
4 Proef recepten:
- ontbijt
- lunch
- snack
- diner
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Recept Afdrukken

(Geiten)yoghurt met
havermout en fruit

Maaltijd ontbijt

Porties Prep Tijd
1 PERSOON 5 MINUTEN

Passieve Tijd
1 NACHT

Ingrediënten

30 g  havervlokken
200 ml  (geiten)yogurt
1 tl  kaneel

 fruit naar smaak
1  sinaasappel uitgeperst

Porties: 1  persoon

Instructies

1. Pers de sinaasappel uit en voeg de havermout en de kaneel daaraan toe, plaats dit in
de koelkast voor de nacht

2. Haal het 's morgens uit de koelkast en serveer het met de yoghurt en het fruit

Notities

Geitenmelk producten genieten de voorkeur boven koemelk producten. Ook al vind je nu
dat geitenmelk producten niet lekker zijn, probeer het nog eens, het is soms ook een
kwestie van wennen.

Producten gemaakt van geitenmelk zijn namelijk lichter verteerbaar, worden vaak beter
verdragen en roepen minder overgevoeligheidsreacties op dan koemelk. Ongeveer 40% van
de mensen die koemelkeiwit niet verdraagt reageert wel goed op geitenmelk. Ook de
eiwitten en vetten van geitenmelk producten worden beter verteerd dan die van
koemelk zijn gemaakt.

https://www.gezondblog.nl/maaltijd/ontbijt/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/havervlokken/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/geitenyogurt/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/kaneel/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/fruit-naar-smaak/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/sinaasappel/
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Recept Afdrukken

Geitenkaas salade met bacon

Maaltijd diner, lunch

Porties Prep Tijd
1 PERSOON 10 MINUTEN

Ingrediënten

100 g  zachte geitenkaas
6 plakjes  bacon
100 g  gemengde sla
2  tomaten in stukjes

dressing
50 ml  olijfolie
10 ml  azijn
1 tl  mosterd

 peper & zout

Porties: 1  persoon

Instructies

1. Verwarm de oven voor op 180 graden

2. Snij de geitenkaas in stukken en wikkel die in de bacon

3. Leg ze in een ovenschaal en plaats die circa 15 minuten in de oven

4. Maak intussen de dressing aan en vermeng deze met de sla en de tomaten

5. Serveer de rolletjes geitenkaas op de salade

Notities

Geitenmelk producten genieten te voorkeur boven koemelk producten. Ook al vind je nu
dat geitenmelk producten niet lekker zijn, probeer het nog eens, het is soms ook een
kwestie van wennen.
Producten gemaakt van geitenmelk zijn namelijk lichter verteerbaar, worden vaak beter
verdragen en roepen minder overgevoeligheidsreacties op dan koemelk. Ongeveer 40% van
de mensen die koemelkeiwit niet verdraagt reageert wel goed op geitenmelk.

https://www.gezondblog.nl/maaltijd/diner/
https://www.gezondblog.nl/maaltijd/lunch/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/zachte-geitenkaas/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/bacon/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/gemengde-sla/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/tomaten/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/olijfolie/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/azijn/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/mosterd/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/peper-zout/
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Recept Afdrukken

Chocolade repen

Maaltijd snack

Porties Prep Tijd
24 STUKJES 10 MINUTEN

Passieve Tijd
4 UUR OPSTIJVEN

Ingrediënten

180 g  cashewnoten ongebrand en ongezout

90 g  walnoten ongebrand en ongezout

90 g  amandelen ongebrand en ongezout

270 g  dadels zonder pit 10 minuten weken in warm water

45 g  rauwe cacao
3 el  kokosvet au bain-marie gesmolten

Porties: 24  stukjes

Instructies

1. Doe alle noten samen in de blender en hak ze helemaal တတjn

2. Voeg de geweekte en uitgelekte dadels, de cacao en het gesmolten kokosvet toe

3. Mix alles goed တတjn

4. Bekleed een kleine ovenschaal of cakeblik met bakpapier en druk daar het deeg
goed in

5. Laat het minimaal 4 uur opstijven in de koelkast en snij het daarna in repen.

Notities

De chocolade repen blijven zacht van structuur, je bewaart ze ook gewoon in de koelkast tot
vlak voor het serveren. De reepjes op de foto zijn nog behoorlijk groot, daarna zijn ze nog in
vierkantjes gesneden, dat is groot genoeg voor bij de ko†‐e!

https://www.gezondblog.nl/maaltijd/snack/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/cashewnoten/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/walnoten/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/amandelen/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/dadels-zonder-pit/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/rauwe-cacao/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/kokosvet/
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Recept Afdrukken

Bloemkoolnasi

Maaltijd diner

Porties Prep Tijd
4 PERSONEN 10 MINUTEN

Kook Tijd
15 MINUTEN

Ingrediënten

1 stuk  bloemkool
1  gesnipperde ui
2 stengels  prei in ringetjes gesneden

2 teentjes  kno샣뛢ook 䁂≧jngehakt

1  rode peper heel 䁂≧jn gesneden zonder de pitjes

200 g  spekjes liefst biologisch

zakje  nasikruiden liefst biologisch zonder e-nummers

Porties: 4  personen

Instructies

Stap 1

1. Snij de bloemkool in roosjes en maal ze stuk voor stuk in de blender tot 䁂≧jne korrels.

Stap 2

1. Bak de spekjes uit

2. Voeg de groentes toe en roerbak alles voor een paar minuten

3. Voeg daarna de bloemkoolrijst toe en wok het op een hoog vuur voor circa 5
minuten

4. Breng het geheel op smaak met nasikruiden

Notities

Je kunt er nog wat extra stukjes gebakken kip bij doen voor wat meer eiwitten of een handje
noten.

https://www.gezondblog.nl/maaltijd/diner/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/bloemkool/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/gesnipperde-ui/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/prei/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/knoflook/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/rode-peper/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/spekjes/
https://www.gezondblog.nl/ingredi%C3%ABnt/nasikruiden/


Lekker?
Geef je dan ook op voor

 365 Dagen Gezond Slank!

- Weekmenu's
- Recepten
- Facebookgroep
_ Challenges
- Online coaching

www.gezondblog.nl/365DagenGezondSlank

https://www.gezondblog.nl/365-dagen-gezond-slank/

