. L eg de tomaten in kokend water. Zodra de huid een beetje loslaat,
eruit nemen, met koud water afspoelen en van het vel ontdoen. Dan in
vieren snijden en met een mes of lepel het midden met de pitjes eruit
halen. Snijd de kwarten tomaat daarna in lange repen.

7

- 1 klein bosje citroenmelisse,
in reepjes
- 1 ui, gesnipperd
- 2 00 g courgette, in repen
gesneden (soort grote julienne)
- verder:
zout, zwarte peper

TIP Snijd de kipfilets

na het bakken schuin op
de draad in plakken. Zo
vermengen ze makkelijker
met de tagliatelle.

3. L eg de tagliatelle in kokend water met zout en kook beetgaar in 10 tot
12 minuten. Neem de kipfilet uit de marinade en bak de stukken 5 tot
6 minuten in 1 el hete olie; bestrooi ze daarbij met wat zout. Neem de
filets uit de pan. Doe nu de marinade bij het bakvocht in de pan, kruid
met zout en peper en voeg dan zowel de boter als de citroenmelisse
toe. Even goed doorroeren en de pan dan van het vuur afhalen.
4. Fruit in een andere pan de ui en courgette in 2 el hete olie. Voeg de
stukken tomaat toe en maak op smaak af met zout en peper. Leg de
tagliatelle op de groenten.
5. Proef de groenten nogmaals op zout en peper en verdeel over 4
borden. Leg op de groenten een stuk kipfilet. Roer het bakvocht door
de citroensaus, proef nogmaals goed en druppel de saus dan over de
stukken kip.
40 min, 33 g eiwit, 14 g vet, 52 g koolhydraten, 3 g voedingsvezels = 469 kcal p.p.
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Za

TIP VOOR DE DIP: meng milde moster d door
wat yoghur t, crème fraîche of room voor een
dip die heel goed bij de gehakt rolletje s past.

Zo

RES TVE RW ERK ING: bosuitjes
, wor telen,
broc coli .... bijna alles kan in de
zomerse
past a met groenten.
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Ma
Zo

Di

CREATIE F KOKEN: deze bladerdee gpakketjes
kunnen niet alleen met tonijn gevuld worden,
maar ook met feta, ham, groenten of gehakt.

Di
7

DE CLOU : door wat asper ges te purer
en,
word t de risott o grasgroen en smaakt
hij nog
romiger en nog meer naar asper ges.

Ma

Woe
107

Di

BLADERDEEG PAKKETJES
MET TONIJN EN
TOMATEN SALADE

- 1 blik tonijn in eigen nat (uitlekgewicht 150 g, met MSC-keurmerk),
met een vork uit elkaar gehaald
- 10-15 g basilicum,
blaadjes fijngehakt
- 3 uien, 1 gesnipperd,
2 in reepjes gesneden
- sap van 1/2 citroen
- 160 g ontdooid diepvriesbladerdeeg (4 plakken)
- 2 eigelen (van kleine eieren),
losgeklopt
- 5 00 g tomaten, in plakken
- 1/2 tl milde mosterd

1. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C). Bekleed een bakblik
met bakpapier.
2. Meng de tonijn grondig met eenderde deel van de basilicum en de gesnipperde ui. Op smaak brengen met zout, peper en citroensap. Snijd
de bladerdeegplakjes door de helft en bestrijk de randen met eigeel.
3. L eg wat tonijn-basilicummengsel op de ene helft van elk stukje deeg;
laat daarbij de randen vrij. Vouw het lege stuk deeg eroverheen
en druk de randen goed aan. Leg de 8 bladerdeegpakketjes op het
bakblik, bestrijk ze met het overgebleven eigeel, schuif het blik in het
midden van de oven en bak de pakketjes in zo’n 20 minuten goudgeel
en knapperig.

- 3 el olijfolie
- 2 el witte wijnazijn
- verder:
zout, peper, suiker

4. Meng de tomaten, uireepjes en de rest van de basilicum in een schaal
luchtig door elkaar. Klop een pikante dressing van mosterd met
olijfolie, witte wijnazijn, een snuf suiker en zout en peper. Meng dit
door de salade. Serveer de knapperige bladerdeegpakketjes met de
tomatensalade.
40 min, 14 g eiwit, 30 g vet, 25 g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 434 kcal p.p.

ze in
ZO KAN HET OOK: de plakjes bladerdee g zijn ook open te beleggen. Snijd
overheen,
olijfolie
wat
er
druppel
erop,
de lengte doormidden, leg het tonijnmengsel
leg ze op een bakplaat en laat ze in de oven zo’n 15 tot 20 minuten bakken.
Nog wat tonijnmengsel over? Eet het de volgende dag op brood!
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RISOTTO MET

GROENE ASPERGES

EN

PROSECCO

- 1 snuf suiker
- 4 tl boter
- 5 00 g groene asperges,
in stukken van 2 cm, houd
de aspergepunten apart
- 1 ui, gesnipperd
- 2 el olijfolie
- 3 00 g risottorijst
- 125 ml prosecco of
droge witte wijn
- verder:
zout, zwarte peper

ZO NDER AL CO HO
L:
pro sec co of wijn kun
nen
be st ver vangen wo
rden
door wa t ext ra asp
ergekookvo cht .

Woe

1. Breng 1,5 liter water met zout, suiker en 1 theelepel boter aan de kook.
Leg de aspergepunten hierin en laat ze 3 tot 4 minuten zachtjes koken.
Neem ze eruit met een schuimlepel, spoel af met koud water en laat
uitlekken.
2. L eg nu de rest van de asperges in het kookwater en laat de stukken op
laag vuur in ongeveer 15 minuten gaar worden. Vang het vocht op bij
het afgieten. Pureer de asperges met de pureerstaaf en zet opzij.

7

3. Bak de ui in een mengsel van hete olijfolie en 2 theelepels boter glazig. Voeg de risottorijst toe en laat deze al roerend ook glazig worden.
Scheutje voor scheutje met prosecco of witte wijn blussen, steeds
weer roerend, tot de vloeistof verdampt is.
4. Voeg nu scheutje voor scheutje ongeveer 1 liter aspergekookvocht
toe. Blijven roeren en zo ongeveer 20 minuten laten inkoken. Roer nu
de aspergepuree erdoor, samen met 1 theelepel boter. Breng op smaak
met zout en peper. Voeg op het laatst de aspergepunten toe.
50 min, 7 g eiwit, 9 g vet, 64 g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 387 kcal p.p.
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Do

KOUDE ZALMKOMKOMMER SOEP

- 5 00 g komkommer, zonder
schil en pitjes, in dobbelstenen
gesneden
- 3 00 g volle yoghurt

1. S trooi wat zout over de komkommerblokjes en laat ze 10 minuten rusten. Dep ze droog met keukenpapier en pureer ze met de yoghurt en het
citroensap met de pureerstaaf. Peper toevoegen, met folie afdekken
en in de koelkast zetten.

(bijv. Griekse yoghurt)
- sap van 1/2 citroen
- 1 el boter
- 2 50 g zalmfilet (diepvries),
ontdooid, in dobbelstenen
gesneden
- gemengde kruiden (vers of
diepvries), ca. 15 g of 1 el,
fijngehakt
- 1 gele paprika, in kleine blokjes
- 1 mespunt cayennepeper
- verder:
zout, grof gekneusde gemengde
(of zwarte) peper, zwarte peper
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2. De zalm zouten en dan door de grof gekneusde peper rollen. De boter
in een pan verhitten, de zalmstukjes erin leggen en ze 1 tot 2 minuten
aan alle kanten aanbakken. Een beetje laten afkoelen.
3. V
 erdeel de stukken zalm over 4 kommen. Roer de komkommersoep
stevig door, voeg daarbij ook kruiden en paprikablokjes toe en schenk
de soep over de zalm. Stuif er wat cayennepeper overheen.
30 min, 17 g eiwit, 14 g vet, 6 g koolhydraten, 1 g voedingsvezels = 226 kcal p.p.

7
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112

PASTA MET KERRIE,
VENKEL EN

SAFFRAAN

- 2 50 g tagliatelle
- 1 ui, gesnipperd

Vr

1. Doe de tagliatelle in kokend water met zout en laat ze in 10 tot 12
minuten beetgaar worden.

- 2 el plantaardige olie
- 2 00 g wortelen, zonder schil,
in dunne strips
- 2 00 g courgettes, in dunne strips
- 1 venkelknol (van ca. 250 g),
in dunne reepjes + venkelgroen,
fijngehakt
- 1/4 tl kerriepoeder
- 2 50 ml groentebouillon
- 1/2 potje fetablokjes (ca. 75 g)
in olijfolie
- verder:
zout, zwarte peper, enkele
draadjes saffraan, chilipoeder

2. Bak de ui glazig in hete olie. Voeg wortel, courgette en venkel toe en
laat alles onder af en toe roeren een paar minuten bakken. Op smaak
brengen met zout, peper en kerriepoeder en dan de bouillon erop
gieten. Hierna de saffraandraadjes en een deel van het venkelgroen
erbij roeren.

7

3. D
 oe de tagliatelle bij de groenten; schep alles samen goed om.
Nogmaals op smaak afmaken en over diepe borden verdelen. Laat de
fetablokjes in een zeef uitlekken, leg ze in het midden van de borden
en stuif er wat chilipoeder overheen. Gebruik de rest van het venkelgroen om te garneren.
30 min, 3 g eiwit, 10 g vet, 13g koolhydraten, 6 g voedingsvezels = 368 kcal p.p.

er misschien
WAT RESTJES GROENTE N OVER? Zo aan het einde van de week liggen
nog wat restjes groenten in de koelkast die hier prima in verwerkt kunnen worden.
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In dit weekplan vinden we zomerse gerechten die bol staan van de verse
ingrediënten. Heel geschikt voor hoge temperaturen omdat ze snel klaar en
licht verteerbaar zijn. Kruiden zorgen voor veel groen op het bord en laten de
keuken ruiken als een kruidentuin.
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BOODSCHAPPENLIJSTJE
- komkommer, 1 (ca. 400 g)
- wortelen, 250 g
- aardappelen (vastkokend), 750 g
- kropsla, 1
- rucola, 125 g
- paprika’s, 8 rode (ca. 1250 g)
en 1 gele
- tomaten, 250 g
- bleekselderij, 1 kleine struik
- courgette, 1 (ca. 200 g)
- groene (Turkse) puntpaprika’s, 250 g
- uien, 6
- knoflook, 6 tenen
- peterselie, paar takjes
- munt, paar takjes
- basilicum (als de pesto vers
gemaakt wordt), 1 pot (plant)
- dille, paar takjes
- munt, paar takjes
- gemengde kruiden (peterselie, dille,

MENU

ZATERDAG
ZOMERPIZZA MET
RUCOLA
ZONDAG
GEHAKTBALLETJES MET
MUNT EN HUMMUS
MAANDAG
SALADE MET GROENTEFRIETJES EN PESTO

kervel, basilicum, bieslook – wat
maar voorhanden is), ca. 15 g
- gemengde kruiden (diepvries),
1 doosje
- citroenen, 4 (waarvan 1 biologisch)
- erwten (diepvries), 250 g
- kikkererwten, 1 blik
(uitlekgewicht 265 g)
- tahin (sesampasta), 1 kleine pot
(max. 150 g)
- kappertjes, 1 klein potje
(uitlekgewicht 60)
- tomaten in stukjes, 1 pak of blik
(500 g)
- risottorijst, 250 g
- pijnboompitten (als de pesto vers
gemaakt wordt), 50 g
- pecorinokaas, geraspt, 50 g, (als de
pesto vers gemaakt wordt 100 g)

DINSDAG
AARDAPPEL-KOOLVISSCHOTEL
MET KOMKOMMERSALADE
WOENSDAG
KALKOENSTEAKS MET TONIJNSAUS EN GROENE TURKSE
PUNTPAPRIKA’S
DONDERDAG
RISOTTO MET HAM EN ERWTEN
VRIJDAG
KOUDE PAPRIKA-TOMATENSOEP
EN EIEREN MET KRUIDEN

- mozzarella, 125 g
- kalkoensteaks, 400 g
- rundergehakt, 400 g
- t onijn in eigen nat, 1 blik
(uitlekgewicht 150 g)
-g
 ekookte ham, 100 g
- eieren, 4
- slagroom, 200 ml
- k oolvisfilet (diepvries), 400 g
-b
 rood (pistolet of kaiserbrotchen),
1, of 2 sneden oud brood, of
paneermeel
- k ant-en-klaar pizzadeeg, 1 pak
(schrap dit als de bodem vers
gemaakt wordt; zie dan bij ‘uit de
voorraad’)

UIT DE VOORRAAD:
- olijfolie
-p
 lantaardige olie (bijv. zonnebloemolie of raapolie)
- balsamicoazijn
-w
 itte wijnazijn
-w
 itte wijn
- boter
- v oor vers pizzadeeg: bloem
(minstens 500 g) en gedroogde
(instant) gist (pakje, 7 g)
- suiker
-g
 roentebouillon (blokjes of poeder)
- zout, zeezout
- z warte peper
- cayennepeper
- kaneel
- komijn
- milde en scherpe paprikapoeder
-g
 edroogde oregano
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ZOMERPIZZA
MET RUCOLA
Voor 1 bakblik:
Voor het deeg:
- 5 00 g bloem
- 1 pakje droge (instant) gist
- 1 snufje suiker
- 1 tl zout
- 2 50 à 300 ml lauwwarm water
- 6 el olijfolie
- wat olijfolie voor invetten bakblik
- alternatief:
1 pak kant-en-klaar pizzadeeg
Voor het beleg:
- 1 blik/pak tomaten in stukjes
- 1 rode en 1 gele paprika,
in dunne reepjes
- 100 g gekookte ham,
in dunne reepjes
- 1/2 tl gedroogde oregano
- 125 g mozzarella,
in kleine blokjes
- 5 0 g geraspte pecorinokaas
- 125 g rucola, gewassen
- 2 el olijfolie
- verder:
zout, zwarte peper

Za

1. Warm de oven voor op 50 °C. Doe de bloem in een kom en meng de
gedroogde gist, het zout en de suiker erdoor. Maak een kuiltje in het midden. Doe daarin de 6 eetlepels olie plus het lauwwarme water. Nu voorzichtig roeren met een vork: in het midden beginnen en steeds een beetje
bloem van de rand van het kuiltje meenemen. Dat geeft steeds meer
deeg en minder losse bloem. Op het laatst lukt het niet meer met de vork,
neem het dan over met de handen. Kneed tot het niet meer plakt – voeg
wat water toe als het te droog is en wat bloem als het blijft plakken.
2. Dek de kom af met een vochtige doek en schuif de kom in de voorverwarmde oven. Laat het deeg daarin rijzen tot het minstens in omvang
verdubbeld is – dit kan soms best lang (een uur) duren, maar het kan ook
korter zijn.
3.Daarna het deeg op een bebloemd oppervlak een paar maal goed
doorkneden, ongeveer op de maat van het bakblik uitrollen en op het
bakblik leggen. Een beetje duwen en trekken om het blik helemaal te
bedekken en de randen iets omhoog trekken. 15 minuten laten rusten.
Warm de oven voor op 220 °C (hetelucht 200 °C).
4. Beleg het deeg met de stukjes tomaat. Verdeel daarover de reepjes
paprika en ham en strooi er zout, peper en oregano over.
5. S trooi de blokjes mozzarella samen met de pecorino over de pizza. Druppel wat olijfolie over het geheel. Schuif het bakblik in het midden van de
voorverwarmde oven en bak de pizza ongeveer 25 tot 30 minuten.
6. Neem de pizza uit de oven, snijd de pizza in stukken en verdeel die over
de borden. Strooi er dan rucola overheen. Eventueel nog wat zout en
peper erop strooien.
45 min + ca. 55-60 minuten rusttijd, 29 g eiwit, 16 g vet,
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93 koolhydraten, 7 g voedingsvezels = 644 kcal p.p. (= 1/4 bakblik)

8

TIP VOOR DE RUCOLA: sommigen vinden de smaak van pure rucola te sterk.
Neem dan een zakje rucolamelange in plaats van alleen rucola. En/of meng
ze
de blaadjes aan met wat balsamico azijn, olijfolie, zout en peper en verdeel
dan over de pizza.
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GEHAKT BALLETJES
MET

MUNT EN HUMMUS

- 1 oud broodje, of 2 sneden oud
brood, in stukken, of paneermeel

Zo

1. Druppel 5 tot 8 eetlepels water of melk over het brood en laat het
inweken (sla dit over als paneermeel wordt gebruikt).

- 4 00 g rundergehakt
- 1 ei
- 2 uien, gesnipperd
- 2 tenen knoflook, gesnipperd
- munt, paar takjes,
blaadjes fijn gesneden
- 1 mespunt kaneel
- 2 el bloem
- 1 blik kikkererwten, uitgelekt
(uitlekgewicht 265 g)
- 100 g tahin (sesampasta)
- sap van 2 citroenen
- 2 el olijfolie
- 1/2 tl komijn
- 5 el plantaardige olie
- verder:
zout, zwarte peper,
milde paprikapoeder

2. Meng het rundergehakt goed met het ingeweekte brood of het paneermeel en het ei. Kneed dan steeds de helft van de ui, van de knoflook en
van de munt erdoor. Daarna kruiden met zout, peper en kaneel. Maak
er met vochtige handen ongeveer 12 balletjes van en rol deze even
(lichtjes) door de bloem.
3. M
 aak de hummus: doe de kikkererwten met de tahin, het citroensap,
de olijfolie en de rest van de ui en knoflook in een geschikte beker of
kom. Pureer met de pureerstaaf of gebruik de mixer. Kruiden met zout,
peper en komijn, met folie afdekken en tot gebruik in de koelkast laten
staan.

8

4. Verhit de plantaardige olie in een grote braadpan en bak de gehaktballetjes daarin aan alle kanten bruin en gaar in 8 tot 10 minuten. Leg
ze op keukenpapier en dep ze ook aan de bovenkant om het vet zoveel
mogelijk te verwijderen. Verdeel de balletjes over de borden, geef de
humus erbij, garneer met de rest van de munt en bestuif met paprikapoeder.
30 min, 44 g eiwit, 53 g vet, 26 koolhydraten, 10 voedingsvezels = 781 kcal p.p.

TIP VOOR RESTJE TAHIN: tahin, de Arabische sesampas ta, is ook heel
geschikt als dip voor stokbrood of groentesticks (bijvoorbeeld die van het
recept van maandag op pag. 120) of als smeersel voor op brood. Naar wens
kun je er nog wat fijne kruiden doorheen mengen.
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Ma
- 1 krop botersla,
in stukken gescheurd
- 1 el olijfolie
- 1 el balsamicoazijn

SALADE MET

GROENTEFRIETJES
EN
PESTO

- 2 rode paprika’s,
in frietjes gesneden
- 1 kleine struik bleekselderij,
in frietjes gesneden
- 1 courgette,

1. Pesto: rooster de pijnboompitten in een pan met anti-aanbaklaag tot
ze gaan geuren. Pureer met een pureerstaaf de basilicum, knoflook,
pijnboompitten, geraspte pecorino en olijfolie tot een smeuïge massa.
Met wat zout en peper op smaak brengen.

in frietjes gesneden
Voor verse pesto:
- 5 0 g pijnboompitten
- 1 grote bos of 1 pot basilicum,
alleen de blaadjes
- 2 tenen knoflook, gesnipperd
- 5 0 g geraspte pecorino
- 1 00 ml olijfolie
- alternatief: 1 potje verse pesto
- verder:
zout, zwarte peper, eventueel
afbakstokbrood voor erbij

2. Bak het stokbrood in de oven volgens de aanwijzingen op de verpakking.
3. M
 aak de sla aan met 2 eetlepels olijfolie, balsamicoazijn, zout en
peper en verdeel dit over de borden. Leg de groentefrietjes erop en
schep er lepels pesto overheen. Snijd het stokbrood in sneden en
serveer erbij.
30 min, 11 g eiwit, 38 g vet, 8 koolhydraten, 3 g voedingsvezels = 422 kcal p.p. (brood niet
meegerekend)

of in
BLADSLA BEWARE N: sla blijft wel een paar dagen goed in een plastic zak
koelkast.
de
van
koelvak
het
in
doek
een vochtige
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AARDAPPELKOOLVISSCHOTEL MET
KOMKOMMER SALADE
- 4 00 g (diepvries)koolvis,
ontdooid

Di

1. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C) en vet een ovenschaal
in met boter.

- sap van 1 citroen
- 2 50 g wortelen, in strips
- 7 50 g aardappelen, zonder schil,
in dunne plakjes
- 2 00 ml slagroom
- 2 00 ml groentebouillon
- 1 tl gemengde kruiden (diepvries)
- 1 el boter
- 1 grote komkommer (ca. 400 g),
in dunne plakjes
- 1 ui, gesnipperd
- paar takjes dille, fijngehakt
- 2 el plantaardige olie
- 1 el witte wijnazijn
- 1 snuf suiker
- verder:

2. Druppel citroensap over de visfilets en strooi er zout en peper over.
3. L eg laag om laag wortelstrips, aardappelen en visfilets in de ovenschaal. Eindig met een laag aardappelen.
4. Meng slagroom, groentebouillon en kruiden met elkaar en giet dit over
de visschotel. Leg bovenop nog een paar vlokjes boter. Schuif in het
midden van de oven en bak ongeveer 40 minuten tot alles gaar is.
5. Meng de plakjes komkommer luchtig met ui en dille en dan met plantaardige olie, witte wijnazijn en suiker. Maak op smaak af met zout en
peper.

8

60 min, 23 g eiwit, 27 g vet, 44 g koolhydraten, 6 g voedingsvezels = 523 kcal p.p.

zout, zwarte peper, wat boter
om ovenschaal in te vetten

KOOLVIS VERSUS KABELJAUW: koolvis is een wat onderschatte vis in ons land,
en dat is niet terecht. Want het is een heel smakelijke vis, die goed stevig blijft en
ook nog ‘s niet heel duur is. Dat kunnen we van kabeljauw niet zeggen! Naar wens is
de koolvis te vervangen door kabeljauw.
ZO GA AT HE T SN ELL
ER : kook de aar dap pel
en me t wa t zou t, bak
koekenpan en maak een
de vis file ts in een
saus van de room me t
groent ebouillon. Gee f
dan als bijgere cht naa
de wortelen
st de komkommer.
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Ma

DIPTIP : dit is ook lekker met de
hummus van zondag.

Di

Zo
deze ovenTIJ D BE SPAR EN ? Aan
ber
te eiden.
schotel valt veel voor
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Di

Woe
TIP VOO R RES TJE SAU
S: als er wat van de
saus over is, eet dat dan de
volgende met wat
pas ta als snelle war me lunc
h.

8
RISI E BISI: risott o met ham
(panc etta) en erwten is een klassiek gerecht uit de Vene tiaanse
keuken.

Ma

Do
123

Woe
- 5 el olijfolie
- 1 ui, gesnipperd
- 1 teen knoflook, gesnipperd
- 2 50 ml groentebouillon
- 1 blik tonijn in eigen nat
(uitlekgewicht 150 g),
uitgelekt en met een vork
uit elkaar getrokken
- 2 el kappertjes
(uit een klein potje), uitgelekt
- sap en rasp van 1 biologische
citroen
- paar takjes peterselie,
fijngehakt
- 4 lange Turkse paprika’s/pepers
(samen ca. 250 g), rondom
ingeprikt met een vork
- 4 00 g kalkoensteaks
(8 kleine of 4 grote steaks)
- verder:

KALKOENSTEAKS

TONIJNSAUS EN
GROENE (TURKSE)
PUNT PAPRIKA
MET

1. Bak in een klein pannetje de ui en knoflook ongeveer 1 minuut. Giet de
groentebouillon erbij, breng even aan de kook en roer dan de tonijn erdoor. Draai het gas lager en voeg de kappertjes toe. Op smaak brengen
met citroensap en -rasp, zout, peper en wat cayennepeper.
2. Pureer tot een smeuïge massa met een pureerstaaf. Roer de helft van
de peterselie erdoor en zet het pannetje opzij.
3. B
 ak de paprika’s aan alle kanten op hoog vuur aan in ongeveer 4 minuten. Draai het vuur lager, doe een deksel op de pan en laat ze nog een
paar minuten bakken. Kruiden met grof zeezout en peper.
4. Bestrooi de kalkoensteaks met zout en peper en bak ze in 2 eetlepels
olie op hoog vuur 1 minuut aan elke kant aan. Draai het vuur lager en
bak ze nog 3 à 4 minuten tot ze gaar zijn.
5. Verdeel de steaks over de borden en schenk de tonijnsaus eroverheen.
Bestrooi met de rest van de peterselie en leg 1 gebakken paprika
ernaast.

zout, zwarte peper, wat boter
om ovenschaal in te vetten
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30 min, 31 g eiwit, 19 g vet, 6 g koolhydraten, 2 g voedingsvezels = 325 kcal p.p.

RISOTTO
MET

HAM EN

ERWTEN
- 5 0 g boter
- 1 ui, gesnipperd
- 2 50 g risottorijst (bijv. Arborio)
- 6 00 ml groentebouillon of
500 ml groentebouillon + 100 ml
witte wijn
- 2 50 g erwten (diepvries)
- 100 g flinterdun gesneden
luchtgedroogde ham (bijv.
Parmaham of San Daniele),
dwars op de draad in 1 cm
brede reepjes gesneden
- verder:
zout, zwarte peper

Do

1. Verhit de boter in een brede pan tot hij schuimt, bak daarin al roerend even kort de uien aan. De risottorijst erbij strooien en 1 minuut
doorroeren tot alles goed gemengd is en de rijst glanst. Zout en peper
toevoegen.
2. Giet nu de bouillon of bouillon-en-wijn scheut voor scheut bij de rijst.
Wacht tussen de scheuten door tot de rijst de tijd heeft gehad zich vol
te zuigen. De risotto is klaar als de rijstkorrels er van buiten romig uitzien maar van binnen nog bite hebben. Dat duurt ongeveer 30 minuten.
Roer op de helft van de gaartijd de erwten erbij.

8

3. Verdeel de risotto over 4 diepe borden en garneer met de hamreepjes.
40 min, 15 g eiwit, 14 g vet, 61 g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 434 kcal p.p.

in plaats van ham ook heel lekker. Snijd
TIP In deze risotto is zalmfiletplakjes
en meng deze door de risotto tegen
daarvoor 250 g zalmfilet in dunne
het einde van de kooktijd.
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KOUDE PAPRIKA-

TOMATEN SOEP
EN
EIEREN MET KRUIDEN

- paar takjes (ca. 15 g) gemengde kruiden, fijngehakt of 1 el
(diepvries)
- 4 hardgekookte eieren,
fijngemaakt
- 2 el olijfolie
- 1 ui, gesnipperd
- 1 teen knoflook, gesnipperd
- 7 50 g rode paprika, in stukken
- 2 50 g tomaten, in stukken
- 7 50 ml groentebouillon
- verder:
zout, zwarte peper, milde en
scherpe paprikapoeder

1. Meng de helft van de kruiden door de fijngemaakte eieren en zet deze
tot gebruik koel weg.
2. Verhit de olijfolie in een brede pan. Bak daarin de ui en knoflook glazig.
Voeg de paprika- en tomaatstukken toe en bak alles een paar minuten
aan. Kruid met zout, peper en de beide soorten paprikapoeder.
3. G
 iet de bouillon bij de inhoud van de pan, laat aan de kook komen en
dan op middelhoog vuur nog 5 tot 8 minuten garen. Pureer de soep fijn
met een pureerstaaf. Proef nogmaals; voeg indien nodig zout en peper
toe. Voeg ook de rest van de kruiden toe.
4. Zet de soep minstens een uur in de koelkast of in een bak ijswater om
goed af te koelen. Serveer de soep in grote kommen en strooi de fijngemaakte eieren erover.
30 min + 1 uur om af te koelen, 7 g eiwit, 10 g vet, 5 g koolhydraten, 2 g voedingsvezels =
146 kcal p.p.

TIP Natuurlijk is de soep
ook warm heel lekker!
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LEKKERE RESTJES
Zelfs wie alles goed plant bij het inkopen, houdt weleens dingen over. De ogen waren misschien
toch wat groter dan de maag, of er zat meer in de verpakking dan nodig was. En dus ligt er nog
een stukje vlees in de koelkast en wat pasta en een restje jus. Die restjes zijn zonde om weg te
gooien en ze vormen een mooie basis voor creatieve gerechten.
BROOD

AARDAPPELEN

Oud brood is van oudsher een prima startpunt voor

Gekookte aardappelen vormen de basis voor heel
veel gerechten. Ze krijgen een prima tweede leven als
gratin, rösti, salade of tortilla. Of gewoon als gebakken
aardappelen. Ook lekker gebakken met eieren, uien
en ham. En juist omdat verse aardappelen de neiging
hebben heel erg aan de pan te blijven plakken, is het
zinvol de aardappels voor gebakken aardappelen een
of twee dagen van tevoren te koken. Kleinere hoeveelheden doen het goed als bijgerecht, met wat boter
opgewarmd in de magnetron of oven. En een paar
rauwe aardappelen zijn prima om te raspen in soepen
of sauzen omdat ze zo als bindmiddel kunnen dienen.

allerlei gerechten. Zo kun je er bijvoorbeeld wentelteefjes van maken. Klop daarvoor eieren los met melk, suiker, een snufje zout en wat kaneel, haal het brood door
het eimengsel en bak het goudbruin in de koekenpan.
Geroosterd brood is lekker in een salade, in strips of
in blokjes. Van oud brood is ook prima paneermeel te
maken. Laat het daarvoor goed drogen in een papieren
zak of in de oven (ongeveer een half uur bij 150 °C) en
wrijf of maal het dan fijn (foodprocessor).

PASTA
Restjes pasta doen het heel goed als vulling voor de
soep of een salade, of als extra ingrediënt voor een
ovenschotel. Ook gebakken zijn ze lekker: met uien
en wat (knak)worst of een overgebleven gehaktbal
in stukjes. Ook lekker: pasta met eieren, geraspte
Parmezaanse kaas, kruiden en gehakte tomaten en/
of olijven mengen, kaas eroverheen strooien en dan
in ongeveer 20 minuten in de oven bij 200 °C bakken.
Grotere hoeveelheden pasta zijn ook op te warmen
door ze heel kort in kokend water te leggen. Kleine
hoeveelheden kun je met boter en kruiden mengen
en dan in de magnetron opwarmen voor een snelle
snack.
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RIJST
Wat voor aardappelen geldt, geldt ook voor rijst: prima
geschikt als vulling voor salades en soepen en gebakken met groenten in de koekenpan. Voor rijstkoeken
(die eruit zien als burgers) meng je rijst met eieren,
wat bloem, geraspte kaas en zout en peper. Wentel ze
aan alle kanten in paneermeel (een goede gelegenheid het oude brood op te maken) en bak de koeken in
olie in de pan. Voor een zoete rijstebrij meng je de gekookte rijst met melk of kokosmelk, kaneel en suiker.
Doe er nog wat vanillesuiker en een handjevol rozijnen
bij en kook er in 15 tot 20 minuten rijstebrij van. Laat

de massa dan 30 tot 60 minuten afkoelen en eet met
vers fruit (hoewel de ouderwetse combi met boter en
suiker ook heel lekker is...).

GROENTEN
Gekookte groenten kun je als bijgerecht serveren,
of als extra vulling van een sandwich of in minestronesoep. Verschillende kleine restjes komen samen
prima uit in een soepje, op een pizza, in een curry of
in een pastasaus. Juist bij groenten hoeft je fantasie
geen grenzen te kennen. Er valt eindeloos te experimenteren met nieuwe combi’s en met kruiden.
Rauwe bloemkool is fijngemaakt heel lekker in een
rauwkostsalade. Gekookte restjes groenten doen het
goed in aardappelpuree. En gemengd met hamblokjes
en een bechamelsaus is zo’n restje heerlijk als je het
bij 200 °C (180 °C hete lucht) in de oven bakt, met
een laag geraspte kaas erbovenop.

FRUIT
Fruit dat er niet meer zo perfect uitziet, is vaak wel
prima geschikt voor fruitsalades of smoothies. Iets
te rijpe bananen zijn nog altijd lekker gepureerd met
melk of amandelmelk. Daar is dan naar smaak kaneel,
vanillesuiker of yoghurt aan toe te voegen. En banaan
met chocolade-hazelnootpasta past prima in een bladerdeegpakketje of croissant. Gebakken banaan met
wat honing is een heel lekker nagerecht.

VLEES
Stukken overgebleven gaar vlees kunnen in dunne
plakken gesneden op de boterham. In blokjes of
reepjes passen ze ook heel goed in een salade, een
quiche of een eenpansgerecht, eventueel samen met
wat groenterestjes. Goulashsoep, de pittige soep
uit de Oost-Europese keuken, is prima geschikt voor

restverwerking! In Hongarije en Roemenië doet men
er vlees en worst in en groenteresten, naast verse
groenten als uien, courgette en paprika. Verder wordt
de soep gekruid met laurierblad, karwij, scherpe paprikapoeder, piment, zout en peper en komt er ook nog
zure room in.

KAAS
Ook kaas die niet zo vers meer is, kan nog een prima
oude dag beleven. Uitgedroogde kaas is prima over
pastagerechten of ovenschotels te raspen. Heel fijn
geraspt en gemengd met kruidenboter wordt het
heerlijk broodbeleg. Zachte kaas is weer heel geschikt
voor tosti’s.

EN VERDER
Restjes kokosmelk geven heerlijke shakes: mix voor 2
personen 1/2 blik (ongeveer 250 ml) met 400 ml melk
en 1 banaan met de mixer en voeg vanillesuiker naar
smaak toe.
Kappertjes passen goed op de pizza en in sauzen.
Ze gaan alleen niet zo heel goed samen met andere
kruiden. Een aangebroken blik of pak tomaten(stukjes)
is een mooie basis voor soep: verdunnen met wat water, opwarmen en er naar smaak zout, peper, kruiden
en wat room bij doen. Eventueel de pureerstaaf erop
zetten.
DE HOUDBA ARHEID VAN RESTJES hangt sterk af van hoe
ze bewaard worden. In de vriezer blijven ze bij -18 °C wel 4
weken heel goed te eten. Restjes die gewoon op het aanrecht afgekoeld zijn of direct in de koelkast zijn gezet, blijven
een dag of 2 goed. Die periode is te verlengen door warme
restjes heel snel af te koelen in een koudwaterbad en ze dan
pas in de koelkast te schuiven. Zo heersen er maar heel kort
temperaturen waarbij bacteriën zich graag ontwikkelen, wat
de houdbaarheid sterk ten goede komt.
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De nazomer geeft nog veel zomerse groenten, maar de eerste typische
herfstgroenten komen ook al op de markt. Een interessante periode in de
keuken: je kunt voor de laatste keer dit seizoen van die lekkere cantharellen
op tafel zetten en voor de eerste keer pompoen, die we vanaf nu vaker op
het menu zullen vinden.
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BOODSCH APPENLIJ STJE
- soepgroenten, 250 g
- bosuitjes, 2
- uien, 3
- knoflook, 2 tenen
- gember wortel, 2-3 cm
- cantharellen, 250 g
- r ode peper, klein
- komkommers, 2 (ca. 600 g)
(voor alternatief zie tip op pag. 134)
 ompoen (bijv. Hokkaido), 400 g
-p
- venkel, 2 knolle n (ca. 400 g)
- wortelen, 250 g
- koolrabi, 1 kg
- citroen, 1
- a ardappels (vastkokend), 1,5 kg
- peren, 2 (ca. 400 g)
- peterselie, paar takjes
ca. 30 g
- koriander (te vervangen door peterselie),
ies,
of klein bosje gemengde kruiden (vers of diepvr
– wat maar
k
biesloo
um,
basilic
,
kervel
dille,
elie,
peters
+ 1 tl
voorhanden is), ca. 30 g of (diepvries) 2 el
g
- geraspte kaas (Goudse of Emmentaler), 100
 lauwe kaas, 100 g
-b
- ei, 1
- gerookte zalm, 100 g
- half-om -halfgehakt, 400 g
400 g
- varkenskarbonades (liefst haaskarbonades),
 ekook te ham, 100 g
-g
- kip, diepvries, 1 (max. 1400 g)
200 g
- v isfilet, diepvries (koolvis, kabeljauw of zalm),
g)
(500
pak
1
s,
stukje
in
n
omate
t

- glasnoedels, 100 g
- tagliatelle, 500 g
- basmatirijst, 400 g
- kokosmelk, 500 ml
- r oom (15% vet), 150 ml
- slagroom, 1/2 liter
- volle yoghurt, 1/2 liter
- tomatenpuree, 1 klein blikje
- v ossenbessen (cranberries), 1 pot

MENU
ZAT ERDAG
PIT TIGE KOM KOM MER S UIT DE
OVE N
ME T GEH AKT EN KAA S
ZONDAG
VAR KENSKA RBONADES EN
CAN THA REL LEN ME T KRUIDE
N
MA ANDAG
VEG AW OK ME T POM POE N,
SUI KER PEULTJ ES EN GLA SNO
EDE LS
DINSDAG
KIP ME T YOGHUR T UIT INDIA
WOENSDAG
VISFILE TS UIT DE OVE N ME T VEN
KEL
EN ROOM
DONDER DAG
GEBAKK EN AAR DAP PEL EN ME
T
BLAUW E KAA S EN PEE R
VRI JDAG
KOOLRA BISOEP ME T KOKOS EN
GEROOK TE ZAL M

UIT DE VOORRAA D:
 lijfolie
-o
 lantaardige olie
-p
(bijv. zonnebloemolie of raapolie)
 itte wijn
-w
- lichte sojasaus (of
ketjap asin)

- boter
- groentebouillon
(blokjes of poeder)
- kerriepasta
- 1 snee wit brood
- zout
- z warte peper

- cayennepeper
- komijn
- paprikapoeder
- kerriepoeder en/of
garam masala
- kummel
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PITTIGE KOMKOMMERS
UIT DE OVEN
MET
GEHAKT EN KAAS

- 1 witte boterham, in stukken
- 400 g half-om-halfgehakt
- 1 ei
- 2 bosuitjes, in ringetjes
- paar takjes peterselie, fijngehakt
- 1 00 g geraspte kaas (Goudse en/
of Emmentaler)
- 1 kleine rode peper, zaadlijsten
verwijderd, gesnipperd
- 1 pak/blik tomatenstukjes (500 g)
- 1 00 ml groentebouillon of
witte wijn
- 2 even grote komkommers
(ca. 500-600 g), gehalveerd,
dan in de lengte doormidden
gesneden (8 stukken in totaal).
Schep de zaadlijsten er met
een lepel uit zodat schuitjes
overblijven
- verder:

1. Week de stukken brood in 3 tot 4 lepels koud water. Warm de oven
voor op 200 °C (hetelucht 180 °C). Vet een ovenschaal in met wat
olijfolie.
2. K nijp het brood uit en kneed het door het gehakt, samen met het ei, de
bosuitjes, de helft van de peterselie, 50 g geraspte kaas en de gesnipperde peper. Kruid met zout, peper en paprikapoeder of cayennepeper.
3. V
 erspreid de tomatenstukjes gelijkmatig over de bodem van de ovenschaal, meng daarbij de rest van de peterselie erdoorheen. Beetje
zout en peper erover strooien en er wat groentebouillon of witte wijn
overheen druppelen.
4. Vul de 8 stukken komkommer met het gehakt en zet die op de tomaten
in de ovenschaal. Bestrooi met de rest van de kaas en druppel er nog
wat olijfolie overheen. Schuif de schaal in het midden van de voorverwarmde oven en bak de komkommers ongeveer 45 minuten.
5. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.

olijfolie, zout, zwarte peper, wat
paprikapoeder of cayennepeper,

60 min, 31 g eiwit, 27 g vet, 13 g koolhydraten, 2 g voedingsvezels = 428 kcal p.p.

naar wens 200 g basmatirijst als

(zonder bijgerecht)

bijgerecht

KOMKOM MER UIT DE OVEN? Ja, het kan echt. Ze worden wat glazig
en hun smaak krijgt een extra dimensie – heel lekker!

132

EN

VARKENSKARBONADES

CANTHARELLEN
MET

KRUIDEN

- 2 el plantaardige olie

Zo

- 4 00 g (4 stuks) varkenskarbonades
- 1 ui, gesnipperd
- 1 teen knoflook, gesnipperd
- 2 50 g verse cantharellen,
schoongemaakt (zacht
borsteltje), nagekeken en in
gelijke stukken gesneden
- 100 ml groentebouillon
- 150 ml room (15% vet)
- 3 0 g gemengde kruiden,
fijngehakt
- 100 g gekookte ham,
in dobbelsteentjes
- verder:
zout, zwarte peper, naar
wens 500 g tagliatelle als
bijgerecht

1. Warm de oven voor op 100 °C (hetelucht 80 °C).
2. Als er tagliatelle bij wordt geserveerd, kook ze dan beetgaar in
12-15 minuten. Afgieten.
3. B
 ak intussen de karbonades in hete olie aan beide zijden 3 tot 4 minuten. Op smaak brengen met zout en peper, op een bord leggen en in de
oven warm houden.
4. Bak de ui en knoflook kort aan in het braadvocht, doe dan de cantharellen erbij. Laat dit bakken tot het vocht uit de cantharellen verdampt
is. Kruiden met zout en peper.

9

5. Giet bouillon en room bij de inhoud van de pan. Roer de gehakte kruiden en de hamblokjes erbij en maak nogmaals op smaak af met zout en
peper. Verdeel de karbonades over de borden en leg de cantharellen
erop. Serveer eventueel samen met de tagliatelle.
30 min, 26 g eiwit, 21 g vet, 5 g koolhydraten, 2 g voedingsvezels = 324 kcal p.p.
(zonder bijgerecht)

am of een paar klein gesneden
TIP Voeg een eetlepel abrikozenj
de saus voor extra smaak.
gedroogde tomaten toe aan

133

Za

HEERL IJK GEVUL D: hier zijn het
gevulde komkommers, maar ook
bijvoor beeld courge ttes, paprika’s en
tomaten zijn geschik t om te vullen.

Zo
PADDEN STO ELE NTI JD IN DE
SUP ERM ARK T: al worden canoelen)
thar ellen (en andere paddenst
tegenwoordig het hele jaar rond
e
gekw eekt , toch begint het echt
st.
herf
de
in
zoen
nsei
oele
paddenst
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Di
GROEN TEN SEC VOLDO EN OOK:
dit gerech t smaakt prima zonder
dierlijke produc ten.

9

Ma

INDIASE INSPIRAT IE: met
garam masala wordt het gerecht
kruidig en pittig.

135

Ma VEGAWOK MET POMPOEN,
SUIKERPEULTJES

EN GLASNOEDELS

- 100 g glasnoedels
- 2 el plantaardige olie
- 2 el kerriepasta
- 150 ml groentebouillon
- s tukje verse gember van 2-3 cm,
gesnipperd
- 5 00 g pompoen (bij. Hokkaido),
zonder schil,
in stukken van zo’n 3 cm
- 2 50 g suikerpeultjes, in
stukken van 2 cm
- 2 50 g kokosmelk

1. L eg de glasnoedels in een schaal en giet er circa 1 liter kokend water
op. Laat ze ongeveer 10 minuten wellen, dan afgieten. Eventueel wat
kleiner snijden.
2. Verhit 2 eetlepels olie in een wok of grote pan met opstaande rand
(bijvoorbeeld een hapjespan). Bak daarin al roerend gedurende
1 minuut de kerriepasta. Giet er een beetje groentebouillon bij, voeg
de gember en stukken pompoen toe en laat het geheel dan 5 minuten
bakken, terwijl je af en toe roert en de rest van de groentebouillon
scheutje voor scheutje toevoegt.

- 3 0 g koriander (of peterselie),
grof gesneden
- verder:
lichte sojasaus (of ketjap asin),
zwarte peper, komijn

3. Voeg nu de suikerpeultjes toe. Kruid met 1 tot 2 eetlepels sojasaus,
peper en 1/2 theelepel komijn. Voeg de kokosmelk toe en laat alles
2 tot 3 minuten zachtjes koken. Blijf roeren! Op het laatst de glasnoedels erdoor roeren, op smaak afmaken en de koriander toevoegen.
30 min, 8 g eiwit, 18 g vet, 28 g koolhydraten, 3 g voedingsvezels = 313 kcal p.p.

OOK VOOR VEGA NIST EN: deze woks
chotel is zowel voor veget ariërs als
veganisten geschikt. Wort el, courgette
en savooiekool passen hier ook goed in.
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KIP
UIT

MET YOGHURT

INDIA

Di

1. Controleer de panklare kip van binnen en van buiten op ongerechtigheden en leg hem in een grote pan. Giet er zoveel koud water bij dat de
kip onderstaat; voeg zout toe. Laat de kip aan de kook komen en dan
op laag vuur 20 minuten zachtjes koken.

- 1 ontdooide diepvrieskip
(van maximaal 1400 g)
- 5 00 ml volle yoghurt
- 3 el kerriepoeder of
garam masala

2. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C) en vet een ovenschaal
in met olijfolie. Haal de kip uit het kookwater. Kort af laten koelen en
in vieren snijden.

- 1 el tomatenpuree
- verder:
olijfolie, zout, zwarte peper,
paprikapoeder, eventueel 200 g
basmatirijst als bijgerecht

3. W
 rijf de stukken kip rondom in met zout, peper en paprikapoeder.
Leg dan met de borst naar boven in de ovenschaal.
4. Roer de yoghurt glad met garam masala, tomatenpuree en 2 eetlepels
olijfolie. Lepel dit mengsel over de stukken kip. Schuif de ovenschaal
in het midden van de voorverwarmde oven en bak de kip in 20 minuten
goudbruin.

9

5. Eventueel rijst voor erbij koken volgens de aanwijzingen op de verpakking.
60 min, 70g eiwit, 61 g vet, 8 g koolhydraten, 2 g voedingsvezels = 866 kcal p.p.
(zonder bijgerecht)

ONTDOO ITIP: haal de kip de avond tevoren uit de vriezer en laat ‘m in de koelkast
d bord in een
ontdooien. Haal daarvoor de kip uit het plastic en leg hem op een omgekeer
drijft.
erin
kip
de
dat
zonder
n
opgevange
dooivocht
het
wordt
zo
–
schaal
passende
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VISFILETS
Woe
UIT DE OVEN MET
VENKEL EN ROOM
1. Warm de oven voor op 180 °C (hetelucht 160 °C) en vet een ovenschaal
in met olijfolie. Druppel citroensap over de visfilets en strooi
er zout en peper overheen.
- 3 00 g ontdooide visfilets
(koolvis, kabeljauw of zalm)
- sap van 1 citroen
- 1 tl boter

2. Verhit de boter in een koekenpan tot het schuimt. Bak daarin de groentereepjes 2 tot 3 minuten. Kruiden met zout, peper en wat kerriepoeder, dan de slagroom erbij gieten. Op het laatst de gemengde kruiden
erbij roeren.

- 2 venkelknollen (samen ca.
400 g), in dunne reepjes
- 2 50 g wortelen, geraspt,
in lange dunne reepjes
- 1-2 koolrabiknollen (samen
ca. 250 g), in dunne reepjes
- 2 00 ml slagroom
- 1 tl gemengde diepvrieskruiden
- verder:
olijfolie, zout, zwarte peper,
kerriepoeder, eventueel 1250 g
vastkokende aardappelen

3. L eg de visfilets in de ovenschaal en giet de inhoud van de pan eroverheen. Schuif de schaal in het midden van de voorverwarmde oven en
bak de filets ongeveer 20 minuten.

9

4. Voor het bijgerecht: kook de aardappelen in een pan met gezouten
water in ongeveer 20 minuten gaar. Serveer daarvan 500 g bij de visfilets; bewaar de rest afgedekt in de koelkast voor morgen.
40 min, 16 g eiwit, 19 g vet, 10g koolhydraten, 6 g voedingsvezels = 291 kcal p.p.
(zonder bijgerecht)

(waarvan 750 g voor de
volgende dag zijn)
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GEBAKKEN AARDAPPELEN
MET

Do

BLAUWE KAAS
EN

PEER

1. Als dat nog gedaan moet worden, kook de aardappelen bijna helemaal
gaar in water met zout en komijn.
- 7 50 g gekookte aardappelen
(eventueel van gisteren)
- 100 ml slagroom
- 2 el vossenbessen (cranberry's)
- 2 el boter
- 1 grote of 2 kleine uien,
in reepjes
- 2 peren, zonder schil en klokhuis,
in luciferreepjes
- 100 g blauwe kaas
- verder:
zout, zwarte peper, komijn

2. Klop de slagroom stijf en roer de vossenbessen erdoor. Maal er wat
peper overheen, meng en zet tot gebruik in de koelkast.
3. Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes.
4. Verhit de boter in een grote koekenpan en bak daarin de uireepjes,
perenstukjes en de aardappelen licht aan. Kruiden met zout, peper en
wat komijn. Nog ongeveer 8 tot 10 minuten zachtjes laten bakken.
5. Snijd de kaas in kleine brokjes, strooi die over de inhoud van de pan
en leg even het deksel op de pan. Haal de pan van het vuur zodra de
kaas gaat smelten.
6. V
 erdeel de aardappelen over 4 (voorverwarmde) borden en geef de
vossenbessenroom er apart bij.
30 min, 9 g eiwit, 25 g vet, 44 g koolhydraten, 5 g voedingsvezels = 450 kcal p.p.

TIP VOOR VOSSENBESSEN: deze bessen zijn prima geschikt
om desserts, slasaus, dips en cakes meer smaak te geven.

TIP

Strooi wat aalbessen over
het gerecht, dat is echt heel lekker!
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KOOLRABI SOEP

KOKOS
EN GEROOKTE
ZALM
MET

- 7 50 g koolrabi, geschild,

Vr

1. Leg voor de garnituur 1 tot 2 mooie koolrabiblaadjes in koud water.

in blokjes van 1 cm +
2 koolrabiblaadjes
- 2 el plantaardige olie
- 2 50 g soepgroenten
- 1 teen knoflook, gesnipperd
- 2 50 g vastkokende aardappelen,
geschild, in blokjes van 1 cm
- 5 00 ml groentenbouillon
- 2 50 ml kokosmelk
- 100 g gerookte zalm, in repen
- verder:
(milde) kerriepoeder, zout,
zwarte peper

2. Verhit 2 eetlepels olie in een pan en bak daarin de soepgroenten
samen met de knoflook 1 minuut aan. Koolrabi- en aardappelblokjes
toevoegen en nog 2 minuten laten bakken. Het geheel kruiden met
1 theelepel kerriepoeder, zout en peper.
3. Giet nu de groentebouillon en de kokosmelk bij de inhoud van de pan.
Laat 1 keer aan de kook komen, draai het vuur laag en laat de groenten
nog 25 minuten koken tot alles gaar is. Pureer (zie tip) de soep dan met
de staafmixer en maak ‘m nogmaals op smaak af.
4. Neem nu de koolrabiblaadjes uit het water, laat ze uitlekken en
snijd ze in fijne reepjes. Garneer de soep voor het serveren met de
bladreepjes en de gerookte zalm.

9

40 min, 13 g eiwit, 20 g vet, 25 g koolhydraten, 8 g voedingsvezels = 344 kcal p.p.

TIP

Pureer de soep niet te fijn – een
beetje beet van stukken koolrabi en aardappel is wel
pret tig.
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Nu wordt het toch echt herfst: pompoen, broccoli, prei en paksoi zorgen voor
bontgekleurde borden en bereiden je maag voor op het gezellige jaargetijde.
Gember, pepers en citroen mobiliseren de afweertroepen van je lichaam –
kom maar op met die winter!
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MENU
ZATE RDAG
W RA PS MET GE
HA KT
EN VELDSL A
ZONDAG
SP IN AZ IE EN KA
LKOENFILE T
MET CI TROEN
M A ANDAG
KN AP PE RIGE KI
PP ENBOUT EN
MET KE RR IE RI JS
T
DINSDAG
PA STA MET MOZ
ZA RELL A
EN BROC COLI
W OENSDAG
POMPOENSOEP
MET GE MBE R
EN SIN A AS AP PE
L
DONDE RDAG
MIE MET PA KS
OI EN KE RS TOM A ATJE S
VR IJDAG
ZOET E A ARDA PP
EL EN MET
SCHA PEN KA AS
-AVOCA DODIP

BOODSCHAPPENLIJSTJE
- veldsla, 100-150 g
- bladspinazie, diepvries,
800 g
- paksoi, 500 g
- broccoli (vers of diepvries), 500 g
-p
 ompoen (bijv.
Hokkaido), 800 g
- zoete aardappelen, 1 kg
- uien, 7
- knoflook, 4 tenen
- gemberwortel, 2-3 cm
- rode peper, klein
- soepgroenten, 150 g
- prei, 1 kleine
- peterselie, paar takjes
- koriander, paar takjes
- gemengde kruiden (diepvries), 1 el
- citroenen (biologisch), 3
- sinaasappel
(biologisch), 1
- a ppel (zuur, bijv.
Granny Smith), 1

- avocado (nog niet
helemaal rijp), 1
- half-om-halfgehakt,
400 g
- kalkoenfilets (dun), 400 g
- kippenbouten, diepvries,
4 (ca. 800 g)
- zure room, 400 g
- crème fraîche, 300 g
- (kook)room 15% vet,
125 ml
- schapenkaas, 200 g
- mozzarella, 125 g
- tortilla wraps, 6
- mie, 250 g
- pasta (bijv. tagliatelle of
spaghetti), 400 g
- langkorrelige rijst, 250 g
- eventueel (om te serveren bij de pompoensoep):
afbakciabattabrood, 1

UIT DE VOORRAAD:
- olijfolie
- plantaardige olie (bijv.
zonnebloemolie of
raapolie)
- balsamicoazijn
- lichte sojasaus (of ketjap
asin)
- boter
- honing
-g
 roentebouillon (blokjes

of poeder)
- zout
- zwarte peper
- cayennepeper
- kaneel
- komijn
- paprikapoeder
- kerriepoeder en/of
garam masala
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Za
- 4 00 g gemengd gehakt
- 2 el plantaardige olie

WRAPS MET
GEHAKT EN

VELDSLA

1. Verwarm de oven voor zoals aangegeven op de verpakking van de
tortillawraps.

- 2 uien, gesnipperd
- 1 teen knoflook,
gesnipperd
- paar takjes peterselie,
fijngehakt
- 1 biologische citroen,
rasp en sap
- 2 00 g zure room
- 6 tortillawraps
- 100-150 g veldsla, gewassen
- verder:
kaneel, cayennepeper, zout,
zwarte peper, olijfolie,
balsamicoazijn

2. Bak het gehakt rul met een vork in 2 eetlepels olie, met de gesnipperde ui en knoflook. Na 8 tot 10 minuten is het gaar en knapperig.
3. G
 oed op smaak brengen met een grote mespunt kaneel, zout, peper
en cayennepeper. De pan van het vuur halen en het gehakt kort laten
afkoelen.
4. Roer er dan peterselie, rasp en sap van de citroen en de zure room
door.
5. Warm de wraps een paar minuten (volg de aanwijzingen op de verpakking) op in de oven.
6. Maak de veldsla aan met 2 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel balsamicoazijn, zout en peper. Vul de wraps voor het serveren of laat iedereen
het zelf aan tafel doen: veldsla en gehakt op de wrap leggen en dan
dichtklappen, oprollen of zo eten.
30 min, 32 g eiwit, 40 g vet, 62 g koolhydraten, 5 g voedingsvezels = 746 kcal p.p.
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SPINAZIE EN

KALKOEN FILETS

Zo

MET CITROEN

- 1 ui, gesnipperd
- 1 teen knoflook, gesnipperd
- 4 el olijfolie
- 8 00 g bladspinazie

1. Verhit 2 eetlepels olie in een pan en bak de ui en knoflook daarin even
glazig. Voeg de spinazie toe, roer alles goed door en meng er dan de
gemengde kruiden en de crème fraîche door. Op smaak brengen met
zout en peper en op het allerlaagste pitje warmhouden.

(diepvries), ontdooid
- 150 g crème fraîche
- 1 el gemengde kruiden
(diepvries)
- 4 00 g kalkoenfilets
- rasp en sap van 1 biologische
citroen
- 1 tl boter
- verder:
zout, zwarte peper, olijfolie

2. Bak de kalkoenfilets aan twee kanten goed aan in 2 eetlepels hete
olie, draai het vuur lager en bak ze in 2 tot 3 minuten gaar.
3. L eg de filets op de borden en druppel daar de helft van het citroensap
overheen. Doe de boter bij het braadvocht en roer er de rest van het
citroensap en de rasp doorheen. Lepel dit over de filets. Serveer de
spinazie bij de filets.
30 min, 30 g eiwit, 25 g vet, 7 g koolhydraten, 5 g voedingsvezels = 386 kcal p.p.

10
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KNAPPERIGE

Ma KIPPENBOUTEN
MET

- 4 kippenbouten (ca. 800 g),

KERRIE RIJST

1. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C).

ontdooid
- 4 el plantaardige olie
- 1 à 2 uien (ca. 100 g),
gesnipperd

2. Wrijf de kippenbouten in met zout en peper en bak ze in een braadslede (liefst met dikke bodem) met 2 eetlepels hete olie in 8 tot 10
minuten knapperig in de oven. Neem ze uit de braadslede.

- 2 tenen knoflook,
gesnipperd
- 1 zure appel, geschild,
in blokjes
- 1 kleine prei,
in dunne reepjes
- 2 50 g langkorrelige rijst
- 1 el kerriepoeder
- ( 1 tl komijn)
- 6 00 ml groentebouillon
- verder:
zout, zwarte peper

3. V
 oeg 2 eetlepels olie toe aan het vocht in de braadslede en bak daarin
de uien, knoflook, appel en prei 2 tot 3 minuten. Strooi de rijst erbij en
breng het geheel op smaak met zout, peper, 1 eetlepel kerriepoeder en
eventueel 1 theelepel komijn.
4. Giet de groentebouillon erop en laat het op het vuur aan de kook komen. Leg dan de kippenbouten er zo in, dat ze met de natte rijst bedekt
zijn. Schuif weer in de oven en bak het geheel in 30 minuten gaar.
20 min + 30 min in de oven, 62 g eiwit, 27 g vet, 57 g koolhydraten, 2 g voedingsvezels =
725 kcal p.p.

uiteindelijk bovenop te liggen zodra de vloeistof
TIP De kippenbouten komen
worden ze gedurende de laatste minuten nog mooi

door de rijst is opgezogen. Zo
schuif
bruin van boven. Zet eventueel, als het niet snel genoeg gaat, de grill aan en
de braadslede eronder.
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Di

PASTA

MET

MOZZARELLA

EN

BROCCOLI

- 4 00 g pasta
(tagliatelle of spaghetti)
- 5 00 g broccoli, in roosjes

1. Kook de pasta beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.

- 1 el boter
- 1 grote of 2 kleine uien
(ca. 100 g), gesnipperd
- 100 ml groentebouillon
- 125 g mozzarella
(in kleine blokjes)
- verder:
zout, zwarte peper

2. L eg de broccoli in kokend water, laat weer aan de kook komen en
giet dan direct af in een zeef. Met koud water afspoelen en uit laten
lekken.
3. V
 erhit de boter in een brede (hapjes)pan met opstaande rand en bak de
ui daarin 1 minuut. Voeg de broccoli toe, giet de groentebouillon erop
en breng op smaak met zout en peper. Laat op laag vuur 2 tot 3 minuten
koken.
4. Doe de pasta in de pan. Meng alles voorzichtig door elkaar en neem
daarbij ook de blokjes mozzarella mee.
25 min, 22 g eiwit, 11 g vet, 77 g koolhydraten, 7 g voedingsvezels = 513 kcal p.p.
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Woe

POMPOENSOEP MET

GEMBER

EN

SINAASAPPEL
- 2 el boter
- 150 g soepgroenten

1. Als je er ciabattabrood bij wilt serveren: warm de oven voor op
200 °C (hetelucht 180 °C) en bak de ciabatta in 8 minuten af.

- s tukje verse gember van 2-3 cm,
geschild en klein gesneden
- 8 00 g pompoen (bijv. Hokkaido),
incl. schil, in stukken van 2 cm
+ pitten (om te roosteren)

2. Verhit de boter in een brede pan tot hij schuimt. Bak daarin de soepgroenten en gember gedurende 2 minuten. Voeg de stukken pompoen
toe en laat alles nog ongeveer 4 minuten bakken. Op smaak brengen
met zout, peper en een klein beetje cayennepeper.

- 1 l groentebouillon
- rasp en sap van 1 biologische
sinaasappel

3. G
 iet de groentebouillon erbij, laat aan de kook komen, draai het vuur
dan wat lager en laat alles in ongeveer 15 minuten gaar worden.

- 150 ml kookroom
(vetgehalte 15%)
- paar takjes peterselie,
fijngehakt
- verder:

4. Meng sinaasappelsap en -rasp door de pompoensoep en pureer de
soep met de staafmixer of in de blender. (Doe terug in de pan), giet
de kookroom erbij en zet dan het vuur heel laag. Maak nogmaals op
smaak af.

zout, zwarte peper, cayennepeper, ciabattabrood met boter
als bijgerecht

5. Rooster de pompoenpitten in wat boter aan beide kanten. Bestrooi
de soep voor het serveren met de pitten en de peterselie.

10

6. Serveer er eventueel plakken ciabattabrood met boter bij.
40 min, 4 g eiwit, 10 g vet, 11 g koolhydraten, 3 g voedingsvezels = 157 kcal p.p. (zonder
bijgerecht)

TIP

De soep wordt wat voedzamer door er bij het servere
n blokjes gebakken
spek overheen te strooien. En 2 aardap pelen in blokjes
, samen met de soepgr oenten aangeb akken, maken de soep smeuïger.
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Di
LEKKE R ZONDER AFVAL :
gebruik ook de broccolistelen –
even schillen, in plakjes snijden
en meebakken.

POMP OENSO EP: de calorie arme
klassieker uit de herfstkeuken, hier
met heerlijk geurende sinaasappel.
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Woe

Do

ALLE S KAN IN DE WOK . Hier
kan nog veel meer bij: restje s kip,
gemb er, bosuitjes, paprika, maïs
en ander e groen ten die over zijn.

10
GOEDE VETT EN: de avocadodip
lever t veel gezonde onver zadigde
vetzuren.

Vr
155

Do

MIE MET
EN

- 2 50 g mie
- 100 ml groentebouillon

PAKSOI

KERSTOMAATJES

1. Kook de mie beetgaar in kokend water volgens de aanwijzingen op
de verpakking.

- 1 el honing
- 3 el lichte sojasaus
(of ketjap asin)
- 2 el plantaardige olie
- 1 kleine rode peper, zaad + zaadlijsten verwijderd, gesnipperd
- 150 g kerstomaatjes
- 5 00 g paksoi ( 2 à 3 stuks),
in 1 cm brede repen
- verder:
zout, zwarte peper

2. Roer 1 eetlepel honing en 3 eetlepels sojasaus door de groentebouillon. Bak in een wok of in een (hapjes)pan met opstaande rand in 2
eetlepels hete olie de peper, kerstomaatjes en paksoi gedurende 3 tot
4 minuten, onder voorzichtig roeren. Kruid met zout en peper.
3. V
 oeg de groentebouillon toe en na 1 minuut de mie. Alles voorzichtig
mengen, nogmaals op smaak afmaken en serveren.
30 min, 10 g eiwit, 7 g vet, 59 g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 343 kcal p.p.

PAKSOI BEWAREN: verse paksoi heeft stevige, knapperige bladnerven en er mogen geen bruine vlekken te zien zijn. In vochtig papier
gewikkeld blijft paksoi meerdere dagen goed in het groentevak van
de koelkast.
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ZOETE AARDAPPELEN
MET

SCHAPENKAAS-

Vr

AVOCADODIP

- 3 el plantaardige olie
- 1 kg zoete aardappelen,

1. Warm de oven voor op 220 °C (hetelucht 200 °C). Bekleed een bakblik
met bakpapier.

geschild, in frietjes gesneden
- 2 00 g schapenkaas, in brokjes
- v lees van 1 rijpe avocado,
in stukken
- 1 biologische citroen, rasp en sap
- 150 g crème fraîche
- paar takjes koriander,
fijngehakt
- verder:
zout, zwarte peper,
paprikapoeder

2. Klop in een grote schaal voorzichtig 3 eetlepels olie, zout, peper en
paprikapoeder door elkaar. Doe de aardappelfrietjes erbij en meng
ze zo, dat ze aan alle kanten met olie bedekt zijn. Verdeel dit over het
bakblik en bak ze gaar in ongeveer 25 minuten.
3. Meng schapenkaasbrokjes, avocadostukken, crème fraîche, citroensap en citroenrasp. Zet de staafmixer erop en maak er een smeuïge
dip van.
4. Roer nu de koriander erdoor en kruid de dip met zout, peper en wat
paprikapoeper. Serveer bij de gebakken frietjes.
40 min, 13g eiwit, 40g vet, 54 g koolhydraten, 8 g voedingsvezels = 642 kcal p.p.

10

NOG EEN RESTJ E ZOETE AARDAPPEL EN OVER?
Bak dan de rauwe zoete aardap pelen
zonder kruiden in wat plantaardige olie knapperig.
Dan mengen met wat suiker en kaneel en
met appelmoes serveren.
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Ook laat in de herfst zijn er nog veel verse groenten uit de volle grond
verkrijgbaar, bijvoorbeeld wortelen, bloemkool en savooiekool. Boerenkool
wordt pas geoogst als de vorst eroverheen is gegaan. Een recept met oriëntaalse trekjes laat zien wat er met wintergroenten allemaal mogelijk is.

158

BOOD SCHA PPEN LIJST JE

MENU
ZAT ERDAG
ME T
GEGLAC EERDE WORTELEN
S
TJE
LLE
TBA
KER VEL GEH AK
ZONDAG
SAVOOIEKOOL ME T SPE K EN
AA RDA PPELEN
MA ANDAG
AA RDA PPELKOEKJES ME T
SNIJBIET
DINSDAG
DA’S
RIJST ME T PAP RIK A EN PIN
EN ZAL MSPIE SEN
WOENSDAG
HO TEL
OOSTE RSE BOERENKOOLSC
ME T RIJST
DONDERDAG
ZAL M
BLOEM KOOLSCHO TEL ME T
VRI JDAG
IJSBERGSL A ME T LIN ZEN EN
YOGHURTDRES SING

- wortelen, 1 kg
- bloemkool, 1
- savooiekool, 1 middelgrote (ca. 500 g)
- snijbiet, 750 g
- boerenkool, vers 1,5 kg
of diepvries 750 g
- ijsbergsla, 1
- cherry tomaatjes, 100 g
- paprika’s, 5 (3 rode, 1
groene, 1 gele)
- taugé, 200 g
- aardappelen (vastkokend),

1 kg
- aardappelen (afkokers),
1 kg
- soepgroenten, 250 g
- uien, 5
- knoflook, 1 teen
- citroenen, 2
- kervel, paar takje s
- peterselie, paar takje s
- gepelde pinda’s, 100 g
(zie tip pag. 166)
- gehak t half- om-half, 250 g
- magere spekblokjes,
100 g

- z almfilet zonder huid,
diepvries, 250 g
- k oolvis- of kabeljauw filet,
diepvries, 400 g
- eieren, 5
- melk, 1/2 l
- k ookroom (15% vet),
150 ml
 riekse yoghurt, 1 kg
-G
 eraspte kaas
-g
(bijv. Goudse), 300 g
- langkorrelige rijst,
400- 500 g
- r ode linzen, minstens
200 g
- lange satépennen, 4
- k ookroom (15% vet),
150 ml
- (Griekse/Turkse) yoghurt,
150 g
- ajvar, 50 g
- kokosmelk, 500 ml
- rode currypasta of -boemboe, 100 g
- sesamzaad, 50 g
- stokbroodjes/baguettes,
2 stuks van 250 g
- langkorrelige rijst, 500 g

UIT DE VOOR RAAD :

 lijfolie
-o
 lantaardige olie (bijv. zon-p
nebloemolie of raapolie)
- zoetzure chilisaus
- lichte sojasaus (of ketjap
asin)
- boter
- suiker
- bloem, 1 el
- milde mosterd
- groentebouillon (blokjes
of poeder)

 it brood, 4 sneden
-w
- zout
- z warte peper
- hele koriander zaadjes
- chilipoeder
- nootmuskaat
- kummel
- komijn of kardamon
- geel mosterdzaad
- kerriepoeder
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GEGLACEERDE
MET

WORTELEN

KERVEL-

GEHAKTBALLETJES
- 1 el boter
- 2 -3 el plantaardige olie
- 1 el suiker
- 1 kg wortelen, geraspt of
geschild en in dunne plakjes

Za

1. Verhit de boter in een brede pan tot hij schuimt. Strooi de suiker erin
en laat al roerend oplossen. Leg de wortelplakjes in de pan, kruid het
geheel met zout en peper en roer het 1 tot 2 minuten door elkaar. Dan
de bouillon erop gieten en de wortelen op laag vuur in ongeveer 10-15
minuten gaar laten worden.

gesneden
- 5 00 ml groentebouillon
- paar takjes kervel,
fijngehakt
- 2 50 g half-om-half gehakt
- 1 ei
- 1/2 tl milde mosterd
- verder:
zout, zwarte peper, naar wens
puree (eventueel kant & klaar)
als bijgerecht

2. K need het gehakt goed door met de kervel, het ei en de mosterd. Kruiden met zout en peper, weer mengen. Vorm er 8 kleine balletjes van.
Verhit de olie in een braadpan; braad de balletjes daar even aan alle
kanten in aan en bak ze dan op laag vuur nog 10 tot 15 minuten.
3. M
 aak de wortelen op smaak af. Leg de gehaktballetjes erop en
serveer als geheel, of serveer de balletjes apart met wat jus van het
braadvocht.
40 min, 14 g eiwit, 23 g vet, 18 g koolhydraten, 7 g voedingsvezels = 346 kcal p.p.
(zonder bijgerecht)

11
ZO KAN HET OOK: de gehaktballetjes kunnen ook gekookt worden in
wat bouillon, zo’n 8 à 10 minuten. Dat scheelt aardig wat calorieën.
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Zo

SAVOOIEKOOL
MET
SPEK EN

AARDAPPELEN
- 1 kg vastkokende aardappelen
- 1/2 tl kummel
- 100 g magere spekblokjes

1. Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Zet ze op in koud water
met zout en de kummel en kook ze gaar (ongeveer 13-15 minuten vanaf
het moment dat ze koken).

- 2 50 g soepgroenten
- 2 el plantaardige olie
- 1 middelgrote savooiekool,
zonder stronk,
in 1/2 cm dikke reepjes
- 3 00 ml groentebouillon
- 150 ml kookroom (15% vet)
- verder:
zout, zwarte peper, nootmuskaat

2. Bak ondertussen het spek en de soepgroenten in een brede (hapjes)pan 1 tot 2 minuten in de hete olie. Voeg de reepjes savooiekool en wat
zout en peper toe.
3. D
 e groentebouillon erop gieten en alles even aan de kook laten komen, dan gelijk het vuur laag draaien en de groenten met het deksel
op de pan in ongeveer 15 minuten gaar laten koken.
4. Aardappelen afgieten en uit laten dampen. De kookroom bij de kool
gieten, wat nootmuskaat erbij strooien en alles voorzichtig mengen.
Serveer de aardappelen bij de savooiekool.
50 min, 16 g eiwit, 18 g vet, 60 g koolhydraten, 14 g voedingsvezels = 495 kcal p.p.

HET KAN OOK ZONDER ROOM: slagroom is niet per se nodig om de groente
lekker te maken. Gebruik in plaats daarvan dezelfde truc als bij de soep: rasp
een rauwe aardappel bij de groente en meng goed met elkaar. Het aardappel
meel maakt de groente smeuïger.
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AARDAPPEL KOEKJES
MET

- ca. 100 ml plantaardige olie
- 1 tl geel mosterdzaad
- 1 ui, gesnipperd
- 7 50 g snijbiet,
in 1,5-2 cm brede reepjes
- 100 ml groentebouillon
- 1 kg aardappelen (afkokers),
geschild
- 2 eieren
- verder:
zout, zwarte peper

SNIJBIET

Ma

1. Verhit ongeveer 3 el olie in een (hapjes)pan met hoge rand en roer de
mosterdzaadjes erdoor. Doe, zodra die knisperen, de ui erbij en laat
alles een minuut samen bakken.
2. Voeg de snijbiet toe en bak ‘m een paar minuten aan alle kanten aan.
Op smaak brengen met zout en peper, dan de groentebouillon erop
gieten. Laat het op laag vuur, met het deksel op de pan en regelmatig
roerend, in ongeveer 15 minuten gaar worden.
3. R
 asp de aardappels fijn. Druk ze stevig in een zeef om al het vocht
eruit te krijgen. Dan vermengen met wat zout en de eieren (dat gaat
het beste met de handen). Warm de oven voor op ongeveer 50 °C.
4. Vorm koekjes van het aardappeldeeg met een natte lepel en bak ze in
heet vet in ongeveer 10 minuten aan beide kanten bruin.
5. L eg de gebakken aardappelkoekjes op keukenpapier om ze uit te laten
lekken. Houd ze tot ze worden geserveerd warm in de voorgewarmde
oven. Maak de snijbiet nogmaals op zout af en serveer met de aardappelkoekjes.
60 min, 14 g eiwit, 28 g vet, 55 g koolhydraten, 10 g voedingsvezels = 544 kcal p.p.

11

BEWAARTIP VOOR SNIJBIET: in een vochtige doek gewikkeld blijft snijbiet zo’n 2 dagen goed
in het groentevak van de koelkast. Invriezen kan ook: eerst blancheren (= 1 minuut in kokend water
leggen), dan koud afspoelen, het water er voorzichtig uitknijpen en in een diepvrieszak in de diepvriezer leggen. Zo blijft het wel een jaar goed. Op dezelfde manier kun je ook boerenkool invriezen.
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Zo

z’n Azia tisch
SAV OO IEKOO L: lekker op
pjes in het e
lree
koo
gaa t zo: bak sav ooie
s toe en
sau
soja
eut
sch
een
g
olie, voe
amz aadjes.
ses
bes trooi met geroosterde

Di

NOG KORT ER? KAN OOK IN 35 MIN
UTEN!
Dit gerecht is nog sneller en met nog minde
r
calor ieën te koken als de blokje s vis gedur
ende
de laats te minut en voorzichtig bij de rijst
worden
gemengd en mee worden gegaard.
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Ma

GROE NTEN VARI ATIE : in plaat s
van snijbiet zijn ook spina zie, Chine se kool of boerenkool te gebruiken.

Woe

11

,
CULT UUR VERS MELT ING: boerenkool
rwinte
ndse
Holla
de
uit
ieker
zo’n klass
keuken, word t met rijst, komijn en kerrie
een Oosters feest maal.
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Di

PAPRIKA-PINDARIJST
MET

VISSPIESEN

1. Druppel citroensap of sojasaus over de stukken vis, strooi er zout en
peper overheen en laat ze even marineren in een schaal afgedekt met
aluminiumfolie.
- 4 00 g diepvries koolvis- of
kabeljauwfilets,
in cm brede stukken

2. Rooster de pinda’s in een bak met anti-aanbaklaag zo’n 1 à 2 minuten,
leg ze dan op een bord.

- sap van 1 citroen of 2 el lichte
sojasaus (of ketjap asin)
- 100 g gepelde pinda’s (zie tip)
- 1 rode, 1 groene en 1 gele
paprika, in kleine blokjes
- 1 ui, gesnipperd

3. Bak de ui en paprika 1 minuut in 2 eetlepels hete olie. Strooi de rijst
erbij, roer snel door en kruid met zout, peper en komijn of kardemom.
Giet dan de groentebouillon erop en laat aan de kook komen. Dan het
vuur laag draaien en in ongeveer 15 minuten gaar koken. Regelmatig
doorroeren.

- 4 el plantaardige olie
- 2 50 g langkorrelige rijst
- 6 00 ml groentebouillon
- verder:
zout, zwarte peper, komijn
of kardemom, 4 lange satépennen

4. S teek intussen de stukken vis op de spiesen. Bak de spiesen ongeveer 4 tot 5 minuten aan alle kanten in 2 eetlepels hete olie. De rijst
nogmaals op smaak afmaken en de pinda’s erdoor roeren. Verdeel de
visspiesen en rijst over de borden.
35 min, 28 g eiwit, 25 g vet, 57 g koolhydraten, 5 g voedingsvezels = 575 kcal p.p.

niet
PINDA’S KOPEN: ongezouten gepelde pinda’s liggen in de supermark t meestal
wijn
de
bij
dicht
(vaak
noten
soorten
allerlei
met
vak
apart
een
in
maar
chips,
bij de
met schil
of in de buurt van het groentevak) of bij de (Turkse) groenteman. Ze zijn ook
want
gaat,
eraf
velletje
bruine
het
ook
dat
op
dan
er
Let
te koop om thuis te pellen.
dat verbrandt snel bij het roosteren.
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OOSTERSE

BOERENKOOL SCHOTEL
MET

RIJST

Woe

1. Warm de oven voor op 220 °C (hetelucht 200 °C).

- 2 uien, gesnipperd
- 4 el boter
- 2 50 g langkorrelige rijst
- 1 tl kerriepoeder
- 1/2 tl komijn
- 6 00 ml groentebouillon
- 1 kg verse of 500 g diepvriesboerenkool, grof gehakt
- 2 00 g kerstomaatjes,
gehalveerd
- 5 00 g Griekse volle yoghurt
- 2 eigelen
- 100 geraspte kaas
(bijv. Goudse)
- verder:
zout, zwarte peper

2. Bak de ui glazig in 1 eetlepel hete boter. Strooi de rijst erbij en kruid
met peper, kerriepoeder en komijn. Giet dan de groentebouillon erbij
en laat die aan de kook komen. Vuur laagdraaien en alles nog zo’n 18
minuten laten pruttelen.
3. L aat diepvriesboerenkool ontdooien of kook verse boerenkool 5 minuten in kokend water met zout. Laat met koud water schrikken in een
zeef en uitdruipen.
4. Vet een ovenschaal in met 1/2 lepel boter. Verdeel de rijst over de
bodem van de schaal en daarop de boerenkool. Druk de stukjes tomaat
tussen de rijst en de boerenkool.
5. Roer yoghurt en eigeel door elkaar, voeg zout en peper toe en giet dit
over de ovenschotel. Bestrooi met de kaas. Verdeel de rest van de
boter in vlokjes over de bovenkant van de ovenschotel. Dek de schotel
af met aluminiumfolie en schuif hem in het midden van de oven. Na ongeveer 20 minuten in de oven is de schotel gaar en heeft hij een mooi
korstje. Haal 5 minuten voor het einde van de baktijd de aluminiumfolie eraf.

11

30 min + 20 min oventijd, 29 g eiwit, 39 g vet, 69 g koolhydraten, 9 g voedingsvezels =
764 kcal p.p.
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BLOEMKOOL SCHOTEL
MET

ZALM

Do

1. L eg de bloemkoolroosjes in kokend water en kook ze 1 tot 2 minuten.
Laat in een zeef uitlekken. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht
180 °C) en vet een ovenschaal in met boter.

- 1 bloemkool, in roosjes
- 2 el boter
- 2 50 g diepvrieszalmfilet zonder
huid, ontdooid en in 8 gelijke
stukken gesneden
- sap van 1/2 citroen
- 1 tl gekneusde korianderzaadjes
- 1 el bloem
- 5 00 ml melk
- 100 g geraspte kaas
(bijv. Goudse)
- verder:
zout, zwarte peper,
wat boter om in te vetten

2. Druppel citroensap over de zalmfilets en kruid ze met zout, peper en
koriander. Verdeel samen met de bloemkool over de ovenschaal.
3. Verhit de boter in een brede pan tot hij schuimt, roer dan de bloem erdoor. Kort roeren zodat de bloem licht van kleur blijft en niet aanbakt.
Melk erbij gieten en onder voortdurend roeren met pollepel of garde
(er mogen geen klontjes meer te zien zijn) aan de kook laten komen.
Haal de pan van het vuur en roer de kaas door de saus.
4. Giet de kaas-melksaus over de bloemkool en de zalm zodat alles
bedekt is. Bak de schotel zo’n 20 minuten in de oven af.
20 min + 20 min oventijd, 25 g eiwit, 25 g vet, 12 g koolhydraten, 3 g voedingsvezels =
378 kcal p.p.

achine in huis? Dan kan de gewassen bloemTIP Is er toevallig een broodsnijm
worden gesneden en zonder koken bij de zalm in
kool ook daarmee in dunne plakken
de ovenschaal worden gelegd. Dan de saus eroverheen gieten en afbakken.
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Vr

IJSBERGSLA

MET

LINZEN EN

YOGHURT DRESSING
- 1 tl boter
- 4 sneden witbrood zonder korst,
in blokjes van 1 cm
- 2 el olijfolie
- 1 ui, gesnipperd
- 1 teen knoflook, gesnipperd
- 2 00 g rode linzen
- 2 00 ml groentebouillon
- 5 00 g volle yoghurt
- sap van 1/2 citroen
- 1 krop ijsbergsla,
houd 4 bladeren apart,
snijd de rest in repen
- 2 rode paprika’s,
in dunne reepjes
- 2 00 g verse taugé,
gewassen

1. Smelt de boter in een pan met anti-aanbaklaag en bak daarin de
blokjes brood aan alle kanten bruin en knapperig tot croûtons.
2. Verhit de olijfolie in een kleine pan en bak daarin de ui en knoflook
1 minuut.
3. V
 oeg de linzen daaraan toe en kruid het geheel met zout, peper en
wat chilipoeder. Giet de groentebouillon erop en laat de linzen op
klein vuur 10 minuten gaar worden (zo behouden ze nog hun vaste
vorm).
4. L aat de linzen even afkoelen en roer er dan yoghurt en citroensap
doorheen. Leg op elk bord 1 groot ijsbergslablad. Verdeel daar de
paprika en taugé over. Strooi er zout en peper overheen. Lepel de
linzen met yoghurt erop. Garneer het geheel tot slot met peterselie
en de croûtons.

- paar takjes peterselie,
fijngehakt

30 min, 22 g eiwit, 7 g vet, 47 g koolhydraten, 14 g voedingsvezels = 369 kcal p.p.

11

- verder:
zout, zwarte peper, chilipoeder

171

Veldsla, aardappelen, spruitjes, knolraap en spitskool – deze week verschijnen de groenteklassiekers van het koude jaargetijde op tafel. Deze afwisselende en lekkere gerechten zitten vol vitaminen. En zo helpen ze gezond de
winter door te komen.
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BOODSCH APPENLIJ STJE
- aardappelen (afkokers), 2 kg
- knolraap, 500 g
- soepgroenten, 2 x 250 g
- prei, 1
- spitskool, 400-500 g
- spruitjes, 500 g
- veldsla, 200 g
 aprika, rood, 1
-p
- uien, 4
- knoflook, 9 tenen
- mango’s, 2 (middelgroot, zoet)
- sinaasappel, 1
- peren, 2 grote
- citroen, 5 (waarvan 1 biologisch)
- rozijnen, 100 g
- koriander, paar takjes
- munt, paar takjes
- peterselie, 30 g
 emengde kruiden (diepvries), 3 el
-g
- mager lamsvlees zonder been (bijv. schouder), 400 g
- t agliatelle (groen of wit), 250 g
- basmatirijst, 250 g
- quinoa, 250 g
- tofoe, 500 g
- zure room, 150 g
- slagroom, 200 ml
- t amme kastanjes (blik of vers), 100 g
 iepvrieszalm (zonder vel), 400 g
-d
 rote gepelde diepvriesgarnalen, 250 g
-g
- lange satépennen, 4
UIT DE VOORRAA D:
- olijfolie
 lantaardige olie (bijv. zon-p
nebloemolie of raapolie)
 itte wijn
-w
- boter
- bloem, 1 el
- suiker
- honing
- groente- en vleesbouillon
(blokjes of poeder)

- zout
- z warte peper
- cayennepeper
- kaneelstokje, 1
- kruidnagels, heel
- nootmuskaat
- gedroogde majoraan
- Provençaalse kruiden

MENU
ZAT ERDAG
VEL DSL A MET MA NGO EN
KRUIDEN TOF OE
ZONDAG
AARDAP PEL-KNOLR AAP KOE KJE S
MET PERENMOES
MA ANDAG
PILAV EN LAM MET KNOFLOOK
EN ROZ IJNEN
DINSDAG
AARDAP PEL-SP ITSKOOL SOEP
WOENSDAG
ZAL MSP IESEN OP QUINOA MET
GROENT EN
DONDERDAG
SPRUITJES MET TAM ME KAS TAN JES EN TAGLIAT ELLE
VRIJDAG
SOEP MET PITT IGE KNOFLOOKGARNAL EN
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Za
- 2 middelgrote zoete mango’s,
in blokjes
- 200 g veldsla, gewassen
- 1 rode paprika,
in kleine blokjes
- 1 ui, gesnipperd
- sap van 1 sinaasappel
- 6 el olijfolie
- 1 el diepvrieskruiden
- 500 g tofoe
- verder:
zout, zwarte peper,
cayennepeper

VELDSLA MET MANGO
EN KRUIDEN
TOFOE
1. Snijd de tofoe in blokjes van 1 à 2 cm. Maak een marinade van 3 el
olijfolie, diepvrieskruiden, zout en het sap van 1/2 citroen. Meng dit
goed door de blokjes en laat even staan, zodat de smaken in kunnen
trekken.
2. Meng het vruchtvlees van 1 mango losjes met de veldsla, de paprika
en de ui.
3. Pureer het vruchtvlees van de tweede mango met het sinaasappelsap
en 2 eetlepels olijfolie met de pureerstaaf. Licht kruiden met zout,
peper en cayennepeper.
4. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan met anti-aanbaklaag en
bak de blokjes gemarineerde tofoe daarin aan alle kanten gedurende
3 tot 4 minuten. Vermeng de veldsla luchtig met de mangosaus en
verdeel dit over 4 borden. Verdeel daarover de tofoeblokjes.
30 min, 17 g eiwit, 24 g vet, 27 g koolhydraten, 5 voedingsvezels = 405 kcal p.p.
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AARDAPPELKNOLRAAP KOEKJES
MET

Zo
- 2 grote peren
- sap van 1 citroen
- 1 el honing
- 1 pijp kaneel
- 2 kruidnagels
- 1 kg afkokers, geschild
- 5 00 g knolraapjes, geschild
- paar takjes koriander,
fijngehakt
- 150 g zure room
- 1 volle el bloem
- 100 ml plantaardige olie
- verder:
- zout, zwarte peper

is ook
TIP Ditappgereelschtin plaa
ts

lekker met
lie
van per en en met pet erse
er.
and
kori
van
ts
plaa
in

PERENMOES

1. Schil de peren, snijd ze in vieren en verwijder de klokhuizen, snijd de
kwarten dan in stukjes en druppel er direct citroensap over. Breng
ongeveer 250 ml water met de honing, het kaneelstokje en de kruidnagels aan de kook. Voeg de perenstukjes toe en laat ze op middelhoog
vuur in 5 tot 6 minuten zacht worden.
2. Rasp de aardappelen fijn. Strooi er zout overheen en laat dit ongeveer
20 minuten intrekken. Rasp ook de knolraap fijn.
3. Druk al het vocht goed uit de geraspte aardappelen. Vermeng ze dan
met de geraspte knolraap, 3 eetlepels zure room en de bloem. Doe er
een beetje peper bij. Verhit de olie in een koekenpan. Leg steeds een
paar eetlepels van het mengsel in de hete olie, druk ze goed plat met
de achterkant van de lepel en bak ze een paar minuten. Dan keren en
aan de andere kant knapperig bakken. Bak zo de koekjes op middelhoog vuur gedurende 8 tot 10 minuten.
4. L eg de koekjes op een bord en bedek ze met aluminiumfolie als ze
klaar zijn. Haal het kaneelstokje en de kruidnagels uit de perenmoes
en maak die met de pureerstaaf naar wens fijn. Voeg de helft van de
koriander toe; voeg eventueel nog wat suiker toe als het zoeter moet.
Om te serveren: verdeel de aardappel-knolraapkoekjes over de borden, meng de overgebleven zure room met een beetje zout en peper,
lepel het dan erop en bestrooi met de rest van de koriander. Geef de
perenmoes er apart bij.

12

40 min, 8 g eiwit, 33 g vet, 72 g koolhydraten, 9 g voedingsvezels = 623 kcal p.p.
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Ma
- 4 00 g mager lamsvlees zonder

PILAV EN LAM
MET KNOFLOOK EN

ROZIJNEN

1. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C).

bot (bijv. van de schouder),
in blokjes
- 4 tenen knoflook, geschild
- 100 g rozijnen
- rasp en sap van 1 citroen
- 2 50 g basmatirijst
- 4 el plantaardige olie
- 2 uien, gesnipperd
- 6 00 ml vlees- of groentebouillon
- paar takjes munt,
grof gesneden
- verder:
- zout, zwarte peper,
wat nootmuskaat

GROENTETIP: geroosterde
pompoen uit de oven past
hier goed bij. Strooi er wat
gemalen zeezout overheen.
INFO: bij dit recept wordt
de rijst gewassen om te
voorkomen dat de korrels door
rijstmeel aan elkaar kleven.
Een pilav kenmerkt zich juist
door de losse, korrelige structuur van de rijstkorrels.
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2. Wrijf de lamsblokjes rondom in met zout en peper. Pers de knoflooktenen uit en meng ze ook door het vlees. Vermeng citroenrasp en -sap
met de rozijnen.
3. Doe de rijst in een zeef, spoel hem koud af en laat goed uitlekken.
4. Verhit 2 eetlepels plantaardige olie in een braadpan of ovenschaal
en bak daarin de blokjes lam aan alle kanten gedurende 3 tot 4 minuten. Neem ze eruit en leg ze even op een bord.
5. Doe de rest van de olie in de pan/schaal en bak daarin de uien 1
minuut aan. Doe de rijst erbij, voeg peper en nootmuskaat toe, roer het
geheel door en giet de bouillon erop. Breng aan de kook en roer dan de
lamsblokjes en de rozijnen erdoor.
6. Doe het deksel op de braadpan en zet hem in het midden van de voorverwarmde oven. De gaartijd bedraagt ongeveer 40 minuten. Roer in
de laatste 10 minuten van de gaartijd de mint erdoor en laat de pilav na
het garen 10 minuten zonder deksel in de uitgeschakelde oven staan
om de smaken goed in te laten trekken.
60 min, 25 g eiwit, 27 g vet, 72 g koolhydraten, 3 g voedingsvezels = 642 kcal p.p.

AARDAPPEL-

SPITSKOOL
- 3 el plantaardige olie
- 2 50 g soepgroenten

Di

SOEP

1. Verhit de olie in een pan en fruit daarin de soepgroenten even
1 minuutje.

- 7 50 g afkokers,
geschild, in blokjes van 1 cm
- 1 kleine spitskool (400-500 g),
zonder stronk, in dunne reepjes
gesneden
- 1/2 tl (gedroogde) marjoraan
- 100 ml witte wijn of
groentebouillon
- 1 l groentebouillon
- verder:
- zout, zwarte peper

2. Voeg de aardappelblokjes en tweederde van de spitskoolreepjes toe.
Kruid het geheel met zout, peper en marjoraan en laat enkele minuten
zachtjes bakken.
3. Druppel er eerst zachtjes wat witte wijn of groentebouillon overheen,
giet dan de groentebouillon erop. Aan de kook laten komen, het vuur
laag draaien en de groenten in ongeveer 15 minuten gaar laten worden.
4. Maak de soep met een pureerstaaf zo fijn als gewenst en maak nogmaals op smaak af. Strooi voor het serveren de overgebleven reepjes
spitskool op de soep.
50 min, 8 g eiwit, 10 g vet, 44 g koolhydraten, 8 g voedingsvezels = 329 kcal p.p.
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EDEL E KOOL : spitskool is wat fijner van
smaak en heeft iets malsere bladeren
dan witte kool.
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RIJK AAN VOEDINGS STOF FEN:
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ZALM SPIESEN

OP

QUINOA

Woe

MET GROENTEN

- 4 00 g ontdooid diepvries
zalmfilet zonder huid,
in 8-12 stukken

1. Druppel citroensap over de stukken zalm en wrijf ze in met zout en
peper. Giet de quinoa in een zeef, was meermaals met koud water en
laat uitlekken.

- sap van 1 citroen
- 2 50 g quinoa
- 4 el olijfolie
- 1 prei, in dunne reepjes
- 7 50 g groentebouillon
- verder:
zout, zwarte peper, 4 satépennen

2. Verhit 2 eetlepels olijfolie in een pan en stoof de preireepjes daarin
zo’n 3 minuten.
3. Doe zout en peper bij de prei en giet de groentebouillon erop. Laat dit
aan de kook komen en voeg dan de quinoa toe. Laat op laag vuur nog
minstens 12 minuten zachtjes koken tot de quinoa gaar is.
4. S teek intussen de stukken zalm op 4 satépennen. Doe de rest van de
olijfolie in een koekenpan en bak daarin de zalmspiesen aan alle kanten aan gedurende 4 tot 5 minuten (niet te lang, dan worden ze droog).
Roer aan het einde van de kooktijd de quinoa luchtig door en verdeel
over 4 borden; leg de zalmspiesen ernaast.
40 min, 25 g eiwit, 27 g vet, 21 g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 433 kcal p.p.
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SPRUITJES MET
EN

TAMME KASTANJES

TAGLIATELLE

- 5 00 g spruitjes, gewassen,
bij het kontje ingekruisd
en gehalveerd
- 1 el boter
- 1 ui, gesnipperd
- 100 g tamme kastanjes
(zie tip pag. 21), grof gehakt
- snuf suiker
- 2 00 ml slagroom
- 1 tl Provençaalse kruiden
- 2 50 g groene of witte tagliatelle
- verder:
zout, zwarte peper

Do

1. Doe de spruitjes in een pan kokend water met zout en laat ze
5 minuten koken. Afgieten en uit laten lekken.
2. Verhit de boter in een grote (hapjes)pan en stoof daarin de ui en de
kastanjes ongeveer 1 minuut. Zet het water voor de tagliatelle op en
voeg er zout aan toe.
3. S
 trooi een beetje suiker op de uien en kastanjes. Roer de spruitjes
erdoor en voeg er zout en peper aan toe. Dan de Provençaalse kruiden
door de slagroom roeren en dit over de groente gieten. Op laag vuur
ongeveer 10 minuten laten doorkoken.
4. Doe de tagliatelle in het kokende water en kook beetgaar volgens
de aanwijzingen op de verpakking. Meng dan de spruitjes met de
tagliatelle.
30 min, 13 g eiwit, 23 g vet, 64 g koolhydraten, 9 g voedingsvezels = 536 kcal p.p.

ALLERLEI VARIATIES: dit gerecht is ook lekker met pinda’s of magere spekblokjes
in plaats van tamme kastanjes. En goede alternatieven voor spruitjes zijn broccoli,
bloemkool of romanesco (die lichtgroene bloemkool).
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Vr
- 2 50 g diepvriesgarnalen,

SOEP MET PITTIGE
KNOFLOOK GARNALEN

ontdooid
- sap van 1 citroen
- 3 0 g peterselie, fijngehakt

1. Breng de garnalen op smaak met citroensap, zout en peper en meng
dan de peterselie erdoor.

- 3 el olijfolie
- 5 tenen knoflook, gesnipperd
- 2 kleine rode pepers,
met een mesje ingesneden
- 4 00 g soepgroenten
- 1 l groentebouillon
- verder:
zout, zwarte peper

2. Verhit de olie in een brede (hapjes)pan en laat daarin de knoflook en
de pepers 1 minuutje stoven. Voeg soepgroenten toe, kruid met zout en
peper en laat nog zo’n 2 minuten stoven.
3. Giet de groentebouillon bij de inhoud van de pan. Aan de kook laten
komen, dan het vuur terugdraaien en op laag vuur nog ongeveer 5
minuten zachtjes laten koken. Voeg de gemarineerde garnalen toe en
laat die nog 2 à 3 minuten in de soep meetrekken.
30 min, 14 g eiwit, 10 g vet, 7 g koolhydraten, 3 g voedingsvezels = 181 kcal p.p.

INFO: snij de pepers een paar keer in met een mesje, zodat de
etherische olie beter vrijkomt. Daarna goed handen wassen!
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TOETJE!

Een zoete aanvulling op de maaltijd: is een week zonder zoetigheid
ondenkbaar? Met de toetjes van deze recepten maak je iedereen voor
weinig geld even heel gelukkig.
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TOETJE S:
FRIS & FRUITIG
IJS VAN RODE GRAPEF RUIT EN
KWARK
CHOCOL ADE
CHOCOL ADEMOUSSE MET
MASCA RPONE

VOOR KINDEREN
CHOCOBISCUIT MET AMANDELPUDDING
EN VRUCHTEN

MET KERSEN
KOUDE CHOCOL ADEPUDDING
MET KIRSCHSLAGROOM

LIEF VOOR JE FIGUUR
GEBAKKEN BANAAN MET MANGOCHILISAUS

VERSLAVEND
CAPPUC CINOPA RFAIT

ZOMERS
HAZELNOOT-CHOCOLADEYOGHURT
MET MANGO

ZOETE QUENEL LES
WITTE QUENEL LES MET RICOTTA
EN AARDBEIEN

BIJ VEEL ETERS
ZOETE OVENSCHOTEL MET KERSEN

ZOET, KRUIDIG EN FRUITIG
DESSER T MET KRUISBESSEN EN
KANEEL SLAGROOM

GAUW KLAAR
ABRIKOZENPIZZA MET MARSEPEIN
VOOR HET VOORJAAR
GESMOORDE RABARBER MET VANILLEYOGHURT
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IJS VAN RODE GRAPEFRUIT EN KWARK
- 2 grote, zoete, rode
grapefruits, gehalveerd
- 100 ml slagroom
- 150 g halfvolle kwark
- 50 g mascarpone
- 2 el honing
- om te serveren:
1 el honing

1. Een grapefruit uitpersen en het sap zeven in een fijne zeef (haarzeef of
bloemzeef). De tweede grapefruit uithollen, het vruchtvlees in kleine stukken
snijden en opzij zetten. Bewaar de vier lege grapefruithelften.
2. Sla de slagroom stijf. Roer de kwark romig met het grapefruitsap, de mascarpone en de honing. Roer op het laatst de slagroom eronder.
3. Vul de vier uitgeholde helften met de crème en zet die minstens 2 uur in de
vriezer.
4. Om te serveren: garneer de vier helften met de stukjes verse grapefruit en
trek er wat honingdraden overheen.
20 min + 2 uur invriestijd, 7 g eiwit, 17 g vet, 15 g koolhydraten, 1 g voedingsvezels = 241 kcal p.p.

CHOCOLADEMOUSSE MET MASCARPONE
- 4 blaadjes witte gelatine
(zie ook tip over alternatief
voor gelatine op pag. 190)
- 2 00 g melkchocolade
(of een andere soort,
maar niet gevuld)
- 2 00 ml slagroom
- 4 eieren, gesplitst
- 4 el suiker
- 2 50 g mascarpone
- verder:
wat chocoladeschaafsel
(gebruik de kaasschaaf of
grove rasp)

1. Week de gelatine in koud water. Breek de chocolade in stukken en smelt de
chocolade in de magnetron (steeds 20 of 30 seconden, erbij blijven en tussendoor goed roeren) of au bain marie (in een waterbad – de veiligste methode).
Zie YouTube voor de technieken.
2. Sla de slagroom stijf. Sla de eiwitten ook stijf (zorg voor brandschone kom
en gardes) en zet ze koud weg. Klop de eidooiers lichtgeel en romig met de
suiker en roer dan de mascarpone erdoor. Roer er met kleine beetjes tegelijk
de gesmolten chocolade door.
3. K
 nijp de gelatine uit en laat ‘m smelten/oplossen in de magnetron of in een
soepopscheplepel boven heet water. Voeg bij de mousse en roer alles goed
door.
4. Spatel de slagroom erdoor en als laatste de eiwitten. Goed doorspatelen
tot alles egaal van kleur is. Doe de mousse in een serveerschaal en zet ‘m
minstens 2 uur in de koelkast. Bestrooi de mousse voor het serveren met wat
chocoladeschaafsel.
30 min + 2 uur koeltijd, 17 g eiwit, 69 g vet, 43 g koolhydraten, 1 g voedingsvezels = 867 kcal p.p.

188

KOUDE CHOCOLADEPUDDING MET KERSEN EN SLAGROOM
- 5 00 ml melk
- 1 pakje chocoladepuddingpoeder
(kookpudding of instant)
- 2 el suiker
- 2 00 ml slagroom
- 1 doosje kersen
(diepvries, 125 g)
- om te garneren:
- chocoladeschaafsel
(of vlokken)
- 8 -12 lange vingers

1. Voor kookpudding: houd 6 eetlepels melk apart, breng de rest aan de kook en
neem de pan van het vuur. Volg de aanwijzingen op de verpakking: meng de
puddingpoeder met suiker en roer het glad met de 6 eetlepels melk.
Roer dit mengsel door de hete melk. Zet dan de pan weer even op het vuur
en laat de pudding kort zachtjes doorkoken. De pudding is nu klaar – schenk
in een schaal en laat gedurende minstens 1 uur helemaal afkoelen in de
koelkast.
2. Voor instantpudding: roer het puddingpoeder door de melk; laat de pudding
opstijven.
3. Klop de slagroom stijf en roer door de (afgekoelde) chocoladepudding.
4. L aat de kersen ontdooien, strooi er eventueel wat suiker overheen als ze te
zuur zijn. Doe pudding en kersen laag om laag in glazen. Bestrooi met het
chocoladeschaafsel en steek de lange vingers erin.
20 min + 1 uur koeltijd, 7 g eiwit, 20 g vet, 46 g koolhydraten, 1 g voedingsvezels = 396 kcal p.p.

CAPPUCCINOPARFAIT
- 4 00 ml slagroom
- 3 eigelen
- 150 g poedersuiker
- 100 ml sterke,
koude espresso
- om te garneren:
cacaopoeder, chocolade
koffieboontjes en
eventueel slagroom

1. Klop de slagroom stijf en zet in de koelkast.
2. Nu au bain marie aan het werk: breng in een pan een bodem water aan de
kook. Roer in een kleinere pan de eigelen en de poedersuiker door elkaar en
zet die dan in de pan met het kokende water. Klop het eigeel-suikermengsel
in ongeveer 3 tot 4 minuten met de garde tot een luchtige crème.
3. Neem de pan uit het waterbad en klop de crème kort koud door. Roer dan de
espresso er langzaam (wel met de garde) doorheen. Spatel daarna de slagroom erdoor – houd eventueel een beetje achter om te garneren. Verdeel de
crème over 4 schaaltjes of grote cappuccinokoppen en zet die, afgedekt met
folie, minstens 3 uur in de vriezer.
4. L aat de cappuccinoparfait voor het serveren een paar minuten bij kamertemperatuur wat ontdooien. Bestuif dan met cacaopoeder en garneer met de
koffieboontjes en eventueel nog met wat slagroom.
20 min + 3 uur invriestijd, 4 g eiwit, 39 g vet, 41 g koolhydraten = 534 kcal p.p.
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ALTERNATIEF VOOR GELATINE: agar agar is een vegetarisch alternatief voor gelatine. Het is in poedervorm te
krijgen in de reformwinkel of in de toko.
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1
- 4 blaadjes witte gelatine
- 5 00 g ricotta
- 100 g poedersuiker
- sap van 1/2 citroen
- 2 00 ml slagroom
- 2 50 g aardbeien
(eventueel gehalveerd)

ZOETE QUENELLES MET RICOTTA EN AARDBEIEN
1. Week de gelatine in koud water. Roer ricotta, poedersuiker en citroensap
tot een romig mengsel. Sla de slagroom stijf en roer door de ricottamassa.
2. K nijp de gelatine uit en laat ‘m smelten/oplossen in de magnetron of in een
soepopscheplepel boven heet water. Eerst met een beetje ricottamassa
losroeren, dan alles bij elkaar roeren en goed vermengen.
3. Doe de ricottamassa in een schaal, dek die af met folie en zet ‘m minstens
2 uur in de koelkast.
4. S teek met twee natgemaakte lepels quenelles uit de ricottamassa en verdeel die samen met de aardbeien over de borden.
30 min + 2 uur koeltijd, 16 g eiwit, 39g vet, 32 g koolhydraten, 1 g voedingsvezels = 549 kcal p.p.

2
- s ap van 1/2 citroen
- 2 50 ml appelsap
- 5 0 g suiker
- 3 00 g kruisbessen
- 1 zure appel, zonder schil
en klokhuis, in stukjes

DESSERT MET KRUISBESSEN EN KANEELSLAGROOM
1. Breng citroensap, appelsap en suiker al roerend aan de kook in een brede
pan. Leg de kruisbessen, stukjes appel en de pijp kaneel erin en laat op
middelhoog vuur zo’n 3 minuten zachtjes koken.
2. Roer de maïzena glad met 3 eetlepels sap uit de pan. Giet dit papje bij het
fruitmengsel, roer het en laat het een keer aan de kook komen. Verwijder
de pijp kaneel en roer de stukjes kiwi erdoor; schakel het gas uit en laat
het geheel nog 2 minuten op het fornuis ‘trekken’.

- 1 pijp kaneel
- 3 afgestreken lepels
maïzena
- 3 kiwi’s, zonder schil,
in vieren en in stukjes
- 2 00 ml slagroom
- 2 el honing
- 1 /4 tl kaneel

3. L aat dit fruitdessert enkele minuten afkoelen in een serveerschaal bij
kamertemperatuur, dek de schaal dan af met folie en zet ‘m minstens 3 uur
in de koelkast.
4. Klop voor het serveren de slagroom goed door met de kaneel en honing
tot hij een beetje lobbig is en doe de slagroom in een schenkkannetje.

+

30 min + 3 uur koeltijd, 2 g eiwit, 18g vet, 52 g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 396 kcal p.p.
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TAART MET FRAMBOZENPUDDING EN VRUCHTEN
- 4 00 g fruit (bijv. aalbessen,
aardbeien, kersen, abrikozen), ontpit en/of in partjes
- 4 el suiker
- kant-en-klare taartbodem
(minstens 300 g),
in stukjes van 1 cm
- 1 pakje frambozen-

1. S trooi 2 eetlepels suiker over de schoongemaakte en gesneden vruchten
heen, druppel het vruchtensap eroverheen en spatel losjes door elkaar.
Verdeel de blokjes taartbodem over de bodem van een serveerschaal.
2. Voor kookpudding: roer het puddingpoeder met 2 eetlepels suiker en een paar
eetlepels koude melk glad. Breng de rest van de melk aan de kook, roer het
aangemaakte poeder er vlug door en meng goed. Haal de pudding van het
vuur.

puddingpoeder, instant

3. Voor instantpudding: klop de poeder door de melk.

of als kookpudding

4. Verdeel het fruit met het sap gelijkmatig over de blokjes taartbodem. Giet dan
de (hete) frambozenpudding eroverheen. Laat eerst bij kamertemperatuur
afkoelen (bij de kookpudding), dek de schaal af met folie en zet de schaal nog
2 uur in de koelkast.

- 5 00 ml melk
- 100 ml vruchtensap
(bijv. multivitamine
of sinaasappel)
- 100 g geschaafde
amandelen

5. Rooster de geschaafde amandelen in een hete koekenpan met anti-aanbaklaag tot ze gaan geuren. Laat ze afkoelen en strooi het schaafsel dan
gelijkmatig over de pudding.
30 min + 2 uur koeltijd, 11 g eiwit, 5 g vet, 85 g koolhydraten, 2 g voedingsvezels = 440 kcal p.p.

- 1 grote, rijpe en sappige
mango, geschild en van
de pit ontdaan
- sap van 1 sinaasappel
- 1 tl boter
- 4 middelgrote rijpe
bananen, gepeld en
overlangs gehalveerd
- 1 el honing
- blaadjes van 4 takjes
melisse of munt, in fijne
reepjes gesneden
- voor extra pit:
- 1 kleine rode peper, ontpit
en gesnipperd
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GEBAKKEN BANAAN MET MANGO-CHILISAUS
1. Pureer het mangovruchtvlees met het sinaasappelsap met de (staaf)mixer.
2. Verhit de boter in een pan met anti-aanbaklaag en bak de bananenhelften 3
tot 4 minuten aan alle kanten. Druppel de honing eroverheen; schud de pan
heen en weer om de honing over de bananen te verdelen.
3. Verdeel de bananenhelften over 4 borden. Vermeng de mangosaus met de
munt of melisse en de rode peper en lepel dit over de bananen.
10 min, 2 g eiwit, 1 g vet, 43 g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 199 kcal p.p.

HAZELNOOT-CHOCOLADEYOGHURT MET MANGO
- 2 middelgrote, zoete en
sappige mango’s, geschild
en van de pit ontdaan,
in stukjes van 1/2 cm
- 1 00 ml sinaasappelsap
- 100 g melkchocolade
- 3 00 g volle yoghurt
- 5 0 g fijngehakte hazelnoten
- ongeveer 10 lange vingers
- verder:
poedersuiker om te
bestuiven

1. Doe de stukjes mango in een schaal en schenk het sinaasappelsap eroverheen.
2. Breek de chocolade in stukjes en smelt ze – zie het recept voor chocolademousse op pag. 188.
3. R
 oer de yoghurt en hazelnoten door de vloeibare chocolade. Neem 4 schaaltjes of kopjes of iets dergelijks en leg onderin de mangostukjes. Leg de lange
vingers erop (die moeten misschien in stukjes worden gebroken), druppel
daar nog wat sinaasappelsap overheen en giet er dan wat van de yoghurt
overheen. Zo de lagen blijven afwisselen en met yoghurt eindigen.
4. Zet de schaaltjes, afgedekt met folie, 3 tot 4 uur in de koelkast om de smaken
goed in te laten trekken. Vóór het serveren bestrooien met poedersuiker.
20 min + 4 uur koeltijd, 9 g eiwit, 20 g vet, 49 g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 426 kcal p.p.

ZOETE OVENSCHOTEL MET KERSEN
Voor 1 ronde ovenschaal of
bakvorm (Ø ongeveer 28 cm)
- 5 00 g kersen (of half kersen,
half morellen), ontpit
- 3 eieren
- 2 el poedersuiker
- 1 snuf zout
- 100 g bloem
- 2 50 ml melk
- verder:
wat boter om de vorm in te
vetten, poedersuiker om te
bestuiven

1. Warm de oven voor op 220 °C (hetelucht 200 °C) en vet de vorm in met boter.
Verdeel de kersen gelijkmatig over de bodem.
2. Klop de eieren schuimig met de poedersuiker en een snuf zout. Klop er met
kleine beetjes tegelijk de bloem en de melk doorheen, tot een glad, soepel
deeg.
3. G
 iet het deeg uit over de kersen tot ze helemaal bedekt zijn. Schuif in het
midden van de voorverwarmde oven en bak daarin 30 tot 45 minuten, tot de
bovenkant lichtbruin is.
4. L aat de kersenovenschotel even afkoelen; bestrooi voor het serveren met
wat poedersuiker.
30 min + 40 min baktijd, 11 g eiwit, 5 g vet, 43 g koolhydraten, 2 g voedingsvezels = 265 kcal p.p.

+
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1
- 6 plakjes bladerdeeg
(ongeveer 270 g)
- 100 g abrikozenjam
- 100 g onbewerkte
marsepein
- 5 0 g poedersuiker
- 5 00 g zoete abrikozen,
ontpit en in lange dunne
stukken gesneden
- 100 g mascarpone
- 2 eieren
- 1 snufje kaneel
- 1 tl suiker

ABRIKOZENPIZZA MET MARSEPEIN
1. Warm de oven voor op 220 °C (hetelucht 200 °C). Rol het bladerdeeg uit tot een
ronde of rechthoekige vorm. Leg bakpapier op een bakblik, vet het een beetje
in en leg de lap bladerdeeg (de pizzabodem) daarop.
Verwarm de abrikozenjam in de magnetron of in een pan en strijk het uit over
de pizzabodem.
2. K need het poedersuiker goed door de marsepein, rol het uit tot een kleine
cirkel en leg deze in het midden van de pizza. Verdeel de stukjes abrikoos over
de bodem van de pizza.
3. Roer de mascarpone los met de eieren, kaneel en suiker en schenk dit
mengsel gelijkmatig over de vruchten uit; leg er her en der wat botervlokjes
op. Schuif het bakblik in de voorverwarmde oven en bak de abrikozenpizza in
ongeveer 15 minuten goudbruin.

- 1 tl boter
- verder:

30 min, 12 g eiwit, 47 g vet, 79 g koolhydraten, 4 g voedingsvezels = 797 kcal p.p.

wat boter om in te vetten

2
- 4 el suiker
- 1 snufje kaneel
- 5 00 g rabarber, in stukken
van ongeveer 1,5 cm
- 100 ml appelsap of zoete
witte wijn
- 5 00 g vanilleyoghurt
- om te garneren:
verse muntblaadjes

GESMOORDE RABARBER MET VANILLEYOGHURT
1. Warm de oven voor op 200 °C (hetelucht 180 °C) en bekleed een bakblik met
aluminiumfolie.
2. Meng suiker en kaneel met elkaar en roer dit door de stukjes rabarber; verdeel ze dan over het bakblik. Druppel ongeveer de helft van het appelsap of de
witte wijn eroverheen en laat de rabarber zo 8 à 9 minuten in de oven smoren.
3. L aat de rabarber kort afkoelen en druppel er dan de rest van het appelsap of
witte wijn overheen. Roer de vanilleyoghurt door en schep de yoghurt laag
om laag met de rabarber in glazen. Sluit af met de yoghurt en garneer met
muntblad.
30 min, 5 g eiwit, 2 g vet, 37 g koolhydraten, 2 g voedingsvezels = 199 kcal p.p.
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extra
TIP Kies voor dit dessert vooral
of perenstuksappige abrikozen. Ook appeljes doen het hier goed.

+
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ZO STEL JE EEN WEEKMENU SAMEN
Heel praktisch, zo’n weekmenu! Met een beetje vooruit plannen is dat ook heel makkelijk zelf
te doen. De tijd die je daarin investeert, verdien je driedubbel terug in wat je door de week aan
denkwerk en boodschappen doen bespaart.

Ma Di

Woe Do

Vr Za Zo

TIPS VOOR EEN EIGEN WEEKMENU
1. Ga er heel even voor zitten en bedenk de dag vóór
de boodschappenronde wat er de komende week op
tafel gaat komen. Probeer de hele familie hierbij te
betrekken – zo wordt wat op tafel komt ook daadwerkelijk gegeten.
2. Ga na hoe het met de voorraad is. Wat ligt er in de
koelkast dat beter naar de vuilnisbak kan verhuizen?
En wat ligt al vrij lang in de vriezer, de kelder of de
voorraadkast? Die levensmiddelen moeten dan sowieso ingepland worden.
3. Bekijk de seizoenskalender van pag. 198. Groenten
en fruit zijn gedurende het seizoen het goedkoopst.
Ze hoeven dan niet van ver te komen – zo zijn verse
Hollandse peultjes van mei tot juli ruimschoots
verkrijgbaar, daarna komen ze uit (bijvoorbeeld) Kenia.
Spullen die van dichtbij komen, zijn altijd verser, juist
omdat ze niet hoeven te reizen. En verser betekent
dat ze meer vitamines en mineralen bevatten.
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4. Ook de weekreclames van de supermarkt zijn de
moeite waard (zie krantjes of internet). Verwerk de
dingen die nu goedkoop zijn in het weekmenu.
5. De volgorde van de gerechten is ook belangrijk: gebruik groenten die snel hun voedingsstoffen verliezen
aan het begin van de week. Dat geldt ook voor vis en
vlees – zie daarvoor ook punt 6.
6. Bederfelijke etenswaren, zoals vis en vlees en veel
groenten, zijn ook in te vriezen of diepgevroren te
koop.
7. Houd bij het weekmenu ook rekening met afspraken die door de week plaatsvinden. Viert oma op
dinsdag haar verjaardag? Dan hoef je voor die dag
waarschijnlijk geen avondmaal te plannen. Heb je ‘s
avonds nog een afspraak? Maak dan iets wat snel
klaar is. Is donderdag sportdag op school? Dan is een
salade ‘s avonds waarschijnlijk niet voldoende.

TIPS VOOR HET BOODSCHAP PENLIJS TJE
1. Zorg ervoor dat het boodschappen
lijstje een
vaste, duidelijke plek in de keuken heeft
, zodat
iedereen het gelijk kan noteren als iets
op is.
2. Organiseer het lijstje naar winkel (supe
rmarkt,
groenteboer, slager, toko enzovoort).
3. Organiseer het lijstje ook naar de artike
lvolg orde in de supermarkt: eerst de groen
ten, dan
blikken, pasta, vlees enzovoort. Dat sche
elt onnodig heen en weer lopen. Na 2 of 3
keer weet je
niet meer beter en ben je met een beetj
e geluk in
een half uur de supermarkt weer uit.
4. Probeer ook zo nauwkeurig mogelijk

te noteren

8. Blijf vooral realistisch: de gerechten nemen altijd
een stuk kostbare tijd in beslag, en soms heb je die
niet of nauwelijks. Wie ‘s avonds lang door moet werken, gaat vast niet nog eens thuis achter het fornuis
staan. Dan helpt tip 9.
9. Denk vooral ook aan morgen! Kook gewoon wat
meer pasta zodat je een koude pastasalade met
groenten in elkaar kunt draaien op avonden dat je
geen tijd en zin hebt. Of kook in het weekend vast
vooruit.

hoeveel er van iets nodig is. Als er duide
lijk ‘2
kleine paprika’s’ op het briefje staat,
ben je minder
snel geneigd de verpakking met 3 grote
paprika’s
te pakken waar van je aan het eind van
de week
minstens een weg moet gooien.
5. Sommigen vinden het makkelijk, ande
ren vinden het gewoon gehannes: neem een
pen mee
en vink gelijk alles af wat je in je karre
tje hebt
gelegd. Zo blijft het lijstje overzichtelijk.
6. En als je echt haast hebt, of – heel
legitiem –
vindt dat je al genoeg te doen hebt: vul
op internet
je boodschappenlijst in en laat een grote
supermark tketen de spullen gewoon thuis
bezorgen of
op een locatie die voor jou handig is.

soorten groente en fruit zijn wel het hele jaar te verkrijgen, maar tegen welke prijs? Het maakt nogal een
verschil of het ingevlogen is uit Brazilië of per boot is
gekomen, of met een vrachtwagen uit Spanje. En: is
het in verwarmde kassen geteeld of op de akker? De
seizoenskalender op de volgende pagina helpt een
gevarieerde keuze te maken die optimaal met het
milieu rekening houdt.

KOPEN IN HET SEIZOEN
De klimaat- milieubelasting per kilogram groente
of fruit verschilt per soort en seizoen. De meeste
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SEIZOENSKALENDER
Levensmiddelen

Venkel

jan feb mrt april mei juni juli aug sep okt nov dec

Groente
Andijvie

•

•

•

•

•

•

Bleekselderij
Bloemkool

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Winterpeen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Broccoli
Champignons

•

•

Chinese kool

•

•

•

•

•

Courgette

•
•

Erwten
Knolraap (= meiraap)

•
•

•

•

Komkommer

•

•

•

•

•
•

•

•

Pompoen

•

•

•

Prei

•

•

•

Rabarber

•

•

•

Appels

•

•

•

Abrikozen

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Druiven

•

•

•

•

•

•

Frambozen

•

•

•

•

•

•

•

•

Hazelnoten

•

•

Kastanjes

•

•

•

•

•

•

Kersen

•

•

•

•

•

Kruisbes

•

•

•

Mirabellen

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Peren

•

•

•

•

Perziken

•

•

•

•

Pruimen

•

•

•

•

•

Peren

•

•

•

•

•

Mandarijnen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bieslook

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sinaasappels

•

•

•
•

•

•

•

Walnoten
Basilicum

•

•

•

•

Rode biet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bonenkruid

•

•

•

•

•

•

Dille

•

•

•

•

Dragon

•

•
•

•

Snijbonen
Sperziebonen
Spinazie
Spitskool
Spruitjes

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tomaten
Veldsla

•

•
•

•

•

•

•

Kers
(sterre-, tuin-, water-)

•

•

•

•

Lavas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Oregano

•

•
•

•

•

Peterselie
•

•

Kruiden

•

Sla (krop- of boter-)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Radijs

Savooiekool

•

•

Bramen

•

Rucola (raketsla)

•

Amandelen

•
•

•

Aardbeien

•

Paprika
Pastinaak

Fruit en noten

•

Maïs
Paksoi

•

•

•

Koolrabi

•

•

•

Kool (groen, rood, wit)

•

Aalbessen

Bosui (lenteui)

Knolselderij

•

•

Wortelen (bospeen)

Asperges

Boerenkool

•

Witlof

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rozemarijn

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Salie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tijm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bronnen: Ecowijs, Milieu Centraal, Velt, Voedingscentrum

BEWAREN EN HOUDBAARHEID
Levensmiddelen

Waar en hoe
bewaren?

Houdbaarheid

Yoghurt (geopend)

koelkast, 4 - 5 °C

4 - 6 dagen,
TGT-datum 2)
aan

Gehakt, in zuurstofarme
winkelverpakking

koelkast, koudste plaats1),
2 - 4 °C

houd TGTdatum 2) aan

Fruitmelk e.d.

koelkast, 4 - 5 °C

Gehakt, los van de slager

koelkast, koudste plaats1),
2 - 4 °C

1 dag

2 - 4 dagen,
houd TGTdatum 2) aan

Kwark, zure room, crème
fraîche

koelkast, 4 - 5 °C

ca. 7 dagen,
houd TGTdatum 2) aan

Vlees

Gehakt, gebraden

koelkast, 2 - 6 °C

2 dagen

Gebraden vlees

koelkast, koudste plaats1),
0 - 4 °C,

2 dagen

Vers geraspte kaas (Goudse) goed verpakken/afdekken,
donker, koelkast 4 - 8 °C

2 - 3 dagen

Ham

koelkast, koudste plaats1),
2 - 4 °C

3 - 5 dagen

Geraspte harde kaas
(Parmezaanse), geopende
verpakkking

idem

2 - 3 weken

Hüttenkäse, cottage
cheese, aangebroken
verpakking

idem

houd TGTdatum 2) aan

Zachte kaas (bijvoorbeeld
Camembert)

in folie in een vershouddoos, koelkast 4 - 8 °C

4 - 10 dagen

Kaas aan een stuk (Goudse,
Edammer)

goed verpakken/afdekken,
donker, koelkast 4 - 8 °C

10 - 14 dagen

Kaas (hard) aan een stuk
(Emmentaler, Appenzeller)

in folie in een vershouddoos, koelkast 4 - 8 °C

ca. 3 weken

goed verpakken/afdekken,
donker, koelkast 4 - 8 °C

houd TGTdatum 2) aan

Kalfsvlees

0 - 4 °C

3 - 4 dagen

Kip, vers

koelkast, koudste plaats1),
0 - 4 °C

houd TGTdatum 2) aan

Kip, gebraden

koelkast, koudste plaats1),
0 - 4 °C

2 dagen

Poulet, verse worst, spiesen 0 - 4 °C

1 dag

Rundvlees

0 - 4 °C

3 - 4 dagen

Varkensvlees

koelkast, koudste plaats ,
0 - 4 °C

2 - 3 dagen

0 - 4 °C

1 dag

1)

Vis en zeevruchten
Vis, gerookt

koelkast, 4 - 5 °C

tot 3 dagen

Kaas (algemeen) in plakken
(Goudse, Emmentaler),
geopend

Vis, gebakken/gekookt

koelkast, koudste plaats1),
2 - 4 °C

1 - 2 dagen

Brood

Garnalen, krab e.d.

koelkast, koudste plaats1),
2 - 4 °C

1 - 2 dagen

Wit, bruin, met pitten
enzovoort

in plastic zak in afgesloten
broodtrommel (NIET in de
koelkast!)

minstens
3 dagen

Roggebrood

goed verpakken, donker,
koelkast 4 - 8 °C

minstens
2 weken

in pot of bewaardoos of in
originele verpakking, koel,
droog, geurneutraal (dus
niet vlak naast de uien),
tot 15 °C

ca. 1 jaar, let
op THT-datum 3)

Vis, vers

Melk en melkproducten
Melk, vers, gepasteuriseerd

koelkast, 4 - 5 °C

enkele dagen

Melk, ELV (extra lang vers),
geopend

koelkast, 4 - 5 °C

tot 7 dagen

Slagroom (geopend)

koelkast, 4 - 5 °C

ca. 5 dagen,
houd TGTdatum 2) aan

Graanproducten
Tarwebloem, durumbloem,
patentbloem
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Volkorenbloem

idem

4 - 6 maanden,
let op THT-datum 3)

Champignons/paddenstoelen

in groentevak koelkast, in
elk geval op koele plaats
met luchtcirculatie

1 - 2 dagen

Rijst

idem

ca. 1 jaar, let
op THT-datum 3)

Chinese kool

ca. 1 week

Deegwaren (pasta)

idem

ca. 1 jaar, let
op THT-datum 3)

goed in folie verpakken,
beschermen tegen
etheengas van bijvoorbeeld
tomaten, in groentevak
koelkast

Courgette
koelkast

1 - 2 dagen

Aardappelen, vroeg

in net of open plastic zak,
4 - 6 °C, donker

zo snel mogelijk eten

op een koele plaats
(bijv. voorraadkast) van
15 - 17 °C; liever niet in de
koelkast, anders binnen 2
dagen gebruiken en niet bij
ander fruit bewaren

ca. 1 week

Rijst en deegwaren gekookt

Aardappelen, middelvroeg
en laat

koel, droog en donker

6 - 8 maanden
(regelmatig
checken
en rotte
exemplaren
weggooien)

Groenten

Aardpeer (topinamboer)

in plastic zak of in vochtige
doek gewikkeld in groentevak koelkast

2 - 4 dagen

Asperges

in vochtige doek gewikkeld
in groentevak koelkast

tot 2 dagen

Aubergines

op een koele plaats
(bijv. voorraadkast) van
15 - 17 °C; liever niet in de
koelkast, anders binnen 2
dagen gebruiken

5 - 7 dagen

Bleekselderij

in plastic zak in groentevak
koelkast

enkele dagen

Kastanjes (tamme)

koel

enkele dagen

Knoflook

droog, goede luchtcirculatie, kamertemperatuur

enkele weken

Knolraap

in vershoudfolie wikkelen,
koel bewaren of in groentevak koelkast

ca. 1 week

Knolselderij

in groentevak koelkast, niet
bij narijpend fruit (appels,
bananen)

ca. 2 weken

Komkommer

op een koele plaats
(bijv. voorraadkast) van
15 - 17 °C; liever niet in de
koelkast, anders binnen 2
dagen gebruiken, en niet bij
ander fruit bewaren

minstens 1
week

Koolrabi

in groentevak koelkast, niet
bij narijpend fruit (appels,
bananen)

ca. 1 week

Boerenkool

in groentevak koelkast

ca. 2 dagen

Maïs

in groentevak koelkast

ca. 1 week

Bloemkool

in plastic zak in koele kelder
of in groentevak koelkast

ca. 1 week

Paksoi

in vochtig keukenpapier
wikkelen, in groentevak
koelkast

ca. 3 dagen

Paprika

in folie of in vochtige doek
wikkelen, in groentevak
koelkast

ca. 1 week

Pastinaak

goede luchtcirculatie,
donker, 4 - 6 °C, 85 - 90%
relatieve luchtvochtigheid

6 - 8 maanden

Broccoli

in groentevak koelkast

ca. 4 dagen

Bospeen (worteltjes), blad
verwijderen + wortelen in
plastic zak

in groentevak koelkast, niet
bij narijpend fruit (appels,
bananen)

enkele dagen
(bospeen) tot
1 week (in
plastic zak)

Bosui (lenteui)

koel, droog, donker, goede
luchtcirculatie

enkele dagen
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Pompoen, rijp

in ruimte met goede luchtcirculatie, koel, donker

4 - 5 maanden

Radicchio

in plastic zak of in vochtige
doek wikkelen, in groentevak koelkast

ca. 1 week

Radijs (blaadjes verwijderen)

in plastic zak in groentevak
koelkast

ca. 1 week

Rucola

in vochtig keukenpapier
wikkelen, in groentevak
koelkast

ca. 2 dagen

Savooiekool

koele ruimte of groentevak
koelkast

2 - 3 weken

Schorseneren

in krantenpapier wikkelen,
koel en droog, ook in
koelkast

2 - 3 dagen

in plastic zak in groentevak
koelkast

zo snel mogelijk eten, houd
TGT-datum 2)
aan

Sla, gemengd en gewassen

Snijbiet

in plastic zak of in vochtige
doek wikkelen, in groentevak koelkast

tot 2 dagen

Sperziebonen

in groentevak koelkast

ca. 4 dagen

Spinazie

in plastic zak of in vochtige
doek wikkelen, in groentevak koelkast

tot 2 dagen

Spitskool

in vershoudfolie wikkelen,
koel bewaren of in groentevak koelkast

2 - 3 dagen

Spruitjes

goed in folie verpakken,
beschermen tegen
etheengas van bijvoorbeeld
tomaten, in groentevak
koelkast

enkele dagen

Tomaten

Veldsla

liever niet in koelkast,
4 - 5 dagen
bewaren op matige kamertemperatuur van 12 - 16 °C ,
niet bij ander fruit bewaren
gewassen en gedroogd in
opgeblazen plastic zak in
groentevak koelkast

ca. 1 week

Venkel

in plastic zak in groentevak
koelkast

ca. 1 week

Vijgen, vers

koelkast

ca. 1 week

(Winter)wortelen, in
plastic zak

zie bij ‘bospeen’

ca. 1 week

Witte kool

koele ruimte of groentevak
koelkast

2 - 3 weken

Uien

koel, droog, donker, met
goede luchtcirculatie

enkele weken

Zoete aardappelen

goede luchtcirculatie,
13 - 15 °C, 90% relatieve
luchtvochtigheid

enkele weken

Zuurkool, vers

in afgesloten bewaardoos
in groentevak koelkast

1 - 2 dagen

Groenten, gekookt

koelkast

1 - 2 dagen

Resten van gerechten
met verse champignons/
paddenstoelen

afgedekt in koelkast
tot 4 °C

1 dag

Peulvruchten (erwten,
bonen), gedroogd, in hun
verpakking

in goed afsluitbare potten
of bewaardozen of in
originele verpakking, droog,
liefst onder de 4 °C

ruim een jaar,
houd TGT-datum 2) aan

Peulvruchten (erwten,
bonen), vers

groentevak koelkast

ca. 1 week

Gerechten met gare peulvruchten

koelkast, afdekken met bord 1 -2 dagen
of vershoudfolie

Taugé, alfafa, tuinkers

in afgesloten pot of plastic
bewaardoos, in koelkast

ca. 2 - 3 dagen,
houd TGTdatum 2) aan

Kiemgroenten als conserven, geopend

In afgedekte pot of plastic
zak (in beide gaatjes
prikken), koelkast

1 - 2 dagen

Tofoe, in originele verpakking

koelkast

houd TGTdatum 2) aan

Tofoe, aangebroken verpakking

koelkast, in pot onder
water, afdekken

5 - 10 dagen

Groenten, toebereid

Peulvruchten, kiemgroenten en tofoe
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Kruiden en specerijen
in vochtige doek/keukenpapier wikkelen, dan in plastic
zak, in groentevak koelkast

enkele dagen

Hele specerijen (nootmuskaat, peperkorrels, jeneverbessen)

goed gesloten originele
verpakking, kamertemperatuur

ca. 5 jaar

Gemalen specerijen

goed gesloten originele
verpakking, kamertemperatuur

ca. 3 jaar

Ge(vries)droogde kruiden

goed gesloten originele
verpakking, kamertemperatuur

ca. 2 jaar

Gember (vers)

In gesloten bewaardoosje,
in koelkast

2 - 3 weken

Vanillestokjes

afsluitbaar glazen buisje,
donker, droog, kamertemperatuur; of in een pot met
suiker voor vanillesuiker;
nooit in de koelkast!

tot 2 jaar

Kruiden in bosje

Fruit en noten
Appels

kamertemperatuur

Avocado’s

op een koele plek laten na- ca. 8 dagen
rijpen, liever niet in koelkast
(worden ze vaak keihard)

ca. 10 dagen

Bessen en zacht fruit
(aalbessen, bramen,
frambozen)

koelkast

Citrusvruchten, rijp

koel, liever niet of slechts
kort in koelkast

8 - 10 dagen

Granaatappel

a. koel of

1 week

b. in koelkast

2 - 3 maanden

Grapefruit

matige kamertemperatuur
van 12 - 16 °C

2 - 3 maanden

Kaki

koel of in koelkast

enkele weken

Noten, amandelen (gemalen, gehakt)

in originele verpakking of
in goed afsluitbare doos of
pot, donker, droog

houd TGTdatum 2) aan
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tot 2 dagen

Noten, dopvruchten (walnoot, hazelnoot)

droog en koel

ca. 12 maanden

Sinaasappels

koel, maar niet in koelkast,
tot 10 °C

2 - 5 maanden

Steenvruchten (kersen, prui- kamertemperatuur
men, perziken, abrikozen)

2 - 3 dagen

Vruchtencompôte

koelkast

2 - 3 dagen

Zaden (pistaches, zonnebloempitten)

in originele verpakking of
in goed afsluitbare doos of
pot, donker, droog

ca. 6 maanden,
houd TGTdatum 2) aan

Zuidvruchten (ananas,
banaan, mango)

fruitschaal, niet in koelkast

7 - 10 dagen

Boter, aangebroken

in originele verpakking of
in goed afsluitbare doos,
koelkast

2 - 4 weken,
houd TGTdatum 2) aan

Margarine, aangebroken

in originele verpakking of
in goed afsluitbare doos,
koelkast

4 - 6 weken,
houd TGTdatum 2) aan

Spijsolie (olijfolie, zonnebloemolie enzovoort),
ongeopend

koel (kan daardoor troebel
worden, dat verdwijnt bij
kamertemperatuur), droog,
donker

minstens een
jaar

Spijsolie (olijfolie, zonnebloemolie enzovoort),
aangebroken

in goed afgesloten originele 4 - 8 weken
verpakking, koel, donker,
max. 20 °C

Olie en vet

Suiker en honing
Suiker

in verpakking, droog, bij
kamertemperatuur

eeuwig

Honing

in goed afgesloten pot,
koel, donker, bij kamertemperatuur

1 jaar en
langer

Azijn, niet aangebroken

in fles, bij kamertemperatuur

jarenlang

Azijn, geopend

fles goed afsluiten, in
koelkast

1 jaar

Conserven, sauzen en azijn

Groenteconserven, geopend omvullen in goed afgesloten 1 - 2 dagen
bewaardoos of -pot, in
koelkast, 0 - 8 °C
Olijven in pekelnat, geopend koelkast

10 - 14 dagen

Pesto, geopend

koelkast

3 - 4 dagen

Sauzen op oliebasis (mayonaise), aangebroken

koelkast, gebruik altijd een
schone lepel!

3 maanden

Sauzen op waterbasis
(ketchup, mosterd), aangebroken

koelkast

9 maanden

Visconserven, geopend

omvullen in goed afgesloten 1 dag
bewaardoos of -pot, in
koelkast, 4 - 5 °C

Vruchtenconserven,
geopend

omvullen in goed afgesloten 2 - 3 dagen
bewaardoos of -pot, in
koelkast, 0 - 8 °C

3) T HT-datum = ‘tenminste houdbaar tot’-datum voor producten die niet
snel bederven, zoals spaghetti of bloem. De kwaliteit van het product kan
achteruit gaan, maar je kunt het nog wel veilig eten. Het advies bij THT is:
‘kijk, ruik, proef!’.
* D ek alle producten altijd af!!! (Met folie of een bord.)
* Z org ervoor dat boodschappen altijd zo snel mogelijk van de winkel de koelkast
ingaan zodat ze zo koud mogelijk blijven.
Bron: Voedingscentrum

Eieren
Eieren, rauw

koelkast, in deur

let op verpakking, ca.
4 weken na
datum leggen

Eieren, hardgekookt, in
de schil

koelkast, in deur

1 week

Gerechten/sauzen met
rauwe eieren (zelfgemaakte
mayonaise bijvoorbeeld)

koudste plek van de
koelkast (= tegen de
achterwand of onder in
de koelkast boven het
groentevak), 2 - 4 °C

max. 1 dag

Eigeel, eiwit, rauw

koudste plek van de
koelkast (= tegen de
achterwand of onder in
de koelkast boven het
groentevak), 2 - 4°C

2 - 3 dagen

1) D
 e koudste plaats van de koelkast bevindt zich tegen de achterwand of
onder in de koelkast (boven het groentevak). Stel de koelkast in op 4 °C. In
de praktijk is het op sommige plekken (bovenin, deur van de koelkast) een
beetje warmer.
2) T GT-datum = ‘te gebruiken tot’-datum voor kwetsbare, bederfelijke producten. De TGT-datum is de laatste dag waarop het nog veilig is het product te
eten.
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REGISTER
A
aardappelen 75, 95, 140, 162
- aardappelkoekjes 163
- fritatta 20
- gebakken 140
- knolraapkoekjes 177
- spitskoolsoep 179
- uit de oven 22
- zoete 78, 157
aardappelcurry 21
aardappel-koolvisschotel 121
aardappel-radijssalade 60
aardappelsoep 69
aardappel-witlofschotel 65
aardpeerpuree 47
asperges 109
aubergine 68
avocadocrème 83
B
bladerdeegpakketjes 108
bloemkool 168
bloemkoolcurry 95
bloemkoolsaus 51
boerenkool 167
broccoli 99, 104, 152
broccoli-vissoep 26
C
cantharellen 102, 133
champignons 26
citroen 149
citroenkip 105
courgette 84, 105
couscoussalade 50
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E
eieren 126
erwten 125
F
feta 102
forel 50, 80
fritatta 20
fruit
- citroen 149
- granaatappel 50
- kaki 17

- mango 174
- peer 74, 140, 177
- rood 102
- sinaasappel 33, 48, 80, 98
- vijgen 44
G
garnalen 69
gehakt 75, 91, 104, 119, 132, 146
- kervel- 161
- kruiden- 62
- pesto- 31
geitenkaas 16, 44
gember 69, 153
glasnoedels 136
gnocchi 38
granaatappel 50
gremolata 78
groene spinazie 149
groente 182
- asperges 80, 94
- aubergine 68
- bloemkool 95, 168
- broccoli 99, 104, 152

- courgette 84, 105
- erwten 125
- geglaceerde wortelen 161
- gegrilde pastinaak 64
- groene asperges 109
- kerstomaatjes 156
- knolraap 177
- komkommer 110, 132
- linzen 171
- oosterse boerenkoolschotel 167
- paksoi 156
- paprika 70
- pompoen 136
- prei 31
- puntpaprika 124
- rode linzen 88
- savooiekool 162
- schorseneren 31
- sla 36, 44
- snijbiet 163
- sperziebonen 16
- spinazie 63
- spruitjes 33, 183
- suikerpeultjes 136
- tomaat 38, 68, 92
- vegawok 136
- veldsla 146, 174
- venkel 113, 139
- voorjaars- 83
- witte kool 70
- wortelen 21, 37
groentefrietjes 120
H
ham 33, 51, 65, 125
haring 79

hummus 119
K
kaas 132
- blauwe 140
kalkoen 17, 124, 149
kaki 17
kerrie 113
kerrierijst 150
kerrieyoghurt 63
kerstomaatjes 156
kervel 69
- gehaktballetjes 161
kikkererwten 70
kip 36, 48, 92, 137, 150
- citroen- 105
- soep 32
knoflook 178
knolraap 177
kokos 143
komkommer 110, 132
komkommersalade 121
koolrabisoep 143
kruiden 126
kruidengehakt 62
kruidentofoe 174
L
lam 178
linzen 88, 171
M
mango 174
mie 70
- met paksoi en kerstomaatjes 156
mosterddressing 88

mozzarella 92, 152
mozzarellachampignons 54
munt 119
O
oesterzwammen 17

P
paksoi 70, 156
paprika 124
- punt- 124
paprika-pindarijst 166
paprika-tomatensoep 126
pasta
- glasnoedels 136
- gnocchi 38
- met aubergine en tomaat 68
- met ham, bloemkoolsaus en
peterselie 51

- met kerrie, venkel en saffraan 113
- met mozzarella en broccoli 152
-m
 ie 70, 156
- spaghetti 40, 99
- tagliatelle 37, 105, 183
pastinaak 64
peer 74, 140, 177
pesto 120
peterselie 51
pilav 178
pinda's 104
pompoen 136
pompoensoep 153
prei 31
Q
quinoa 182

R
rauwkostsalade 88
recepten 207
ricotta 33
rijst 167
- kerrie- 150
risotto
- groene 109
- met ham en erwten 125
room 139
rozijnen 178
rucolasalade 74
S
salade
- aardappel-radijs- 60
- couscous- 50
- komkommer- 121
- met groentefrietjes en pesto 120
- met sinaasappel, venkel, gember en
croûtons 25
- rauwkost- 88
- rucola- 74
- sperziebonen- 79
- spinazie- 102
- tomaten- 108
saltimboccahaasjes 47
savooiekool 162
schapenkaas 22
schapenkaas-avocadodip 157
schnitzels 94
schorseneren 31
sesam 16
sinaasappel 25, 33, 48, 80, 98
snijbiet 163
sla 36
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soep
- aardappel- 69
- broccoli-vissoep 26
- kippensoep 32
- koolrabi- 143
- met knoflookgarnalen 184
- paprika-tomaten- 126
- pompoen- 153
- wortel-tomaten- 98
- zalm-komkommer- 110
spaghetti 40, 99
spek 162
sperziebonen 16
spinazie 63, 149
spinaziesalade 102
spruitjes 33, 183
suikerpeultjes 136
T
tagliatelle 37, 105, 183
toetjes 186
- abrikozenpizza met marsepein 194
- cappuccinoparfait 189
- c hocolademousse met mascarpone 188
- gebakken banaan met mangochilisaus 192
- gesmoorde rabarber met vanilleyoghurt 194
- hazelnoot-chocoladeyoghurt met mango
193
- ijs van rode grapefruit en kwark 188
- koude chocoladepudding van rode
grapefruit en kwark 189
- kruisbessen en kaneelslagroom 191
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- quenelles met ricotta en aardbeien 191
- t aart met frambozenpudding en vruchten 192
- zoete ovenschotel met kersen 193
tofoe 55, 174
tofoe-zuurkoolkoekjes 55
tomaat 38, 68, 92
- kers- 156
tomatensalade 108
tonijn 84, 108
tonijnsaus 124
tortilla's 36
tzatziki 91
V
varkensfilet 78
varkenshaas 64
varkenskarbonade 133
vegawok 136
vegetarisch 16, 20, 21, 22, 25, 38, 40,
44, 54, 55, 63, 68, 70, 74, 83, 88, 95, 99,
102, 109, 113, 120, 126, 136, 140, 152,
153, 156, 157, 163, 167, 171, 174, 177,
179, 183
veldsla 44, 146, 174
venkel 113, 139
vijgen 44
vis 139, 166
- gerookte forel 50, 80
- gerookte zalm 143
- haring 79
- tonijn 108
- zalm 37, 98, 110, 168
- zalmspiesen 182
- visfilets 139

vlees
- citroenkip 105
- gehakt 75, 91, 104
- gehaktballetjes 119
- ham 33, 65, 125
- kalkoen 17, 124, 149
- kervelgehaktballetjes 161
- kip 48, 92, 137
- kippenbouten 150
- kruidengehakt 60
- lam 178
- pestogehakt 31
- saltimboccahaasjes 47
- schnitzels 94
- spek 162
- varkensfilet 78
- varkenshaas 64
- varkenskarbonade 133
voorjaarsgroenten 83
W
witte kool 70
wortelen 21, 37
- geglaceerde 161
wortel-tomatensoep 98
wraps 146
Y
yoghurt 137, 171
- kerrie- 63
Z
zalm 37, 98, 110, 168, 182
- gerookte 143
zoete aardappel 78

4
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VR	Broccoli-vissoep met
kokosmelk en champignons... 26
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pestogehakt............................. 28
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DI	Aardappel-witlofschotel
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VR	Spaghetti met broccoli......... 99
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oven met gehakt en kaas.... 132
ZO	Varkenskarbonades en
cantharellen met kruiden... 133
MA	Vegawok pompoen, suikerpeultjes en glasnoedels...... 136
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venkel en room ................... 139
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kerstomaatjes......................156
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ZA	Geglaceerde wortelen met
kervelgehaktballetjes ........161
ZO	Savooiekool met spek en
aardappelen.........................162
MA	Aardappelkoekjes met
snijbiet..................................163
DIN	Rijst met paprika en pinda’s
en zalmspiesen....................166
WOE	Oosterse boerenkoolschotel met rijst...................167
DO	Bloemkoolschotel met
zalm.......................................168
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yoghurtdressing..................171
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kruidentofoe .......................174
ZO	Aardappel-knolraapkoekjes met perenmoes.............177
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en rozijnen ...........................178
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met groenten.......................182
DO	Spruitjes met tamme
kastanjes en tagliatelle......183
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