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Gezond eten

1 persoon
Ingrediënten: 35 g havermout, 1 ei,
1 banaan, 1 tl (wijnsteen)bakpoe-
der, 1 tl kaneel, 1 snufje zout, 1
scheut water, gras roomboter,
optioneel een handje blauwe (bos)
bessen als garnering
Instructies:
Maal de havermout in een blender
of keukenmachine tot een fijn
meel.

Voeg de overige ingrediënten toe
(uitgezonderd de roomboter en het
water).
Verdun het geheel iets met het
vocht tot een soort dik cakebeslag.
Verhit de roomboter en bak er
kleine pannenkoekjes van.
Serveer de pannenkoekjes warm
met eventueel wat bosbessen en
laat er een klontje roomboter op
smelten.

Gezonde pannenkoekjes

Ingrediënten: 200 g havermout,
200 ml lauw water, 2 tl kaneel, 4
eieren, 2 bananen, 1 tl vanillepoe-
der, 1 tl (wijnsteen)bakpoeder, 1 tl
zout, 40 g ongebrande en ongezou-
ten noten, 80 g rozijnen
Instructies:
Verwarm de oven voor op 180
graden. Meng de havermout, ka-
neel en het water goed door elkaar
met een lepel.
Mix de andere ingrediënten, uitge-
zonderd de noten en rozijnen, in de
blender (of met een staafmixer)
fijn. 
Voeg de beide mengsels samen en

mix het nog even door.
Stort het beslag in een cakevorm
bekleed met bakpapier.
Voeg de noten en rozijnen toe en
zorg dat ze iets onder het beslag
komen i.v.m. verbranden.
Bak de havermoutcake in 45 tot 55
minuten gaar, prik voor de zeker-
heid even met een sateprikker of
de binnenkant droog is.
Snij de cake in circa acht stukken
en eet hem heerlijk warm uit de
oven. 
Neem 1 plakje als snack of 2 a 3 als
maaltijd en vries de overige porties
in.

Havermoutcake Ingrediënten zes muffins:
4 eieren, 1 tomaat, 100 g spekreep-
jes, 75 g geraspte (geiten)kaas
Instructies:
Verwarm de oven voor op 180
graden. Bak de spekjes uit in een
koekenpan en snij de tomaat in
stukjes. Vet een muffinvorm in en
verdeel de geraspte kaas over de
bodem. Voeg daarna de uitgebak-
ken spekjes en de tomaatjes toe.
Klop de eieren los met peper en
zout en verdeel die over de vorm-
pjes (3/4 vol want ze rijzen nog). 
Plaats de muffins voor 20 minuten
in de oven.
Neem er 2 à 3 als lunch en 1 als
tussendoortje. De rest kun je uitde-
len of invriezen.

Muffins 
met spekjes

’Lekker in je lijf’, met als ondertitel ’In zes
weken naar een gezond lichaam’. Het is
speciaal bedoeld voor mensen die een leven
hebben waarin druk-druk-druk het lastig
maakt om een gezond voedingspatroon te
ontwikkelen. Het geeft zes praktische week-
menu’s met in totaal dik 150 recepten, op
basis van pure voedingsmiddelen die in de
supermarkt verkrijgbaar zijn. Los van de
oventijd duurt het nooit langer dan twintig
minuten voor het eten op tafel staat.
Weekmenu’s, recepten geïllustreerd met
fraaie foto’s van gezond eten, dat kennen we
van Sonja Bakker. Maar dit is iets heel an-
ders, verzekert Evelina. ,,Wat Sonja voor-
schrijft is caloriearm, het is weinig, het is
een crashdieet. Als je het volgt gaat je ver-
branding eerst nog onverminderd door,

Wie de juiste keuzes maakt en goed voor
zichzelf zorgt - ’dat betekent soms méér
eten in plaats van minder’ - komt volgens
Evelina vanzelf op het ideale gewicht.
Alle kennis die ze opdeed, en waarover ze
publiceerde op haar site gezondblog.nl,
komt samen in een overzichtelijk boek.

waardoor je afvalt. Maar dan gaat je lichaam
in de spaarstand, het gaat vet opslaan. Zodra
je op gewicht bent en meer gaat eten en
snoepen, word je zwaarder. En ondertussen
heb je niet geleerd om anders te eten.’’
Vandaar de zes weekmenu’s, omgeven door
uitgebreide informatie over gezonde voe-
ding, met zelf uitprintbare boodschappen-
lijstjes. ,,Mensen willen niet te veel hoeven
nadenken, ze willen weten wat ze precies
nodig hebben.’’ Afwegen is niet nodig, calo-
rieën tellen evenmin. 
Zo min mogelijk snelle koolhydraten is een
van de uitgangspunten: ,,die geven veel
schommelingen in je bloedsuikerspiegel’’.
Dus niet veel brood (’daar krijg je honger
van’), geen gewone, maar zoete aardappelen
en geen witte pasta.

Verder: zo min mogelijk uit pakjes en zak-
jes. En veel groente. Bloemkool kun je ge-
bruiken als pizzabodem. Je kunt er zelfs rijst
van maken (’met nasikruiden proef je geen
verschil’). En wat te denken van sliertjes
courgette als pasta? ,,Thuis geloofden ze niet
dat er geen pasta in de pasta zat.’’
Zes weken krijgen de lezers recepten en tips.
,,Na zes weken heb je het wel door.’’
’Lekker in je lijf’ is ook online te volgen.
Lezers kunnen lid worden van een Face-
bookgroep voor nieuwtjes en vragen. 
Evelina is blij met de titel. ’10 kilo in 10 we-
ken!’ had misschien beter verkocht, maar dat
is niet eerlijk. Het is belangrijk dat je je
lekker voelt, positief. Als je je lichaam voedt
met echt eten heb je veel meer energie. En
voel je je goed, dan straal je dat ook uit.’’

Evelina Zinger heeft alle
afslankmethodes wel zo’n beetje
geprobeerd. Inmiddels weet ze wat wél
werkt, hoe gezond eten ook lekker kan
zijn. En ze schreef er een boek over. Wij
schoven aan bij de keukentafel.

Evelina Zinger in haar keuken. ,,Mensen willen niet te veel hoeven nadenken.’’ FOTO: PETRA RIJK IMAGO INSPIRATOR
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Gezond eten

2 personen
Ingrediënten: 175 g havermout
vermalen tot meel, 3 eieren, 2 el
olijfolie, 2 el Italiaanse kruiden,
peper en zout, 1 blikje tomatenpu-
ree.
Topping pizza: 50 g gerookte kipfi-
let, 100 g champignons, ½ paprika
, 1 hand basilicum blaadjes, 50 g
geraspte (geiten)kaas
Instructies:
Verwarm de oven voor op 175
graden.
Meng het havermeel met de ei-
eren, olijfolie en kruiden en vorm

er (met vochtige handen) een bal
van. Bekleed een taartvorm met
bakpapier.
Druk het deeg in de vorm tot een
gelijkmatige bodem.
Bak de bodem af in circa 8 minu-
ten.
Haal de bodem uit de oven en
besmeer de bovenkant met de
tomatenpuree. Beleg de pizza met
de topping en strooi de geraspte
kaas eroverheen.
Bak de pizza in circa 10 minuten af.
Met de topping kun je natuurlijk
naar smaak variëren. 

Pizza!

4 personen
Ingrediënten: 4 courgettes, 400 g
champignons, 1 ui, 1 rode paprika,
2 teentjes knoflook, 200 ml (plan-
taardige) room, 75 g gemengde
sla, 100 g geraspte (geiten)kaas, 1
hand verse basilicum, kokosvet,
peper en zout
Instructies:
Snij de courgette met een spiraals-
nijder op de fijnste stand in sliertjes
of gebruik een kaasschaaf. Je kunt
de courgette rauw verwerken of

een paar minuten blancheren in
een pan kokend water.
Snij alle groente klein en bak ze in
het kokosvet tot alles lekker bruin
ziet.
Voeg de room toe en verwarm het
goed door.
Roer de sla en de helft van de kaas
erdoor en breng op smaak met
zout en peper.
Serveer de courgetti met de saus,
de rest van de geraspte kaas en de
basilicum blaadjes eroverheen.

Courgetti met champignons

1 persoon
Ingrediënten:
2 eieren, 50 g gerookte zalm,
1 el mayonaise zonder suiker,
1 hand veldsla, 50 g zongedroogde
tomaatjes, 5 cherrytomaatjes
1 pluk alfalfa
Instructies:
Kluts de eieren en bak er een grote
omelet van.
Vul de omelet met alle ingrediën-
ten, breng op smaak met zout en
peper en rol hem op.
Als je de wrap strak in wat huis-
houdfolie rolt kun je hem ook mak-
kelijk meenemen, want ook koud is
hij erg lekker. 

Ei wrap 
met zalm

Blokker ✱ Evelina Zinger (46) uit Blokker is
’ervaringsdeskundige’ als het gaat om
diëten. Ze voelde zich vroeger dik, probeer-
de al sinds haar twaalfde allerlei methodes
om af te vallen. Rond haar veertigste kwam
de omslag naar gezond eten. 

Win een boek
Evelina Zinger stelt drie exempla-
ren van Lekker in je lijf beschik-
baar voor lezers van dit artikel.
Wie kans wil maken kan zich
aanmelden via www.
gezondblog.nl/winactie-nhd. 


