




• 300 gram verse zalm 
• Bakje kerstomaten
• Veldsla
• ½ avocado 
• ½ komkommer
• Soja saus 
• 2 rijstwafels
• Sesamzaadjes

• 2 bagels
• 1 avocado
• 300 gr kippendijfilet reepjes
• 1 el ricotta
• Beetje ketchup
• 50 gr veldsla
• snuf zout en peper

• 4 scheppen shake 
• 4 scheppen PDM
• 3 eieren 
• 250ml amandelmelk
• 150ml spuitwater

• Fruit 
• Yoghurt of platte kaas

• 8 rijstwafels
• 2 kleine potjes tomatenpuree
• Paprika
• Oregano 
• 16 kerstomaatjes
• 75 gr geraspte mozzarella kaas
• Peper en zout

• 4 wraps
• 250 gr falafelballetjes
• 4 el humus
• ½  komkommer
• 50 gr wortel julienne
• 75 gr sla
• 50 gr feta

• 2 zoete aardappelen
• 2 el olijfolie 
• 1 tl paprikapoeder
• 200 gr kikkererwten
• ½ tl komijn
• snufje chili
• 1 avocado
• 2 tomaten
• 100 gr (parel)couscous
• 1 bouillonblokje (groenten)
• snufje zout en peper
Voor de dressing:
• 1 el water
• 1 tl honing
• 3 el mayonaise light
• Snufje zout en peper

• 200 gr (bloemkool)rijst
• 265 gr kikkererwten uit blik
• 200 gr doperwten
• 1 ui
• 2 tenen knoflook
• 2 tomaten
• 75 ml kokosmelk
• 2 el tikka masala curry



• 2 courgettes
• 100 gr geitenkaas
• 1 lepeltje honing
• Tijm
• 5 walnoten
• 8 gedroogde tomaten

• 4 volkorenwraps
• 300 à 400gr kipfilet
• IJsbergsla
• Tomaten
• Geraspte wortel
• humus

• Volkoren pistolets
• 1 lente ui
• Verse peterselie
• 200 à 300gr kipgehakt
• 1 ei
• 40gr Gemalen havermout
• 1 tomaat
• IJsbergsla

• 2 kipfilets 
• 100 gram veldsla
• 1/2de rode ui
• 200 gram mango (vers of uit de diepvries)
• 100 gram aardbeien
• ½  limoen
• 1 el honing
• 20 gram ongezouten amandelen
• Paar takjes basilicum
• Kokosolie
• (Zee)zout en zwarte peper
• Optioneel: 1 el sesamzaadjes

• 2 speltbagels
• 2 eitjes
• 1 tomaat
• Handje rucola
• Light Philadelphia

• 200gr zoete aardappel
• 1 l bouillon
• 1 ui
• 200 gr tomaten in stukjes uit blik
• 200 gr tomaten frito
• 1 teen knoflook
• 100 gr gedroogde rode linzen
• 1 puntpaprika
• 2 tl Italiaanse kruiden



Benodigdheden: 6 cocktailprikkers – 1 ei – ½ tl zout – 1 mespunt peper – 1el melk of water – 40gr verse kaas met kruiden – sla
Bereiding: bak het ei met alle ingrediënten tot het lichtbruin is haal die uit en snij de ronde randen af tot je een vierkant hebt besmeer die met verse 
kaas en sla. snij in stukken met prikkers.

Benodigdheden: 150gr gerookte zalm – ½ avocado – ½ el zure room – ½ tl dille – 1el verse bieslook – citroensap – sesamzaadjes – peper – zout
Bereiding: plet de avocado en voeg alle ingrediënten eraan toe behalve de zalm en sesam. Besmeer de zalm met het mengsel, rol die op en snij die in 
stukjes. Besprenkel wat sesamzaadjes over de zalm.

Benodigdheden: toast – 1 doosje tonijn in blik – ½ zoete puntpaprika – ½ ui – 2 eitjes – peper – zout – cayennepeper – 2 el zero mayonaise 
Bereiding: laat de tonijn uitlekken. Snij de groenten in stukken en kook de eitjes hard, Plet de eitjes en meng alles onder elkaar en besmeer de toast.  

Benodigdheden: 10 dadels – 750gr geitenkaas – 5 sneetjes parmaham
Bereiding: Snij de dadels voor ¾ in en verwijder de pit. Vul de holte op met geitenkaas en rol de parmaham er omheen.

Benodigdheden: 50 gram gerookte zalm – 1 zoete aardappel – 1 avocado – ½ limoen – ½ chilipeper – ½ bosje koriander – olijfolie – peper – zout
Bereiding: Verwarm de oven op 180 graden snij de aardappel in schijfjes van circa 0,5 cm. Wrijf ze in met olie en grill ze dan 10 min in de oven. Plet de 
avocado en meng de overige ingrediënten. Smeer die op de aardappel en doe er een stukje zalm op.

Benodigdheden: 10 bolletjes mozzarella – 10 kerstomaatjes – 20 blaadjes verse basilicum – peper
Bereiding: Neem een cocktailprikker doe 1 kerstomaat dan de mozzarella en basilicum erop en herhaal.

Benodigdheden: 100gr humus – 1 komkommer – 1 rode paprika – 1 gele paprika – 1 wortel
Bereiding: snij de komkommer, paprika en wortel in fijne reepjes. Doe de humus in een bordje en dippen maar.



• 300 gram verse zalm 
• Bakje kerstomaten
• Veldsla
• ½ avocado 
• ½ komkommer
• Soja saus 
• 2 rijstwafels
• Sesamzaadjes

2 10

Snij de zalm heel fijn.
Doe de veldsla in een kommetje en snijd 
de tomaten en de komkommer in stukjes 
erbij.
Snij de advocado in blokjes en decoreer 
over je salade,

Werk af met sesamzaadjes

Doe wat soja saus in een klein potje en 
dop je zalmstukjes er even in voor je ze 
opeet! 



• 4 wraps
• 250 gr falafelballetjes
• 4 el humus
• ½ komkommer
• 50gr wortel julienne
• 75 gr sla
• 50 gr feta

Giet een scheutje olie in een pan en bak de 
falafelballetjes volgens de instructies op 
het pak. 

Snijd de komkommer in plakjes en de feta 
in blokjes. 

Besmeer de wraps met humus. Daarna kun 
je de wraps beleggen met falafelballetjes, 
komkommer, wortel julienne, feta en sla.

2 20



• 2 bagels
• 1 avocado
• 300 gr kippendijfilet 

reepjes
• 1 el ricotta
• Beetje ketchup
• 50 gr veldsla
• snuf zout en peper

2 10

Bak de bagels af.

Leg wat veldsla + eventueel nog 
andere groenten op je bordje

Snij de bagel open en beleg met 
de kipfilet en avocado

Meng ricotta met ketchup en 
kruid met peper en zout om een 
cocktailsaus te maken. Doe een 
likje van deze saus op je bagel.



2
25 
+ 20min in de oven

• 2 zoete aardappelen
• 2 el olijfolie 
• 1 tl paprikapoeder
• 200 gr kikkererwten
• ½ tl komijn
• snufje chili
• 1 avocado
• 2 tomaten
• 100 gr (parel)couscous
• 1 bouillonblokje 

(groenten)
• snufje zout en peper

Voor de dressing:
• 1 el water
• 1 tl honing
• 3 el mayonaise light
• Snufje zout en peper

Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Schil de zoete aardappelen en snijd ze in 
stukjes. Meng met 2 el olijfolie, paprikapoeder 
en een snuf zout en peper. 
Verdeel dit over een bakplaat met bakpapier 
en bak de stukjes zoete aardappel ongeveer 
20-25 minuten in de oven.

Bereid de couscous volgens de instructies van 
de verpakking en voeg een (half) bouillonblokje 
toe aan het water.

Ondertussen verwarm je 1 el olijfolie in een 
pan. Giet de kikkererwten af, spoel ze schoon 
en doe ze in de pan samen met de komijn, chili 
en een snufje zwarte peper. 
Bak de kikkererwten tot ze bruin zijn.

Snijd ondertussen de avocado in plakjes en de 
tomaat in partjes. 
Meng de ingrediënten voor de dressing door 
elkaar.
Verdeel de zoete aardappel, couscous, 
kikkererwten, avocado, tomaat en dressing 
over twee kommen.



• 4 scheppen shake 
• 4 scheppen PDM
• 3 eieren 
• 250ml amandelmelk
• 150ml spuitwater

• Fruit 
• Yoghurt of platte 

kaas

2 10

Roer alle ingredienten bij elkaar

Laat je wafelijzer goed warm 
worden

Smeer je ijzer in met wat vetstof

Bakken maar!!

Je kan de wafeltjes op elkaar 
leggen en afwerken met een lepel 
yoghurt of platte kaas en wat fruit



• 8 rijstwafels
• 2 kleine potjes 

tomatenpuree
• Paprika
• Oregano 
• 16 kerstomaatjes
• 75 gr geraspte 

mozzarella kaas
• Peper en zout

2 10

Verwarm de oven voor op 180°C.

Smeer de rijstwafels in met 
tomatenpuree.

Beleg met de paprika reepjes en in 
half gesneden kerstomaatjes.

Kruid met oregano en peper en zout.

Strooi er wat mozzarella kaas over.

Zet voor 5 tot 10’ in de oven



2 30

• 200 gr (bloemkool)rijst
• 265 gr kikkererwten uit 

blik
• 200 gr doperwten
• 1 ui
• 2 tenen knoflook
• 2 tomaten
• 75 ml kokosmelk
• 2 el tikka masala curry

Zet een pan water op voor de bloemkoolrijst.

Snijd de tomaten in blokjes, snipper het uitje 
en snijd de knoflook fijn. 

Giet een klein scheutje olie in een pan en fruit 
het uitje. Na ongeveer 4-5 minuten, als het 
uitje mooi glazig is, voeg je de knoflook toe. 
Bak de knoflook even een halve minuut mee. 

Voeg dan de tomaten, de kokosmelk en tikka 
masala curry toe. Even goed roeren en een 
minuut of vijf zachtjes laten pruttelen.

Voeg daarna de kikkererwten en doperwten 
toe. 

Laat de curry nu zachtjes pruttelen voor een 
minuut of 10. K

ook tot slot de bloemkoolrijst ongeveer 2 
minuten en dan kun je opscheppen.



• 2 courgettes
• 100 gr geitenkaas
• 1 lepeltje honing
• Tijm
• 5 walnoten
• 8 gedroogde 

tomaten

2 30

Verwarm de oven voor op 180°C

Halveer de courgette in de lengte en schep 
met een lepel het vruchtvlees uit.

Brokkel de geitenkaas in de holte van de 
courgette. Strooi wat tijm en honing over.

Snij de gedroogde tomaten in kleine stukjes, 
breek de walnoten in stukjes en strooi beiden  
over de geitenkaas heen.

Druppel eventueel nog klein beetje olijfolie 
over en bak af in de oven gedurende 20 min

Tip : Je kan dit ook in de avond klaar maken en 
koud als lunch eten!



2 30

• 2 kipfilets 
• 100 gram veldsla
• 1/2de rode ui
• 200 gram mango (vers of 

uit de diepvries)
• 100 gram aardbeien
• ½  limoen
• 1 el honing
• 20 gram ongezouten 

amandelen
• Paar takjes basilicum
• Kokosolie
• (Zee)zout en zwarte peper
• Optioneel: 1 el 

sesamzaadjes

Schil en ontpit de mango en snijd het vruchtvlees in 
kleine blokjes. Gebruik je diepvriesmango? Ontdooi 
deze dan en snijd in kleinere blokjes.
Doe de helft van de mango in een blender en voeg 
de honing, het sap van een halve limoen, een flinke 
snuf zeezout en een snufje zwarte peper toe.
Leg de kipfilet in een schaal en giet de mangopuree 
eroverheen. Laat de kip minimaal 15 minuten in de 
koelkast marineren.
Verhit een eetlepel kokosolie in een grill- of 
koekenpan. Bak de kipfilets om en om in 10-15 
minuten gaar en giet de overgebleven mangopuree 
over de kipfilets.
Hak de basilicum en rode ui fijn, zodat er een salsa 
ontstaat.
Snijd de aardbeien in kleine blokjes & doe de 
veldsla in een grote schaal.
Snijd de kipfilet in repen en leg deze op de veldsla. 
Schep de mangopuree die in de koekenpan 
achterblijft op de kip en verdeel de salsa over de 
salade.
Hak de amandelen grof en strooi deze samen met 
de aardbeien- en mangoblokjes over de salade.
Leg de andere helft van de limoen in partjes naast 
de kip.
Optioneel: strooi wat (geroosterde) sesamzaadjes 
over de salade voor extra smaak en textuur.



• 4 volkorenwraps
• 300 à 400gr kipfilet
• IJsbergsla
• Tomaten
• Geraspte wortel
• humus

2 10

Snij de kip in kleine blokjes of reepjes en kruid 
naar smaak.

Bak de kip gaar.

Smeer een dun laagje humus op de wraps.

Beleg de wrap met de gekoelde kip en 
rauwkost.

Rol de wrap op.

Smakelijk !



2 15

• 2 speltbagels
• 2 eitjes
• 1 tomaat
• Handje rucola
• Light Philadelphia

Bak de bagels in de oven zoals aangegeven 
op de verpakking.

Bak terwijl de eitjes als een spiegeleitje in 
de pan. 

Snijd de tomaat in plakjes. 

Als de bagels klaar zijn besmeer je ze met 
Philadelphia. Daarna de tomaatjes en 
rucola erop, gevolgd door het eitje en de 
bovenkant van de bagel.



• Volkoren pistolets
• 1 lente ui
• Verse peterselie
• 200 à 300gr 

kipgehakt
• 1 ei
• 40gr Gemalen 

havermout
• 1 tomaat
• IJsbergsla

2 25

Verwarm de oven op 180°C .

Snij de lente ui en de peterselie en meng deze 
onder het kipgehakt.

Voeg vervolgens het ei en de havermout toe 
onder het gehakt.

Kneed dit mengsel en maak er een burger van.

Plaat deze burgers voor 25 min in de oven.

Serveer ze tussen een broodje met salade en 
tomaat.

Smakelijk !



2 30

• 200gr zoete aardappel
• 1 l bouillon
• 1 ui
• 200 gr tomaten in 

stukjes uit blik
• 200 gr tomaten frito
• 1 teen knoflook
• 100 gr gedroogde rode 

linzen
• 1 puntpaprika
• 2 tl Italiaanse kruiden

Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Snijd 
ook de paprika in stukjes. Schil de zoete 
aardappels en snijd ze in blokjes. 

Giet een scheutje olie in een pan en bak de 
ui, knoflook en paprika. Voeg na een paar 
minuten de stukjes zoete aardappel, 
tomatenblokjes, tomaten frito, linzen, kruiden 
en bouillon toe. 

Breng de soep aan de kook en laat de soep 
ongeveer 25 minuten zachtjes pruttelen.

Vergeet niet om regelmatig te roeren want 
anders plakken de linzen vast aan de bodem 
van de pan.

Pureer de soep met een staafmixer en 
serveer met wat brood en 
bijvoorbeeld humus.

https://www.lekkerensimpel.com/zelf-hummus-maken/






• 250gr Quinoavlokken
• 80gr Pompoenpitten
• 80gr Zonnebloempitten
• 80gr Amandelschilfers
• 80gr Chiazaad
• 60gr Sesamzaad
• 100 gr Lijnzaad
• 2el Honing
• 5el Kokosolie
• Handje walnoten
• 550ml water

• 2 eieren
• ½ ui (wit of rood)
• ½ teentje knoflook
• 1cm verse gember
• ½ stengel bleekselder
• 2 wortels
• 2 champignons
• ½ el Kurkuma zout en peper

• Spelt, volkoren of haver spaghetti
• 300gr scampi
• 1 courgette
• 30gr verse basilicum
• 30gr cashew noten
• 2 teentjes look
• 20gr Parmezaanse kaas
• Citroen sap
• Peper en zout

• 2 rode paprika
• 1 avocado
• 2 bosuitje
• 200gr wortel
• 2 handen gemengde sla
• 2 forelfilet, gerookt
• 4 eetlepels halfvolle yoghurt 
• 1 citroen

• 400 gr Broccoli
• 200 gr Kip
• 100 gr Volkorenpasta
• 10 gr Peterselie - vers
• 100 ml light room
• 50 gr Parmezaanse kaas - geraspt

• Volkoren noedels
• Wokgroenten naar keuze
• 12 Scampi’s
• Currykruiden
• Sojasaus

• 2 bloemkolen
• 60gr Parmezaan 
• 60gr mozzarella 
• 2 eieren
• 1 blik tomatenblokjes
• Zout en peper
• Toppings naar keuze (bv. Kip, paprika, 

champignons, ui, extra mozzarella, …)



• 400gr bloemkoolroosjes
• 2 prei
• 2 eetlepel (olijf)olie
• 250gr kippengehakt 
• 2 theelepel kerriepoeder
• 4 eetlepels mascarpone
• 4 eetlepels halfvolle melk
• 1 theelepel paprikapoeder
• 60gr geraspte kaas 

• 2el mayonaise
• 2tl chilisaus
• 100 gram wortel
• 2 proteïne bollen volkoren
• 2 sneetjes kaas 30+

• 2 rode paprika’s
• 2 courgettes
• 15 gram kidneybonen
• 2 eetlepel (olijf)olie
• 250 gram kippengehakt
• 1 theelepel komijnpoeder
• 2 snufje kaneel
• 2 eetlepel mascarpone

• 4 zoete aardappelen
• 5 appels
• 300gr rundsgehakt
• Peper en zout

• 100gr gerookte zalm
• 150gr broccoli
• 2 eieren
• 100gr verse kaas
• 100gr geitenkaas
• olijfolie
• 300gr zoete aardappel
• Zout en peper
• 4 takjes bladpeterselie

• 4 stronken witloof
• 1 bloemkool
• Scheutje sojamelk
• 60gr mozzarella 
• 300gr kippenwitfilet
• Zoete aardappel frietjes
• Zout 
• Peper
• Muskaatnoot
• Olijfolie



Meng 150ml plantaardige melk met 100gr havermout en 1 tl kaneel. Opwarmen kan, maar hoeft niet.
Snijd 1 appel in stukjes en voeg toe.

Mix 300ml water / plantaardige melk met een handvol fruit naar keuze. 

Beleg 2 wasa crackers met humus en stukjes kip

Maak 1 portie van de Herbalife gourmet tomatensoep. Geef er wat extra crunch aan toe met onze Herbalife sojaboontjes.

Verwijder het klokhuis van 1 appel in z’n geheel en snijd in plakjes (donuts). Smeer een dun laagje 100% pindakaas en strooi er pure cacao nibs over.

4pers: meng 350ml amandelmelk met 3el pindakaas, 2el ahornsiroop, een snuifje zout en 1 el chiazaad voor de pudding. 
Voor de bosbessencompote mix je 200gr diepvries bosbessen, sap van 1 sinaasappel en 2el chiazaad

Maak wat verse popcorn & kruid met zusto & wat zeezout



• 250gr Quinoavlokken
• 80gr Pompoenpitten
• 80gr 

Zonnebloempitten
• 80gr Amandelschilfers
• 80gr Chiazaad
• 60gr Sesamzaad
• 100 gr Lijnzaad
• 2el Honing
• 5el Kokosolie
• Handje walnoten
• 550ml water

2 50

Verwarm de over op 180°C 

Meng alle vlokken, zaden, schilfers en pitten 
door elkaar.

Meng de honing met de kokosolie en voeg dit 
toe aan de mix.

Doe er voorzichtig het water bij.

Doe alles in een bakvorm & zet in de oven voor 
40 min.

Smakeljk !



• 400 gr Broccoli
• 200 gr Kip
• 100 gr Volkorenpasta
• 10 gr Peterselie - vers
• 100 ml light room
• 50 gr Parmezaanse 

kaas - geraspt

Bereid de spaghetti zoals aangegeven op 
de verpakking.

Snijd de kip in blokjes en bak deze in de 
pan totdat ze goudbruin zien. Kruid 
eventueel met kipkruiden. 

Snijd ondertussen de broccoli in kleine 
roosjes, snijd ook de stam in blokjes. 

Voeg de broccoli toe aan de kip en bak 
even mee. 

Voeg de room en de Parmezaanse kaas toe 
en schep door elkaar. 

Hak de peterselie en voeg samen met wat 
versgemalen peper toe. 

Voeg de pasta toe en schep alles door 
elkaar.

2 25



• 2 eieren
• ½ ui (wit of rood)
• ½ teentje knoflook
• 1cm verse gember
• ½ stengel 

bleekselder
• 2 wortels
• 2 champignons
• ½ el Kurkuma zout 

en peper

2 10

Klop 1 volledig ei  + 1 eiwit op en voeg peper 
en zout toe.

Snij de halve ui in ringen. Schil & rasp de 
gember. Snij de bleekselder, de wortel en de 
champignons in dunne plakjes.

Doe alles bij elkaar en voeg de geperste 
knoflook en kurkuma toe. Meng nu alles door 
elkaar.

Doe een scheutje olie in de pan en voeg de 
geklopte eieren toe.

Bestrooi met de ingrediënten en bak tot de 
omelet uit zichzelf loskomt van de pan.

Gooi om en bak nog enkele minuten op de 
andere kant.

Smakelijk !



• Volkoren noedels
• Wokgroenten naar 

keuze
• 12 Scampi’s
• Currykruiden
• Sojasaus

Kook de noedels zoals aangegeven op de 
verpakking.

Bak de scampi’s tot ze klaar zijn in een 
wokpan. Haal de scampi’s eruit en doe de 
wokgroenten in de pan. 

Kruid met peper, zout en currykruiden. 

Als de groenten gaar zijn doe je de scampi’s 
en de noedels er weer bij. 

Meng alles onder elkaar en doe er sojasaus 
bij tot het voor jou de juiste smaak heeft.

25

2



• Spelt, volkoren of haver 
spaghetti

• 300gr scampi
• 1 courgette
• 30gr verse basilicum
• 30gr cashew noten
• 2 teentjes look
• 20gr Parmezaanse kaas
• Citroen sap
• Peper en zout

2 30

Plaats een pot met water op het vuur voor 
de pasta.

Neem een blender en doe er de basilicum, 
cashewnoten, geraspte parmezaam kaas en 
look in, Pers de citroen uit bij het mengsel en 
blend tot een gladde pesto. Kruid verder af 
met peper en zout.

Snijd de courgette in kleine blokjes en bak 
deze samen met de scampi.

Giet de pasta af en meng er de verse pesto 
doorheen.

Serveer samen met de scampi & courgette.

Smakkelijk !



2
10

• 2 rode paprika
• 1 avocado
• 2 bosuitje
• 200gr wortel
• 2 handen gemengde

sla
• 2 forelfilet, gerookt
• 4 eetlepels halfvolle

yoghurt 
• 1 citroen

Snijd de paprika in reepjes, de 
avocado in blokjes en het bosuitje in 
ringetjes. 

Rasp de wortel met een dunschiller 
in sliertjes. 

Meng de groenten met de sla in een 
grote kom.

Snijd de forel in stukjes en verdeel 
dit over de salade.

Roer de yoghurt en 1 eetlepel 
citroensap in een schaaltje door 
elkaar.

Serveer de salade met de yoghurt 
dressing. Breng de salade op smaak 
met peper en zout.



• 2 bloemkolen
• 60gr Parmezaan 
• 60gr mozzarella 
• 2 eieren
• 1 blik tomatenblokjes
• Zout en peper
• Toppings naar keuze 

(bv. Kip, paprika, 
champignons, ui, extra 
mozzarella, …)

25

2

Verwarm de oven voor op 200°C

Rasp de bloemkolen en stoom 3 minuten in de 
microgolf. Wring daarna goed uit in een 
theedoek tot al het vocht eruit is.

Meng in een andere kom de eieren, kruiden 
naar keuze, de mozzarella en Parmezaan onder 
elkaar.

Voeg de bloemkool aan de mengeling toe en 
druk die goed aan op een bakvel (tot je een 
pizzabodem hebt). Deze mag nu  10 minuten in 
de oven.

Mix de tomatenblokjes mixen en kruid naar 
smaak voor de saus.

Haal de bodem uit de oven halen, beleg met de 
saus en  de toppings naar keuze (bv paprika, 
kip, champignons, extra mozzarella,....)

De pizza mag nu 10 minuten in de oven.



2 20

• 400gr 
bloemkoolroosjes

• 2 prei
• 2 eetlepel (olijf)olie
• 250gr kippengehakt 
• 2 theelepel 

kerriepoeder
• 4 eetlepels 

mascarpone
• 4 eetlepels halfvolle 

melk
• 1 theelepel 

paprikapoeder
• 60gr geraspte kaas 

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Kook de bloemkoolroosjes in een pan met water 
in 5 minuten beetgaar.
Halveer de prei in de lengte en snijd in halve 
ringen. Spoel met koud water af in een vergiet en 
laat uitlekken.

Verwarm de olie in een pan en roer het gehakt 
samen met de helft van het kerriepoeder. Voeg de 
prei toe aan de pan en bak 2-3 minuten mee. Doe 
het gehakt-prei mengsel in een ovenschaal en 
verdeel de beetgare bloemkoolroosjes hier 
overheen.

Klop de mascarpone los met de melk, het 
paprikapoeder en de andere helft van het 
kerriepoeder tot een romig sausje. Giet dit over 
de ovenschaal heen. 

Verdeel tot slot de geraspte kaas erover. Breng op 
smaak met peper en zout.

Zet de ovenschaal 15 minuten in de oven.



2 15

• 4 zoete aardappelen
• 5 appels
• 300gr rundsgehakt
• Peper en zout

Schil de zoete aardappel en snijd in 
kleinere blokjes, kook deze in water tot ze 
zacht zijn.

Schil ondertussen de appeltjes en snijd 
deze in kleine blokjes. Gaar ze 5 minuten 
in de microgolf tot ze zacht genoeg zijn om 
er appelmoes van te maken.

Het rundsgehakt mag je ondertussen 
bakken in de pan en kruiden naar keuze.

Maak puree van de zoete aardappelen en 
kruid. Eventueel kan je een beetje melk 
toevoegen om het iets smeuïger te maken.

Pureer nu de appeltjes tot appelmoes en 
je hete bliksem is klaar!



2 5

• 2el mayonaise
• 2tl chilisaus
• 100 gram wortel
• 2 proteïne bollen 

volkoren
• 2 sneetjes kaas 

30+

Roer de mayonaise en chilisaus in een 
schaaltje door elkaar.

Rasp de wortel.

Halveer het broodje en besmeer met de 
chili-mayonaise.

Leg het sneetje kaas op de onderkant 
van het bolletje en verdeel vervolgens 
de geraspte wortel erover. 

Breng op smaak met peper en zout. Leg 
de bovenkant erop.

Serveer het broodje met chili-
mayonaise, kaas en wortel op een bord.



2 15

Verwarm de oven op 180°C

Schil de zoete aardappelen en snij ze in super 
dunne plakjes.

Hak de broccoli grof.

Smeer de ovenschotel in met een lepel olijfolie.

Schik afwisselend de laagjes groenten 
aardappelen en gerookte zalm zoals een 
lasagne.

Meng de eigen met de verse kaas en de helft 
van de geitenkaas en kruid met zout en peper 
en peterselie.

Giet het over de groenten en zet 25min in de 
oven.

Werk af met geitenkaas.

• 100gr gerookte zalm
• 150gr broccoli
• 2 eieren
• 100gr verse kaas
• 100gr geitenkaas
• Olijfolie
• 300gr zoete aardappel
• Zout en peper
• 4 takjes bladpeterselie



2 15

Snijd de paprika en courgette in blokjes. 
Spoel de kidneybonen in een vergiet af 
met koud water en laat uitlekken.

Verwarm de olie in een pan en roer het 
gehakt. Voeg dan de paprika, courgette, 
komijnpoeder en kaneel toe. Wok dit zo’n 
5-7 minuten tot de groenten zacht zijn. 

Roer vervolgens de uitgelekte 
kidneybonen en mascarpone door het 
gerecht heen en verwarm dit een 
minuutje mee.

Serveer de romige wok met courgette, 
paprika en gehakt op een bord. Breng op 
smaak met peper en zout.

• 2 rode paprika’s
• 2 courgettes
• 15 gram kidneybonen
• 2 eetlepel (olijf)olie
• 250 gram 

kippengehakt
• 1 theelepel 

komijnpoeder
• 2 snufje kaneel
• 2 eetlepel 

mascarpone



2 30

• 4 stronken witloof
• 1 bloemkool
• Scheutje sojamelk
• 60gr mozzarella 
• 300gr kippenwitfilet
• Zoete aardappel frietjes
• Zout 
• Peper
• Muskaatnoot
• Olijfolie

Verwarm de oven voor op 200°C

Kook de bloemkool tot ze gaar is, Voeg 
daarna wat sojamelk toe en mix tot een saus. 
Kruid met een beetje zout, peper en 
muskaatnoot.

Stoof de witloofstronken tot ze gaar zijn, en 
laat ze daarna uitlekken zodat er zo weinig
mogelijk vocht nog aanwezig is.

Rol je witloofstronken in de plakjes kipfilet.

Doe in een ovenschotel een laagje saus en 
leg de witloofstronken er op. Overgiet met de 
rest van de saus en werk af met de mozarella.

Gebruik een andere schaal om de zoete 
aardappelfrietjes in te schikken. Besprenkel 
met wat olijfolie en kruid naar keuze.

Zet deze tegelijk in de oven voor 20 min



’





• 2 volkoren pitabroodjes
• Cottage cheese
• Gerookte zalm
• Komkommer 
• Gemengde sla
• Mozzarella light
• Paprikatapenade als dipje (optioneel)

• 2 eieren
• 1 avocado
• 1el Griekse yoghurt
• ½ limoen (sap)
• Mosterd
• Bieslook
• 4 volkoren spelttoasts / crackers

• 2 eitjes
• Sla
• Kipfilet (gebakken of gerookt)
• Croutons / Herbalife sojaboontjes
• Walnotenolie

• 2 rode uien
• 2 teentjes knoflook
• 1el paprikapoeder
• 1 rode paprika
• 800gr tomatenblokjes met Italiaanse 

kruiden
• 1l groentebouillon
• 1 blik kikkererwten
• Cayennepeper

• ½ rode ui
• 2 tenen knoflook
• Mexicaanse kruiden
• 1 paprika
• 5 kleine tomaten
• 200gr mais 
• 1 blik kidneybonen
• 4 volkoren wraps
• ½ sjalot
• ½ rode peper
• 1 avocado
• ½ limoen
• 2el Griekse yoghurt
• Olijfolie

• ½ komkommer
• ½ rode zoete puntpaprika
• ½ bakje tuinkers
• ½  citroen
• 2 takken verse munt
• ½ plantje verse platte peterselie
• ½  rode ui
• 70gr feta 
• 200gr kikkererwten (uit blik)
• Olijfolie
• Peper & zout

• 100gr seitan
• 150gr sojascheuten
• 125gr champignons
• 1,5 lente uitje
• ½  broccoli
• 1cm gember
• ½  rode ui
• 1 teen knoflook
• 135gr sobanoedels
• 1el sesamzaad
• Sojasaus
• Sesamolie



• 8 sneetjes volkoren brood
• 2 eitjes
• 4el paprika-humus
• Veldsla
• 8 stukjes gebraden kipfilet

• 2 volkoren tortilla wraps
• 200gr gepelde tomaten
• 75gr mini mozzarella bolletjes
• Pastakruiden

• 3 middelgrote eieren
• Olijfolie
• Verse basilicum
• 100gr verse Hüttenkäse
• 6 kerstomaatjes

• 170gr tofu
• 150gr ijsbergsla
• 1 wortel
• 1 avocado
• 1 limoen
• ½  rode ui
• 85gr Griekse yoghurt
• 4 pitabroodjes
• Sojasaus
• Olijfolie
• Cayennepeper
• Chili vlokjes
• Peper & zout

• 2 middelgrote zoete aardappelen
• 1 paprika
• 1 ui
• Bladspinazie
• Kerstomaatjes
• Avocado
• 2 dikke kippenworsten

• 250gr champignons
• 600gr kipfilets
• 1liter water
• 2blokjes kippenbouillon
• 250gr kippengehakt
• 8 scheppen F1 hartige champignons
• 3 a 4 pastinaken
• Olijfolie



Snijd een stuk komkommer in 2 en beleg met zelfgemaakte tonijnsalade (tonijn in eigen nat, hardgekookt ei en olijfolie)

Meng wat Griekse yoghurt 0% met enkele geplette aardbeien en geniet van de natuurlijk gesuikerde yoghurt.

Snijd een wortel in julienne stukjes en dop ze in 2 eetlepels pompoen humus

Snijd een Herbalife proteïnereep in 2 en besmeer die met een dun laagje 100% pindakaas

Doe wat stukjes gerookte zalm en mozzarella op een stokje met wat balsamico azijn erover.

Besmeer een kleine wrap met een dun laagje groene pesto. Doe er plakjes gerookte kip en een beetje rucola bij.

Snijd de avocado in twee, plet een hardgekookt ei. Doe dan het geplette ei op de avocado.



• 2 volkoren 
pitabroodjes

• Cottage cheese
• Gerookte zalm
• Komkommer 
• Gemengde sla
• Mozzarella light
• Paprikatapenade als 

dipje (optioneel)

2 10

Breng de cottage cheese op smaak (peper, 
zout, peterselie, dille, chilivlokjes,…)

Snijd het pitabroodje open en bestrijk het 
met de cottage cheese.

Leg de gerookte zalm, enkele 
komkommerschijfjes en een plakje 
mozzarella light op het broodje.

Leg het pitabroodje tussen de grill en laat 
even bakken tot het broodje goudbruin is.

Serveer op een bordje met wat gemengde sla 
en eventueel een lepeltje dipsaus.



2 30

• ½ rode ui
• 2 tenen knoflook
• Mexicaanse kruiden
• 1 paprika
• 5 kleine tomaten
• 200gr mais 
• 1 blik kidneybonen
• 4 volkoren wraps
• ½ sjalot
• ½ rode peper
• 1 avocado
• ½ limoen
• 2el Griekse yoghurt
• Olijfolie

Verwarm de oven voor op 180°C.

Laat de kidneybonen en de mais uitlekken en spoel
goed af.

Verhit de olijfolie in een pan en voeg hier de 
fijngesneden rode ui, 1 teen geperste knoflook en 2el 
Mexicaanse kruiden aan toe. Fruit kort en voeg dan de 
fijngesneden paprika en 4 tomaten in kleine blokjes toe. 

Voeg daarna de mais en kidneybonen toe, roer goed
door tot het warm is.

Verwarm de wraps kort even en verdeel dan het 
groentemengsel over de wraps.

Rol de wraps op, steek ze vast met een cocktailprikker en 
leg ze in een (met olie ingevette) ovenschaal. Bak ze +-
15 minuten in de oven tot ze ietwat bruin en krokant
zijn.

Maak ondertussen de guacamole door de sjalot, rode 
peper, 1 teen knoflook en 1 tomaat (fijn gesneden) te
mengen met de geprakte avocado en het limoensap. 

Serveer de burrito’s met de guacamole en Griekse
yoghurt.



• 2 eieren
• 1 avocado
• 1el Griekse yoghurt
• ½ limoen (sap)
• Mosterd
• Bieslook
• 4 volkoren 

spelttoasts / crackers

2 15

Kook de eieren in 10 minuten hard.

Plet de avocado en meng samen met de 
yoghurt, het limoensap en een mespuntje 
mosterd. 

Kruid goed af met peper en zout.

Prak de gekookte eieren en meng ze onder je 
avocadomengsel. 

Voeg de bieslook toe.

Besmeer je toast/cracker met de verse 
spread.



2

• ½ komkommer
• ½ rode zoete 

puntpaprika
• ½ bakje tuinkers
• ½  citroen
• 2 takken verse munt
• ½ plantje verse 

platte peterselie
• ½  rode ui
• 70gr feta 
• 200gr kikkererwten 

(uit blik)
• Olijfolie
• Peper & zout

Spoel de kikkererwten onder koud water en 
laat uitlekken. 
Snij de komkommer in lengte in 2, haal de 
zaadlijsten eruit en snij in halvemaantjes.
Snij de puntpaprika in ringetjes en verwijder
de pitjes. 
Snij de blaadjes van de munttakjes en de 
peterselie samen fijn. Snipper de rode ui fijn. 
Rasp de schil van de citroen en pers hem.

Doe de kikkererwten in een serveerschaal en 
voeg de rode ui, komkommer, puntpaprika, 
munt, peterselie en tuinkers toe.

Maak de dressing: meng de citroenzesde
met het citroensap en 1el olijfolie en kruid
met peper & zout. Meng mee onder de 
groenten.

Verkruimel de feta erover en meng alles
goed door elkaar.

15



• 2 eitjes
• Sla
• Kipfilet (gebakken of 

gerookt)
• Croutons / Herbalife

sojaboontjes
• Walnotenolie

2 15

Kook de eieren in 10 minuten hard.

Bak je kipfilet in blokjes goudbruin.

Serveer op een bord je sla, kipfilet en eitjes.

Werk af met wat croutons (Herbalife
sojaboontjes zijn een gezonder alternatief) 
en een lepeltje walnotenolie 



• 2 rode uien
• 2 teentjes knoflook
• 1el paprikapoeder
• 1 rode paprika
• 800gr 

tomatenblokjes met 
Italiaanse kruiden

• 1l groentebouillon
• 1 blik kikkererwten
• Cayennepeper

2 25

Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Stoof ze 
samen aan in olijfolie, samen met wat 
paprikapoeder.

Snijd de rode paprika in blokjes en voeg toe 
aan de pan.

Voeg de tomatenblokjes en groentebouillon 
toe. Kruid af met peper en zout en laat zo’n 
15min pruttelen.

Mix de soep.

Voeg de kikkererwten toe en kook nog zo’n
5 min. Werk de soep af met nog wat 
cayennepeper.

De overschot van de soep kan je altijd nog 
invriezen voor een volgende lunch!



2 25

• 100gr seitan
• 150gr 

sojascheuten
• 125gr 

champignons
• 1,5 lente uitje
• ½  broccoli
• 1cm gember
• ½  rode ui
• 1 teen knoflook
• 135gr sobanoedels
• 1el sesamzaad
• Sojasaus
• Sesamolie

Snij de seitan in hapklare stukken.

Verdeel de broccoli in kleine roosjes en snij de 
champignons in 4. Snij de rode ui en de lente ui in 
ringen. Schil de gember en rasp fijn.

Kook de noedels gaar zoals op de verpakking staat. Voeg
de laatste 4 minuten de broccoli roosjes toe. Schep de 
broccoli uit en laat uitlekken. Giet de noedels af.

Verhit intussen een beetje olie in een wokpan en 
roerbak de seitan, de champignons en de rode ui op een
hoog vuur.

Voeg de sojascheuten, gember en broccoli toe.

Pers de knoflook en roerbak alles nog even op een hoog
vuur.

Voeg de sojasaus en sesamolie toe en meng de noedels
er mee onder. Laat nog 1 à 2 min doorbakken.

Verdeel alles over de borden en werk af met de lente
uitjes en sesamzaadjes.



2 15

• 8 sneetjes volkoren 
brood

• 2 eitjes
• 4el paprika-humus
• Veldsla
• 8 stukjes gebraden 

kipfilet

Kook de eitjes hard in kokend water voor 
een tiental minuutjes. 

Rooster vervolgens het brood in de 
broodrooster tot een krokante toast. 

Beleg de helft van de sneedjes brood met 
humus, kipfilet, sla en ei. 

Gebruik de andere helft van de sneedjes 
brood als bovenkant van de Club Sandwich. 

Werk eventueel af met kruiden naar keuze.



2 25

• 170gr tofu
• 150gr ijsbergsla
• 1 wortel
• 1 avocado
• 1 limoen
• ½  rode ui
• 85gr Griekse yoghurt
• 4 pitabroodjes
• Sojasaus
• Olijfolie
• Cayennepeper
• Chili vlokjes
• Peper & zout

Laat de tofu uitlekken, snij in blokjes/reepjes
en doe deze in een kom met 2 el sojasaus en 
wat chilivlokjes. Meng onder elkaar en laat de 
smaak erin trekken.

Snipper de rode ui fijn en meng met 1el 
limoensap en 2el olijfolie. Kruid met peper en 
zout en meng onder de ijsbergsla.

Rasp de wortel.

Plet het vruchtvlees van de avocado en meng 
met de yoghurt, de rest van het limoensap en 
peper & zout.

Verhit 1el olijfolie in een pan en bak de 
tofureepjes zo’n 5 minuten (aan alle kanten
goudbruin). Kruid eventueel af met een beetje
cayennepeper.

Verwarm intussen de pitabroodjes.

Snij ze open en vul met de ijsbergsla, wortel en 
tofu. Werk af met de avocadodressing.



2 20

• 2 volkoren tortilla 
wraps

• 200gr gepelde 
tomaten

• 75gr mini mozzarella 
bolletjes

• Pastakruiden

Verwarm de oven op 200 graden. 

Leg de twee tortillapizza’s op bakpapier op 
een bakplaat.

Snijd de gepelde tomaten & verdeel ze 
(samen met de saus) over de tortillas. 

Snijd vervolgens de mozzarella bolletjes & 
verdeel ook deze over de tortillas.

Werk af met kruiden naar keuze, zoals bv 
pastakruiden. 

Zet ze 10’ in de oven op 200 graden. 



2 25

• 2 middelgrote zoete 
aardappelen

• 1 paprika
• 1 ui
• Bladspinazie
• Kerstomaatjes
• Avocado
• 2 dikke 

kippenworsten

Kook de zoete aardappelen in de schil 
ongeveer 15 minuten in kokend water. Laat ze 
daarna in aluminiumfolie verder garen in de 
oven. 

Snijd de groentjes en bak ze kort aan in de 
pan. Bak de bladspinazie in een pan en kruid 
deze naar smaak. 

Bak je worst. 

Snijd de zoete aardappel open en leg de 
spinazie hier in, leg daarna de worst en de 
groentjes ertussen.

Snijd de avocado en kerstomaatjes in stukjes 
en leg ze naast je hotdog als extra.



2 15

• 3 middelgrote eieren
• Olijfolie
• Verse basilicum
• 100gr verse 

Hüttenkäse
• 6 kerstomaatjes

Klop de 3 eieren los met 2 eetlepels 
kraanwater. 

Verwarm een klein beetje olijfolie in een 
pan & bak 4 dunne omeletjes. Houd deze 
warm onder aluminiumfolie. 

Snijd de basilicum fijn & meng deze onder 
de Hüttenkäse. 

Snijd vervolgens de kerstomaatjes in partjes. 

Verdeel de huttenkase & de tomaatjes over 
de omeletjes. Rol ze vervolgens op! 

Smakelijk! 



2 25

• 250gr champignons
• 600gr kipfilets
• 1liter water
• 2blokjes 

kippenbouillon
• 250gr kippengehakt
• 8 scheppen F1 hartige 

champignons
• 3 a 4 pastinaken
• Olijfolie

Rol balletjes van het gehakt.

Snijd de champginons in reepjes en snijd ook 
de kipfilets in kleine stukjes.

Kook dit alles samen in 1liter water met de 
kippenbouillon.

Snijd ondertussen de pastinaak in frietjes. Leg 
deze op een ovenschaal. Besprenkel met 
olijfolie en kruiden. Deze mogen in de oven 
voor 30 minuten. Deze wel omdraaien na 15 
minuten.

Wanneer de kip gaar is, haal je deze uit de 
pot. Gebruik het kookvocht om de saus te 
maken: voeg er de champignonshake aan 
toe. Kruid af naar smaak en voeg alles terug 
samen.






