
 
Totale tijd: 45 min. • Gebaseerd op 2 personen

Vastkokende 
aardappelen  

Geraspte belegen kaas  Wildzwijnburgers  

Hamburgerbol  

Tomaat  Rode ui  

Pikante uienchutney

Zonnebloem-
pompoenpittenmix  

Rucola  

Wildzwijnburger met kaas en uienchutney
met zelfgemaakte frietjes en tomatensalade

Kruid je frieten eens met paprikapoeder, chilipoeder of verse 
kruiden zoals peterselie! Ook lekker: de frieten met kaas 
bestrooien wanneer deze uit de oven komen.

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.

Zit er een wortelbroodje in jouw box in 
plaats van een hamburgerbol? Let op: 
het wortelbroodje bevat soja en gerst. 

Controleer goed de allergeneninformatie 
op de verpakking. Het recept blijft verder 

hetzelfde en het smaakt net zo lekker.



1. Frieten bakken
Verwarm de oven voor op 220 graden. Snijd de 
aardappelen in repen van maximaal 1 cm dik (zie 
Tip en scan voor kooktips!). Dep de frieten droog 
met keukenpapier en meng in een kom met  
1/2 el olijfolie per persoon. Breng op smaak met 
peper en zout en verdeel over een bakplaat met 
bakpapier. Bak de frieten 25 – 35 minuten in 
de oven.

Tip: Let jij op je calorie-inname? Gebruik dan 150 gram 
aardappelen per persoon. De overige aardappelen kun 
je op een andere dag deze week verwerken in een soep, 
salade of ander gerecht. 

2. Groenten bereiden
Snijd de rode ui in halve ringen. Verhit 1/2 el olijfolie 
per persoon in een koekenpan op middelhoog 
vuur. Bak de rode ui met een flinke snuf zout in  
6 - 8 minuten zacht. Snijd ondertussen de tomaat in 
blokjes. Haal de ui uit de pan en bewaar apart.

Weetje: De rode ui is een onderschatte supergroente! Hij 
is niet alleen rijk aan vezels en B-vitaminen, maar zit ook 
bomvol antioxidanten en vitamine C. 

3. Dressing maken
Maak in een saladekom een dressing van per 
persoon: 1/2 el extra vierge olijfolie, 1/2 el zwarte 
balsamicoazijn en 1/2 tl mosterd. Breng op smaak 
met peper en zout.

4. Burger bakken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in dezelfde 
koekenpan op middelhoog vuur. Bak de 
wildzwijnburger 2 - 4 minuten per kant (zie Tip). 
Verdeel in de laatste minuut de geraspte kaas over 
de burgers en laat smelten.

Tip: Bak de burger hoe jij hem het lekkerst vindt: bak 
hem korter voor een rode burger en langer voor een meer 
doorbakken burger. 

5. Salade mengen
Meng in de saladekom de rucola, tomaat, 
pittenmix en de helft van de gebakken ui door 
de dressing.

6. Serveren
Verdeel de frieten over de borden. Snijd de 
hamburgerbollen open en beleg elke bol met een 
wildzwijnburger. Schep er een lepel uienchutney 
op en leg dan de overige gebakken ui erop. Serveer 
de salade erbij.

Eet smakelijk!

Week 21 | 2022

Benodigdheden 
Bakplaat met bakpapier, keukenpapier, kom, 
saladekom, koekenpan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Vastkokende 
aardappelen (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Hamburgerbol 
(stuk(s)) 3) 7) 12) 
13) 15) 61) 67) 70)

1 2 3 4 5 6

Rode ui (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomaat (stuk(s)) 2 3 4 5 7 8
Wildzwijnburgers* 
(stuk(s))

1 2 3 4 5 6

Geraspte belegen 
kaas* (g) 7) 15 25 40 50 65 75

Rucola* (g) 30 60 90 120 150 180
Zonnebloem-
pompoenpittenmix 
(g) 60) 61) 62)

10 20 30 40 50 60

Pikante 
uienchutney* (g) 14) 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie 
(el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Zwarte 
balsamicoazijn (el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Mosterd (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4169 /996 610 /146

Vetten (g) 54 8

Waarvan verzadigd (g) 17,2 2,5

Koolhydraten (g) 86 13

Waarvan suikers (g) 16,6 2,4

Vezels (g) 10 2

Eiwitten (g) 36 5

Zout (g) 1,8 0,3

Allergenen
3) Sesamzaad 7) Melk/Lactose 12) Lupine 13) Gluten 
14) Zwaveldioxide en sulfiet 15) Tarwe
Kan sporen bevatten van: 60) Pinda’s 61) Noten 
62) Sesamzaad 67) Ei 70) Soja

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en 
bepaal welke maaltijd je als eerste kookt. Was daarna 
groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



Kleine rode ui  

Pompoenpitten  Verse koriander  

Tomaat  

Olijfolie met citroen  Parelcouscous  

Avocado

Witte kaas  Veldsla  

 
Totale tijd: 20 min. • Gebaseerd op 2 personen

Parelcouscoussalade met avocado en witte kaas
met tomaat en koriander

De pompoenpit is de kampioen onder de zaden en noten 
door het hoge magnesiumgehalte. Dit mineraal is onder 
andere essentieel voor een gezonde bloeddruk.

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Voorbereiden
• Breng 300 ml water per persoon aan de kook in een pan met deksel 

voor de parelcouscous.

• Verkruimel er 1/2 bouillonblokje per persoon boven. Voeg de 
parelcouscous toe aan de pan met deksel. Kook in 12 minuten gaar 
en giet af.

 

2. Pompoenpitten poffen
• Snipper ondertussen de kleine rode ui zo fijn mogelijk (scan voor 

kooktips!). Snijd de tomaat en avocado in blokjes. Snijd de verse 
koriander fijn.

• Verhit een koekenpan, zonder olie, op hoog vuur en rooster de 
pompoenpitten tot ze beginnen te poffen. Haal uit de pan en 
bewaar apart. 

3. Parelcouscous mengen
• Maak een vinaigrette in een saladekom met de extra vierge olijfolie, 

de witte balsamicoazijn, de honing en de olijfolie met citroen.

• Verhit 1/4 el olijfolie per persoon in dezelfde koekenpan en bak de 
rode ui 3 - 4 minuten.

• Meng de parelcouscous en de rode ui door de vinaigrette.

4. Serveren
• Meng de tomaat, de avocado, de koriander en de veldsla door de 

parelcouscous (zie Tip). Breng op smaak met peper en zout.

• Verdeel de parelcouscous over de borden.

• Verkruimel de witte kaas erboven.

• Garneer met de pompoenpitten.

Tip: Is niet iedereen liefhebber van koriander? Laat het dan achterwege of 
serveer apart, zodat je de koriander zelf naar smaak kunt toevoegen. 
 

Eet smakelijk!
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Benodigdheden 
Rasp, saladekom, pan met deksel, koekenpan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Kleine rode ui (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomaat (stuk(s)) 2 3 5 6 8 9

Parelcouscous (g) 13) 15) 67) 68) 70) 71) 85 170 250 335 420 500

Olijfolie met citroen (ml) 4 8 12 16 20 24

Verse koriander* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Pompoenpitten (g) 60) 61) 62) 10 20 30 40 50 60

Veldsla* (g) 25 50 75 100 125 150

Witte kaas* (g) 7) 40 75 100 125 175 200

Avocado (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zelf toevoegen

Groentebouillonblokje (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Extra vierge olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Witte balsamicoazijn (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Honing (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Olijfolie (el) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3432 /820 827 /198

Vetten (g) 47 11

Waarvan verzadigd (g) 11 2,7

Koolhydraten (g) 72 17

Waarvan suikers (g) 11,6 2,8

Vezels (g) 7 2

Eiwitten (g) 24 9

Zout (g) 3,7 0,8

Allergenen
7) Melk/Lactose 13) Gluten 15) Tarwe
Kan sporen bevatten van: 60) Pinda’s 61) Noten 62) Sesamzaad 67) Ei 
68) Mosterd 70) Soja 71) Lupine

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en bepaal welke 
maaltijd je als eerste kookt. Was daarna groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



 
Totale tijd: 30 min. • Gebaseerd op 2 personen

Verse gember  

Groene peper  Komkommer  

Knoflookteen  

Sojasaus  Varkenshaaspuntjes  

GomasioPaprika-chili tortilla 
van No Fairytales  

Gesneden spitskool  Paprika  

Paprika-chili tortilla’s met varkenshaaspuntjes en gomasio
met spitskool en zoetzure komkommer

De varkenshaaspuntjes marineer je zelf met knoflook, 
gember, sojasaus en honing - hoe langer je de marinade laat 
staan, hoe groter de smaaksensatie!

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Marineren
Verwarm de oven voor op 200 graden. Rasp de 
gember. Pers de knoflook of snijd fijn. Meng de 
varkenshaaspuntjes in een kom met de knoflook, 
gember, sojasaus, honing en 1/4 el olijfolie per 
persoon (zie Tip). Marineer de varkenshaaspuntjes 
minimaal 15 minuten.

Tip: Houd je van zoet? Voeg dan 1 el honing per persoon toe 
aan de marinade. 

2. Zoetzuur maken
Snijd ondertussen de komkommer in plakken. 
Meng in een kom de wittewijnazijn met de suiker 
en leg de komkommerplakken erin (zie Tip). 
Breng op smaak met een beetje zout en zet weg 
tot gebruik. Schep af en toe om, zodat de smaken 
goed intrekken.

Tip: Wil je minder suiker toevoegen aan je zoetzuur? 
Probeer het dan eens met de helft van de benodigde 
hoeveelheid suiker. Je zoetzuur wordt iets zuurder en 
minder zoet. 

3. Groenten snijden
Verwijder de zaadlijsten van de groene peper en 
snijd de groene peper fijn. Snijd de paprika in 
blokjes (scan voor kooktips!).

Weetje: Wist je dat (punt)paprika naast vitamine C ook 
rijk is aan vitamine E? Vitamine E is een antioxidant dat ook 
in zonnebloemolie, volkoren producten, noten, zaden en 
groene groenten zit.

4. Wokken
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een wok 
of hapjespan en bak de helft van de groene 
pepersmet de paprika en de spitskool 8 minuten 
op middelhoog vuur. Breng op smaak met peper 
en zout. Leg de tortilla’s opgestapeld op een vel 
aluminiumfolie en pak in. Verwarm 3 minuten in 
de oven.

sLet op: de groene peper is pittig! Houd je daar niet van 
of eten er kinderen mee? Gebruik dan naar smaak minder 
groene peper of houd apart. 

5. Bakken
Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en voeg 
de varkenshaaspuntjes met marinade toe. Bak  
3 – 6 minuten, of tot de varkenshaaspuntjes 
gaar zijn.

6. Serveren
Beleg de tortilla’s met de gewokte groenten, de 
gemarineerde varkenshaaspuntjes en de zoetzure 
komkommer. Garneer naar smaak met de overige 
groene peper en bestrooi met gomasio.

Eet smakelijk!

Week 21 | 2022

Benodigdheden 
Koekenpan, aluminiumfolie, rasp, wok of hapjespan, 
2x kom

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Verse gember* (cm) 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen 
(stuk(s))

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Varkenshaaspuntjes* 
(g)

100 200 300 400 500 600

Sojasaus (ml) 11) 
13) 15) 10 20 30 40 50 60

Komkommer* 
(stuk(s))

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Groene peper* 
(stuk(s))

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Paprika* (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Gesneden 
spitskool* (g)

100 200 300 400 500 600

Paprika-chili tortilla 
van No Fairytales 
(stuk(s)) 13) 15)

2 4 6 8 10 12

Gomasio (zakje(s)) 
3) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Zelf toevoegen

Honing (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Olijfolie (el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Wittewijnazijn (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Suiker (tl) 1½ 3 4½ 6 7½ 9
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2228 /533 451 /108

Vetten (g) 17 3

Waarvan verzadigd (g) 3,2 0,6

Koolhydraten (g) 57 12

Waarvan suikers (g) 24,1 4,9

Vezels (g) 9 2

Eiwitten (g) 35 7

Zout (g) 3,2 0,7

Allergenen
3) Sesamzaad 11) Soja 13) Gluten 15) Tarwe
Kan sporen bevatten van: -

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en 
bepaal welke maaltijd je als eerste kookt. Was daarna 
groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



Linguine  

Rode pesto  Spinazie  

Ui  

Kipgehakt met 
Italiaanse kruiden  

Rode cherrytomaten  

Vers basilicum

 
Totale tijd: 20 min. • Gebaseerd op 2 personen

Snelle linguine met kipgehakt
met spinazie en tomaatjes in rode-pestosaus

Volgens Italianen past elke pastasoort bij een bepaalde saus. 
Zo past linguine, het dikkere broertje van spaghetti, perfect 
bij een lichte saus op basis van olie.

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Pasta koken
• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel.

• Kook de linguine, afgedekt, 12 - 14 minuten. Giet af, bewaar een 
klein beetje kookvocht en laat zonder deksel uitstomen.

• Snipper ondertussen de ui, halveer de cherrytomaten en snijd het 
basilicum fijn (scan voor kooktips!).

Weetje: Wist je dat we gemiddeld nog geen 150 gram groente eten per dag? Dat 
is een stuk minder dan de ADH. Geen zorgen, deze maaltijd bevat ruim 200 gram 
groente per portie! 

2. Cherrytomaten bakken
• Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een hapjespan met deksel op 

hoog vuur, voeg de ui, peper en zout toe en bak 2 minuten.

• Voeg de cherrytomaten toe. Dek de pan af, zet het vuur 
middelmatig en bak nog 3 minuten.

  

3. Pasta mengen
• Verhit ondertussen 1/2 el roomboter per persoon in een koekenpan 

op middelhoog vuur. Voeg het kipgehakt toe en bak in 
3 minuten los.

• Voeg de spinazie, linguine, rode pesto, een scheutje kookvocht 
en het kipgehakt met bakvet toe aan de hapjespan met groenten 
(zie Tip).

• Schep 1 minuut goed om, tot de spinazie geslonken is.

Tip: Let jij op je calorie-inname? Gebruik dan 2/3 van de rode pesto. De overige 
pesto is lekker als dressing door een salade de volgende dag. 

4. Serveren
• Verdeel de linguine over de borden.

• Garneer met het basilicum.

Eet smakelijk!

Week 21 | 2022

Benodigdheden 
Pan met deksel, koekenpan, hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Linguine (g) 13) 15) 67) 68) 70) 71) 90 180 270 360 450 540

Ui (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode cherrytomaten (g) 125 250 375 500 625 750

Kipgehakt met Italiaanse kruiden* (g) 100 200 300 400 500 600

Spinazie* (g) 69) 50 100 150 200 250 300

Rode pesto* (g) 7) 25) 61) 40 80 120 160 200 240

Vers basilicum* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Zelf toevoegen

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3732 /892 792 /189

Vetten (g) 47 10

Waarvan verzadigd (g) 10,6 2,3

Koolhydraten (g) 78 17

Waarvan suikers (g) 12,9 2,7

Vezels (g) 8 2

Eiwitten (g) 34 7

Zout (g) 1,8 0,4

Allergenen
7) Melk/Lactose 13) Gluten 15) Tarwe 25) Cashewnoten
Kan sporen bevatten van: 61) Noten 67) Ei 68) Mosterd 69) Selderij 70) Soja 
71) Lupine

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en bepaal welke 
maaltijd je als eerste kookt. Was daarna groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



Rode ui  

RucolaMozzarella  

Champignons  

Groene pesto  Libanees platbrood  

 
Totale tijd: 20 min. • Gebaseerd op 2 personen

Platbroodpizza met champignons en pesto
met mozzarella en rucola

Een leuke combinatie vandaag op je bord - een Italiaans 
gerecht met Libanees platbrood! Door de korte oventijd zet jij 
deze platbroodpizza’s zo op tafel.

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Voorbereiden
• Verwarm de oven voor op 220 graden. 

• Snijd de rode ui in halve ringen (scan voor kooktips!). 

• Halveer de champignons en snijd eventuele grotere champignons 
in kwarten.

2. Bakken
• Verhit de olijfolie in een koekenpan op hoog vuur en bak de 

champignons en rode ui 3 - 5 minuten. Breng op smaak met 
peper en zout. 

• Verdeel de platbroden over een bakplaat met bakpapier en 
besmeer met de groene pesto (zie Tip). 

• Verdeel de champignons en rode ui over de platbroden en 
scheur de mozzarella erboven klein. 

Tip: Deze maaltijd is calorierijk. Let jij op je calorie-inname? Gebruik dan de helft 
van de pesto en/of 1 platbrood per persoon. De overige pesto en/of platbrood 
kun je bewaren voor de lunch de volgende dag. 

3. Rucola aanmaken
• Breng de pizza’s op smaak met peper en zout en bak de platbroden 

6 - 9 minuten in de oven. 

• Meng de rucola in een kom met extra vierge olijfolie, peper en zout.

4. Serveren
• Verdeel de platbroodpizza’s over de borden.

• Garneer met de rucola.

Weetje: Wist je dat 20 gram rucola meer ijzer, calcium en vitamine A bevat dan 
100 gram van de meeste andere groenten?

Eet smakelijk!

Week 21 | 2022

Benodigdheden 
Koekenpan, kom, bakplaat met bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Rode ui (stuk(s)) 1 2 3 4 5 6

Champignons* (g) 170 340 500 670 840 1010

Libanees platbrood (stuk(s)) 13) 15) 2 4 6 8 10 12

Groene pesto* (g) 7) 25) 61) 50 100 150 200 250 300

Mozzarella* (bol(len)) 7) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rucola* (g) 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Extra vierge olijfolie (el) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3915 /936 738 /177

Vetten (g) 51 10

Waarvan verzadigd (g) 13,6 2,6

Koolhydraten (g) 81 16

Waarvan suikers (g) 8,1 1,5

Vezels (g) 8 2

Eiwitten (g) 31 6

Zout (g) 1,3 0,2

Allergenen
7) Melk/Lactose 13) Gluten 15) Tarwe 25) Cashewnoten
Kan sporen bevatten van: 61) Noten

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en bepaal welke 
maaltijd je als eerste kookt. Was daarna groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



 
Totale tijd: 40 min. • Gebaseerd op 2 personen

Zoete aardappel  

Limoen  Paprika  

Gedroogde tijm  

Knoflookteen  Bosui  

KokosmelkTomatenblokjes  

Garam masala  Kidneybonen  

Zoete-aardappelsoep met kokosmelk
met limoen, kidneybonen en garam masala

Dit recept is geïnspireerd op locro de papa - deze van origine 
Zuid-Amerikaanse maaltijdsoep geef je een originele draai 
met garam masala en kokosmelk.

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Aardappel roosteren
Verwarm de oven voor op 220 graden. Was de 
zoete aardappel grondig en snijd in blokjes van 
1 cm. Verdeel de blokjes over een bakplaat met 
bakpapier, besprenkel met 1/2 el olijfolie per persoon 
en breng op smaak met peper, zout en de helft van 
de tijm. Bak de zoete-aardappelblokjes in  
15 – 25 minuten gaar. Schep halverwege om.

2. Snijden
Snijd de bosui in fijne ringen. Pers de knoflook of 
snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten van de paprika 
en snijd de paprika in blokjes van 1 bij 1 cm (scan 
voor kooktips!). Snijd de limoen in partjes en pers 
de limoen uit. Laat de kidneybonen uitlekken in 
een vergiet.

Weetje: Kidneybonen hebben van alle bonen het hoogste 
vezelgehalte. Per 100 gram bevatten ze bijna 1/3 van 
de ADH. 

3. Groenten bakken
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een soeppan met 
deksel op middelhoog vuur en bak hierin de helft 
van de bosui 1 – 2 minuten. Voeg de paprika toe 
en bak 5 minuten mee. Voeg de knoflook, garam 
masala en overige tijm toe. Bak een halve minuut 
en voeg dan de tomatenblokjes, 50 ml water per 
persoon en de kokosmelk toe. Verkruimel het 
groentebouillonblokje boven de pan en roer goed 
door (zie Tip).

Tip: Let jij op je zoutinname? Gebruik dan de helft van de 
benodigde hoeveelheid bouillonblokje. 

4. Soep koken
Breng de soep op smaak met peper en zout en 
breng aan de kook. Laat de soep, afgedekt,  
12 – 15 minuten zachtjes koken op laag vuur. Voeg 
de laatste 5 minuten de kidneybonen toe.

5. Aardappel toevoegen
Haal de soep van het vuur, roer de geroosterde 
zoete aardappel erdoor en voeg het sap van 
1 limoenpartje per persoon toe.

6. Serveren
Garneer de soep met de rest van de bosui. Voeg 
naar smaak extra limoensap toe.

Eet smakelijk!
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Benodigdheden 
Vergiet, soeppan met deksel, bakplaat met bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Zoete aardappel (g) 150 300 450 600 750 900
Gedroogde tijm 
(zakje(s))

⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Bosui* (stuk(s)) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Paprika* (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Limoen (stuk(s)) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Kidneybonen (blik(ken)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Garam masala (zakje(s)) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2
Tomatenblokjes 
(blik(ken))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Kokosmelk (ml) 200 400 600 800 1000 1200

Zelf toevoegen

Groentebouillon- 
blokje (stuk(s))
Groentebouillonblokje 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3739 /894 429 /103

Vetten (g) 51 6

Waarvan verzadigd (g) 33,9 3,9

Koolhydraten (g) 78 9

Waarvan suikers (g) 24,3 2,8

Vezels (g) 21 2

Eiwitten (g) 21 2

Zout (g) 4,4 0,5

Allergenen
-
Kan sporen bevatten van: -

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en 
bepaal welke maaltijd je als eerste kookt. Was daarna 
groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



 
Totale tijd: 40 min. • Gebaseerd op 2 personen

Knoflookteen  

Gemalen kaneel  Mexicaanse kruiden  

Rode ui  

Heinz Tomato Frito 
Creations met Caramelised 

Onions & Shallots

Zoete aardappel  

Pruimtomaat  Bruin tarwebroodje  

Geraspte belegen kaas  Geraspte cheddar  

Biologische volle 
yoghurt

Verse bladpeterselie  

Mais in blik  Gemengde bonen  

Chili sin carne met een krokant kaaslaagje uit de oven
met zoete aardappel, yoghurtsaus en bruin broodje

Met Heinz Tomato Frito Creations met Caramelised Onions & Shallots 
voeg je eenvoudig meer smaak toe aan deze chili sin carne. Knoflook en 
ui, gesudderd in extra vierge olijfolie, gemengd met 100% zongedroogde 
tomaten zorgen voor een ware smaakexplosie.



1. Snijden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers de 
knoflook of snijd fijn (scan voor kooktips!). Snipper 
de rode ui. Schil de zoete aardappel en snijd in 
blokjes van 1 bij 1 cm.

2. Chili maken
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een hapjespan 
met deksel en fruit de ui en de helft van de  
knoflook 1 - 2 minuten. Voeg de zoete aardappel en  
Heinz Tomato Frito Creations met Caramelised 
Onions & Shallots toe. Voeg per persoon: 
50 ml water, 1/2 zakje Mexicaanse kruiden en een 
mespuntje kaneel toe (zie Tip). Kook, afgedekt,  
12 - 15 minuten of tot de zoete aardappel 
beetgaar is.

Tip: Kaneel heeft een sterke smaak en kan snel gaan 
overheersen. Houd je daar niet zo van? Voeg de kaneel dan 
beetje bij beetje toe en proef tussendoor. 

3. Mais en bonen toevoegen
Laat de gemengde bonen en de mais elk apart 
uitlekken in een vergiet. Weeg de juiste hoeveelheid 
mais af en voeg beide in de laatste 5 minuten toe 
aan de chili. Proef en breng op smaak met peper 
en zout.

4. Chili gratineren
Schep de chili over in een ovenschaal. Strooi beide 
kazen over de chili en bak de chili 10 - 12 minuten in 
de oven tot de kaas goudbruin is (zie Tip). Bak het 
bruine tarwebroodje de laatste 5 minuten mee in 
de oven.

Tip: Heeft jouw oven een grillstand? Zet deze dan de 
laatste 5 minuten aan en gratineer de kaas van de chili. 
Pas op dat het niet verbrandt! 

5. Garnering voorbereiden
Snijd de pruimtomaat in kleine blokjes. Hak de 
bladpeterselie grof. Meng in een kleine kom de 
volle yoghurt met de overige knoflook en de helft 
van de bladpeterselie. Breng op smaak met peper 
en zout.

6. Serveren
Haal de chilischotel uit de oven. Verspreid de 
blokjes pruimtomaat over de chili en garneer met 
de yoghurtsaus. Verdeel de chili over de borden en 
garneer met de overige bladpeterselie. Scheur het 
broodje in stukken om in de saus te dippen.

Weetje: Wist je dat we gemiddeld nog geen 150 gram 
groente eten per dag? Dat is een stuk minder dan de ADH. 
Geen zorgen, deze maaltijd bevat ruim 200 gram groente 
per portie!  

Eet smakelijk!

Week 21 | 2022

Benodigdheden 
Vergiet, kleine kom, hapjespan met deksel, ovenschaal

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Knoflookteen 
(stuk(s))

2 3 4 5 7 8

Rode ui (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zoete aardappel (g) 100 200 300 400 500 600
Heinz Creation 
Caramelized Onion 
(pak(ken))

⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Mexicaanse kruiden 
(zakje(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Gemalen kaneel 
(mespuntje(s))

1 2 3 4 5 6

Gemengde bonen 
(blik(ken))

⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Mais in blik (g) 70 140 200 285 340 425
Geraspte cheddar* 
(g) 7) 25 50 75 100 125 150

Geraspte belegen 
kaas* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Bruin tarwebroodje 
(stuk(s)) 7) 11) 13) 
15) 16) 18) 61) 62) 
67) 71) 72)

1 2 3 4 5 6

Pruimtomaat 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse 
bladpeterselie* 
(g) 69)

2½ 5 7½ 10 12½ 15

Biologische volle 
yoghurt* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3798 /908 529 /126

Vetten (g) 36 5

Waarvan verzadigd (g) 14,1 2,0

Koolhydraten (g) 98 14

Waarvan suikers (g) 32,6 4,5

Vezels (g) 22 3

Eiwitten (g) 38 5

Zout (g) 4,3 0,6

Allergenen
7) Melk/Lactose 11) Soja 13) Gluten 15) Tarwe 16) Gerst 
18) Rogge
Kan sporen bevatten van: 61) Noten 62) Sesamzaad 67) Ei 
69) Selderij 71) Lupine 72) Gluten

Scan mij voor 
extra kooktips!



Ui  

Citroen  Champignons  

Witte langgraanrijst  

Halloumi  Knoflookteen  

Biologische volle 
yoghurt

Verse bladpeterselie 
en koriander  

Rode paprika  Midden-Oosterse 
kruidenmix  

 
Totale tijd: 25 min. • Gebaseerd op 2 personen

Midden-Oosters gekruide roerbak met halloumi en rijst
met champignons, paprika en frisse yoghurtsaus

Halloumi is een Cyperse kaas met een hoog smeltpunt - dat 
maakt deze kaas zo geschikt om te grillen.

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Rijst koken
• Halveer de ui. Snipper de ene helft fijn en snijd de andere helft 

in ringen.

• Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een pan met deksel. Fruit de 
gesnipperde ui 2 - 3 minuten.

• Voeg de rijst toe en bak deze 2 minuten mee met de ui.
• Verkruimel 1/4 bouillonblokje per persoon boven de rijst en voeg 

ruim water toe. Kook de rijst, afgedekt, 10 - 12 minuten. Giet af en 
laat zonder deksel uitstomen.

2. Groenten bakken
• Pers de knoflook of snijd fijn (scan voor kooktips!). Dep de 

halloumi droog met keukenpapier en snijd in blokjes van 1 - 2 cm.

• Snijd de champignons in kwarten. Pers de citroen uit. Verwijder de 
zaadlijst van de paprika en snijd in dunne reepjes.

• Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een hapjespan op 
middelhoog vuur. Fruit de knoflook en ui 3 - 4 minuten.

• Voeg de Midden-Oosterse kruiden, paprika en champignons 
toe en bak 6 - 8 minuten mee. Besprenkel met 1 tl citroensap per 
persoon en breng op smaak met peper en zout.

 

3. Yoghurtsaus maken
• Snijd de verse kruiden fijn.
• Meng in een kom de helft van de verse kruiden met de yoghurt en 

per persoon: 1tl citroensap en 1/2 el extra vierge olijfolie. Breng op 
smaak met peper en zout.

• Verhit een koekenpan met anti-aanbaklaag, zonder bakvet, op 
middelhoog vuur en bak de halloumi in 3 - 4 minuten rondom 
krokant (zie Tip).

 
Tip: Bak de halloumi pas als de rest van het gerecht klaar is en serveer 
de halloumi direct na het bakken, want dan is hij op z’n best: lekker mals 
en krokant!

4. Serveren
• Verdeel de rijst over de borden en schep de groenten erbovenop.
• Leg de halloumi op de groenten.
• Garneer met de yoghurtsaus en de overige verse kruiden.

Weetje: Wist je dat paprika naast vitamine C ook rijk is aan vitamine E? 
Vitamine E is een antioxidant dat ook in zonnebloemolie, volkoren producten, 
noten, zaden en groene groenten zit.

Eet smakelijk!

Week 21 | 2022

Benodigdheden 
Koekenpan, hapjespan, keukenpapier, kom, pan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Ui (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte langgraanrijst (g) 85 170 250 335 420 500

Knoflookteen (stuk(s)) 1 2 3 4 5 6

Halloumi* (g) 7) 65 125 190 250 315 375

Champignons* (g) 65 125 190 250 315 375

Citroen (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Midden-Oosterse kruidenmix (zakje(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode paprika* (stuk(s)) 1 2 3 4 5 6

Verse bladpeterselie en koriander* (g) 5 10 15 20 25 30

Biologische volle yoghurt* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Groentebouillonblokje (stuk(s)) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Extra vierge olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3305 /790 649 /155

Vetten (g) 38 7

Waarvan verzadigd (g) 19,3 4,8

Koolhydraten (g) 82 16

Waarvan suikers (g) 12,7 2,5

Vezels (g) 6,4 1

Eiwitten (g) 27 5

Zout (g) 3,2 0,6

Allergenen
7) Melk/Lactose
Kan sporen bevatten van: -

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en bepaal welke 
maaltijd je als eerste kookt. Was daarna groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



 
Totale tijd: 25 min. • Gebaseerd op 2 personen

Zoete aardappel  

Pompoenpitten  Sperziebonen  

Kruimige aardappelen  

Rode peper  Knoflookteen  

Nootmuskaat

Sjalot  Duitse biefstuk  

Duitse biefstuk met pittige zoete-aardappelpuree
met gebakken knoflooksperziebonen

Wist je dat de sperzieboon vroeger ook wel de aspergieboon 
werd genoemd? Ze werden namelijk op dezelfde manier 
gegeten als asperges: met boter en nootmuskaat.

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Snijden
Bereid de bouillon in een pan met deksel voor de 
aardappelen en de zoete aardappelen (scan voor 
kooktips!). Weeg de aardappelen af. Was of schil de 
twee soorten aardappelen en snijd beide in grove 
stukken. Pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder 
de zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 
peper fijn. Snipper de sjalot. Rasp 1 mespuntje 
nootmuskaat per persoon.

2. Koken
Kook de twee soorten aardappelen, afgedekt,  
10 – 12 minuten in de pan met bouillon. Giet daarna 
af, bewaar een klein beetje kookvocht en laat 
zonder deksel uitstomen.

3. Sperziebonen bakken
Verwijder ondertussen de steelaanzet van de 
sperziebonen en snijd in twee gelijke stukken. 
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een koekenpan 
met deksel op middelhoog vuur. Bak de knoflook 
en sjalot 1 - 2 minuten. Voeg de sperziebonen toe 
en roerbak 2 - 3 minuten mee. Breng op smaak 
met peper en zout. Voeg 1 el water per persoon toe 
en bak, afgedekt, 6 minuten. Haal vervolgens het 
deksel van de pan en bak de sperziebonen nog  
4 - 6 minuten, of tot ze beetgaar zijn. Breng op 
smaak met peper, zout en 1 mespuntje geraspte 
nootmuskaat per persoon.

Weetje: Wist je dat dit gerecht door de aardappelen en 
sperziebonen meer vitamine C bevat dan de ADH? 

4. Vlees bakken
Verhit een koekenpan, zonder olie, op hoog vuur 
en rooster de pompoenpitten tot ze beginnen te 
poffen. Haal uit de pan en bewaar apart. Verhit in 
dezelfde koekenpan de roomboter op middelhoog 
vuur en bak de Duitse biefstuk in 2 – 3 minuten per 
kant bruin. Breng op smaak met peper en zout. Bak 
de Duitse biefstuk langer als je niet van rood vlees 
houdt (zie Tip).  
Tip: Wil je een jus maken van het overgebleven bakvet? 
Blus het bakvet van de Duitse biefstuk af met 2 el water per 
persoon, roer goed door en schenk de jus over de puree. 

5. Puree maken
Stamp beide soorten aardappelen fijn met een 
aardappelstamper. Voeg een scheutje melk en wat 
van het bewaarde kookvocht toe. Roer de rode 
peperserdoor en breng op smaak met peper en 
zout. Voeg eventueel extra roomboter toe om het 
geheel smeuïger te maken.

sLet op: de rode peper is pittig! Houd je niet van pittig of 
eten er kinderen mee? Gebruik dan naar smaak minder 
rode peper of houd apart. 

6. Serveren
Verdeel de puree over de borden en garneer de 
puree met de pompoenpitten. Serveer met de 
sperziebonen en de Duitse biefstuk. 

Eet smakelijk!

Week 21 | 2022

Benodigdheden 
Rasp, aardappelstamper, koekenpan met deksel, pan 
met deksel, koekenpan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Zoete aardappel (g) 225 450 675 900 1125 1350
Kruimige 
aardappelen (g)

100 200 300 400 500 600

Knoflookteen 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode peper* 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Sperziebonen* (g) 150 300 450 600 750 900
Pompoenpitten (g) 
60) 61) 62) 5 10 15 20 25 30

Duitse biefstuk* 
(stuk(s)) 66) 67) 68) 
69) 70) 72)

1 2 3 4 5 6

Sjalot (stuk(s)) 1 2 3 4 5 6
Nootmuskaat 
(mespuntje(s))

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen

Groentebouillon 
(ml)

400 800 1200 1600 2000 2400

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Melk scheutje
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2878 /688 366 /87

Vetten (g) 23 3

Waarvan verzadigd (g) 8,3 1,1

Koolhydraten (g) 83 11

Waarvan suikers (g) 20,2 2,6

Vezels (g) 14 2

Eiwitten (g) 31 4

Zout (g) 2,2 0,3

Allergenen
-
Kan sporen bevatten van: 60) Pinda’s 61) Noten 
62) Sesamzaad 66) Melk/Lactose  67) Ei 68) Mosterd 
69) Selderij 70) Soja 72) Gluten

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en 
bepaal welke maaltijd je als eerste kookt. Was daarna 
groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



Knoflookteen  

Gele currykruiden  Kippendijreepjes 
met kebabkruiden  

Paprika  

Witte langgraanrijst  Ui  

Bloemkoolrijst

Naanbrood  Kokosmelk  

 
Totale tijd: 20 min. • Gebaseerd op 2 personen

Kipcurry met bloemkoolrijst
met naanbrood

In plaats van gewone rijst, gebruik je bloemkoolrijst – die 
is niet alleen sneller gaar, maar het is ook een makkelijke 
manier om extra groente binnen te krijgen.

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Voorbereiden
• Verwarm de oven voor op 200 graden.

• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel voor de rijst.

• Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de paprika in reepjes en de ui in 
halve ringen (scan voor kooktips!).

• Kook de rijst, afgedekt, 12 - 15 minuten. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen.

2. Curry maken
• Verwarm 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een hapjespan met 

deksel op middelhoog vuur en bak de knoflook, paprika, ui en 
kippendijreepjes 3 - 4 minuten. 

• Voeg de currykruiden toe en bak nog 1 minuut. Voeg de 
kokosmelk toe, roer goed door, verlaag het vuur en laat, afgedekt, 
6 - 8 minuten zachtjes koken. Breng op smaak met peper en zout.

3. Bloemkoolrijst bakken
• Bak het naanbrood 4 - 6 minuten in de oven.

• Verhit 1/4 el zonnebloemolie per persoon in een koekenpan op 
middelhoog vuur.

• Roerbak de bloemkoolrijst 3 - 4 minuten. Breng op smaak met 
ruim peper en zout. 

4. Serveren
• Meng de bloemkoolrijst door de gewone rijst en verdeel over 

diepe borden.

• Schep de kipcurry erover.

• Serveer met het naanbrood.

Weetje: Bloemkool is rijk aan calcium voor sterke botten en tanden, vitamine 
C voor de weerstand, kalium voor een gezonde bloeddruk en vezels voor onder 
andere gezonde darmen.

Eet smakelijk!

Week 21 | 2022

Benodigdheden 
Koekenpan, pan met deksel, hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Knoflookteen (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Paprika* (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ui (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte langgraanrijst (g) 40 85 125 170 210 255

Kippendijreepjes met kebabkruiden* (g) 100 200 300 400 500 600

Gele currykruiden (zakje(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Kokosmelk (ml) 90 180 250 380 430 560

Naanbrood (stuk(s)) 13) 15) 18) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Bloemkoolrijst* (g) 69) 100 200 300 400 500 600

Zelf toevoegen

Zonnebloemolie (el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3367 /805 634 /152

Vetten (g) 40 7

Waarvan verzadigd (g) 18,3 3,5

Koolhydraten (g) 77 15

Waarvan suikers (g) 10,9 2,1

Vezels (g) 8 2

Eiwitten (g) 31 6

Zout (g) 1,7 0,3

Allergenen
13) Gluten 15) Tarwe 18) Rogge
Kan sporen bevatten van: 69) Selderij

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en bepaal welke 
maaltijd je als eerste kookt. Was daarna groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



Kleine rode ui  

Pompoenpitten  Orzo  

Knoflookteen  

Bosui  Vers basilicum  

KruidenkaasblokjesGemengde 
paddenstoelen  

 
Totale tijd: 25 min. • Gebaseerd op 2 personen

Paddenstoelenrisotto van orzo
met kruidenkaasblokjes en basilicum

Wist je dat basilicum ook koningskruid wordt genoemd? De 
naam van dit kruid komt namelijk van het Oudgriekse woord 
voor koning - basileus.

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Snijden
• Bereid de bouillon (scan voor kooktips!).

• Snipper de kleine rode ui en pers de knoflook of snijd fijn.

• Scheur de blaadjes basilicum klein. Snijd de bosui in ringen.

Weetje: Wist je dat paddenstoelen eigenlijk schimmels zijn? Ze worden 
beschouwd als groente en zijn rijk aan vitamine B2. Dit houdt je energie op peil 
en voorkomt ontstekingen. Eet je weinig vlees of volledig vegetarisch? Dan heeft 
vitamine B2 extra aandacht nodig. Naast paddenstoelen vind je deze vitamine 
veel in zuivelproducten. 

2. Orzo koken
• Verhit de helft van de roomboter in een pan met deksel en fruit de 

ui en knoflook 2 minuten op middellaag vuur.

• Voeg de orzo toe en bak 1 minuut mee.

• Schenk de bouillon over de orzo en kook de orzo, afgedekt, in 
10 - 12 minuten droog. Roer regelmatig door en voeg eventueel 
water toe als de orzo te droog wordt.

  

3. Pitten roosteren
• Verhit ondertussen een koekenpan op hoog vuur, zonder olie, en 

rooster de pompoenpitten tot deze beginnen te poffen. Haal uit de 
pan en bewaar apart.

• Verhit de overige roomboter in dezelfde koekenpan en bak de 
paddenstoelen en bosui 5 - 6 minuten op middelhoog vuur.

• Voeg de paddenstoelen, bosui en de helft van de 
kruidenkaasblokjes toe aan de orzo en laat al roerend smelten. 
Breng op smaak met peper en zout.

 

4. Serveren
• Verdeel de orzo over de borden.

• Garneer met de pompoenpitten, overige kruidenkaas en 
het basilicum.

Weetje: Wist je dat pompoenpitten van alle noten en pitten het rijkst zijn aan 
magnesium en fosfor? Magnesium zorgt voor sterke botten en gezonde spieren 
en fosfor voor sterke botten en tanden.

Eet smakelijk!

Week 21 | 2022

Benodigdheden 
Pan met deksel, koekenpan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Kleine rode ui (stuk(s)) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vers basilicum* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Bosui* (stuk(s)) 2 4 6 8 10 12

Orzo (g) 13) 15) 67) 68) 70) 71) 85 170 250 335 420 500

Pompoenpitten (g) 60) 61) 62) 5 10 15 20 25 30

Gemengde paddenstoelen* (g) 175 350 525 700 875 1050

Kruidenkaasblokjes* (g) 7) 40 75 100 125 175 200

Zelf toevoegen

Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2483 /594 421 /101

Vetten (g) 22 4

Waarvan verzadigd (g) 13,0 2,2

Koolhydraten (g) 67 11

Waarvan suikers (g) 7,8 1,3

Vezels (g) 8 1

Eiwitten (g) 26 4

Zout (g) 2,7 0,5

Allergenen
7) Melk/Lactose 13) Gluten 15) Tarwe
Kan sporen bevatten van: 60) Pinda’s 61) Noten 62) Sesamzaad 67) Ei 
68) Mosterd 70) Soja 71) Lupine

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en bepaal welke 
maaltijd je als eerste kookt. Was daarna groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



 
Totale tijd: 55 min. • Gebaseerd op 2 personen

Champignons  

Roomkaas  Verse lasagnebladen  

Knoflookteen  

Passata  Spinazie  

Italiaanse kruidenGeraspte 
Italiaanse kaas  

Cannelloni met romige spinazie-champignonvulling
met verse lasagnebladen en Italiaanse kruiden

Vandaag maak je cannelloni van verse lasagnebladen. Je 
maakt er geen laagjes, maar rolletjes van. Om je vingers bij 
af te likken!

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Breng ruim 
water aan de kook in een pan met deksel om de 
lasagnebladen te blancheren (zie Tip). Snijd de 
champignons in plakjes en vervolgens fijn. Pers de 
knoflook of snijd fijn (scan voor kooktips!).

Tip: De lasagnebladen worden eerst geblancheerd 
zodat de oventijd wordt verkort en de lasagnebladen 
niet uitdrogen! 

2. Groenten bakken
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een hapjespan 
op middelhoog vuur. Fruit de knoflook 1 minuut 
en voeg de fijngesneden champignons toe. Bak de 
champignons in 4 – 5 minuten zacht en voeg 2/3 van 
de spinazie in delen toe (de rest gebruik je in stap 
4). Bak de spinazie 2 – 3 minuten mee, of totdat de 
spinazie geslonken is. Schep het geheel over in een 
vergiet en laat uitlekken en afkoelen tot gebruik.

Weetje: Champignons zijn rijk aan het mineraal fosfor, dat 
samen met calcium zorgt voor stevige botten en tanden. 
Fosfor zit voornamelijk in vlees, vis en zuivel maar ook 
in plantaardige producten zoals peulvruchten, volkoren 
granen en paddenstoelen.

3. Vulling maken
Verhit dezelfde hapjespan op middelhoog vuur, 
voeg de passata toe met per persoon: 1/2 el 
zwarte balsamicoazijn, 1/4 bouillonblokje, 1/2 zakje 
Italiaanse kruiden en 2 el water (zie Tip). Roer goed 
door en kook het geheel 4 – 5 minuten. Meng de 
roomkaas en de helft van de geraspte Italiaanse 
kaas in een kom. Meng het geheel goed door en 
breng op smaak met peper en zout.

Tip: Heb je geen paddenstoelenbouillon in huis? Gebruik 
dan groentebouillon. 

4. Cannelloni maken
Snijd ondertussen de lasagnebladen in de breedte 
door de helft, zodat je 4 cannelloni per persoon kunt 
maken. Blancheer de lasagnebladen 3 minuten 
in de pan met deksel. Giet af en spoel af met koud 
water. Haal de vellen meteen uit elkaar en leg ze 
op keukenpapier of een schone theedoek om te 
drogen. Smeer de vellen daarna in met 1/2 el olijfolie 
per persoon zodat ze niet gaan plakken. Leg de 
stroken op een snijplank en verdeel eerst het 
roomkaasmengsel erover. 

 

5. Ovenschotel afmaken
Leg de overige rauwe spinazie erop en verdeel 
vervolgens het spinazie-champignonmengsel 
erover. Begin bij het kortste eind en rol de gevulde 
lasagnebladen op. Schenk een dun laagje saus 
in de ovenschaal en leg de cannelloni hierop. Giet 
vervolgens de rest van de saus over de cannelloni 
zodat alles bedekt is. Bestrooi met de overige kaas. 
Bedek de ovenschaal met aluminiumfolie en bak de 
cannelloni 25 - 35 minuten, verwijder na 15 minuten 
de aluminiumfolie.

6. Serveren
Schep de cannelloni uit de schaal en verdeel over 
de borden.

Eet smakelijk!
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Benodigdheden 
Aluminiumfolie, ovenschaal, vergiet, pan met deksel, 
keukenpapier, hapjespan, kom

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Champignons* (g) 125 250 375 500 625 750
Knoflookteen 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Spinazie* (g) 69) 100 150 200 250 350 400

Passata (gram) 200 390 590 780 980 1180
Verse lasagnebladen* 
(g) 8) 13) 15) 100 200 300 400 500 600

Roomkaas* (g) 7) 40 80 120 160 200 240
Geraspte Italiaanse 
kaas* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Italiaanse kruiden 
(zakje(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Zelf toevoegen

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Paddenstoelen-
bouillonblokje 
(stuk(s))

1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2

Zwarte 
balsamicoazijn (el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3190 /762 546 /130

Vetten (g) 38 6

Waarvan verzadigd (g) 15,7 2,7

Koolhydraten (g) 71 12

Waarvan suikers (g) 11,2 1,9

Vezels (g) 6 1

Eiwitten (g) 30 5

Zout (g) 2,8 0,5

Allergenen
7) Melk/Lactose 8) Ei 13) Gluten 15) Tarwe
Kan sporen bevatten van: 69) Selderij

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en 
bepaal welke maaltijd je als eerste kookt. Was daarna 
groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



Kippendijreepjes  

Ongezouten pinda’s  Teriyakisaus  

Mix van ui en knoflook  

Oosterse groentemix  Noedels  

SojasausSesamolie  

Mini-komkommer  Verse gember  

  Supersnel 
Totale tijd: 15 min. • Gebaseerd op 2 personen

Gewokte noedels met kippendijreepjes in teriyaki
met Oosterse groentemix, pinda’s en komkommer

Dit gerecht zet je supersnel op tafel doordat wij niet alleen 
de kippendij, maar ook de groentemix, knoflook én ui alvast 
voor je gesneden hebben!

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Voorbereiden
• Breng ruim water, met 1/4 bouillonblokje per persoon, aan de kook 

in een pan met deksel voor de noedels (zie Tip).

• Schil de gember en rasp of snijd fijn.

• Snijd de komkommer in schijfjes. Meng in een kom met 1 tl 
wittewijn- of rijstazijn per persoon en breng op smaak met peper en 
zout. Schep af en toe om zodat de smaken goed intrekken.

Tip: Let jij op je zoutinname? Laat dan het bouillonblokje achterwege of gebruik 
een zoutarme bouillon. 

2. Roerbakken
• Verhit 1 el zonnebloemolie per persoon in een wok op 

middelhoog vuur.

• Roerbak de gember, knoflook, ui en de kippendijreepjes  
3 - 5 minuten.

• Kook ondertussen de noedels, afgedekt, 3 - 4 minuten in de pan 
met deksel. Giet af en spoel af met koud water.

3. Teriyakisaus toevoegen
• Voeg de Oosterse groentemix toe aan de wok en roerbak 

1 minuut mee.

• Voeg de noedels, teriyakisaus, sesamolie en 1/2 el ketjap per 
persoon toe aan de wok en verhit het geheel nog 1 minuut.

• Schep goed om en voeg eventueel de sojasaus, peper en zout toe 
naar smaak.

• Hak ondertussen de pinda’s grof.

4. Serveren
• Verdeel het gerecht over de borden.

• Garneer met de pinda’s.

• Serveer met de komkommer.

Weetje: Wist je dat pinda‘s rijk zijn aan onder andere vitamine E en 
magnesium? Vitamine E is goed voor een sterke weerstand en magnesium voor 
de vorming en goede werking van botten en spieren. Een handje levert al 20% 
van de ADH van beide.

Eet smakelijk!
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Benodigdheden 
Wok, pan met deksel, kom

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Kippendijreepjes* (g) 100 200 300 400 500 600

Mix van ui en knoflook* (g) 10 20 30 40 50 60

Noedels (g) 13) 15) 75 150 225 300 375 450

Oosterse groentemix* (g) 69) 150 300 450 600 750 900

Teriyakisaus (g) 11) 13) 15) 25 50 75 100 125 150

Ongezouten pinda’s (g) 1) 61) 62) 5 10 15 20 25 30

Verse gember* (cm) 1 2 3 4 5 6

Mini-komkommer* (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Sesamolie (ml) 3) 5 10 15 20 25 30

Sojasaus 11) 13) 15) naar smaak

Zelf toevoegen

Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6

Wittewijn- of rijstazijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Kippenbouillonblokje (stuk(s)) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Ketjap (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3137 /750 663 /159

Vetten (g) 32 7

Waarvan verzadigd (g) 7,9 1,7

Koolhydraten (g) 80 17

Waarvan suikers (g) 16,6 3,5

Vezels (g) 6 1

Eiwitten (g) 32 7

Zout (g) 4,8 1,0

Allergenen
1) Pinda’s 3) Sesamzaad 11) Soja 13) Gluten 15) Tarwe
Kan sporen bevatten van: 61) Noten 62) Sesamzaad 69) Selderij

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en bepaal welke 
maaltijd je als eerste kookt. Was daarna groenten en fruit en weeg af.



Bulgogisaus  

Zwart Sesamzaad  Komkommer  

Biefstukreepjes  

Jasmijnrijst  Ei  

Sesamolie

Chilivlokken  Wittekool en wortel  

Knoflookteen  Sojasaus  

  Supersnel 
Totale tijd: 15 min. • Gebaseerd op 2 personen

Bulgogi biefstukreepjes met rijst en zoetzure groenten
met Koreaanse-stijl saus en gekookt ei

Bulgogisaus is zoet en hartig met de smaken van peer, 
gember en knoflook. Het is een belangrijk ingrediënt bij het 
bereiden van Koreaans BBQ-rundvlees.

 Dit is een nieuw recept en jouw 
mening telt! Wat vond je ervan?



1. Voorbereiden
• Haal de biefstukreepjes uit de koelkast (zie Tip).

• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel voor de rijst 
en kook de rijst, afgedekt, 12 - 15 minuten. Voeg na 5 - 6 minuten 
de eieren toe en kook ze halfzacht. Giet af en laat zonder deksel 
uitstomen. Laat de eieren schrikken in koud water.

• Meng ondertussen in een kom de biefstukreepjes met de 
sesamolie en de sojasaus. Laat even staan, zodat de smaken 
kunnen intrekken.

Tip: Het best kun je de biefstukreepjes al dertig minuten tot een uur van tevoren 
uit de koelkast halen. Dan zijn ze ook vanbinnen op temperatuur en krijg je een 
malser resultaat. 

2. Snijden
• Snijd de komkommer in plakken. Pers de knoflook of snijd fijn 

(scan voor kooktips).

• Meng de wittekool en wortel in een kom met een snufje zout en 
per persoon: 1/2 el suiker en 1 el wittewijnazijn.

• Laat staan tot serveren.

Weetje: Komkommers bestaan voor een groot deel uit water, maar bevatten 
ook vitaminen en mineralen. Ze hydrateren, bevatten weinig calorieën en zorgen 
tegelijkertijd voor essentiële voedingsstoffen. Win-win-win dus! 

3. Roerbakken
• Verhit, wanneer de rijst en eieren nog 5 minuten moeten koken, 

1/2 el zonnebloemolie per persoon in een wok of hapjespan.

• Voeg de knoflook toe en bak 1 minuut. Voeg de bulgogisaus, 
de chilivlokken sen de biefstukpuntjes met marinade toe en 
roerbak 2 - 4 minuten.

sLet op: de chilivlokken zijn erg pittig! Houd je daar niet van of eten er kinderen 
mee? Proef dan voordat je meer toevoegt of laat de chilivlokken achterwege. 

4. Serveren
• Verdeel de rijst over diepe borden.

• Schep de biefstukpuntjes met de saus erover.

• Pel het ei en snijd doormidden. Leg het gehalveerde ei op het bord.

• Schep de wortel en wittekool ernaast. Leg de 
komkommerschijfjes erbij. Garneer met het zwarte sesamzaad.

Eet smakelijk!
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Benodigdheden 
2x kom, grote wok of hapjespan, pan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Bulgogisaus (ml) 3) 11) 13) 15) 35 70 105 140 175 210

Biefstukreepjes* (g) 100 200 300 400 500 600

Ei* (stuk(s)) 8) 1 2 3 4 5 6

Jasmijnrijst (g) 75 150 225 300 375 450

Komkommer* (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zwart sesamzaad (g) 3) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Sojasaus (ml) 11) 13) 15) 10 20 30 40 50 60

Knoflookteen (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Wittekool en wortel* (g) 50 100 150 200 250 300

Chilivlokken (tl) 1/6 ⅓ ½ ⅔ ¾ 1

Sesamolie (ml) 3) 5 10 15 20 25 30

Zelf toevoegen

Zonnebloemolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Wittewijnazijn (el) 1 2 3 4 5 6

Suiker (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2827 /676 562 /134

Vetten (g) 23 5

Waarvan verzadigd (g) 5,3 1,0

Koolhydraten (g) 79 16

Waarvan suikers (g) 17,2 3,4

Vezels (g) 4 1

Eiwitten (g) 35 7

Zout (g) 3,6 0,7

Allergenen
3) Sesamzaad 8) Ei 11) Soja 13) Gluten 15) Tarwe
Kan sporen bevatten van: -

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en bepaal welke 
maaltijd je als eerste kookt. Was daarna groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



 
Totale tijd: 35 min. • Gebaseerd op 2 personen

Peer  

Chorizoblokjes  Biologische 
crème fraîche  

Rode ui  

Bladerdeeg  Courgette  

Verse bladpeterselie 
en munt

Komkommer  Witte kaas  

Plaattaart met courgette, chorizo en witte kaas
met frisse salade van peer en komkommer

Chorizo is een Spaanse worstsoort die de smaak en rode 
kleur te danken heeft aan het ingrediënt paprikapoeder.

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 220 graden. Snijd de peer 
in kwarten, verwijder het klokhuis en snijd in kleine 
blokjes. Snijd de rode ui in halve ringen (scan voor 
kooktips!). Schaaf de courgette met een kaasschaaf 
of dunschiller in dunne linten.

2. Deeg uitrollen
Rol het bladerdeeg (inclusief het bakpapier) uit op 
een ovenrooster met bakpapier en besmeer met de 
crème fraîche (zie Tip). Breng goed op smaak met 
peper en zout. Beleg met de courgettelinten en 
besprenkel met olijfolie naar smaak.

Tip: Deze maaltijd is calorierijk. Let jij op je calorie-inname? 
Gebruik dan 1/3 van het bladerdeeg per persoon. De 
rest kun je de volgende dag beleggen en bakken met je 
favoriete ingrediënten als snack of lunch. 

3. Plaattaart beleggen
Houd 1/3 van de blokjes peer apart. Verdeel de 
rest van de peer, samen met de rode ui en de 
chorizoblokjes, over de courgette. Verkruimel ten 
slotte de witte kaas erover en bak 15 - 20 minuten 
in de oven.

4. Dressing maken
Maak in een saladekom een dressing van per 
persoon: 1/2 el extra vierge olijfolie, 1/2 el witte 
balsamicoazijn, peper en zout.

5. Salade maken
Schaaf de komkommer met een kaasschaaf 
of dunschiller in dunne linten. Voeg de 
komkommerlinten en de overige blokjes peer 
toe aan de saladekom met dressing. Snijd de 
muntblaadjes en de bladpeterselie fijn en meng 
met de komkommer, peer en dressing.

Weetje: Komkommers bestaan voor een groot deel 
uit water, maar bevatten ook vitaminen en mineralen. 
Ze hydrateren, bevatten weinig calorieën en zorgen 
tegelijkertijd voor essentiële voedingsstoffen. 
Win-win-win dus! 

6. Serveren
Snijd de plaattaart in stukken en verdeel over de 
borden. Serveer met de komkommer-peersalade.

Eet smakelijk!
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Benodigdheden 
Saladekom, ovenrooster met bakpapier, dunschiller 
of kaasschaaf

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Peer (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode ui (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Courgette* (stuk(s)) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2
Bladerdeeg* 
(stuk(s)) 13) 15) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Biologische crème 
fraîche* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Chorizoblokjes* 
(g) 7) 25 50 75 100 125 150

Witte kaas* (g) 7) 25 50 75 100 125 150
Komkommer* 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse bladpeterselie 
en munt* (g)

10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen

Extra vierge olijfolie 
(el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte 
balsamicoazijn (el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3923 /938 673 /161

Vetten (g) 60 10

Waarvan verzadigd (g) 27,1 4,6

Koolhydraten (g) 71 12

Waarvan suikers (g) 18,7 3,2

Vezels (g) 5 1

Eiwitten (g) 22 4

Zout (g) 2,6 0,4

Allergenen
7) Melk/Lactose 13) Gluten 15) Tarwe
Kan sporen bevatten van: -

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en 
bepaal welke maaltijd je als eerste kookt. Was daarna 
groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



 
Totale tijd: 50 min. • Gebaseerd op 2 personen

Aubergine  

Gemalen kaneel  Gedroogde oregano  

Ui  

Knoflookteen  Courgette  

Geraspte oude kaasGriekse yoghurt  

Bruin tarwebroodje  Heinz Tomato Frito 
Creations met 

Roasted Garlic & 
Mediterranean Herbs  

Rode splitlinzen  Tomatenpuree  

Vegetarische moussaka met knoflookbrood
met rode splitlinzen en courgette

Met Heinz Tomato Frito Creations met Roasted Garlic & Mediterranean Herbs voeg je 
eenvoudig meer smaak toe aan deze Vegetarische moussaka met knoflookbrood met rode 
splitlinzen en courgette. Knoflook en ui, gesudderd in extra vierge olijfolie, gemengd  
met 100% zongedroogde tomaten en mediterrane kruiden zorgen voor een ware smaakexplosie.



1. Groenten snijden
Verwarm de oven voor op 200 graden en bereid de 
bouillon (scan voor kooktips!). Snijd de aubergine 
in de breedte in halve plakken van 1/2 cm dik. Meng 
de plakken aubergine met de zonnebloemolie in 
een kom. Breng ze op smaak met peper en zout. 
Snipper de ui. Snijd de courgette in blokjes van 
1/2 bij 1/2 cm. Pers de knoflook of snijd fijn.

Weetje: Courgette behoort tot de vruchtgroenten zoals 
komkommer, pompoen en tomaat, en is rijk aan ijzer, 
vitamine C en calcium. 

2. Groenten bakken
Verhit de helft van de olijfolie in een hapjespan op 
middelmatig vuur. Voeg de ui toe en bak 3 minuten. 
Voeg de courgette toe, breng op smaak met peper 
en zout en bak 5 minuten. Voeg de helft van de 
knoflook en de oregano, tomatenpuree en  
1/2 tl kaneel per persoon toe. Roer goed en bak nog 
2 minuten mee.

3. Linzen koken
Voeg de rode splitlinzen, de zwarte balsamicoazijn, 
de Heinz Tomato Frito Creations met Roasted 
Garlic & Mediterranean Herbs, de bouillon en de 
bruine suiker toe. Breng al roerend aan de kook. 
Draai het vuur laag en laat 15 – 20 minuten zachtjes 
koken (zie Tip). Roer regelmatig door zodat de 
linzen niet aanbakken.

Tip: Voeg eventueel 1 el water per persoon toe wanneer de 
saus te droog wordt. 

4. Knoflookbrood maken
Leg ondertussen de aubergineplakjes op een 
bakplaat met bakpapier. Rooster 10 – 15 minuten in 
de oven. Meng in een kleine kom de overige olijfolie 
en de overige knoflook tot een knoflookolie. Breng 
op smaak met peper en zout. Halveer het broodje 
en besprenkel elke helft met de knoflookolie 
(zie Tip).

Tip: Let jij op je calorie-inname? Gebruik dan een half 
broodje per persoon. Gebruik het overige broodje om te 
doppen in de soep of maak er de volgende dag nog een 
knoflookbroodje van. 

5. Moussaka bakken
Schep het tomatenmengsel in een ovenschaal en 
leg de aubergineplakken op het mengsel. Besmeer 
de aubergine met de Griekse yoghurt en bestrooi 
met de geraspte oude kaas. Bak de moussaka nog  
5 – 6 minuten in de oven en leg in de laatste  
2 – 3 minuten het knoflookbrood erbij.

6. Serveren
Verdeel de moussaka over diepe borden. Serveer 
met het knoflookbrood.

Weetje: Deze maaltijd zit door de splitlinzen, het broodje 
en de grote hoeveelheid groente vol ijzer. Dat is belangrijk 
voor een energiek gevoel. Vooral voor vegetariërs en 
veganisten is het belangrijk om erop te letten dat je genoeg 
ijzer binnenkrijgt.

Eet smakelijk!
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Benodigdheden 
Ovenschaal, bakplaat met bakpapier, kleine kom, 
hapjespan, kom

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Aubergine* (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ui (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Courgette* (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Knoflookteen 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Gedroogde oregano 
(zakje(s))

⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Gemalen kaneel 
(zakje(s))

1/6 ⅓ ½ ⅔ ¾ 1

Tomatenpuree 
(kuipje(s))

⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Rode splitlinzen (g) 25 50 75 100 125 150
Heinz Creation 
Roasted Garlic 
(pak(ken))

⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Bruin tarwebroodje 
(stuk(s)) 7) 11) 13) 
15) 16) 18) 61) 62) 
67) 71) 72)

1 2 3 4 5 6

Griekse yoghurt* 
(g) 7) 75 150 225 300 375 450

Geraspte oude 
kaas* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen

Groentebouillon 
(ml)

100 200 300 400 500 600

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte 
balsamicoazijn (tl)

1 2 3 4 5 6

Bruine suiker (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3941 /942 495 /118

Vetten (g) 51 6

Waarvan verzadigd (g) 15,3 1,9

Koolhydraten (g) 82 10

Waarvan suikers (g) 36,9 4,6

Vezels (g) 17 2

Eiwitten (g) 31 4

Zout (g) 3,9 0,5

Allergenen
7) Melk/Lactose 11) Soja 13) Gluten 15) Tarwe 16) Gerst 
18) Rogge
Kan sporen bevatten van: 61) Noten 62) Sesamzaad 67) Ei 
71) Lupine 72) Gluten

Scan mij voor 
extra kooktips!



 
Totale tijd: 30 min. • Gebaseerd op 2 personen

Krieltjes  

Verse krulpeterselie  Rode ui  

Komkommer  

Tomaat  Pruimtomaat  

Mayonaise

Kappertjes  Vegan nuggets 
met cornflakes  

Citroen  Knoflookteen  

Vegan nuggets met peterseliekrieltjes
met kappertjes, tomaat-komkommersalade en mayonaise

Wist je dat kappertjes de ongeopende bloemkoppen zijn 
van de kappertjesplant? Ze worden voornamelijk geoogst in 
landen met een Mediterraans klimaat.

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Krieltjes koken
Breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de krieltjes. Was de krieltjes en 
snijd eventueel de grote krieltjes in de lengte 
doormidden. Kook de krieltjes, afgedekt, in  
12 - 15 minuten gaar. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.

2. Snijden
Halveer ondertussen de komkommer en snijd 
in dunne plakken. Snijd de pruimtomaat en 
de tomaat in parten. Snijd de rode ui in dunne 
halve ringen (scan voor kooktips!). Snijd de 
krulpeterselie fijn en pers de knoflook of snijd fijn. 
Snijd de helft van de citroen in partjes en pers de 
andere helft uit. 

3. Salade maken
Meng in een grote saladekom per persoon:  
1/2 el citroensap, 1/2 el extra vierge olijfolie,  
1 tl honing, 1 tl mosterd, peper en zout tot 
een dressing. Voeg de komkommer, tomaat, 
pruimtomaat en rode ui toe en meng goed.

4. Vegan nuggets bakken
Verhit 1/2 el roomboter in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Bak de vegan nuggets  
6 - 8 minuten, of tot ze krokant zijn. Haal uit de pan 
en bewaar apart. 

5. Krieltjes bakken
Verhit ondertussen in dezelfde koekenpan  
1 el roomboter per persoon op middelhoog 
vuur. Fruit de knoflook 1 - 2 minuten en voeg de 
kappertjes en de helft van de krulpeterselie toe. 
Blus af met 1 tl citroensap per persoon. Voeg de 
krieltjes toe, schep goed om en bak nog  
1 - 2 minuten. 

6. Serveren
Schep de peterseliekrieltjes op de borden samen 
met de vegan nuggets. Verdeel de tomaat-
komkommersalade over de borden en garneer de 
salade met de rest van de peterselie. Serveer met 
de mayonaise en 1 citroenpartje per persoon. 

Weetje: Wist je dat peterselie zeer rijk is aan ijzer? 
Het bevat per gram wel 3 keer zoveel ijzer als biefstuk! 
Het relatief kleine beetje peterselie in dit recept draagt 
daardoor al bij aan een gezonde ijzerinname.

Eet smakelijk!
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Benodigdheden 
Saladekom, koekenpan, pan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Krieltjes (g) 200 400 600 800 1000 1200
Komkommer* 
(stuk(s))

⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Pruimtomaat 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomaat (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode ui (stuk(s)) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½
Verse krulpeterselie* 
(g) 69) 5 10 15 20 25 30

Knoflookteen 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Citroen (stuk(s)) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2
Vegan nuggets met 
cornflakes* (g) 11) 
13) 15) 16) 68)

100 200 300 400 500 600

Kappertjes* (g) 10 20 30 40 50 60

Mayonaise* (g) 8) 9) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen

Roomboter (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9
Extra vierge olijfolie 
(el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Honing (tl) 1 2 3 4 5 6

Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3539 /846 574 /137

Vetten (g) 51 8

Waarvan verzadigd (g) 15,1 2,5

Koolhydraten (g) 75 12

Waarvan suikers (g) 14,7 2,4

Vezels (g) 12 2

Eiwitten (g) 15 2

Zout (g) 2,0 0,3

Allergenen
8) Ei 9) Mosterd 11) Soja 13) Gluten 15) Tarwe 16) Gerst
Kan sporen bevatten van: 68) Mosterd 69) Selderij

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en 
bepaal welke maaltijd je als eerste kookt. Was daarna 
groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



 
Totale tijd: 45 min. • Gebaseerd op 2 personen

Rode biet  

Kipfilet  Gedroogde oregano  

Knoflookteen  

Rode ui  Bulgur  

Gebrande en gezouten 
amandelen

Verse geitenkaas  Biologische citroen  

Komkommer  Verse krulpeterselie 
& munt  

Bulgursalade met kipfilet en geroosterde bietjes
met frisse komkommersalade, geitenkaas en amandelen

De held van dit gerecht is de rode biet - deze rode knol zorgt 
voor veel vezels en zit bomvol kalium.

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Bietjes roosteren
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de rode 
biet en halveer. Snijd vervolgens in lange partjes 
van 1 - 2 cm dik. Pers de knoflook of snijd fijn. Meng 
in een kom 1/2 el olijfolie per persoon met de helft 
van de knoflook. Voeg de rode bietpartjes toe, 
breng op smaak met peper en zout en meng goed. 
Verdeel de rode biet vervolgens over een bakplaat 
met bakpapier en rooster 25 - 30 minuten in de 
oven. Schep halverwege om.

2. Bulgur koken
Breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de bulgur. Verkruimel 1/4 bouillonblokje 
per persoon boven de pan en voeg de bulgur toe. 
Kook de bulgur, afgedekt, in 10 - 12 minuten gaar. 
Giet af in een zeef en laat uitstomen zonder deksel. 
De bulgur mag afkoelen.

Weetje: Bulgur is een volkoren graanproduct. Volkoren 
granen bevatten in vergelijking met witte graanproducten 
niet alleen meer vezels, maar ook 3 tot 5 keer meer 
vitaminen en mineralen zoals kalium, magnesium, ijzer en 
vitamine B1 en B2. 

3. Kipfilet bakken
Snijd de rode ui in halve ringen (scan voor 
kooktips!). Meng in een kleine kom de gedroogde 
oregano, de overige knoflook, 1/2 el olijfolie per 
persoon, peper en zout. Smeer de kipfilet in met 
de kruidenolie. Leg de kipfilet en de rode ui in een 
ovenschaal en bak 12 - 15 minuten in de oven, of tot 
de kip gaar is. Schep de rode biet om.

4. Salade maken
Pluk de blaadjes van de munt. Snijd de 
muntblaadjes en de verse krulpeterselie fijn. 
Snijd de komkommer in blokjes. Rasp de citroen 
en pers daarna uit. Maak in een saladekom een 
dressing van per persoon: 1 tl extra vierge olijfolie, 
1 el citroensap, 1 tl honing, peper en zout. Meng de 
verse kruiden en de komkommer door de dressing.

Weetje: Deze citroen is biologisch en ziet er daardoor 
misschien niet helemaal uit zoals je verwacht. Dat heeft 
geen invloed op de smaak en je kunt de schil van deze 
citroen hierdoor zonder zorgen gebruiken. 

5. Smaakmakers snijden
Verkruimel de verse geitenkaas. Hak de 
amandelen grof. Meng 1 tl citroenrasp per persoon 
door de bulgur.

6. Serveren
Verdeel de bulgur, rode biet en komkommer 
over de borden. Snijd de kipfilet in reepjes en 
leg deze er met de rode ui bovenop. Garneer met 
de amandelen en geitenkaas. Voeg extra vierge 
olijfolie toe naar smaak.

Eet smakelijk!
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Benodigdheden 
Bakplaat met bakpapier, rasp, kleine kom, saladekom, 
ovenschaal, zeef, kom, pan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Rode biet* (stuk(s)) 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen 
(stuk(s))

1 2 3 4 5 6

Bulgur (g) 13) 15) 
70) 45 85 130 170 215 255

Rode ui (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Gedroogde oregano 
(zakje(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Kipfilet* (stuk(s)) 1 2 3 4 5 6
Verse krulpeterselie 
& munt* (g)

5 10 15 20 25 30

Komkommer* 
(stuk(s))

⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Biologische citroen* 
(stuk(s))

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse geitenkaas* 
(g) 7) 25 50 75 100 125 150

Gebrande 
en gezouten 
amandelen (g) 1) 
22) 61) 62)

5 10 15 20 25 30

Zelf toevoegen

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillon-
blokje (stuk(s))

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Extra vierge olijfolie 
(tl)

1 2 3 4 5 6

Honing (tl) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2628 /628 521 /124

Vetten (g) 28 6

Waarvan verzadigd (g) 7,7 1,5

Koolhydraten (g) 50 10

Waarvan suikers (g) 8,6 1,7

Vezels (g) 12 2

Eiwitten (g) 39 8

Zout (g) 2,3 0,5

Allergenen
1) Pinda’s 7) Melk/Lactose 13) Gluten 15) Tarwe 
22) Amandelnoten
Kan sporen bevatten van: 61) Noten 62) Sesamzaad 
70) Soja

Scan mij voor 
extra kooktips!



 
Totale tijd: 30 min. • Gebaseerd op 2 personen

Knoflookteen  

Kipfilethaasjes  Wortel  

Sesamolie  

Paksoi  Risottorijst  

Sojasaus

Zoet-pittige chilisaus  Cashewstukjes  

Kipfilethaasjes in zoete saus met knoflookrijst
met paksoi en honing-cashewtopping

Paksoi bevat veel foliumzuur, ook wel bekend als vitamine 
B11. Deze vitamine is essentieel voor de aanmaak van rode 
bloedcellen - en dat zorgt voor energie!

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Rijst koken
Weeg de risottorijst af. Pers de knoflook of snijd 
fijn (scan voor kooktips!). Verhit de sesamolie in 
een pan met deksel op middelhoog vuur. Bak de 
knoflook in 2 - 3 minuten goudbruin. Verlaag het 
vuur en voeg de risottorijst, 100 ml water per 
persoon en een snuf zout toe aan de pan (zie Tip). 
Kook, afgedekt, in 12 – 15 minuten gaar. Bewaar 
afgedekt tot serveren.

Tip: Voeg eventueel meer kokend water toe als de rijst te 
snel droogkookt. 

2. Snijden
Verwijder de steelaanzet van de paksoi en snijd 
de paksoi in repen. Snijd de wortel in dunne halve 
plakken. Snijd de kipfilethaasjes in stukken van  
1 – 2 cm.

Weetje: Wortel zit boordevol vitamine A - goed voor de 
groei, de gezondheid van je huid, haar en nagels en een 
goede werking van je ogen en afweersysteem. 

3. Groenten bakken
Verhit 1/4 el zonnebloemolie per persoon in een 
koekenpan met deksel op middelhoog vuur. 
Roerbak de wortel 3 - 5 minuten. Voeg de paksoi 
toe en verkruimel 1/8 bouillonblokje per persoon 
boven de pan. Bak, afgedekt, 2 - 4 minuten en breng 
eventueel verder op smaak met peper en zout.

4. Cashewstukjes bakken
Verhit een tweede koekenpan, zonder olie, op hoog 
vuur. Rooster de cashewstukjes met 1 tl honing per 
persoon tot ze beginnen te kleuren (zie Tip). Haal uit 
de pan en bewaar apart.

Tip: De cashewnootjes bakken snel aan, schep ze daarom 
regelmatig om en houd de pan goed in de gaten! Heb 
je geen honing in huis? Vervang dit dan door dezelfde 
hoeveelheid suiker. 

5. Kip bakken
Verhit vervolgens in dezelfde koekenpan van de 
cashewstukjes 1/2 el zonnebloemolie per persoon 
op middellaag vuur. Roerbak de kipfiletstukjes  
5 - 7 minuten. Voeg de laatste 2 minuten de zoet-
pittige chilisaus, sojasaus en ketjap toe aan de kip.

6. Serveren
Verdeel de rijst en groenten over de borden. Schep 
de kipfiletstukjes en de saus over de rijst. Garneer 
met de honing-cashewstukjes.

Weetje: Wist je dat cashewnoten rijk zijn aan ijzer en zink? 
Dit zijn twee belangrijke mineralen voor het lichaam: zink 
ondersteunt onder andere je afweersysteem en ijzer is 
belangrijk voor je energieniveau.

Eet smakelijk!
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Benodigdheden 
Koekenpan, pan met deksel, koekenpan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Knoflookteen 
(stuk(s))

1 2 3 4 5 6

Sesamolie (ml) 3) 5 10 15 20 25 30

Risottorijst (g) 65 130 195 260 325 390

Paksoi* (g) 100 200 300 400 500 600

Wortel* (stuk(s)) 1 2 3 4 5 6

Kipfilethaasjes* (g) 100 200 300 400 500 600
Cashewstukjes (g) 
25) 60) 61) 62) 10 20 30 40 50 60

Zoet-pittige 
chilisaus* (zakje(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Sojasaus (ml) 11) 
13) 15) 10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen

Zonnebloemolie (el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Honing (tl) 1 2 3 4 5 6

Ketjap (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Kippenbouillonblokje 
(stuk(s))

1/8 1/4 1/3 1/2 2/3 ¾

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2701 /645 546 /130

Vetten (g) 20 4

Waarvan verzadigd (g) 3,1 0,6

Koolhydraten (g) 76 15

Waarvan suikers (g) 18,3 3,7

Vezels (g) 7 1

Eiwitten (g) 35 7

Zout (g) 3,2 0,7

Allergenen
3) Sesamzaad 11) Soja 13) Gluten 15) Tarwe 
25) Cashewnoten
Kan sporen bevatten van: 60) Pinda’s 61) Noten 
62) Sesamzaad

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en 
bepaal welke maaltijd je als eerste kookt. Was daarna 
groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



 
Totale tijd: 25 min. • Gebaseerd op 2 personen

Sperziebonen  

Biologische zure room  Verse dille  

Krieltjes  

Rode ui  Courgette  

Rucola en veldslaZalmsnippers  

Lauwwarme krieltjessalade met zalmsnippers
met sperziebonen en courgettelinten

Wist je dat aardappelen meer vitaminen behouden als je ze 
met schil en al kookt? Daarnaast bespaart dit jou ook nog 
eens tijd. Over een win-winsituatie gesproken!

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Voorbereiden
Breng ruim water, met een snuf zout, aan de kook 
in een pan met deksel. Verwijder de steelaanzet 
van de sperziebonen en snijd de sperziebonen in 
3 gelijke stukken. Was de krieltjes, halveer en snijd 
de eventuele grote krieltjes in kwarten.

Weetje: Sperziebonen zijn rijk aan belangrijke vitaminen 
en mineralen. Bijvoorbeeld kalium voor het behoud van 
een gezonde bloeddruk, en ijzer en foliumzuur voor een 
energiek gevoel. 

2. Koken
Kook de krieltjes, afgedekt, in de pan met deksel 
in 12 - 15 minuten gaar. Voeg na 5 minuten 
de sperziebonen toe. Giet af en spoel na met 
koud water.

3. Snijden
Schaaf ondertussen de courgette met een 
dunschiller of kaasschaaf in dunne linten. Snipper 
de rode ui (scan voor kooktips!). Snijd de dille fijn.

4. Courgette op smaak brengen
Meng in een kom per persoon: 1 el extra vierge 
olijfolie, 1/2 el witte balsamicoazijn, de helft van de 
dille, peper en zout. Voeg de courgettelinten toe 
aan de kom en bewaar apart tot gebruik (zie Tip).

Tip: De courgettelinten en rode ui worden in dit recept 
rauw geserveerd. Houd je hier niet van? Bak ze dan kort 
aan in een koekenpan met 1/2 el olijfolie per persoon, 
peper en zout. 

5. Krieltjes mengen
Meng in een grote kom per persoon: 1/2 el extra 
vierge olijfolie, 1 tl witte wijnazijn, de overige dille, 
de gesnipperde rode ui en de zure room. Voeg 
de krieltjes, sperziebonen en de helft van de 
zalmsnippers toe aan deze kom. Schep goed om en 
breng op smaak met peper en zout.

Weetje: Wist je dat veel mensen te weinig vitamine 
D binnenkrijgen? Deze vitamine versterkt het 
immuunsysteem en is nodig voor de opname van calcium. 
Zalm zit er vol mee, maar ook andere vette vis zoals 
makreel en haring en ei zijn rijk aan vitamine D. 

6. Serveren
Verdeel de veldsla en rucola over de borden. 
Schep de courgettelinten en de krieltjessalade 
erop. Garneer met de overige zalmsnippers en 
besprenkel met extra vierge olijfolie naar smaak.

Eet smakelijk!
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Benodigdheden 
Dunschiller of kaasschaaf, kom, grote kom, pan met 
deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Sperziebonen* (g) 100 200 300 400 500 600

Krieltjes (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Courgette* (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode ui (stuk(s)) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse dille* (g) 69) 5 10 15 20 25 30
Biologische zure 
room* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Zalmsnippers* (g) 4) 75 150 225 300 375 450
Rucola en veldsla* 
(g)

20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen

Extra vierge olijfolie 
(el)

1½ 3 4½ 6 7½ 9

Witte 
balsamicoazijn (el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Wittewijnazijn (tl) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2697 /645 422 /101

Vetten (g) 29 5

Waarvan verzadigd (g) 6,0 0,9

Koolhydraten (g) 62 10

Waarvan suikers (g) 11,1 1,7

Vezels (g) 10 2

Eiwitten (g) 28 4

Zout (g) 0,8 0,1

Allergenen
4) Vis 7) Melk/Lactose
Kan sporen bevatten van: 69) Selderij

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en 
bepaal welke maaltijd je als eerste kookt. Was daarna 
groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



 
Totale tijd: 45 min. • Gebaseerd op 2 personen

Halfkruimige 
aardappelen  

Verse bladpeterselie  Knoflookteen  

Prei  

Kleine rode ui  Sperziebonen  

KappertjesKabeljauwfilet  

Kabeljauw met botersaus en kappertjes
met prei en sperziebonen

Wist je dat kabeljauw in zoutwater zwemt en behoort tot de 
magere vissoorten? Deze filet is laag in vet en hoog in eiwit!

Wat vond je van dit recept? 
Scan de QR-code en laat het 
ons weten.



1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Bereid de 
bouillon (scan voor kooktips!). Was de aardappelen 
en snijd in grove stukken. Snijd de prei in de lengte 
in rolletjes van 10 cm. Verwijder de steelaanzet 
van de sperziebonen en snijd in 2 gelijke stukken. 
Snipper de kleine rode ui en pers de knoflook of 
snijd fijn.

Weetje: Wist je dat aardappelen supergezond zijn? Ze 
zitten boordevol vitaminen. Zoals vitamine B6 en B11 voor 
je energieniveau, en vitamine C voor een sterke weerstand. 

2. Groenten bakken
Meng de aardappelen in een kom met 1/2 el olijfolie 
per persoon, peper en zout. Verdeel over een 
bakplaat met bakpapier en bak 30 - 40 minuten in 
de oven. Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een 
hapjespan met deksel op middelhoog vuur. Bak 
de prei, de knoflook en de helft van de rode ui 
3 - 4 minuten. Blus af met de bouillon en voeg de 
sperziebonen toe. Breng afgedekt aan de kook. 
Kook 10 - 12 minuten, of tot de bonen beetgaar 
zijn. Giet daarna af en bewaar apart. De groenten 
mogen afkoelen.  

3. Vinaigrette mengen
Maak in een kleine kom een vinaigrette van per 
persoon: 1/2 el extra vierge olijfolie, 1 tl wittewijnazijn 
en 1 tl mosterd. Meng met de overige rode ui 
en breng op smaak met peper en zout. Hak de 
bladpeterselie fijn.

4. Kabeljauw bakken
Strooi 1 el bloem per persoon uit over een bord. 
Dep de kabeljauw droog met keukenpapier en 
breng op smaak met peper en zout. Wentel de 
kabeljauw door de bloem. Verhit, wanneer de 
aardappelen bijna klaar zijn, 1/2 el roomboter per 
persoon in een koekenpan op hoog vuur en bak de 
kabeljauw 1 - 2 minuten per kant. Haal uit de pan 
en verdeel over de borden. Verdeel de peterselie 
over de kabeljauw.

5. Botersaus maken
Voeg 1/2 el roomboter per persoon en de kappertjes 
toe aan de koekenpan van de kabeljauw. Bak de 
kappertjes 2 - 3 minuten op hoog vuur en wacht 
tot de roomboter lichtbruin en schuimig is. Schenk 
de gesmolten roomboter met kappertjes over 
de kabeljauw.

6. Serveren
Meng de vinaigrette naar smaak met de 
sperziebonen en prei. Verdeel de groenten 
over de borden met kabeljauw. Serveer met de 
geroosterde aardappelen.

Eet smakelijk!

Week 21 | 2022

Benodigdheden 
Bakplaat met bakpapier, kleine kom, keukenpapier, 
hapjespan met deksel, kom, bord, koekenpan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Halfkruimige 
aardappelen (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Prei* (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Sperziebonen* (g) 75 150 225 300 375 450
Kleine rode ui 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse 
bladpeterselie* 
(g) 69)

5 10 15 20 25 30

Kabeljauwfilet* 
(stuk(s)) 4) 1 2 3 4 5 6

Kappertjes* (g) 10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen

Groentebouillon 
(ml)

250 500 750 1000 1250 1500

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Roomboter (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9
Extra vierge olijfolie 
(el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Wittewijnazijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6

Bloem (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2902 /693 429 /102

Vetten (g) 32 5

Waarvan verzadigd (g) 13,8 2,0

Koolhydraten (g) 66 10

Waarvan suikers (g) 8,1 1,2

Vezels (g) 12 2

Eiwitten (g) 29 4

Zout (g) 1,5 0,2

Allergenen
4) Vis
Kan sporen bevatten van: 69) Selderij

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en 
bepaal welke maaltijd je als eerste kookt. Was daarna 
groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



 
Totale tijd: 35 min. • Gebaseerd op 2 personen

Kikkererwten  

Wit tarwebroodje  Mayonaise  

Lollo biondo  

Pruimtomaat  Mini-komkommer  

Dikke friet met schil

Parmigiano reggiano  BBQ rub  

Ei  Knoflookteen  

Caesar salade met geroosterde kikkererwten
met friet, zelfgemaakte caesar dressing en croutons

Wist je dat kikkererwten wel 4 - 5 keer meer vitamine E 
bevatten dan andere peulvruchten? Dit beschermt jouw 
lichaam tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

Dit is een nieuw recept en jouw 
mening telt! Wat vond je ervan?



1. Frieten en croutons bereiden
Verwarm de oven voor op 220 graden. Meng de 
frieten in een kom met 1/2 el olijfolie per persoon, 
peper en zout. Verdeel de frieten over de helft van 
een bakplaat met bakpapier (zie Tip). Bak  
25 - 30 minuten in de oven, of tot ze goudbruin 
zijn. Schep halverwege om. Scheur het broodje in 
stukken en voeg toe aan de kom van de frieten. 
Voeg 1/2 el olijfolie per persoon, peper en zout toe en 
meng goed.

Tip: Eet je met meer dan 2 personen? Gebruik dan een 
extra bakplaat. 

2. Kikkererwten bereiden
Laat de kikkererwten uitlekken in een vergiet 
en dep droog met keukenpapier. Leg in een kom 
en voeg 1/4 el olijfolie per persoon en de BBQ rub 
toe. Breng op smaak met peper en zout. Plaats 
de kikkererwten bij de friet in de oven en bak 
20 minuten mee, of tot ze goudbruin en krokant zijn.

Weetje: Kikkererwten zitten vol vezels, eiwitten, gezonde 
langzame koolhydraten, vitaminen en mineralen. Zoals 
vitamine E voor een sterke weerstand - ze bevatten er wel 
4 tot 5 keer meer van dan andere peulvruchten. 

3. Eieren koken
Zorg ondertussen dat de eieren net onder water 
staan in een steelpan met deksel. Breng het water 
aan de kook en kook de eieren, afgedekt, in  
6 - 8 minuten hard. Pel de eieren en 
snijd doormidden.

4. Groenten snijden
Snijd de tomaat en komkommer in blokjes. Pers 
de knoflook of snijd fijn en houd apart (scan 
voor kooktips!). Snijd de harde kern uit de sla en 
snijd de bladeren grof. Voeg de stukjes brood toe 
aan de bakplaat met kikkererwten en friet en 
bak de laatste 10 minuten mee. Rasp of snijd de 
parmigiano reggiano fijn.

5. Salade maken
Meng in een saladekom de knoflook, 2/3 van de 
mayonaise, de helft van de kaas en per persoon: 
1 el extra vierge olijfolie en 1 tl mosterd (zie Tip). 
Breng op smaak met peper en zout. Voeg de sla, 
tomaten en komkommer toe en meng goed.

Tip: Deze maaltijd is calorierijk. Let jij op je calorie-inname? 
Gebruik dan de helft van de mayonaise. De overige 
mayonaise is lekker door een salade de volgende dag. 

6. Serveren
Verdeel de salade over de borden. Garneer met de 
kikkererwten, croutons en de eieren. Top af met 
de overige kaas en serveer met de frietjes en de 
overige mayonaise.

Eet smakelijk!
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Benodigdheden 
Steelpan met deksel, bakplaat met bakpapier, rasp, 
vergiet, keukenpapier, 2x kom, saladekom

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Kikkererwten 
(pak(ken))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Lollo biondo* 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Mini-komkommer* 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Pruimtomaat 
(stuk(s))

1 2 3 4 5 6

Mayonaise* (g) 8) 9) 25 50 75 100 125 150
Wit tarwebroodje 
(stuk(s)) 7) 11) 13) 
15) 16) 18) 61) 62) 
67) 71) 72)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen 
(stuk(s))

½ 1 1½ 2 2½ 3

Ei* (stuk(s)) 8) 1 2 3 4 5 6

BBQ rub (zakje(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Parmigiano 
reggiano* (g) 7) 15 25 40 50 65 75

Dikke friet met 
schil* (g)

125 250 375 500 625 750

Zelf toevoegen

Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie 
(el)

1 2 3 4 5 6

Olijfolie (el) 1¼ 2½ 3¾ 5 6¼ 7½
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4014 /959 602 /144

Vetten (g) 65 10

Waarvan verzadigd (g) 10,6 1,6

Koolhydraten (g) 60 9

Waarvan suikers (g) 5,8 0,9

Vezels (g) 15 2

Eiwitten (g) 27 4

Zout (g) 1,7 0,3

Allergenen
7) Melk/Lactose 8) Ei 9) Mosterd 11) Soja 13) Gluten 
15) Tarwe 16) Gerst 18) Rogge
Kan sporen bevatten van: 61) Noten 62) Sesamzaad 67) Ei 
71) Lupine 72) Gluten

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en 
bepaal welke maaltijd je als eerste kookt. Was daarna 
groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!



Paprika  

Rucola en veldsla  Linzen  

Tomaat  

Vers basilicum  Mozzarella  

SerranohamPesto vinaigrette  

 
Totale tijd: 25 min. • Gebaseerd op 2 personen

Linzensalade caprese
met geroosterde paprika en pesto vinaigrette

Serranoham wordt traditioneel op grote hoogtes gedroogd, 
en is daarom ook vernoemd naar het Spaanse woord voor 
gebergte: sierra.

Dit is een nieuw recept en jouw 
mening telt! Wat vond je ervan?



1. Paprika bakken
• Verwarm de oven voor op 200 graden.

• Snijd de paprika in reepjes (scan voor kooktips).

• Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een koekenpan met deksel. 
Roerbak de paprikareepjes 3 - 5 minuten op middelhoog vuur. 
Breng op smaak met peper en zout.

• Doe het deksel op de pan en laat de paprika nog 8 - 10 minuten 
stoven op zacht tot middelhoog vuur.

2. Snijden
• Snijd ondertussen de helft van de tomaten in kleine blokjes.

• Snijd de mozzarella en de andere helft van de tomaten in 
dunne plakjes.

• Haal de blaadjes van de takjes basilicum en snijd grof.

3. Salade maken
• Giet de linzen af.

• Meng in een saladekom 1/2 blik linzen per persoon met de rucola en 
veldsla, de helft van het basilicum, de blokjes tomaat en de pesto 
vinaigrette. Proef en breng indien nodig op smaak met peper 
en zout.

Weetje: Linzen bevatten van alle peulvruchten de grootste hoeveelheid ijzer. 
Daarnaast zijn ze, net als spinazie, rijk aan vezels en kalium. Kalium helpt bij 
behoud van een gezonde bloeddruk. 

4. Serveren
• Verdeel de linzensalade over de borden met daarover de 

paprikareepjes en de serranoham.

• Leg per bord wat plakjes tomaat en mozzarella om en om naast 
de salade.

• Garneer met het overige basilicum, peper, zout,  
1/2 el balsamicoazijn per persoon en extra vierge olijfolie 
naar smaak.

Eet smakelijk!
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Benodigdheden 
Saladekom, koekenpan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1p 2p 3p 4p 5p 6p

Paprika* (stuk(s)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomaat (stuk(s)) 2 4 6 8 10 12

Mozzarella* (bol(len)) 7) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vers basilicum* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Linzen (blik(ken)) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rucola en veldsla* (g) 20 40 60 90 100 130

Pesto vinaigrette* (g) 7) 20 40 60 80 100 120

Serranoham* (g) 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Balsamicoazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1870 /447 377 /90

Vetten (g) 24 5

Waarvan verzadigd (g) 9,7 2,0

Koolhydraten (g) 26 5

Waarvan suikers (g) 9,3 1,9

Vezels (g) 10 2

Eiwitten (g) 27 5

Zout (g) 2,3 0,5

Allergenen
7) Melk/Lactose
Kan sporen bevatten van: -

Klaar om te koken?
Bekijk de houdbaarheid van de verse ingrediënten en bepaal welke 
maaltijd je als eerste kookt. Was daarna groenten en fruit en weeg af.

Scan mij voor 
extra kooktips!
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