
Quinoaslaatje met scampi's. 



Quinoaslaatje met scampi's. 

50g wilde quinoa ongekookt gewogen 
75g scampi's 
100g rucola
60g komkommer
60g paprika
60g wortel 
10 kerstomaten 
1 eetlepel olijfolie
peper en zout 

Kook de quinoa in water. Voeg indien je dit graag wenst een heel klein beetje zout toe aan ht water. 
Pel je scampi's en bak ze in 1 eetlepel olijfolie. 
Kruid je scampi's af naar eigen smaak. 
Snijd je komkommer, paprika en kerstomaten in stukjes. 
Rasp je wortelen. 
Dresseer je slaatje op je bord. Leg er de quinoa bij en de scampi's bovenop. 

Benodigdheden: 

Recept: 



Wok met kip en groenten. 



Wok met kip en groenten. 

150g kippenblokjes 
60g ui
60g paprika
60g courgette
60g wortel
60g prei 
peper en zout 
1 eetlepel olijfolie

Snijd je groenten in grove stukken. 
Wok je kip in een hete pan met 1 eetlepel olijfolie. Kruid af naar smaak. 
Voeg je groenten toe en laat ze mee bakken tot ze beetgaar zijn. 
Kruid het geheel af naar eigen smaak. 

Benodigdheden:

Recept:

TIP: Houd je van pikant? 
Voeg wat chilivlokken toe om het extra pittig te maken. 



Slaatje met kip en feta kaas. 



Slaatje met kip en feta kaas. 

50g kippenblokjes 
60g paprika
60g wortel
60g radijsjes
60g komkommer 
5 olijven: groen of zwart naar eigen smaak 
150g rucola 
10 kerstomaten 
30g feta kaas 
peper en zout 
1 eetlepel olijfolie

Snijd je groenten en leg ze samen met de rucola in een kom. 
Wok je kip in een hete pan met 1 eetlepel olijfolie. Kruid af naar smaak. 
Leg de kip op je slaatje en voeg de feta-kaas en olijven toe. 
Kruid af naar smaak. 

Benodigdheden:

Recept:



Gebakken forel met groentenslierten.



Gebakken forel met groentenslierten.

200g forel 
2 eetlepels olijfolie
60g courgetteslierten 
60g wortelslierten 
60g knolselderslierten
enkele korianderblaadjes
1 eetlepel sesamzaadjes 
peper en zout 

Wok de groentenslierten in 1 eetlepel olijfolie en kruid af naar smaak met
peper en zout. 
Bak de forel op zijn vel in 1 eetlepel olijfolie en kruid ook af naar smaak met
peper en zout. 
Leg de groentenslierten op je bord en leg de forel er naast. 
Werk af met de sesamzaadjes en korianderblaadjes. 

Benodigdheden:

Recept:



Maaltijd-vissoep.



Maaltijd-vissoep.

75g verse vis naar keuze: mosselen, witte vis, scampi, krab, langoustine, venusschelpen, zalm, ... 
30g prei
30g selder
30g paprika
1/2 ui
1/2 teentje look 
1 laurierblaadje + 1 takje tijm 
1/2l water 
0.75g blik passata 
1 eetlepel olijfolie 
1 snede speltbrood 
peper en zout 

Stoof de fijngesneden groenten aan in de olijfolie. 
Voeg 1/2l water toe en breng aan de kook. 
Laat in je soep nu de verse vis mee gaar koken. 
Voeg het laurierblaadje en de tijm toe en kruid verder af naar eigen smaak. 
Voeg je passata toe en roer alles goed om. 
Laat de soep koken tot de vis gaar is. 
Werk af met peterselie en neem je snede speltbrood erbij. 

Benodigdheden:

Recept: 



Gevulde paprika.



Gevulde paprika.

150g rundergehakt zonder suiker 
1 paprika 
1/2de teentje look 
1 kleine ui
3 champignons 
1/2 wortel 
peper en zout 

Verwarm je oven een 10-tal minuten voor op 180 graden. 
Snijd je look, ui, champignons en wortel in hele fijne stukjes à la juliennegroentjes. 
Meng ze onder je gehakt. 
Kruid je gehakt af naar eigen smaak. 

Snijd het hoedje van je paprika en maak hem binnen in helemaal proper. 
Vul je paprika met het gehaktmengsel en zet hem gedurende 20 minuten in de oven. 
Kijk na 20 minuten of je gehakt helemaal gaar is. Indien niet laat hem nog even in de oven staan. 

Benodigdheden:

Recept:

      Hou je van pikant? Gebruik dan ook cayennepeper of chilivlokken. 



Lauw slaatje met een eitje 
en speltbrood. 



Lauw slaatje met een eitje 
en speltbrood. 

60g rucola + 60g veldsla + 60g ijsbergsla + 60 rode sla 
60 rode ui
60g kerstomaten 
60g paprika 
1 eitje
1 eetlepel olijfolie
1 snede spelt brood 

Leg je kerstomaten en paprika even in de oven om te grillen: 15 minuten op 150 graden. 
Dresseer ondertussen je sla en ui op je bord. 
Bak je eitje als paardenoog en 
kruid af met peper & zout. 
Leg de gegrilde tomaatjes en paprika op je sla. 
Leg het eitje op de paprika. 
Druppel wat olijfolie over je hele gerecht als afwerking. 
Neem je snede spelt brood erbij. 

Benodigdheden:

Recept:



Pikante scampi's met courgetti.



Pikante scampi's met courgetti.

200g scampi's
1/2de eetlepel chilivlokken
2 eetlepels olijfolie 
1 teentje look
1 kleine ui 
10 kerstomaten 
150g courgetti 
1 eetlepel peterselie 
peper en zout 

Ontdoe je scampi's van hun jasje en leg ze in een kom. 
Voeg 1 eetlepel olijfolie toe samen met de fijngehakte peterselie, chilivlokken, peper en zout. 
Roer de scampi goed om zodat ze allemaal in de marinade gerold hebben en laat ze even staan. 
Wok in een hele hete pan in 1 eetlepel olijfolie de fijngesneden ui en voeg de courgetti toe. 
Laat de courgetti even stoven en kruid af met wat peper. 
Voeg de scampi's toe en laat ze meebakken tot ze gaar zijn. 
Snijd de kerstomaten in 2 en voeg ze toe. 
Laat het geheel nog een 2tal minuten sudderen. 
Dresseer de courgetti in een kom en leg er de scampi's bovenop. 
Werk eventueel af met nog wat extra peterselie. 

Benodigdheden:

Recept:



Gebakken kip met sesamzaadjes, pijnboompitjes en 
een fris slaatje. 



Gebakken kip met sesamzaadjes, pijnboompitjes en 
een fris slaatje. 

50g kipfilet 
60g rucola + 60g veldsla 
60 wortelen
60g witte kool
60g knolselder 
60g waterkers 
Enkele kerstomaten 
1 eetlepel olijfolie
1 koffielepel sesamzaadjes
1 koffielepel pijnboompitten
peper en zout 

Snijd je kipfilet in reepjes en meng ze met je eetlepel olie. Zorg ervoor dat elk stukje goed ingedompeld
is met de olie. 
Bak je kippenstukjes aan in de grill of zet ze gedurende een 10-tal minuten in de oven op 150 graden. 
Rasp ondertussen de wortelen, knolselder en wittekool. 
Maak met de veldsla, rucola, geraspte groenten, waterkers en kerstomaten een lekker slaatje. 
Dresseer je slaatje op je bord en leg je kippenstukjes er naast. 
Werk af met een eetlepel sesamzaadjes. 

Benodigdheden:

Recept:



Balletjes in tomatensaus.



Balletjes in tomatensaus.

150g rundsgehakt zonder suiker 
60g trostomaten 
1 kleine ui
1 teentje look
1/2de paprika 
1 wortel
1 eetlepel peterselie
1 eetlepel olijfolie
peper & zout  

Kruid je gehakt af naar keuze! 

Laat het water koken en rol balletjes van je gehakt. Leg de balletjes in het water en laat ze gaar koken. 
Stoof je fijngesneden ui en look aan in 1 eetlepel olijfolie. 
Voeg de fijngesneden tomaten, paprika en wortel toe. 
Laat de saus gaar stoven. Is ze klaar? Zet er even de mixer in om er een gladde saus van te maken. 
Kruid de saus af naar eigen smaak. 
Leg de gekookte balletjes op je bord en schep er saus over.
Werk af met wat versnipperde peterselie. 

Benodigdheden:

Recept:

       Heb je graag pikant? Kies dan voor cayennepeper of chilivlokken. 



Gegrilde zalm met groenten uit de oven.



Gegrilde zalm met groenten uit de oven.

75g verse zalm
60g courgette
60g selder
60g paprika
60g knolselder 
60g tomaten: kerstomaten, roma tomaten 
80g krielaardappelen
1 ui
1 teentje look 
1 takje tijm 
een snufje oregano 
1 takje koriander
1 eetlepel olijfolie 
peper en zout 

Snijd al je groenten in evengrote stukken en leg ze in een ovenvaste schotel. 
Laat er 1 eetlepel olijfolie over druppelen en kruid af met de look, tijm, oregano, peper en zout. 
Zet in de oven op 150 graden gedurende 30 minuten. 
Grill je zalm gaar in de grillpan tegen dat je groenten bijna gaar zijn. Kruid de zalm af naar eigen smaak. 
Dresseer je groenten op je bord en leg de zalm er bovenop. 
Werk af met het takje koriander. 

Benodigdheden:

Recept:



Kippenbrochette met bloemkoolrijst.



Kippenbrochette met bloemkoolrijst.

150g kippenblokjes 
1 paprika 
1 kleine ui
100g champignons 
100g bloemkoolrijst
1 eetlepel peterselie
peper en zout 
1 eetlepel olijfolie
satéstokjes 

Verwarm je oven een 10-tal minuten voor op 180 graden. 
Snijd de paprika en ui in gelijke stukjes, snijd de champignons in schijfjes. 
Prik vervolgens een stukje kip, ui, paprika en champignon op een satéstokje. Blijf dit herhalen tot je
stokje vol is én alle stukjes kip opgebruikt zijn. 
Kruid je brochettes goed af naar smaak alvorens ze in de oven te leggen. 
Leg de brochettes in de oven en laat ze garen gedurende een 15tal minuten. 
Wok in 1 eetlepel olijfolie je bloemkoolrijst gaar en kruid af naar smaak. 
Schep je bloemkoolrijst op je bord en leg er je brochettes op. 
Werk af met wat fijngesnipperde peterselie. 

Benodigdheden:

Recept:



Spruitenpuree met kabeljauw.



Spruitenpuree met kabeljauw.

75g kabeljauw
80g krielaardappelen
150g spruiten 
Enkele kerstomaten 
1 eetlepel olijfolie indien nodig
peper, zout en nootmuskaat

Kook je spruiten en aardappelen gaar in water. 
Grill ondertussen je kabeljauw in de grillpan. Vet je grillpan indien nodig even in met wat olijfolie. 
Kruid de kabeljauw af naar eigen smaak. 
Giet de spruitjes en aardappelen af en doe ze terug in de kom ... pureer ze tot een puree. Heb je liever
een gladdere massa? Zet er dan even de mixer in. 
Kruid je spruitenpuree af met peper, zout en nootmuskaat. 
Leg de kerstomaten even bij de vis op de grill om ze op te warmen en te grillen. 
Neem je kabeljauw en leg hem op je bord, dresseer de spruitjespuree er naast en werk af met de
gegrilde kerstomaten. 

Benodigdheden:

Recept:



Gemarineerde lamsbout met 
bloemkoolpuree.



Gemarineerde lamsbout met 
bloemkoolpuree.

150g lamsbout
150g bloemkool 
2 eetlepels olijfolie 
1 takje rozemarijn
peper, (zee)zout en nootmuskaat

Maak je marinade klaar door de rozemarijn fijn te maken en te mengen met de olijfolie en zout. 
Neem je lamsbout en maak er enkele inkepingen in met een scherp mes. 
Masseer de marinade met je handen in in je lamsbout. Zorg ervoor dat hij helemaal goed ingedrenkt is met de marinade.
Laat de lamsbout een uurtje rusten alvorens hem te bakken. 
Verwarm je oven 10 minuten voor op 180 graden. Zet je lamsbout in een ovenvaste schotel en laat hem rustig garen op 150
graden in de oven tot hij rosé is vanbinnen. Afhankelijk van de dikte van lamsbout kan dit tussen de 30 à 45 minuten zijn. 
Kook ondertussen je bloemkool af. 
Pureer je bloemkool en kruid heel goed af met peper, nootmuskaat & zout. 
Maak een bedje van bloemkoolpuree op je bord en leg je lamsbout er op. 
Werk af met wat grove peperbolletjes en zeezout. 

Benodigdheden:

Recept:



Gevulde Portobello



Gevulde Portobello

2 portobello's
1 ui
1 teentje look
1 scheut olijfolie
1 paprika (geel of rood)
1/2 courgette
1 wortel
rozemarijn
basilicum
oregano
peper en zout

Maak je portobello's schoon en strijk ze in met een beetje olijfolie. Snij al de andere groenten in kleine blokjes, kruid af met
per en zout en versnipper je verse kruiden. Stoof je groenten aan in een scheutje olijfolie. Vul de portobello's met het
groentenmengsel, zet in de oven op 180 graden en laat 20 minuutjes garen.

Benodigdheden:

Recept:



Gebakken broccoli en boerenkool met geitenkaas



Gebakken broccoli en boerenkool met geitenkaas

100 g brocolli
50 g boerenkool
3 tl verse geitenkaas
1 el olijfolie
1/2 teentje knoflook in dunne plakjes
1 tl limoensap
snufje komijnzaad
snufje chilivlokken
1el verse muntblaadjes fijngehakt
zout

Breng een ruime pan water met zout aan de kook. Doe de broccoli erbij en laat 2 minuten koken, spoel af met koud water.
Kook daarna in hetzelfde kookvocht 30 seconden de boerenkool, spoel ook af met koud water. verhit de wokpan en stoof
look en voeg het komijnzaad toe. Roerbak de boerenkool en de broccoli, en kruid met de chilivlokken en een snuifje zout.
Schik alles op een schaal, schep de munt erdoor en besprenkel met limoensap. Garneer met de verse geitenkaas.

Benodigdheden:

Recept:



Pittige tomatensoep



Pittige tomatensoep

1 kg verse tomaten
1 ui
1/2 chilipeper
1/2 teentje knoflook
verse basilicum 

Benodigdheden:

Bereiding:
Snij alles in stukken, doe alles in de soupmaker en maak er een smooth soep van. Heb je geen soupmaker, kook de soep in een
kookpot  en mix alles fijn.
Garneer met de basilicum



Gegrilde kalkoen met groene asperges.



Gegrilde kalkoen met groene asperges.

1 bundel groene asperges
1 eetlepel extra vierge kokosolie
100 g kalkoenfilet
zwarte peper en zeezout
2 handen gemengde sla

Snij het onderste stuk van de asperges. Bak ze in 1/2 lepel kokosolie tot ze beetgaar zijn. Kruid met peper en zout.
Bak intussen je kalkoenlapje goudbruin in 1/2 eetlepel kokosolie.
Serveer met gemengde sla en een grote lepel basilicum dressing ( zie volgend recept). Werk af met fijngehakte bieslook en
licht geroosterde amandelschilfers.

Benodigdheden:

Bereiding



Basilicum dressing.



Basilicum dressing.

150 g courgette
2 grote handenvol vers basilicum
3 eetlepels extra vierge olijfolie
2 eetlepels citroensap
1 eetlepel mosterd
zwarte peper en zeezout

mix alle ingrediënten in de blender

Benodigdheden:

Bereiding


