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Verwarm de oven voor op 180°. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn.
Snijd de courgette in dunne plakken. Verhit in een pan wat olijfolie en
fruit de ui en knoflook. Voeg na ongeveer 2 minuten de gezeefde
tomaten toe, voeg wat Italiaanse kruiden, peper en zout toe en laat het
ongeveer 10 minuten op laag vuur pruttelen. Voeg op het einde de verse
basilicum toe.
Verhit ondertussen een andere pan, doe hier een laagje water in en laat
de spinazie slinken. Wanneer de spinazie geslonken is, doe deze in een
vergiet en druk er zo veel mogelijk vocht uit. Meng in een kom de ricotta
met de spinazie, citroensap en breng op smaak met peper en zout.
Vet een ovenschaal in en maak laagjes van de tomatensaus, pompoen,
spinazie-ricotta mengsel en courgette.
Eindig met een laagje tomatensaus en bestrooi deze met de geraspte
mozzarella. Zet de lasagne voor 25 minuten in de oven tot deze
goudbruin is. 

Bereiding - 2 personen

Tip: je kunt pompoen lasagnebladen kopen bij AH

POMPOENLASAGNE

350 gr pompoen lasagnebladen
1 courgette
200 gr spinazie
150 gr ricotta
1 ui
2 teentjes knoflook
1 eetlepel citroensap
400 gr gezeefde tomaten
Handje verse basilicum
Snuf Italiaanse kruiden
30 gr geraspte mozzarella

Wat heb je nodig?
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Breng een grote kookpot gezouten water aan de kook
Hak de rode peper fijn en fruit hem 5 minuten in een stoofpan met de
olijfolie, de uit en de knoflook. Meng met de uitgelekte tonijn en giet er na
1 minuut de visfond bij. Laat 2 minuten op een hoog vuur inkoken en voeg
dan de passata toe. Laat 10 minuten sudderen.
Kook de volkoren spaghetti volgens de instructies op de verpakking.
Schep de kappertjes en de gehakte peterselie bij de saus. Breng verder
op smaak. Meng de uitgelekte pasta, voeg de uitgelekte ansjovisfilets toe
en dien meteen op met citroenpartjes.

Bereiding - 1 persoon

30g volkoren pasta
70g tonijn uit blik, uitgelekt gewicht
175g passata
20g ui vers gehakt
halve citroen
20g kappertjes, uitgelekt gewicht
1dl visfond
4 sprays olijfolie
1 teen knoflook, fijn gesnipperd
1 rode peper
1 tak bladpeterselie
peper en zout
50g ansjovisfilets uitgelekt

Wat heb je nodig?

PASTA PUTTANESCA TONNO
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Verwarm de oven voor op 180°C. Leg de zoete aardappelen in een
ovenschaal, bak ze gedurende 1u en schil ze. 
Mix het vruchtvlees van de aardappelen met 1el tahini, peper en zout tot
een homogene puree.
Rijg de kippenblokjes op satéstokjes.
Bak ze op een matig vuurtje goudbruin in een braadpan met 4 sprays
olijfolie. Voeg 1el hoisinsaus en 1el water toe. 
Laat inkoken en lichtjes karamelliseren
Bestrooi met de sesamzaadjes.
Serveer de zoete aardappelpuree met de satés. Werk af met de
fijngesnipperde lente-ui en de thaise nootjes

Bereiding - 1 persoon

150g zoete aardappel
1/2el tahini 
100g kipfilet in blokjes
4 sprays olijfolie
1 el hoisinsaus
1 lente-ui fijngesnipperd
1el thaise nootjes
1el water
peper en zout

Wat heb je nodig?

KIPSATE MET ZOETE AARDAPPELPUREE
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Verkruimel de havermout in een hakmolen tot paneermeel
Hak de ontdooide garnaalstaarten heel fijn met een mes. Hak de lente-
uitjes, de koriander, basilicum, bieslook en rode peper fijn. Meng alle
kruiden in een slakom met de grijze garnalen, het ei, de melk en het
paneermeel. Breng verder op smaak. 
Vorm platte balletjes en bak ze 3 minuten per kant goudbruin op een
matig vuurtje in een grote braadpan met de olijfolie. 
Maak intussen de yoghurtsaus: meng de yoghurt met de gehakte
koriander, olie en peper en zout. 
Serveer de shrimp cakes warm of koud met de saus en een slaatje

Bereiding - 1 persoon

75 g rauwe gepelde garnaalstaarten
50 g gepelde grijze garnalen
1 ei
1 bussel lente-uitjes
75 g havermout
15 ml melk
4 sprays olijfolie
1 takje koriander
1 takje basilicum
1 stengel bieslook
1/2 chilipeper
peper en zout

Wat heb je nodig?
 

SHRIMP CAKES MET YOGHURTSAUS

75g yoghurt natuur 
2 sprays olijfolie
1 takje koriander 
peper en zout 

Yoghurtsaus:
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Verwarm de olijfolie in een antiaanbakpan. 
Breek de eieren in de pan zelf en meng ze lichtjes met een spatel. Je
hoeft er geen homogeen gekleurde omelet van te maken! 
Bestrooi met de gehakte verse kruiden, breng op smaak met peper en
zout. Haal de pan van het vuur zodra de eieren gestold zijn.
Warm de tortilla’s op volgens de instructies op de verpakking en bestrijk
elke wrap met 2 volle koffielepels guacamole. Leg ½ omelet op elke
tortilla. Werk af met veldsla en geraspte wortelen. 
Rol strak op en snijd in 2 (of in dikke schijfjes). 
Serveer de tortilla’s met de kerstomaten, de edamameboontjes en de
komkommer in staafjes.

Bereiding - 1 persoon

2 eieren
80g kersttomaten
20g geraspte wortelen
20g edamame boontjes
1/8e komkommer
20g veldsla
2 kl guacamole
2 volkoren tortilla's(wraps)
4 sprays olijfolie 
verse kruiden 
peper en zout

Wat heb je nodig?

WRAP MET EI & RAUWKOST
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Maak de marinade: meng het geperste teentje knoflook, de fijngeraspte
gember en de andere ingrediënten in een diep bord.Verwarm een
antiaanbakpan op een vrij hoog vuur. 
Bestrijk de filet pur met een spray olijfolie en schroei hem kort, rondom
dicht in de hete braadpan. Leg het vervolgens 15 minuten in de marinade.
Schil intussen de zoete aardappel, snijd ze in blokjes en fruit ze op een
zacht vuurtje in een braadpan met een spray olijfolie, tot ze zacht zijn.
Voeg een halve koffielepel agavesiroop, de zonnebloem- en de
pompoenpitten toe. Laat op een vrij hoog vuur karamelliseren.
Kook de quinoa volgens de instructies op de verpakking. Snij de
komkommer in dunne schijfjes. Meng ze met de rijstazijn en peper. 
Snipper de lente-uitjes fijn. Doe de quinoa in een kom. Voeg de zoete
aardappel, de komkommer, de ontdooide edamameboontjes en lente-
uitjes toe. Schik er sneetjes filet pur bij, bestrooi het geheel met
geroosterd zeewier met sesam en serveer.

Bereiding - 1 persoon

40 g bevroren edamame 
1/4e komkommer
100 g filet pur van rund
olijfoliespray
1 el rijstazijn
1 el geroosterd zeewier met sesam 
50g driekleurige quinoa
5g pompoenzaadjes
5g zonnebloempitten
1/2 grote zoete aardappel
1/2 lente-uitje

Wat heb je nodig?

POKE BOWL MET FILET PUR
TATAKI

Marinade:
 1/2 kl sesamzaadjes
• 1 teentje knoflook 
• 1 cm gember 
• 1 spray olijfolie
• 1 kl rijstazijn
• 1 koffielepels sojasaus 
• 1 kl agavesiroop 
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Doe in een middelgrote kom de tonijn, selderij, rode peper,
artisjokken, rode ui, peterselie, basilicum en kappertjes. 
Besprenkel met citroensap en olijfolie. 
Roer alles zachtjes om.
Breng op smaak met zout en peper.
Rooster uw brood en stapel vervolgens de tonijnsalade op elke
stuk toast. 
Serveer onmiddellijk.

Bereiding - 2 personen

MEDITERRAANSE TONIJNSALADE

150 gram blikje tonijn in eigen nat
1  steel selderij
40 gram rode paprika, gehakt
200 gram artisjokharten, gehakt
½ rode ui, in blokjes gesneden
4 el peterselie, gehakt
4 el. basilicumbladeren, gehakseld
2 el. kappertjes
1 el citroensap
2 sprays olijfolie
¼ tl. zeezout
¼ tl. zwarte peper
2 sneden volkorenbrood

Wat heb je nodig?
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SHAKSHUKA

1 ui 
1 teentje look
400 g tomatenblokjes met
basilicum 
4 eieren
koriander
provençaalse kruiden 
peper en zout 

Wat heb je nodig?

 
Snij de ui in halve maantjes en pers de look.  
Stoof aan in olijfolie. 
Wanneer de ui glazig begint te worden, dan voeg je de
tomatenblokjes toe en een klein scheutje water. 
Kruid met peper en zout en de Provençaalse kruiden.
Maak kuiltjes in de saus en breek hierin de eieren. 
Zet een deksel op de pan en verlaag het vuur zodat het eiwit
kan stollen (duurt 6 à 10 minuten) .
Werk af met de verse koriander. 

Bereiding - 2 personen

VEGGIE TIP
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Schil de zoete aardappel en wortelen en snij ze in blokjes. Doe ze in een pot
met kokend water en kook ze helemaal gaar. 
Bak het rundgehakt kort op in een pan en kruid af met gehaktkruiden. 
Doe het gehakt in de ovenschotel. 
Snij de courgette, paprika, peterseliewortel in stukjes en bak ze kort in een
pan waar je het gehakt in hebt gebakken. Kruid af met groentebouillon,
peper en zout. Doe de groenten bij in de ovenschotel.
Giet de zoete aardappel en wortelen af. Stamp ze fijn samen met een ei en
kruid af met nootmuskaat, peper en zout. 
Doe een laagje puree boven op de groenten en het gehakt. Strijk helemaal
glad. Als je graag een korstje aan de bovenkant wil kan je dit doen met
havermout. 
Zet de ovenschotel in een voorgebakken oven van 180° gedurende 45 min.

Bereiding - 4 personen

OVENSCHOTEL MET GEHAKT EN ZOETE
AARDAPPEL

400 g zoete aardappel 
800 g wortelen 
400 g mager rundgehakt 
1 courgette 
2 paprika 
500 g peterseliewortel 
1 ei 
(havermout)
nootmuskaat
gehaktkruiden
groentebouillon
peper en zout

Wat heb je nodig?

V E G G I E  T I P  4 0 0  G  S E I T A N G E H A K T
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Je kan bloemkoolrijst kant en klaar kopen bij de meeste grotere
supermarkten of zelf maken door een aantal roosjes bloemkool fijn
hakken in een keukenmachine ot de grootte van rijst.
Snipper de ui, rode peper en knoflook fijn. Fruit deze aan in een pan
met een beetje olie. Voeg de komijn en ketjap toe. Voeg de kip in
kleine stukjes toe en bak een paar minuten mee tot hij bijna gaar is.
Schep dan de roerbakgroenten, bosui er door en de bloemkoolrijst.
De roerbakgroenten kan je ook kant en klaar kopen in de winkel. Als je
deze zelf maakt, hebt je natuurlijk zelf de keuze uit de groenten
(paprika, courgette, sojascheuten, champignon, …).      
Voeg een snufje peper en zout toe.
Bak in een koekenpan de eieren tot een spiegelei of omelet. Serveer
de bloemkool nasi met een ei en eventueel wat extra bosui en rode
peper naar smaak.

 

BLOEMKOOLNASI

800 gr bloemkool rijst
4 eieren
1 ui     
2 tenen knoflook  
 1 rode peper   
200 gr kip  
500 gr Chinese roerbakmix
Snuf komijn
Scheut ketjap (sojasaus) 
2 bosuien

Wat heb je nodig?

Bereiding - 4 personen 
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Snij de courgette en aubergine in lange plakjes. Leg ze op een keukenrol en
bestrooi met zout. Laat enkele minuten staan. Dep het vocht af met keukenpapier
en draai om. Doe dit nog een keer. Hiermee voorkom je overtollig vocht in de
ovenschaal. 
Snij de butternut pompoen ook in plakjes. Zet de oven op 180°c en bak ze al 10 min
gaar. 
Snij de groenten voor de saus in kleine stukjes en kook ze in een kookpot met wat
olijfolie. Kruid de groenten al goed af. 
Voeg daarna een blik tomatenblokjes en passata toe en kruid verder af naar smaak. 
Neem een ovenschaal en maak afwisselend laagjes en kruid tussen door nog af
met Italiaanse kruiden: courgette, saus, cottage cheese, aubergine, saus, cottage
cheese, pompoen, saus, cottage cheese. 
Zet de oven op 180°c en bak de groentenlasagne 20 min in de oven. 

 

Bereiding - 4 personen

EIWITTEN TIP: Hier moet je nog extra eiwitten voorzien. 
-100 g puur rundsgehakt/seitangehakt/mager vlees of vis per persoon bij in de schotel
of apart als bijvoorbeeld hamburgers.

GROENTENLASAGNE

1 rode ui
1/2 rode paprika
1/2 groene paprika
1 peterselie wortel
250 g champignons 
Italiaanse kruiden, peper en zout, chilli
ringen, basilicum 
1 blikje tomatenblokjes
250 ml passata

1 courgette 
1 aubergine 
1/2 butternut pompoen
100 g cottage cheese

Wat heb je nodig?
Saus: 

Ovenschotel 
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Stoom de broccoli beet gaar. 
Stoof de rode ui met de worteltjes en kruid af met ras el hanout,
kurkuma, zwarte peper, zout. 
Voeg regelmatig een scheutje water toe. 
Mix de worteltjes tot puree. 
Meng met 2 el olijfolie met de amandelschilfers, amandelmeel,
knoflook en mosterd. Strijk de vis ermee in. 
Leg de vis in een ovenschaal en gaar tot 12 minuten in een
voorverwarmde oven op 180°c. Werk af met bladpeterselie.

 

Bereiding - 4 personen

KABELJAUWHAASJE MET AMANDELKORSTJE

1 kleine rode ui 
800 g wortelen 
Snuifje ras el hanout 
snuifje kurkuma
zwarte peper 
snuifje zeezout 
1 broccoli 
4 volle el amandelschilfers
2 afgestreken el amandelmeel 
2 teentjes knoflook 
1 el mosterd 
400 g kabeljauwhaasje 
bladpeterselie

Wat heb je nodig?
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Snipper de paprika, de uien en de peper fijn.
Fruit de ui in de olijfolie samen met het teentje knoflook.
Voeg de komijn, de paprikapoeder en de kruiden toe en bak het
kort mee. Voeg hierna het gehakt toe en bak dit al roerend mee.
Voeg de blokjes paprika en mais toe en bak deze kort mee 
Voeg de kidneybonen samen met de tomatenblokjes toe aan de
pan. Laat het 12 minuten staan met de deksel op de pan. 
Breng op smaak met de chilipoeder.
Verwarm de tortilla zoals beschreven op de verpakking. Serveer de
taco met zure room, fijngehakte koriander en een partje limoen. 

 

Bereiding - 4 personen

2 kleine uien
2 rode paprika 
1 rode chilipeper
400g Filet Américain
400g tomatenblokjes natuur 
400g rode kidneybonen, uitgelekt
200g bonduelle crispy mais
2 sprays olijfolie
1 teentje knoflook
1tl komijn
1tl paprikapoeder
1tl chili con carnekruiden
4 No Fairytales Tortilla
snuifje chilipoeder
4el zure room
koriander fijngehakt en limoen

Wat heb je nodig?

CHILI CON CARNE

V E G G I E  T I P

4 0 0 g  S E I T A N  g e h a k t
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Snijd de aubergine in de lengte in dunne plakken en bestrijk ze
met wat olie, peper en zout. Leg de helft weg voor later.
Verwarm een spray olijfolie in een pan en bak hierin de plakken
aubergine tot ze bruin kleuren.
Snijd ondertussen de paprika in reepjes. Zet even apart.
Pel en pers de knoflook en meng dit door de cottage cheese,
samen met een flinke snuf peper en zout.
Neem 2 wraps en prak er de halve avocado op uit.
Beleg verder met de plakken aubergine en paprika en verdeel de
cottage cheese erover.
Leg de andere twee wraps er bovenop en duw een beetje aan.
Verwarm opnieuw een scheutje olie in de koekenpan en leg de
quesadilla’s in zo’n vijf minuten goudbruin. Keer ze halverwege een
keer om.
Snijd in stukken en serveer.

Bereiding - 2 personen

TIP : gebruik een bord om de wraps om te keren.

4 No Fairytales tortilla
1/2e avocado
1 rode paprika
1/2e aubergine
1 teentje knoflook
150g cottage cheese
olijfolie spray
peper en zout

Wat heb je nodig?

QUESADILLA'S 
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