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Andijvie paddenstoelen salade 
 
Voor 2 personen 
Bereidingstijd < 20 minuten 
  

 
 
Ingrediënten salade 
o 200 gram fijngesneden andijvie 
o 250 gram gemengde paddenstoelen (of kastanje champignons) 
o 2 stengels bosui 
o 50 gram hamblokjes (en als je t vegetarisch wilt houden, dan laat je dit 

natuurlijk weg) 
o 1 eetlepel geraspte oude kaas 
o 1/2 eetlepel ongezouten walnoten of pecannoten 
o 10 kleine snack of cherrytomaatjes 
o 1 eetlepel olijfolie 
o Snufje peper  en zout 
  
Ingrediënten dressing 
o 1 theelepel mosterd 
o 1 theelepel witte wijn azijn 
o 1/2  theelepel honing 
o 2 eetlepels milde olijfolie 
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Bereiding salade 
1. Snij de paddenstoelen in plakjes en de bosui en kleine stukjes. 
2. Verwarm wat olijfolie in een pan en bak de bosui en de paddenstoelen 

op hoog vuur totdat al het vocht uit de paddenstoelen is verdampt. 
Voeg de hamblokjes en eventueel een snufje peper en zout toe. 

3. Laat het mengsel op een bord wat afkoelen. 
4. Verdeel de andijvie over 2 borden. Snij de tomaatjes door de helft en 

verdeel deze over de andijvie. 
5. De inmiddels afgekoelde paddenstoelen kunnen er nu ook bij en maak 

alles af met flinters oude kaas en walnoten. 
  
Bereiding dressing 
1. Doe alle ingrediënten voor de dressing in een klein (jam)potje, deksel 

erop en flink schudden. Klaar is je dressing. 
  
  
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

311 23 4,3 12 10,5 6 1 
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BBB salade  
 
Voor 2 personen (deze hoeveelheid is een echte maaltijdsalade) 
Bereidingstijd: < 15 minuten 
  

 
 
 
Ingrediënten 
o 150 gram gesneden boerenkool 
o 4 stengels bleekselderij (= ongeveer 250 gram) 
o 250 gram gekookte bieten 
o 30 gram feta 
o 50 gram runder rookvlees 
o 1 citroen  
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Bereiding BBB salade 
1. Doe de boerenkool in een grote kom en kneed het citroensap er 

doorheen. 
2. Snij ondertussen de bleekselderij in dunne schijfjes en de bietjes in 

kleine stukjes. 
3. Hussel deze groenten door de boerenkool. 
4. Verdeel hierop de verbrokkelde feta en reepjes runder rookvlees.  
5. Klaar is je heerlijke voedzame en slanke lunchsalade. 
  
 
Extra tips 
Als je ruim van tevoren het citroensap door de boerenkool kneed wordt 
deze lekker zacht door het zuur van de citroen.  
 

Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

165 4,2 2,2 14 12 7,5 2 
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Gerookte kip met wilde perziken salade  
 
Voor 2 personen 
Bereidingstijd: < 15 minuten 
 

 
  
Ingrediënten salade 
o 4 flinke handen groene bladsla (of een mix met rucola) 
o 2 wilde perziken 
o 60 gram gerookte kipfilet 
o 2 stengels bleekselderij 
o 1 (gele) paprika 
  
Ingrediënten dressing 
o 4 eetlepels olijfolie 
o 1 eetlepel grove mosterd 
o 1 theelepel honing 
o Snufje zout 
o 1 eetlepel water 
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Bereiding gerookte kip met wilde perziken salade 
1. Was de bladsla en verdeel dit over 2 borden. 
2. Snij de bleekselderij en paprika in kleine blokjes en meng deze door de 

sla. 
3. Snij de gerookte kip in smalle reepjes (of blokjes). 
4. Snij de wilde perziken in kleine partjes en verdeel deze samen met de 

gerookte kip over de salade. 
5. Voor de dressing meng je alle ingrediënten in een kopje (of potje) en 

schenk dit over de salade. 
 
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

325 22 3,2 9 19 5 1,5 
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Venkel bleekselderij salade 
 
Voor 2 personen als maaltijdsalade  
Bereidingstijd: < 20 minuten 
  

 
  
Ingrediënten 
o 1 venkel 
o 2 eetlepels olijfolie 
o Snufje zout 
o Ongeveer 70 gram rucola 
o 4 a 5 stengels bleekselderij 
o 30 gram  pecannoten 
o 50 gram geitenkaas 
  
 Dressing 
o 2 eetlepels Griekse yoghurt 
o 1 eetlepel mosterd 
o 1 theelepel honing 
o Scheutje citroensap 
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Bereiding venkel bleekselderij salade 
1. Verwarm de oven voor op 220 graden. 
2. Snij de venkel door de helft en haal de harde kern er uit. 
3. Vervolgens snij je de venkel in dunne plakken en roer deze om met de 

olijfolie en wat zout. 
4. Leg een stuk bakpapier op de bakplaat en spreid de venkel hier 

overheen.  
5. Laat de venkel voor 12-15 minuten roosteren in het midden van de 

oven. 
6. Snij ondertussen de bleekselderij in kleine boogjes en hak de 

pecannoten. 
7. Roer alle ingrediënten voor de dressing door elkaar en zet deze even 

apart. 
8. Verdeel de rucola over 2 borden. 
9. Als de venkel is geroosterd vermeng je deze met de bleekselderij en 

verdeel je de groenten over de 2 borden. 
10. Tenslotte maak je de salade af met de geitenkaas, pecannoten en de 

dressing. 
 
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

262 22 4 8 7,3 5,8 0,5 
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Boerenkool salade 
 
Voor 2 personen 
Bereidingstijd: < 15 minuten 
 

 
  
Ingrediënten 
o 1/2 zak gesneden boerenkool (= ongeveer 250 gram) 
o 250 gram kastanjechampignons 
o 6 eetlepels granaatappelpitjes (mag ook meer) 
o 60 gram gorgonzola (of feta of een andere pittige kaas) 
o 1 eetlepel tijm 
o Scheutje citroensap 
o Scheutje olijfolie 
 
Ingrediënten dressing  
o 2 eetlepels olijfolie 
o ½ eetlepel azijn 
o ½ eetlepel water 
o ½ eetlepel mosterd 
o Snufje zout 
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Bereiding boerenkoolsalade 
1. Doe de boerenkool in een schaal en verdeel het citroensap er 

overheen.  
2. Knijp het citroensap met 2 handen door de boerenkool (dit heet 

masseren, door het zuur van de citroen wordt de boerenkool wat 
zachter en is dus prima rauw te eten). 

3. Snij ondertussen de kastanjechampignons in plakjes en bak ze aan in 
een koekenpan in wat olijfolie. 

4. Voeg op het laatst wat peper, zout en tijm toe. 
5. Laat de champignons op een bord afkoelen tot lauwwarm. 
6. Neem 2 diepe borden en verdeel hierop de boerenkool, 

kastanjechampignons, granaatappelpitjes en de gorgonzola (of andere 
kaas). 

 
Voeg eventueel nog wat nootjes toe (zoals pecannoten, paranoten of 
pijnboompitjes) - staat niet op de foto. 
  
Tenslotte sprenkel je de dressing over de salade en klaar is je winterse 
(lunch)maaltijd. 
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Gegrilde asperges salade 
 
Voor 2 personen 
Bereidingstijd ong. 15 minuten 
  

 
 
Ingredienten 
o 250 gr groene asperges 
o 2 eieren 
o 1/2 rode ui 
o 6 plakken rauwe ham 
o Gemengde groene sla (hoeveelheid naar behoefte) 
o 8 -10  pecannoten 

 
o Blauwe kaas dressing 
o 50 gr kwark 
o 25 gr danish blue of roquefort 
o Kneepje citroensap 
o 1 klein teentje knoflook 
  
  



15 
 

Bereiding gegrilde asperges salade 
1. Snij de onderste 2 cm van de asperges.  
2. Verwarm een grillpan (of contactgrill of bbq) en leg de asperges in de 

pan, smeer met een kwastje een beetje olijfolie er overheen . Breng op 
smaak met peper en zout. Draai de asperges na 5 minuten om zodat ze 
overal grillstrepen hebben. 

3. Kook de 2 eieren in 5 minuten redelijk hard.  
4. Maak ondertussen de blauwe kaas dressing: doe de ingrediënten in 

een blender (of keukenmachine of met de staafmixer) en meng het tot 
een gladde saus, als t te dik is voeg dan wat water toe. 

5. Verdeel de groene sla over 2 borden, snij de ui in halve ringen en 
verdeel dit over de sla. Snij de rauwe ham en gekookte eieren in kleine 
stukjes en verdeel dit ook over de sla. 

6. Tenslotte de lauwwarme asperges bovenop en maak het af met wat 
pecannoten en een paar eetlepels blauwe kaas dressing. 
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Salade Nicoise 
 
Voor 2 personen 
Bereidingstijd: 15 minuten  
 

 
  
Ingrediënten salade 
o 4 handen groene bladsla 
o 200 gram gekookte sperziebonen 
o 100 gram gekookte aardappeltjes bijvoorbeeld minikrieltjes*  
o 3 gekookte eieren in partjes gesneden 
o 10 snoeptomaatjes 
o 1/2  blikje tonijn op water 
o 1 blikje ansjovis 
o 12 olijven 
  
* indien je koolhdraatarm wilt eten, vervang dan de aardappeltjes door 
een andere groente (bijvoorbeeld knolselderij/pastinaak) of neem meer 
sperzieboontjes/tomaatjes. 
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Ingrediënten dressing 
o 4 eetlepels olijfolie 
o 1 eetlepel azijn 
o 1 eetlepel mosterd 
o Wat zout naar behoefte 
o 1 eetlepel water 
  
  
Bereiding salade nicoise  
1. Laat de ansjovis en tonijn uitlekken. 
2. Zet 2 diepe borden klaar en verdeel alle ingrediënten over de 2 

borden. 
3. Doe in een klein potje alle ingrediënten voor de dressing, goed 

schudden en schenk dit over de 2 salades. 
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Tomaten-komkommer salade 
 
Voor 1 persoon 
Bereidingstijd: < 10 minuten 
  

 
 
Ingrediënten 
o 4 grote tomaten  
o 1 komkommer 
o 1 theelepel zout  
o 2 eetlepels verse peterselie 
o 1 theelepel sumak 
o 1 eetlepel citroensap 
o 2 eetlepels olijfolie 
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Bereiding tomaten-komkommer salade 
1. Snij de tomaten in kleine stukjes (om het rustiek te houden doe dit in 

ongelijke delen). 
2. Snij de komkommer in blokjes. 
3. Doe de tomatenstukjes en komkommerblokjes in een grote kom, 

bestrooi dit met het zout en laat dit ongeveer 5 - 10 minuten staan.  
4. Snij ondertussen de peterselie fijn. 
5. Voeg vervolgens alle andere ingrediënten toe aan de tomaten-

komkommer, hussel dit goed door en  je perfecte simpele maar o zo 
lekker salade is klaar. 

  
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

72 5,8 <1 1 3,5 1,5 0,5 
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Witlofsalade met wortel en sinaasappel 
 
Voor 2 personen  
Bereidingstijd: <10 minuten 
 

 
  
Ingrediënten 
o 400 gram witlof = 2 flinke stronken 
o 1 grote winter wortel = ongeveer 200 gram geraspt 
o 1 sinaasappel 
o Handje rucola (optioneel) 
o 1 eetlepel pecannoten (of walnoten) 
o 25 gram roquefort of danishblue kaas  
  
Ingrediënten dressing 
o 50 ml magere yoghurt 
o 1 kleine eetlepel honing 
o 1 theelepel witte wijn azijn 
o Snufje zout 
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Bereiding witlofsalade met wortel en sinaasappel 
1. Snij de achterkant en de harde (bittere) kern van de witlof. Snij de rest 

in smalle reepjes. 
2. Rasp de winterwortel op een grove rasp. 
3. Neem een grote kom en mix de witlofreepjes met de wortel. 
4. Schil de sinaasappel en snij de partjes in kleine stukjes. 
5. Meng dit ook door de groenten samen met de rucola. 
6. Verbrokkel de kaas en verdeel dit samen  met de pecannoten. 
7. Meng alle ingrediënten van de dressing met elkaar en serveer deze 

apart. 
  
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

280 13,5 4 8 27 8 <0,5 
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Broccoli soep 
  
Voor: 3 borden 
Bereidingstijd: <20 minuten 
 

 
  
Ingrediënten 
o 1 broccoli (meestal is dit ongeveer 500 gram) 
o 1 liter groentebouillon (van 2 bouillonblokjes of zelfgemaakt) 
o 1 kleine ui 
o 3 eetlepels kookroom light 
o 3 eetlepels geraspte 30+ kaas 
o 1 eetlepel olijfolie 
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Bereiding broccoli soep 
1. Snij de broccoli in kleine roosjes. Schil de stronk en snij deze in kleine 

stukjes. 
2. Maak de ui schoon en snij deze in blokjes. 
3. Verwarm de olijfolie in een pan en fruit de gesnipperde ui aan. 
4. Voeg de broccoli en groentebouillon toe en laat dit geheel ongeveer 

10-15 minuten rustig koken. 
5. Zodra de broccoli zacht is, pureer deze met een staafmixer zodat je 

een romige massa krijgt. 
6. Roer als laatste de kookroom door de soep. 
7. Serveer met een beetje geraspte kaas bovenop. 
  
  
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

144 8,2 2,5 9 5,5 6 3,5 
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Courgette soep 
 
Voor 4 koppen soep 
Bereidingstijd: 15-20 minuten 
  

 
 
Ingrediënten 
o 2 flinke courgettes  
o 1 grote ui  
o 1 teentje knoflook (of meer tenen als je dit lekker vindt) 
o 1 bouillonblokje (of 1 grote eetlepel losse bouillonpoeder) 
o 0,75 liter water (kook dit van tevoren in de waterkoker, gaat veel 

sneller) 
o 3 eetlepels olijfolie 
o 4 eetlepels kookroom light 
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Bereiding courgettesoep 
1. Snij de ui en knoflook in kleine stukjes. 
2. Verwarm een scheutje olijfolie in een pan en bak de ui/knoflook glazig 

Snij ondertussen de courgettes in kleine blokjes en voeg deze bij de 
ui/knoflook in de pan 

3. Doe het bouillonblokje erbij en voeg het warme water toe. 
4. Deksel op de pan en laat het ongeveer 15 minuten rustig koken. 
5. Als de courgettes zacht zijn, doe je het vuur uit en pureer je met een 

staafmixer een gladde soep. 
6. Het kan zijn dat je de soep te dik vindt, doe er dan nog wat warm 

water bij. 
7. Serveer de courgettesoep warm met een scheutje room. 
 
  
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

141 8,5 1,5 4,3 11,5 1,5 0,6 
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Gevulde paprikasoep 
 
Voor 4 kommen 
Bereidingstijd 20-25 minuten 
  

 
 
Ingrediënten 
o 3 paprika's (zelf gebruik ik alleen de rode/gele/oranje) 
o 2 uien 
o 2 teentjes knoflook 
o 800 ml groentebouillon (van 2 blokjes) 
o 400 gram gesneden soepgroenten  
o 3 eetlepels olijfolie 
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Bereiding gevulde paprikasoep 
1. Snij de paprika's en uien in stukken. 
2. Verwarm de olijfolie in een pan (b.v.k. met dikke bodem) en fruit de 

uien en knoflook licht aan.  
3. Voeg vervolgens de paprika's toe.  
4. Roer dit even door en schenk de groentebouillon erbij. 
5. Deksel op de pan en laat alles op laag vuur voor 10 minuten pruttelen. 
6. De paprika's zijn nu mooi zacht en met behulp van een staafmixer 

maak je er een gladde soep van. 
7. Voeg tenslotte de gesneden soepgroenten toe, laat alles nog ongeveer 

5 minuten pruttelen totdat de soepgroenten beetgaar zijn. 
 

 
Extra tips 
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

155 8,6 1,5 3 13 8 2,2 
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Mediterrane linzensoep 
 
Voor 6 flinke borden 
Bereidingstijd ongeveer 1 uur  
  

 
 
Ingrediënten 
o 300 gram gedroogde linzen 
o 250 gram pompoen  
o 1 winterwortel 
o 1 grote ui 
o 2 teentjes knoflook 
o 1 klein blikje tomatenpuree (70 gram) 
o 2 stengels bleekselderij 
o 2 eetlepels olijfolie 
o 2 theelepels kurkuma 
o 3 theelepels gerookte paprikapoeder 
o 1,5 a 2 theelepels zout 
o 1 theelepel peper 
o Paar chilivlokken 
o 1,2 liter water 
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Bereiding Mediterrane linzensoep 
1. Rasp de pompoen en winterwortel fijn. 
2. Snij de bleekselderij in kleine blokjes 
3. Snij de ui en knoflook fijn. 
4. Verwarm in een grote pan de olijfolie en bak de ui en knoflook licht 

aan zonder dat ze bruin worden. 
5. Voeg de tomatenpuree toe, goed roeren zodat deze niet teveel 

aanbakt (maar wel ontzuurt). 
6. Dan kunnen alle andere ingrediënten erbij: de pompoen, winterwortel, 

linzen, bleekselderij, kurkuma, gerookte paprikapoeder, zout, peper, 
chilivlokken en als laatste het water. 

7. Deksel op de pan, laat de soep aan de kook komen. 
8. Zet vervolgens het vuur laag en laat de soep garen. 

Dit duurt meestal zo'n 30-40 minuten maar is enigszins afhankelijk van 
het soort linzen (dus check tussendoor). 

  
  
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

228 4,5 0,8 12,5 29 12 1 
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Romige bloemkoolsoep 
 
Voor: 2 grote borden 
Bereidingstijd: < 30 minuten 
  

 
 
Ingrediënten 
o 400 gram bloemkool 
o 1 ui 
o 1 bouillonblokje 
o 300 ml water 
o 1 eetlepel citroensap 
o 2 eetlepels kookroom 
o 2 eetlepels geraspte kaas 
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Bereiding romige bloemkoolsoep 
1. Snij de bloemkool in kleine roosjes en de uien in kleine stukjes. 
2. Kook dit in 300 ml water met 1 bouillonblokje gaar 
3. Pureer vervolgens met een staafmixer tot een gladde romige soep. 
4. Vind je de soep te dik, voeg wat water toe. 
5. Roer tenslotte de kookroom en citroensap door de soep (niet meer 

koken). 
6. Verdeel de soep over de borden en maak het af met een eetlepel 

geraspte kaas 
  
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

122 4,5 2,5 7 10 5,5 1 
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Snelle tomatensoep 
 
Voor 4 koppen 
Bereidingstijd: 10 minuten 
  

 
 
Ingredienten 
o 500 ml gezeefde tomaten (pak) 
o 500 ml groentebouillon (van een blokje of poeder) 
o 1 ui gesnipperd 
o 1 teentje knoflook fijngehakt 
o 1 eetlepel oregano  
o 1 eetlepel tijm 
o 1 eetlepel olijfolie 
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Bereiding snelle tomatensoep 
1. Ui en knoflook langzaam fruiten in de olijfolie, niet bruin laten worden. 
2. Gezeefde tomaten en bouillon erbij. 
3. Vervolgens de kruiden. 
4. Ong. 5 minuten langzaam doorwarmen. 
5. Zet de staafmixer er even in om alles goed fijn te maken. 
  
Je eenvoudige tomatensoep is klaar! 
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Wilde paddenstoelen soep 
 
Voor 4 flinke borden 
Bereidingstijd < 30 minuten 
  

 
 
Ingrediënten 
o 15 gram gedroogde paddenstoelen 
o 400 gram verse gemengde paddenstoelen 
o 2 prei 
o 1 teentje knoflook 
o 1,2 liter bouillon 
o 1 theelepel gedroogde tijm 
o 4 eetlepels olijfolie 
o 100 ml light kookroom 
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Bereiding wilde paddenstoelensoep  
1. Kook een klein kopje water en giet dit over de gedroogde 

paddenstoelen, zet dit apart. 
2. Snij de paddenstoelen in stukjes, de prei in ringen en de knoflook in 

hele kleine stukjes. 
3. Verwarm de olijfolie en smoor de 2/3 van de verse  paddenstoelen, de 

gedroogde paddenstoelen, prei en knoflook op laag vuur voor 
ongeveer 5 minuten. 

4. Voeg de gedroogde tijm en bouillon toe (2 blokjes en 1,2 liter heet 
water), doe de deksel op de pan en laat de soep voor ongeveer 10 
minuten rustig koken. 

5. Pureer de soep met een staafmixer en voeg als de soep glad is de 
laatste paddenstoelen toe en laat de soep voor ongeveer 10 minuten 
verder pruttelen. 

6. Indien nodig voeg je nog wat peper en zout toe. 
7. Roer vlak voor het opdienen de kookroom toe. 
 
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

155 12,5 3 4,5 4,5 3,3 <1 
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Gevulde omelet 
 
Voor: 2 personen 
Bereidingstijd: < 10 minuten 
  

 
 
Ingrediënten 
o 4 eieren 
o 5 a 6 zongedroogde tomaatjes 
o 2 flinke handen spinazie 
o 1 geroosterde paprika 
o Bakboter 
o Peper/zout 
  
  



37 
 

Bereiding gevulde omelet 
1. Kluts de eieren en bak hier 2 omeletjes van, voeg eventueel wat 

peper/zout toe. 
2. Snij de zongedroogde tomaatjes en paprika in stukjes. 
3. Leg op ieder bord een omelet en verdeel hierover de spinazie, paprika 

en zongedroogde tomaatjes. 
  
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

266 14,5 4 17,5 14 4 1,5 
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Hartige eimuffins 
 
Voor 6 stuks  
Bereidingstijd: 10 minuten + 20-25 minuten oventijd 
  

 
 
Ingrediënten 
o 4 eieren 
o 100 gram diepvriesspinazie  
o 1 paprika 
o 50 gram diepvries doperwten 
o 2 stengels bosui 
o 1 eetlepel Provençaalse kruiden 
o + eventueel een snufje zout als dit niet in de kruidenmix zit 
o 1 eetlepel olijfolie 
o 1/2 theelepel halvarine 
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Bereiding hartige eimuffins  
1. Verwarm de oven op 200 graden en vet een muffinbakvorm in met 

wat halvarine (het eenvoudigst gaat dit met een heel klein beetje 
zachte halvarine op een keukenpapiertje). 

2. Laat de diepvriesspinazie en doperwten ontdooien en uitlekken. 
3. Snij de paprika in kleine blokjes en de bosuitjes in dunne ringetjes. 
4. Verwarm de olijfolie in een koekenpan en bak op halfhoog vuur de 

paprika en bosui aan.  
5. Zodra deze gaar(zacht) zijn, voeg je de Provençaalse kruiden, 

doperwten en spinazie toe. 
6. Roer alles goed door en laat dit nog voor een 2-3 minuten op laag vuur 

doorgaren. 
7. Kluts ondertussen in een kom de 4 eieren. 
8. Verdeel het groentemengsel over de 6 muffinvormen en vul de 

vormpjes af met het eimengsel. 
9. Om ervoor te zorgen dat het eimengsel tot op de bodem komt, klop je 

een paar keer met het bakblik op het aanrecht. Zo ontsnappen alle 
luchtbubbels en zakt het eimengsel naar beneden. 

10. Zet het bakblik in het midden van de oven voor 20-25 minuten.  
 
 
Wil je dit gerecht als lunch eten? Neem dan 3 muffins per persoon 
samen met een groene salade en je hebt een heerlijke warme 
koolhydraatarme lunch. 

  
 
Voedingswaarde per muffin 

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

82 5 1,4 5,5 2,8 1,6 <0,5 

 



40 
 

Tonijnsalade met cottagecheese 
 

 
 
Ingredienten 
o 1 blikje tonijn op water 
o 2 augurken (of meer als je dit lekker vindt) 
o 1 eetlepel kappertjes 
o 400 gram cottagecheese 
o Peper/zout naar behoefte 
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Bereiding tonijnsalade met cottagecheese 
1. Laat de tonijn uitlekken en maak het met een vork los.  
2. Snij de augurken in hele kleine blokjes. 
3. Doe de augurkenblokjes, de kappertjes en de cottagecheese bij de 

tonijn. 
4. Roer alles goed door elkaar en maak het op smaak met een snufje 

peper/zout 
  
 

Lekker voor op een plakje komkommer als snack. 
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Eiersalade met cottagecheese 
 

Bereidingstijd: < 15 minuten 
 

 
  
Ingredienten 
o 2 a 3 plakken beenham of achterham (vleeswaren) 
o 1 bakje cottage cheese (200 gr) 
o 1 theelepel gerookte paprikapoeder 
o 2 hardgekookte eieren 
o 1 augurk 
o peper en zout naar behoefte 
o paar takjes bieslook 
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Bereiding eiersalade met cottagecheese 
1. Snij de ham, augurk en eieren in hele klein blokjes. 
2. Meng dit alles goed door de cottage cheese. 
3. Voeg de paprikapoeder toe en eventueel nog wat peper en zout. 
4. Snipper de bieslook in kleine stukjes en strooi dit over de salade. 

 
 

Lekker op een plakje komkommer als snack  

Of 

Laat de ham weg in het recept en rol de eiersalade in een plakje rookvlees. 
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Kip mango salade 
 

 

 

Ingrediënten 
o 150 gram cottagecheese 
o 50 gram mangostukjes 
o 1 eetlepel Griekse yoghurt 
o 50 gram kipfilet (vleeswaren) 
o 2 theelepels kerriepoeder 
o Snufje zout 
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Bereiding kip mango salade  
1. Snij de mango en kipfilet in kleine stukjes. 
2. Meng vervolgens alle ingrediënten goed door elkaar. 
3. Om de smaken goed met elkaar te verenigen is het lekkerste om deze 

salade 1 dag van tevoren te maken 
 

 

Lekker op een schijfje komkommer als toastje. 
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Springrolls  
 

Voor 2 personen 

Bereidingstijd: <15 minuten 

 

 
 

Ingrediënten 

o 4 rijstvellen  

o ijsbergsla  

o 200 gram komkommer  

o 200 gram wortel  

o 200 gram paprika  

o peterselie en munt  
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Bereidingswijze springrolls 

1. Snijd de komkommer, paprika en wortel in reepjes.  

2. Dompel de rijstvellen een voor een in warm water (niet kokend water) 

tot ze zacht zijn. Dit duurt ongeveer 30 seconden.  

3. Leg de rijstvel op een bord en leg de groenten erop. Plaats ook wat 

peterselie en munt. Laat de buitenkanten vrij, zodat je ze makkelijker 

kunt rollen.  

4. Vouw de rijstvel dicht als een loempia. 
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Op zoek naar nog meer inspiratie voor 

Mediterrane en/of koolhydraatarme 

gerechten? 

Kijk dan eens op: 

www.claudiaskeuken.nl 

 

 

 

 

 

 

 
Alle recepten zijn eigendom van Claudia’s Keuken (zusterbedrijf van Balans Soma).  

Niets van deze gerechten noch de foto’s mogen zonder toestemming voor (semi-)commerciële 

doeleinden gebruikt worden. 

 

http://www.claudiaskeuken.nl/

