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Shake of
Spinazie omelet

Shake of
Kikkererwtensalade

Shake of
Wraps

Shake of
Griekse salade

Burrito stuffed sweet
potato

Chili sin carne FITCOOKING Wok met tofu
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Thee
Shake met PDM

Aloë
Thee
Shake met PDM

Shake of
Gezonde pizza

Shake of
Gevulde zoete aardappel

Shake of
Yoghurtbowl met 
maaltijdreep

Pasta met geroosterde 
paprikasaus en halloumi

Naanpizza met veggie kebab Zoete aardappel met spinazie



ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

• 2 zoete aardappels
• 1 blik zwarte bonen/kidneybonen
• 1 rode paprika
• 16 kerstomaatjes
• ½ kleine rode ui
• 1 rijpe avocado
• 1 teentje look
• 2 eetlepels limoensap
• Verse koriander
• 1 theelepel komijn
• 1 eetlepel tomatenpasta
• Chili vlokjes
• Olijfolie – peper – zout 

• 1 rode puntpaprika
• 200 gr tomatenblokjes (uit blik)
• 200ml water
• 75gr rode linzen
• 80gr maïs 
• 80gr kidneybonen 
• 1 ui
• 2 teentjes knoflook
• ½ rode peper
• Handje peterselie
• 1 tl komijn
• 1 tl paprikapoeder
• Chili vlokjes
• Olijfolie – peper – zout 

• 3 eetlepels sojasaus
• 1 teentje knoflook
• Chili vlokjes (op gevoel)
• Tofu 325gr
• Sesamzaadjes
• 1 gele paprika
• 1/4 rode kool
• 2 wortelen
• 130gr edamame bonen (of andere groene bonen)
• Komijn
• Peper & zout
• Uienpoeder
• Rijst

ZIE FACEBOOK GROEP

• 2 eieren
• Handvol verse spinazie
• Peper en zout

• Proteïnebrood
• 1blikje kikkererwten
• ½ avocado
• Rucola
• Griekse yoghurt
• Tabasco

• Volkoren wraps
• Kruidenkaas
• Kippenwit
• Rucola
• ½ komkommer

• 200 gram Griekse feta
• 4 tomaten
• 1/2 komkommer
• 100 gram pitloze zwarte olijven
• 1 rode ui
• 1 groene paprika
• 2 eetlepels rode wijnazijn
• ½ theelepel gedroogde oregano
• 2 takjes verse munt
• 1 takje verse peterselie
• Olijfolie – peper – zout



ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

• 2 Paprika’s 
• 1 ui
• 200gr halloumi
• 200gr passata
• 1 courgette
• 1 teentje look
• 5gr basilicum
• 180gr volkoren spaghetti
• Olijfolie
• Peper en zout
• 2tl balsamico azijn

• 2 teentjes look
• 1 komkommer
• 1 ui
• 2 naanbrood
• 50gr geraspte light kaas
• 100gr magere yoghurt
• 1 blik tomatenpuree
• 160gr veggie kebab
• 50gr ijsbergsla

• 300 gr zoete aardappel
• 1 teentje look
• 2 puntpaprika’s
• 1 blik kikkererwten
• 20gr amandelen
• 1 ui
• ½ appel
• 200gr spinazie
• ½ citroen
• 80gr skyr

• Rijstwafel of maiswafel
• Pulled chicken
• Kruiden naar keuze
• Kerstomaatjes
• Geraspte mozzarella

• Kleine zoete aardappel
• Blokje feta
• Blikje kikkererwten
• 1 rode ui
• Olijfolie
• Peper en zout
• ½ citroen

• Griekse yoghurt
• 1 maaltijdreep
• Frambozen



•
2 sneetjes proteïnebrood met gerookte zalm cottage cheese (gekruid)

•
Maïswafel met kippenwit en hardgekookt eitje (enkel eiwit)

•
Griekse yoghurt met 1 schep PDM en een appel of peer

•
Volkoren cracker met cottage cheese (gekruid) en komkommer

•
Skyr/kwark met 1 schep Banana Cream OF andere smaak Formula 1 

•
Twee shakewafels: 2 scheppen shake, 1 eitje, 1 eetlepel Griekse yoghurt = 1 portie, eet 
daar de helft van

•
2 crackers met tonijnsla (grote portie: 160gr tonijn uit blik, 2 eetlepels Griekse yoghurt, 
1 theelepel mosterd, 40gr augurken, 1 kleine rode ui, 1 eetlepel citroensap, peper en 
zout) *



• Mix de eieren en de spinazie in een 
blender. 

• Voeg peper en zout toe. 
• Bak in de pan

• 2 eieren
• Handvol verse spinazie
• Peper en zout

5
1



Verwarm je oven op 200 graden. Plaats je zoete aardappels 
op de bakplaat en prik er een paar keer in met een vork. 
Plaats de plaat in de oven en laat ze 40-50 minuutjes 
bakken in de oven (hangt van je oven en de grootte van de 
zoete aardappel af).

Spoel de zwarte bonen/kidneybonen. Pak een kleine 
pan/pot en combineer de bonen, tomatenpasta, ½ eetlepel 
olijfolie en komijn. Stoof kort eventjes aan op een zacht 
vuur.

Pak een medium kom en combineer daarin de paprika (in 
kleine blokjes), de tomaatjes (in halfjes), de kleine stukjes 
rode ui, 1 eetlepel limoensap, beetje koriander en 
anderhalve eetlepel olijfolie. Bijkruiden met peper en zout 
naar eigen smaak. Zet dan eventjes opzij.

Maak ondertussen de guacamole: snij de avocado in 2 
helften, haal de pit eruit en verwijder de schil. Snij de 
avocado in stukjes en plaats deze in een kom, plet deze dan 
met een vork. Voeg daar de look, het limoensap, koriander 
en een beetje peper zout aan toe. Roer alles wat onder 
elkaar zodat het 1 mooi geheel wordt en je een ‘chunky’ 
mengsel hebt.

Als de zoete aardappel zacht is pak je ze uit de oven. Snij de 
zoete aardappel in de lengte in 2 en duw de schil een 
beetje naar buiten zodat er ruimte is. Eventueel kan je het 
‘vlees’ van de zoete aardappel al een klein beetje pletten.
Verdeel het mengsel van de bonen over de zoete 
aardappels, leg daarbovenop de ‘salsa’ van tomaatjes & 
werk af met een beetje guacamole.

2 personen 50

• 2 zoete aardappels
• 1 blik zwarte bonen /

kidneybonen
• 1 rode paprika
• 16 kerstomaatjes
• ½ kleine rode ui
• 1 rijpe avocado
• 1 teentje look
• 2 eetlepels limoensap
• Verse koriander
• 1 theelepel komijn
• 1 eetlepel tomatenpasta
• Chili vlokjes
• Olijfolie – peper – zout 



• Plet de kikkererwten met een vork, 
voeg peper zout en tabasco toe en een 
eetlepel Griekse yoghurt.

• Meng dit geheel onder mekaar.
• Snij je avocado en leg deze schijfjes op 

je brood. Smeer daarna je 
kikkerwtensalade hierover.

• Voeg de rucola toe en leg je volgende 
sneetje proteinebrood er op,

• Proteïnebrood
• 1blikje kikkererwten
• ½ avocado
• Rucola
• Griekse yoghurt
• Tabasco

1 15



• Pel en snipper de ui en hak de knoflook en de 
rode peper (zonder zaadjes) fijn. Bak dit kort 
eventjes in een beetje olijfolie in de pan.

• Voeg de komijn, het gerookte paprikapoeder en 
de gewone paprikapoeder toe en bak mee.

• Snijd de paprika’s in blokjes en voeg deze toe in 
de pan. Bak rondom aan.

• Voeg nu een blikje tomatenblokjes toe. Vul 
hetzelfde blikje met water en doe dit ook mee 
in de pan.

• Voeg de linzen, de uitgelekte maïs en 
kidneybonen bij de tomatensaus.

• Kook de linzen chili in ongeveer 20 –
25 minuten gaar. De chili is klaar als de linzen 
goed gaar zijn. De enige manier om dit te testen 
is door te proeven.

• Breng de chili sin carne op smaak met wat zout, 
peper en Chili vlokjes (en eventueel een heel 
klein beetje kaneel).

• Garneer de linzen chili eventueel met een lepel 
yoghurt, stukjes avocado en wat verse 
peterselie.

• Serveer eventueel met een klein stukje 
brood/naanbrood/pitabrood/...

2 personen 35

• 1 rode puntpaprika
• 200 gr tomatenblokjes 

(uit blik)
• 200ml water
• 75gr rode linzen
• 80gr maïs 
• 80gr kidneybonen 
• 1 ui
• 2 teentjes knoflook
• ½ rode peper
• Handje peterselie
• 1 tl komijn
• 1 tl paprikapoeder
• Chili vlokjes
• Olijfolie – peper – zout 



• Smeer de kruidenkaas over de 
wrap. 

• Leg de schelletjes kippenwit 
hierop. 

• Snij de komkommer in reepjes en 
voeg toe samen met de rucola.

• Oprollen en voila

• Volkoren wraps
• Kruidenkaas
• Kippenwit
• Rucola
• ½ komkommer

1 5



• Was de groenten en kruiden grondig en 
droog ze even met wat keukenpapier

• Maak de groenten schoon (verwijder schil 
van de ui en zaadlijst van de paprika)

• Verwijder het harde gedeelte van de 
tomaten en snij ze in gelijkmatige blokjes, 
Snij vervolgens de komkommer en paprika

• Halveer de olijven en snij de ui in dunne 
ringen en voeg toe aan de kom

• Hak de munt en peterselie fijn en voeg dit 
toe bij de groenten

• Kruid met peper en zout en snij de feta in 
blokjes en voeg toe in de kom

• Doe in een kommetje 3 eetlepels olijfolie, 
oregano en 2 eetlepels rode wijn azijn

• Klop met behulp van een garde beide op tot 
een loperige dressing

• Voeg dit toe aan de groenten en meng alles 
grondig

4

• 200 gram Griekse feta
• 4 tomaten
• 1/2 komkommer
• 100 gram pitloze zwarte 

olijven
• 1 rode ui
• 1 groene paprika
• 2 eetlepels rode wijnazijn
• ½ theelepel gedroogde 

oregano
• 2 takjes verse munt
• 1 takje verse peterselie
• Olijfolie – peper – zout

30



• Doe de tofu in een handdoek en zet er een zware 
pan/pot op. Zo kan het vocht er zo goed mogelijk 
uitlopen.

• Doe ondertussen 3 eetlepels sojasaus, 1 teentje 
look (geperst) en Chili vlokjes/poeder in een kom 
en meng onder elkaar.

• Na 15-20min mag je de tofu in blokjes snijden 
(grootte +- 1 op 1 cm op gevoel) en de blokjes 
toevoegen aan de kom met je saus. Zorg dat alle 
blokjes goed bedekt zijn met het mengsel en laat 
dan even staan zodat de smaken in de tofu 
kunnen trekken.

• Snij de paprika in fijne reepjes, rasp de wortelen 
en snij ook de rode kool in fijne reepjes.

• Kook de rijst zoals vermeld op de verpakking.
• Verwarm ondertussen je olijfolie in een (wok)pan 

voor je groentjes & in een andere pan ook een 
beetje olijfolie verwarmen om je tofu in te 
bakken. Doe al je groentjes in de pan (paprika, 
rode kool, wortel, edamame boontjes) en voeg na 
een paar minuutjes eventueel kruiden naar smaak 
toe (peper, zout, komijn, Chili poeder, 
uienpoeder).

• Bak je tofu in een pan, zorg dat deze mooi bruin 
en knapperig wordt. Als de tofu bijna klaar is kan 
je er nog wat sesamzaad over strooien.

2 personen 25

• 3 eetlepels sojasaus
• 1 teentje knoflook
• Chili vlokjes (op gevoel)
• Tofu 325gr
• Sesamzaadjes
• 1 gele paprika
• 1/4 rode kool
• 2 wortelen
• 130gr edamame bonen 

(of andere groene bonen)
• Komijn
• Peper & zout
• Uienpoeder
• Rijst



• Leg de kip op de wafel
• Kruid naar keuze
• Snij de tomaatjes en leg ze hierop;
• De mozarrella erover en dan 8 

minuten in de oven op 180°c

1 5

• Rijstwafel of maiswafel
• Pulled chicken
• Kruiden naar keuze
• Kerstomaatjes
• Geraspte mozzarella



• Verwarm de oven op 220 graden. 
• Snijd de paprika & de courgette in 

kwarten of blokjes. Meng op een 
bakplaat de paprika en de courgette met 
een beetje olijfolie. Dek af en rooster 
voor 30’.

• Breng water aan de kook voor de 
spaghetti. Pers de look, snipper de ui, hak 
de basilicum en snijd de halloumi in 
plakken. 

• Kook de spaghetti wanneer het water 
kookt. 

• Fruit de knoflook samen met de ui en 
blus met balsamico-azijn & de passata, 
laat 8’ pruttelen.

• Pureer de geroosterde paprika & voeg 
deze samen met de courgette bij de 
passata.

• Bak als laatste de halloumi & voeg alles 
samen. 

2 personen 50

• 2 Paprika’s 
• 1 ui
• 200gr halloumi
• 200gr passata
• 1 courgette
• 1 teentje look
• 5gr basilicum
• 180gr volkoren spaghetti
• Olijfolie
• Peper en zout
• 2tl balsamico azijn



• Kook de zoete aardappel.
• Snij de ui in kleine stukjes.
• Plaats deze in een kommetje, voeg 

de kikkererwten toe. Snij ook de 
feta in kleine stukjes en voeg deze 
toe. Pers de halve citroen uit over 
het kommetje en een scheut 
olijfolie ook. Meng deze onder 
mekaar.

• Hol de zoete aardappel een beetje 
uit en voeg de salade toe in de 
aardappel

1 20

• Kleine zoete aardappel
• Blokje feta
• Blikje kikkererwten
• 1 rode ui
• Olijfolie
• Peper en zout
• ½ citroen



• Verwarm de oven op 200 graden. Pers de 
look en meng de helft hiervan met de 
yoghurt, voeg peper en zout toe. 

• Snijd de komkommer, de tomaat & de ui 
(in halve ringen). 

• Fruit de overige look in een pan met de 
ui, voeg de tomatenpuree toe en laat 1’ 
koken.

• Verdeel de naanbroden over een 
bakplaat, besmeer met tomatensaus & 
beleg ze met de veggie kebab en de 
geraspte kaas. 

• Meng in een kom de komkommer, 
tomaat, de yoghurt, olijfolie, wat rode ui 
& ijsbergsla. 

• Verdeel de naanpizza’s en serveer met 
salade.

2 personen 25

• 2 teentjes look
• 1 komkommer
• 1 ui
• 2 naanbrood
• 50gr geraspte light kaas
• 100gr magere yoghurt
• 1 blik tomatenpuree
• 160gr veggie kebab
• 50gr ijsbergsla



• Griekse yoghurt
• 1 maaltijdreep
• Frambozen

Snij de maaltijdreep in stukjes voeg deze toe 
in je yoghurt en toppen met frambozen.



• Verwarm de oven op 220 graden. Schil de 
zoete aardappel en snijd in dunne plakjes 
die je verdeelt over het bakpapier. 
Besprekel met olijfolie en breng op smaak 
met peper en zout. Bak de plakken 25’. 

• Snipper de ui, pers de look, snijd de appel in 
kleine stukjes & scheur de spinazie klein. 
Spoel de kikkererwten af en laat uitlekken.

• Verhit wat olijfolie in een pan, bak de ui en 
de look, voeg de appel en de rode 
puntpaprika toe en laat 8’ bakken. Voeg als 
laatste de kikkererwten toe aan de pan en 
haal de spinazie erdoor. 

• Verdeel de zoete aardappel over de borden, 
schep de groenten en de kikkererwten 
erover. 

• Werk af met amandelen, citroensap & skyr.

2 personen 40

• 300 gr zoete aardappel
• 1 teentje look
• 2 puntpaprika’s
• 1 blik kikkererwten
• 20gr amandelen
• 1 ui
• ½ appel
• 200gr spinazie
• ½ citroen
• 80gr skyr



Aloë
Thee
Shake met PDM

Aloë
Thee
Shake met PDM

Aloë
Thee
Shake met PDM

Aloë
Thee
Shake met PDM

Shake of
Hartige maaltijdsoep

Shake of
Cloud bread

Shake of
Idiot sandwich

Shake of
Hartige wafel

Spinazie gevulde 
portobello’s

Gezonde bolognaise FITCOOKING Superomelet



Aloë
Thee
Shake met PDM

Aloë
Thee
Shake met PDM

Aloë
Thee
Shake met PDM

Shake of
Quinoasalade

Shake of
Groentewok

Shake of
Lenterolletjes

Goulash met bloemkoolrijst Pittige kipburgers
Speltsalade met venkel en pompoen



ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

• 300 g pompoen, geschild, van pitten ontdaan 
en in blokjes gesneden 

• 4 eetlepels olijfolie 
• Fleur de sel
• Zwarte peper 
• 150g warmoes (snijbiet) fijngesneden 
• 4 eieren, losgeklopt 
• 100 g feta, verbrokkeld 
• 200 g groene of zwarte Du Puy-linzen, gekookt

• 1 ui, gesnipperd 
• 2 teentjes knoflook, geperst 
• 350 g extra mager rundergehakt 
• 225 g kleine champignons, in dunne plakjes
• 1 groene paprika, in stukjes 
• 1 middelgrote wortel, in kleine stukjes 
• 1 courgette, geraspt 
• 1 blikje (400 g) tomatenstukjes 
• 2 el tomatenpuree
• 2,5 dl runderbouillon 
• 1 tl worcestersaus 
• 1 laurierblaadje 
• 1 ti gedroogde Italiaanse kruiden 
• Zout en zwarte peper

• 2 grote portobello's, alleen de 
hoeden, schoongeveegd 

• Olijfolie 
• Zout en zwarte peper 
• 1 banaansjalot in dunne ringen
• 1 teentje knoflook, gehakt 
• 100 g diepvriesspinazie, ontdooid 
• 1 middelgrote tomaat, ontveld en 

fijngehakt
• 1 el gehakte verse peterselie
• 2 el geraspte Parmezaanse kaas

• 250ml haver melk
• 2 scheppen hartige maaltijdsoep

• 3 eieren 
• 3 eetlepels cottage cheese
• ¼ theelepel bakpoeder
• 1 theelepel honing

• 1 rode paprika
• Kruidenkaas
• Kippenwit
• Ijsbergsla

• 2 lepels yoghurt
• 2 scheppen vanille shake 
• 1 ei 
• 1 schep PDM
• Gerapte mozzarella

Beleg:
• Rucola – mozzarella – tomaat 

ZIE FACEBOOK GROEP



ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

• 2-3 venkelknollen, boven- en onderkant eraf (bewaar het 
groen als dat eraan zit) 

• 4-5 el olijfolie 
• 1 kleine flespompoen (ongeveer 600 g) 
• 1 teentje knoflook, fijngesneden
• 50g walnoten 
• 200 g spelt of parelgort, afgespoeld
• Sap van een halve citroen 
• 20 g Parmezaanse, harde geiten- of andere harde kaas met 

volle smaak, geraspt, plus extra voor erbij
• Klein handje peterselie, grof gesneden
• Zeezout en versgemalen zwarte peper

• 200 g kipgehakt 
• 1 el versgeraspte gember 
• 1 teentje knoflook, geperst 
• 1 el gehakte verse koriander 
• 1 el geraspte rode ui 
• 3/4 tl garam masala
• 1/2 tl komijn poeder 
• 1/2 tl citroensap 
• ½ à 1 groene chilipeper, zonder zaad en fijngehakt (naar keuze)
• Zout en peper, naar smaak
• 2 portobello's, alleen de hoeden, schoongeveegd 
• Olijfolie 
• 2 grote plakken tomaat
• 2 grote ringen rode ui

• 2 paprika’s
• 400gr rundsstoofvlees
• Look
• Ui
• Blik tomaten
• Zout en peper
• Laurierbladen
• Bloemkoolrijst

• 120 gr quinoa
• 240 ml groentebouillon
• ½ broccoli in roosjes
• 1 kleine courgette
• 3 plakjes geitenkaas
• Handvol kerstomaatjes gehalveerd
• 1 el amandelen geroosterd

• 600 gr groenten naar keuze (wortelen, champignons, venkel, 
courgette, …)

• 100 gr feta
• 1 handvol bladpeterselie
• Optioneel: vis of vlees

• Dressing: 2 el wittewijnazijn, 2 tl honing, 4 el olijfolie, 1 lente-
ui, 1 el tomatenconcentraat, sap van ½ limoen, 2 teentjes 
knoflook

• 150 gr kipfilet
• 4 rijstvellen
• ½ mango in reepjes
• 1 grote wortel in dunne reepjes
• 1 rode paprika in reepjes
• Verse munt en/of koriander gehakt

• Saus: 4el sojasaus, 1 el sesamolie, 1 el limoensap, ½ honing, ¼ 
chilipeper, 1 teen knoflook



•
2  speltwafels (of maiswafel), tomatensalsa (tomaatjes, basilicum kruiden, peper, beetje olijfolie, look 
& sjalotjes. Allemaal snijden en bij elkaar mengen), beleggen op de crackers en afwerken met een 
gekookt eitje (tip: eigeel weglaten) 

•
4-6 surimi sticks, gekookt eitje en enkele kerstomaatjes – samen pletten en kruiden

•
2 Wasa cracker  (lichtgewicht) met ¼ avocado, citroensap, kruiden, tomaatje en afwerken met rucola 

•
Humus natuur met allerlei rauwkost groenten (wortel, komkommer, paprika, bloemkool,..)

•
plakjes komkommer, tonijn in eigen nat mengelen met cottage cheese en afkruiden

•
2 Wasa cracker (lichtgewicht) met 2 plakjes gerookte zalm in stukjes + cottage cheese en eronder 
mengelen met granaat appel pitten

•
Groot slablad + gebakken kipblokjes of kipreepjes (+/- 80 gram) en afwerken met extra groentjes

• : Half potje cottage cheese, 10 gram ongezouten nootjes en granny smith appel 

(appel snijden, allemaal onder elkaar mengelen en afwerken met kruiden naar keuze)



• Voeg de scheppen toe aan de melk en 
goed schudden.

• Warm deze daarna op in een pannetje 
en voeg eventueel pijpajuin toe.

• 250ml haver melk
• 2 scheppen hartige 

maaltijdsoep



• Verwarm de grill voor op matig hoog. 
Bestrijk de portobello hoeden rondom 
met olijfolie en bestrooi ze met zout en 
peper. 

• Grill ze 5 minuten per kant, of tot ze net 
gaar zijn. Haal ze onder de grill vandaan 
en zet ze apart. 

• Vet een koekenpan in met olie en zet 
hem op laag tot matig vuur. Bak de sjalot 
in 7-8 minuten zacht. Voeg de knoflook 
toe en bak hem 1 minuut mee. 

• Doe de spinazie in een vergiet en knijp er 
zoveel mogelijk vocht uit. Doe hem 
samen met de tomaat in de koekenpan. 
Bak alles nog 2 minuten. 

• Neem de pan van het vuur en voeg zout 
en peper toe. 

• Roer de peterselie erdoor. Laat het 
mengsel een paar minuten afkoelen en 
vul dan de portobellohoeden ermee, 
zonder het te stevig aan te drukken.

• Bestrooi ze met de Parmezaan en grill ze 
2-3 minuten tot de kaas goudbruin ziet

2 personen 25

• 2 grote portobello's, 
alleen de hoeden, 
schoongeveegd 

• Olijfolie 
• Zout en zwarte peper 
• 1 banaansjalot in dunne 

ringen
• 1 teentje knoflook, 

gehakt 
• 100 g diepvriesspinazie, 

ontdooid 
• 1 middelgrote tomaat, 

ontveld en fijngehakt
• 1 el gehakte verse 

peterselie
• 2 el geraspte 

Parmezaanse kaas



• Verwarm de oven voor op 180°C
• Splits de eieren en bewaar het eigeel 

in een andere kom dan het eiwit.
• Klop de eiwitten met het bakpoeder 

volledig in een kom. Zorg dat het eiwit 
zo stijf is dat er een mooie punt aan je 
garde blijft hangen. Workout!!

• Klop het eigeel in een andere kom op 
met de cottage cheese en de honing.

• Voeg het eigeelmengsel langzaam toe 
aan het opgeklopte eiwit. En dan in 
wolkjes verdelen op bakpapier op een 
bakplaat.

• 10 minuten in de oven op 180 °C tot 
het goudgeel bruin gebakken is.

• 3 eieren 
• 3 eetlepels cottage 

cheese
• ¼ theelepel bakpoeder
• 1 theelepel honing



• Vet een pan in met vetarme bakspray en 
bak de ui op matig tot laag vuur in 7-8 
minuten zacht. Voeg de knoflook toe en 
bak hem 1 minuut mee. Doe het gehakt 
erbij en zet het vuur op matig tot hoog. 
Bak het gehakt al roerend rul en bruin. 

• Roer de champignons erdoor en bak ze 2-
3 minuten mee. 

• Voeg dan alle overige ingrediënten toe 
en een beetje zout en peper. Breng het 
mengsel aan de kook. 

• Zet het vuur laag en laat de saus zo'n 30 
minuten koken, tot hij is ingedikt. 

• Voeg een beetje water toe als de saus te 
dik wordt en naar smaak nog wat zout en 
peper.

2 personen 35

• 1 ui, gesnipperd 
• 2 teentjes knoflook, 

geperst 
• 350 g extra mager 

rundergehakt 
• 225 g kleine champignons, 

in dunne plakjes
• 1 groene paprika, in 

stukjes 
• 1 middelgrote wortel, in 

kleine stukjes 
• 1 courgette, geraspt 
• 1 blikje (400 g) 

tomatenstukjes 
• 2 el tomatenpuree
• 2,5 dl runderbouillon 
• 1 tl worcestersaus 
• 1 laurierblaadje 
• 1 ti gedroogde Italiaanse 

kruiden 
• Zout en zwarte peper



• Snij de paprika in 2 en haal de pitten 
eruit.

• Beleg met kruidenkaas aan beide 
kanten en dan het kippenwit en sla.

• Deze helften op mekaar leggen en 
klaar.

• 1 rode paprika
• Kruidenkaas
• Kippenwit
• Ijsbergsla



• Roer alles door elkaar 
• Bak af in het wafel ijzer

Optioneel : 
Beleg met sla, mozzarella en tomaat 

• 2 lepels yoghurt
• 2 scheppen vanille shake 
• 1 ei 
• 1 schep PDM
• Gerapte mozzarella

Beleg:
• Rucola – mozzarella –

tomaat 



• Verwarm de oven voor op 200 °C. 
Verdeel de blokjes pompoen over een 
bakplaat, druppel er 1 eetlepel olijfolie 
over en breng op smaak met zout en 
peper. 

• Zet de bakplaat 30 minuten in de oven 
totdat de pompoen gaar is. 

• Verwarm in een koekenpan met een 
doorsnede van 20 cm 1 eetlepel olijfolie 
en laat daarin de warmoes slinken. Breng 
op smaak met zout en peper. 

• Doe de warmoes in een kom, laat even 
afkoelen voordatje alle overige 
ingrediënten, waaronder de pompoen, 
erbij doet. 

• Maak de koekenpan schoon, verwarm de 
rest van de olijfolie erin en giet het ei-
groentemengsel erin om de omelet te 
maken. Laat deze op matig vuur bakken 
totdat hij aan de onderkant goudbruin is 
en aan de bovenkant gestold. 

• Laat de omelet op een bord glijden en 
serveer hem meteen.

2 personen 40

• 300 g pompoen, 
geschild, van pitten 
ontdaan en in blokjes 
gesneden 

• 4 eetlepels olijfolie 
• Fleur de sel
• Zwarte peper 
• 150g warmoes 

(snijbiet) fijngesneden 
• 4 eieren, losgeklopt 
• 100 g feta, 

verbrokkeld 
• 200 g groene of 

zwarte Du Puy-linzen, 
gekookt



• Kook de quinoa gaar in 12 minuten in de 
groentebouillon

• Meng 3 eetlepels olijfolie met peper en 
zout

• Stoof de broccoli aan in de pan met een 
klein scheutje olijfolie. Voeg de marinade 
toe. 

• Voeg de courgette toe en stoof beetgaar
• Meng de quinoa met de groenten en 

werk af met stukjes geitenkaas, 
tomaatjes, amandelen en eventueel 
verse kruiden zoals koriander, peterselie 
of munt. 

2 personen 25

• 120 gr quinoa
• 240 ml groentebouillon
• ½ broccoli in roosjes
• 1 kleine courgette
• 3 plakjes geitenkaas
• Handvol kerstomaatjes 

gehalveerd
• 1 el amandelen 

geroosterd



• Snij de ui & look en fruit ze in olijfolie.
• Voeg het rundsstoofvlees toe. 
• Voeg de gesneden paprika's toe en het 

blik tomaten.
• Kruiden met zout en peper en laurier.
• Laat 1uur pruttelen.

• Kook de bloemkoolrijst.

2 personen 80

• 2 paprika’s
• 400gr rundsstoofvlees
• Look
• Ui
• Blik tomaten
• Zout en peper
• Laurierbladen
• Bloemkoolrijst



• (Optioneel: bak vis of vlees om eraan toe 
te voegen)

• Doe alle ingrediënten van de dressing in 
de wokpan met 60ml water en laat 10 
min trekken op laag vuur

• Snijd ondertussen de groenten in partjes. 
• Giet dressing uit de pan en houd apart
• Wok de groenten in dezelfde pan, 

hardste groenten eerst, met peper en 
zout

• Giet de dressing terug in de pan als de 
groenten beetgaar zijn (en eventueel vis 
of vlees) 

• Serveer met feta en afwerken met 
peterselie

2 personen 30

• 600 gr groenten naar 
keuze (wortelen, 
champignons, venkel, 
courgette, …)

• 100 gr feta
• 1 handvol bladpeterselie
• Optioneel: vis of vlees

• Dressing: 2 el 
wittewijnazijn, 2 tl 
honing, 4 el olijfolie, 1 
lente-ui, 1 el 
tomatenconcentraat, sap 
van ½ limoen, 2 teentjes 
knoflook



• Verwarm de grill voor op matig tot hoog. 
Doe alle ingrediënten voor de burger in 
een kom en kneed ze met uw handen 
door elkaar. Vorm er twee burgers van en 
laat ze 30 minuten in de koelkast 
opstijven. 

• Bestrijk de portobellohoeden rondom 
met wat olie en bestrooi ze met zout. 
Grill ze 5 minuten per kant, of tot ze net 
gaar zijn. Haal ze onder de grill vandaan 
en houd ze warm. 

• Bak de burgers onder af en toe keren 7-8 
minuten per kant onder een matig hete 
tot hete grill, tot ze gaar zijn. Leg ze op de 
twee portobellohoeden en leg er een 
plak tomaat en een uiring op.

2 personen 25

• 200 g kipgehakt 
• 1 el versgeraspte gember 
• 1 teentje knoflook, 

geperst 
• 1 el gehakte verse 

koriander 
• 1 el geraspte rode ui 
• 3/4 tl garam masala
• 1/2 tl komijn poeder 
• 1/2 tl citroensap 
• ½ à 1 groene chilipeper, 

zonder zaad en fijngehakt 
(naar keuze)

• Zout en peper, naar 
smaak

• 2 portobello's, alleen de 
hoeden, schoongeveegd 

• Olijfolie 
• 2 grote plakken tomaat
• 2 grote ringen rode ui



• Bak de reepjes kip met peper en zout in 
de pan

• Neem een grote kom met lauw water. 
Week een rijstvel in het water tot het 
zacht is. Leg dit op een keukenhanddoek 
en leg de reepjes kip, mango, wortel en 
paprika er in horizontale richting op. 
Voeg nog wat verse munt en/of koriander 
toe. Vouw de onderkant van het rijstvel 
naar binnen, zijkanten dicht en rol op. 
(Herhaal dit met andere rijstvellen). 

• Meng alle ingrediënten voor de dipsaus

2 personen 30

• 150 gr kipfilet
• 4 rijstvellen
• ½ mango in reepjes
• 1 grote wortel in dunne 

reepjes
• 1 rode paprika in 

reepjes
• Verse munt en/of 

koriander gehakt

• Saus: 4el sojasaus, 1 el 
sesamolie, 1 el 
limoensap, ½ honing, ¼ 
chilipeper, 1 teen 
knoflook



• Verwarm de oven voor op 190 °C / gasstand 5. Schil 
en halveer de pompoen en schraap er met een 
lepel de zaden uit. Snijd in stukken van 1,5 cm en 
verdeel deze over een grote braadslede. Sprenkel 
er 2 el olijfolie op smaak met peper en zout. Roer 
even door, zodat de pompoen met de olie bedekt 
is. Zet in de oven. 

• Snijd intussen de venkel in de lengte in 6 tot 8. 
Voeg na 15 minuten de venkel en de knoflook aan 
de braadslede toe en roer even door met een extra 
el olie. Laat 20 minuten in de oven staan tot de 
groenten zacht zijn. Strooi de walnoten erover en 
zet nog 8-10 minuten in de oven. Nu zouden de 
groenten gaar en gekaramelliseerd moeten zijn en 
de walnoten licht geroosterd en geurend. 
Als je dit als koude salade wilt opdienen, laat dan de 
groenten helemaal afkoelen; als je de salade warm wilt 
eten, kun je de groenten direct uit de oven door de spelt 
roeren. 

• Kook de spelt (of parelgort) terwijl de groenten in 
de oven staan in ruim, gezouten water tot ze gaar 
zijn, maar nog wel een bite hebben. 
Bij spelt duurt dit ongeveer 20 minuten (bij parelgort iets 
langer). 

• Giet af en laat wat afkoelen. Roer de gebakken 
groenten, walnoten en olie uit de braadslede 
erdoor, de rest van de olijfolie, het citroensap, de 
kaas, peterselie en het venkelgroen. Proef en breng 
op smaak met zout en peper. Schaaf er wat extra 
kaas over en dien warm of koud op. 

2 personen 25

• 2-3 venkelknollen, 
boven- en onderkant 
eraf (bewaar het groen 
als dat eraan zit) 

• 4-5 el olijfolie 
• 1 kleine flespompoen 

(ongeveer 600 g) 
• 1 teentje knoflook, 

fijngesneden
• 50g walnoten 
• 200 g spelt of parelgort, 

afgespoeld
• Sap van een halve 

citroen 
• 20 g Parmezaanse, 

harde geiten- of andere 
harde kaas met volle 
smaak, geraspt, plus 
extra voor erbij

• Klein handje peterselie, 
grof gesneden

• Zeezout en 
versgemalen zwarte 
peper



Aloë
Thee
Shake met PDM

Aloë
Thee
Shake met PDM

Aloë
Thee
Shake met PDM

Aloë
Thee
Shake met PDM

Shake of
Luchtige eimuffins

Shake of
Buffelmozzarella

Shake of
Poke Bowl

Shake of
Spelttoast

Snelle witloofrolletjes Kalkoenfilet met 
witte kool

FITCOOKING Sla wraps met 
kippengehakt



Aloë
Thee
Shake met PDM

Aloë
Thee
Shake met PDM

Aloë
Thee
Shake met PDM

Shake of
Salade scampi

Shake of
Witte asperges

Shake of
Kruidenomelet

Volkorenpasta met pesto Gevulde puntpaprika Zalmtaco’s



• 1 sjalot
• 1 teentje knoflook
• 2 prei
• 1 rode paprika
• 300gr kalkoenfilet
• 100gr gesneden witte kool
• Provençaalse kruiden
• Platte peterselie
• 3 sneetjes zipkaas
• 1 blaadje laurier
• Peper – zout 

• 4 witloof stronken
• 8 schellen kipfilet
• 1 bloemkool
• 100gr geraspte 

mozzarella
• Peper – zout 
• Nootmuskaat

• 100 gram volkorenrijst
• 1 stuk rammenas
• 2 wortelen
• 2 stengels lente-ui
• Sojasaus 
• ½ limoen
• 1 koffielepel honing
• 1 stukje gember
• 1 teentje knoflook
• 1 rode chili peper
• 20 gram pindanoten
• 300 gram kippengehakt
• 1 romeinse sla
• ½ el kokosbloesem

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE
PDM OF PPP

• 3 eieren
• 250gr platte kaas
• 1 sjalotje fijngehakt
• 10 zongedroogde tomaten
• Verse bieslook fijngesnipperd
• 1 kleine courgette

• + salade naar keuze/ gourmet 
tomatensoep

• 1 rode paprika in reepjes
• 1 zakje trostomaatjes
• 2 gele nectarines in partjes
• 70 gr rucola
• 250 gr buffelmozzarella
• 2 el pijnboompitten geroosterd

• Kruidenolie: 
4 el olijfolie, ½ basilicum, ½ handvol verse 
munt, 1 el citroensap

• 150 gr edamameboontjes (diepvries)
• 1 avocado
• Sap van citroen
• 100 gr gerookte zalm in snippers
• 8 radijzen in kwartjes
• 8 kerstomaatjes gehalveerd
• 1 lente-ui in fijne ringetjes
• ½ mango in stukjes, 
• 2 el sesamzaadjes
• Quinoa
• Dressing: 

2 el citroensap, 2 el water, snufje cayennepeper, 
zout, ½ teentje knoflook, 1 tl honing.

• 2 eieren
• 1 avocado
• 1 el Griekse yoghurt
• Sap van een limoen
• Mespunt pittige mosterd
• Verse bieslook
• 4 volkoren spelttoasts of volkoren crackers

ZIE FACEBOOK GROEP



• 100 gr volkoren pasta
• 1 teentje knoflook
• 300 kerstomaten
• 100 gr spinazie
• 75 gr ricotta
• 75 gr verse pesto
• Chilivlokken
• Peper en zout

• 2 witloof stronken
• 2 rode puntpaprika’s
• Provençaalse kruiden
• 300 gram biefstuk
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• Verse basilicum
• 1 mozzarella bol
• Jonge sla
• 1 el balsamicoazijn
• Peper en zout

• 300 gram zalmfilet
• Barbecue kruiden
• 1 avocado
• 1 sinaasappel
• 2 stengels lente-ui
• 100 gr gesneden rode kool
• 4 kleine volkoren wraps
• Peper en zout

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

ALOE THEE SHAKE 
PDM OF PPP

• 1 handvol cashewnoten
• 1 mango in stukken
• Sap ½ limoen
• 1 el witte wijn azijn
• ½ el madras currypoeder
• Cayennepeper
• 16 scampi’s
• ½ fijngehakt uit, 1/3 komkommer in stukjes, 
• 100 gr veldsla, 1 handvol verse munt

• 12 witte asperges
• Sap van citroen
• 50 ml witte wijn
• 2 eidooiers
• ½ tl mosterd
• Cayennepeper
• Verse peterselie
• 60gr grijze garnalen
• 2 sneden gerookte zalm

• 2 handenvol spinazie
• 4 eieren
• 25gr Parmezaanse kaas
• 1 handvol verse tuinkruiden
• 1 avocado
• Scheutje citroensap



•
1 proteïnereep smelten, stuk of 5 aardbeien indraaien en in de frigo bewaren. Dan 100gr Griekse 
yoghurt + de aardbeitjes + gehakte nootjes

•
½ wrap insmeren met zonnebloemolie in de oven en in de gaten houden. Bestrooi deze met jouw 
favoriete kruiden  en dit met een lekker dip of rauwkost

•
2 tot 3 el Griekse yoghurt (afhankelijk fruit/groente) bevroren fruit/groente toevoegen + 1 schep 
pro20 goed blenden (extra ijsblokken naar smaak)

•
Cottage cheese kruiden, kleine stukjes wortel toevoegen voor de crunch en deze op een cracker 
smeren

•
30gr feta in blokjes, watermeloen in blokjes doen deze doormengen en daar wat blaadjes munt bij 
toevoegen

•
½ maaltijdreep blenden en dit samen voegen tot een bodem. Platte kaas erop en wat gebakken 
appeltjes

•
Surimi fijn snijden en mengen door cottage cheese dit op plakjes (gegrilde) komkommer en dit erop 
toevoegen en dresseren met cherry tomaatjes.



• Verwarm de oven om 180 gr
• Roer de eieren met platte kaas en kruid 

met peper en zout
• Voeg sjalotje, stukjes zongedroogde 

tomaten, bieslook toe en meng
• Snijd 6 dunne schillen van de courgette 
• Rol de plakken courgette op en duw ze 

tegen de rand van het muffinvormpje 
Overgiet met het beslag en bak 30 min in 
de oven

• Serveer met een salade of met een kom 
gourmet tomatensoep

2 personen 30

• 3 eieren
• 250gr platte kaas
• 1 sjalotje fijngehakt
• 10 zongedroogde 

tomaten
• Verse bieslook 

fijngesnipperd
• 1 kleine courgette

• + salade naar keuze/ 
gourmet tomatensoep



• Zet de oven aan op 180°
• Kook de witloof en de bloemkool af
• Laat de witloof uitlekken
• Doe de bloemkool in een blender en voeg de 

helft van de kaas, nootmuskaat peper en 
zout toe

• Wikkel de kipfilet rond de witloofstronken
• Bedek met de witte saus
• Strooi de rest van de kaas erover en zet in de 

oven tot de kaas gesmolten is 

2 personen 15

• 4 witloof stronken
• 8 schellen kipfilet
• 1 bloemkool
• 100gr geraspte 

mozzarella
• Peper – zout 
• Nootmuskaat



• Verwarm de oven om 200 graden
• Leg de reepjes paprika op de bakplaat 

met bakpapier. Besprenkel met olijfolie 
en kruid met peper en zout. Bak 20 min 
in de oven. Voeg de laatste 10 minuten 
de nectarines en tomaatjes toe. 

• Maak de kruidenolie door alles samen te 
mixen. Kruid af met zwarte peper en 
snufje zout. 

• Serveer met rucola, paprika, tomaatjes, 
nectarines, mozzarella, kruidenolie en 
pijnboompitten. 

• Giet wat jus van de groenten en 
nectarines over de salade. 

2 personen 30

• 1 rode paprika in reepjes
• 1 zakje trostomaatjes
• 2 gele nectarines in 

partjes
• 70 gr rucola
• 250 gr buffelmozzarella
• 2 el pijnboompitten 

geroosterd

• Kruidenolie: 
4 el olijfolie, ½ basilicum, 
½ handvol verse munt, 1 
el citroensap



• Snij de sjalot en knoflook fijn. Snij de prei 
in ringen en de paprika in reepjes

• Leg de kalkoenfilet tussen foliepapier en 
rol met de deegrol plat (dun lapje van 0,5 
cm)

• Doe een scheutje olijfolie in de pan en 
fruit de sjalot en de knoflook met de 
witte kool en de prei gedurende 2-3’

• Voeg de paprika en laurier toe en kruid 
met de Provençaalse kruiden, platte 
peterselie zout en peper. Roerbak 
gedurende 5-8’ tot de groenten beetgaar 
zijn.

• Kruid de kalkoenfilet met peper en zout 
en bak in de pan. Beleg de kalkoen met 
een sneetje kaas en doe de groenten 
bovenop.

• Serveer de kalkoenfilet met de gesmolten 
kaas en extra bladpeterselie. 

2 personen 15

• 1 sjalot
• 1 teentje knoflook
• 2 prei
• 1 rode paprika
• 300gr kalkoenfilet
• 100gr gesneden witte 

kool
• Provençaalse kruiden
• Platte peterselie
• 3 sneetjes zipkaas
• 1 blaadje laurier
• Peper – zout 



• Kook de Quinoa in 12 min
• Kook de boontjes in 3 min
• Spoel beiden meteen onder koud water
• Snijd de avocado in plakjes en besprenkel 

met citroensap
• Verdeel de ingrediënten over de bowl en 

werk af met zout en sesamzaadjes
• Meng alle ingrediënten voor de dressing 

2 personen 20

• 150 gr edamameboontjes
(diepvries)

• 1 avocado
• Sap van citroen
• 100 gr gerookte zalm in 

snippers
• 8 radijzen in kwartjes
• 8 kerstomaatjes 

gehalveerd
• 1 lente-ui in fijne ringetjes
• ½ mango in stukjes, 
• 2 el sesamzaadjes
• Quinoa
• Dressing: 

2 el citroensap, 2 el water, 
snufje cayennepeper, 
zout, ½ teentje knoflook, 
1 tl honing.



• Kook de eieren hard in 10 minuten. Spoel 
meteen met koud water om het pellen te 
vergemakkelijken

• Plet de avocado met de yoghurt, 
limoensap en voeg de mosterd toe. Kruid 
met peper en zout

• Prak de gekookte eieren met vork grof, 
voeg ze toe aan avocadomengsel met 
bieslook

• Serveer met de spelttoast

2 personen 15

• 2 eieren
• 1 avocado
• 1 el Griekse yoghurt
• Sap van een limoen
• Mespunt pittige 

mosterd
• Verse bieslook
• 4 volkoren spelttoasts of 

volkoren crackers



• Laat de rijst gaar koken
• Schil de rammenas en de wortel en schil 

daarna met de dunschiller in lange 
slierten.

• Hak de lente-ui in fijne ringetjes
• Dressing : sojasaus + sap van limoen + 

honing + kokosbloesemsuiker + 1el 
olijfolie + 1koffielepel geraspte gember + 
knoflook + chilipeper fijn gesneden

• Doe in een grote kom de wortel, 
rammenas en groen van de lente-ui en de 
dressing.

• Rooster de pindanoten (zet apart)
• Bak het wit van de lente-ui samen met 

het kippengehakt in de pan. (niet te hard 
prakken en kruiden met peper en zout)

• Haal een paar bladeren van de romeinse 
sla en vul ze met de rijst en kippengehakt 

2 personen 30

• 100 gram volkorenrijst
• 1 stuk rammenas
• 2 wortelen
• 2 stengels lente-ui
• Sojasaus 
• ½ limoen
• 1 koffielepel honing
• 1 stukje gember
• 1 teentje knoflook
• 1 rode chili peper
• 20 gram pindanoten
• 300 gram kippengehakt
• 1 romeinse sla
• ½ el kokosbloesem



• Rooster de cashewnoten zonder olie in 
de pan

• Mix ½ van mangovruchtvlees met 2 el 
olijfolie, limoensap, wittewijnazijn, 
currypoeder, cayennepeper tot een 
dressing. Eventueel met een scheutje 
water. 

• Bak de scampi’s 1 min aan iedere kant in 
olijfolie kruid met cayennepeper en zout

• Maak een salade met alle ingrediënten 
en serveer met de dressing

2 personen 25

• 1 handvol cashewnoten
• 1 mango in stukken
• Sap ½ limoen
• 1 el witte wijnazijn
• ½ el madras 

currypoeder
• Cayennepeper
• 16 scampi’s
• ½ fijngehakt uit, 1/3 

komkommer in stukjes, 
• 100 gr veldsla, 1 

handvol verse munt



• Kook de pasta al dente
• Pel de knoflook en halveer de 

kerstomaten
• Stoof de knoflook met de kerstomaten en 

de spinazie ongeveer 2' tot de spinazie 
geslonken is.

• voeg de ricotta en de pesto toe en roer 
om.

• Proef en breng op smaak met peper, zout 
en chilivlokken.

• Bewaar een kopje van het kookvocht.
• Giet de pasta af en doe in een grote 

schaal.
• Overgiet de pasta met de saus en roer 

goed door elkaar.. Voeg eventueel wat 
kookvocht toe voor een extra glanzende 
saus 

2 personen 25

• 100 gr volkoren pasta
• 1 teentje knoflook
• 300 kerstomaten
• 100 gr spinazie
• 75 gr ricotta
• 75 gr verse pesto
• Chilivlokken
• Peper en zout



• Schil de asperges
• Snijd het uiteinde af en doe in een grote 

kookpot met koud water en voeg wat 
citroensap en zout toe. Breng aan de 
kook en zet meteen af als het kookt. Laat 
ze nog 8 min beetgaar garen

• Saus: 50 ml witte wijn en 25ml van het 
kookvocht van de asperges samen met 
eidooiers en klop in een sauteuse op een 
matig vuur tot er binding ontstaat. Haal 
van het vuur, blijf kloppen en voeg de 
mosterd toe. Breng op smaak met 
cayennepeper, zout en peterselie. 

• Serveer de asperges met garnalen, zalm 
en sausje

2 personen 25

• 12 witte asperges
• Sap van citroen
• 50 ml witte wijn
• 2 eidooiers
• ½ tl mosterd
• Cayennepeper
• Verse peterselie
• 60gr grijze garnalen
• 2 sneden gerookte zalm



• Verwarm de oven op 200°
• Maak de witloof los
• Halveer de puntpaprika in de lengte.
• Leg in een ovenschaal vul met de 

bladeren van de witloof. Kruid met 
Provençaalse kruiden, peper en zout en 
besprenkel met beetje olijfolie. Dek af 
met foliepapier en zet in de oven voor 
10-15'

• Snij de steak in dikke reepjes en grill ze in 
de pan. Haal ze uit de pan en besprenkel 
met de balsamico,

• Hak de ui en basilicum fijn
• Fruit de ui en de knoflook voeg het vlees 

toe en breng op smaak met de basilicum 
en Provençaalse kruiden peper en zout.

• Snij de mozzarella in plakjes. Haal de 
paprika uit de oven en vul met het 
rundsvlees, beleg met de mozzarella en 
plaats nog heel even terug.

• Serveer met de jonge sla 

2 personen 25

• 2 witloof stronken
• 2 rode puntpaprika’s
• Provençaalse kruiden
• 300 gram biefstuk
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• Verse basilicum
• 1 mozzarella bol
• Jonge sla
• 1 el balsamicoazijn
• Peper en zout



• Doe de spinazie in een pan met olijfolie. 
Kruid met peper en zout

• Roer de eieren los en kruid met peper en 
zout

• Voeg spinazie, kaas en verse tuinkruiden 
toe en meng. 

• Strijk het wafelijzer in met olijfolie en laat 
de eieren stollen in een wafelijzer. 
Vergrendel het wafelijzer niet. 

• Beleg met avocado, besprenkel met 
citroensap tegen het verkleuren 

• Serveer met een salade of een tas van de 
gourmet  tomatensoep

2 personen 15

• 2 handenvol spinazie
• 4 eieren
• 25gr Parmezaanse kaas
• 1 handvol verse tuinkruiden
• 1 avocado
• Scheutje citroensap



’

• Bestrooi de zalm met de barbecue 
kruiden, peper en zout.

• Plet de avocado in een kom en kruid met 
peper en zout.

• Pel de appelsien en snij in schijfjes 
• Snij de lente-ui in fijne ringen.
• Meng de sinaasappel met de rode kool 

en de lente ui in een kom. Voeg een 
scheutje olijfolie en peper en zout toe.

• Bak de zalm in de pan.
• Verwarm de wraps in de oven of de pan.
• Smeer op de wrap een laagje avocado. 

Schik er wat rode koolsalade met 
sinaasappel op en stukje zalm.

2 personen 25

• 300 gram zalmfilet
• Barbecue kruiden
• 1 avocado
• 1 sinaasappel
• 2 stengels lente-ui
• 100 gr gesneden rode kool
• 4 kleine volkoren wraps
• Peper en zout


