
ONTBIJT RECEPTEN
gezonde recepten die super lekker zijn

F R A N  B E K K E R



Ingrediënten:
2 bananen
3 el honing
1 hand paranoten
75 g havervlokken
50 g kokosvlokken
50 g blauwe bessen

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 175 graden.Doe de bananen, honing, 2
eetlepels kokosolie en een snuf zout in de kom van een
keukenmachine en maal tot een glad mengsel.Doe vervolgens de
paranoten, havervlokken en kokosvlokken erbij en meng nog eens
kort door elkaar zodat het grove stukjes blijven.Roer tenslotte de
blauwe bessen door het mengsel.Bekleed een vierkante of
rechthoekige kleine bakvorm met bakpapier en druk het mengsel
hier op plat. Het mag zo’n 1 centimeter dik zijn.Bak in 25 minuten
goudbruin.Haal uit de oven. Laat even afkoelen en snijd in 6 repen.

Breakfast bars



Ingrediënten:
50 g havermout
125 ml amandelmelk
1 tl kaneel
2 el rozijnen
2 tl honing
40 g wortel julienne

Bereidingswijze:
Meng alle ingrediënten in een kom, glazen pot of groot glas.Plaats
'm vervolgens in de koelkast en laat minimaal 4 uur, het liefst een
nachtje, staan.Roer voor je aanvalt nog eens goed door.

Carrot Cake overnight oats



Ingrediënten 
3 el kokosolie
2 el raw cacao
3 el agavesiroop
2 el chiazaad
2 el gebroken lijnzaad
60 g gepofte rijst

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 175 graden.Smelt de kokosolie in een
steelpannetje.Doe vervolgens alle ingrediënten behalve de gepofte
rijst in een kom en roer goed door elkaar.Schep als laatste de
gepofte rijst door het mengsel.Bekleed een ovenplaat met
bakpapier en verspreid het mengsel over de ovenplaat.Zet in de
oven en bak in 8 minuten gaar.

Healthy Chocopops



Ingrediënten 
4 appels naar keuze
75 g pecannoten
1 vanillestokje
2 el rozijnen
2 tl kaneel
2 el honing
150 g havermout
5 eetlepels kokosolie
2 el kokosyoghurt

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 180 graden.Schil de appels en snijd ze in middelgrote
stukjes. Hak de pecannoten grof en verwijder met een mesje het merg uit het
vanillestokje.Meng in een kom de appel met de pecannoten, de vanille, de
rozijnen, 1 halve theelepel kaneel en 1 eetlepel honing.Meng in een andere kom
de havermout met 1 theelepel kaneel.Smelt 4 flinke eetlepels kokosolie in een
pannetje en roer de rest van de honing, de rest van de kaneel en 2 eetlepels
water erdoor.Giet dit bij de havermout en kneed totdat er een crumble
ontstaat.Pak een kleine ovenschaal, vet hem in met de overige kokosolie en
verdeel het appelmengsel erover. Verdeel vervolgens de crumble erover en bak
het geheel zo'n 20 minuten in de oven.Even laten afkoelen en serveer met je
kokosyoghurt.

Gezonde applecrumble 



Ingrediënten 
200 gram havermout
200 gram speltmeel
325 ml havermelk (amandelmelk kan ook)
2 eieren
3 eetlepels ahornsiroop (appelstroop kan ook)
3 eetlepels speculaaskruiden (pitpit)
2 theelepels bakpoeder
snuf zout
eetlepel olie

Bereidingswijze:
Verwarm de oven op 160 graden.Doe de havermout in een
keukenmachine en maal een paar minuten fijn tot je meel hebt.Doe
ondertussen het speltmeel in een kom en voeg de melk, eieren,
ahornsiroop, speculaaskruiden, bakpoeder en snuf zout toe en
meng door elkaar.Voeg het havermeel toe aan dit mengsel en meng
weer door elkaar.Vet een cakeblik in met de eetlepel olie en schep
het mengsel in de vorm.Zet de ontbijtkoek in de oven en bak 1 uur
(kan 5 minuten meer of minder, afhankelijk van de power van je
oven).Haal de koek eruit, laat iets afkoelen en snijd in plakken.

Gezonde peperkoek 



Ingrediënten:
1 ei
75g havermout
100 ml amandelmelk
1 banaan  of 1 appel

Bereidingswijze:
Mix al de ingrediënten in de blender.
Bak de pannenkoekjes in kokosolie.
Werk af met wat noten, schijfjes banaan of blauwe bessen.

Smakelijk!

Havermoutpannenkoeken


