
ENERGIEK SLANK
RECEPTEN

gezonde recepten die super lekker zijn

F R A N  E N  K A T A L I N



Ingrediënten:
1 ui
1 teen knoflook
1 theelepel kurkuma
1 theelepel verse geraspte gember
1/4 theelepel chilivlokken
1 venkelknol
1 courgette
sap van 1 limoen en zeste van limoen (biologische)
zeezout en vers gemalen peper

Bereidingswijze:
Snij al de ingrediënten in kleine stukken en voeg toe aan je
soupmaker. Duw op de smooth knop en wacht 15 minuten. Heb je
geen soupmaker? Gebruik dan een kookpot, laat koken tot alles
gaar is en mix tot een gladde soep.

Courgette-venkelsoep



Ingrediënten:
3 uien
2 cm verse gember
scheutje kokosmelk (gebruik hier een restje van in de diepvies)
1 butternutpompoen

Bereidingswijze:
Prik gaatjes in de butternutpompoen, plaats op een ovenschaal
samen met de ajuinen in de schil. Kruid af met peper en zout en
overgiet met olijfolie. Zet in de oven op 200g. Laat bakken tot de
pompoen gaar is en je gemakkellijk met een mes er kan door
prikken.

Wanneer alles gaar is, snij je de pompoen doormidden en haal je het
vruchtvlees eruit, pel de ajuinen en blend of mix met
groentenbouillon, kurkuma, gember en de kokosmelk.

Dit is 1 van mijn favoriete recepten! Gemakkelijk, snel en
superlekker!

Gegrilde pompoensoep



Ingrediënten (voor 2 personen)
1 ui
1 eetlepel olijfolie
2 knoflooktenen
1/2 verse chilipeper zonder zaadjes
1 rode paprika
1/2 theelepel gemalen komijn
1 blik tomaten uit blik of brik passata
4 eieren 
platte peterselie of koriander

Bereidingswijze:
Fruit de ui en de look in de olijfolie, voeg de paprika in kleine blokjes
toe. Snij de chilipeper echt heel erg fijn. Bak alles even kort aan en
voeg de komijn toe. Voeg de tomaten uit blik of de passata toe en
laat lekker pruttelen tot de saus wat ingedikt is. Maak 4 kuiltjes in de
saus en breek in elk kuiltje een ei. kook tot de eieren zo gaar zijn als
je wil. Werk af met peterselie of koriander.

In Israël heb ik dit gerecht leren eten, ik vind het super lekker en
maak het nog geregeld klaar, bij een brunch. Het is er een typisch
ontbijtgerecht.

Shakshuka



Ingrediënten:
1 eitjes
1/2 avocado
1/4 komkommer
2 handenvol kiemscheuten
1 koffielepel exra vierge olijfolie
1 koffielepel citroensap
zwarte peper en zeezout
8-tal kerstomaatjes
70g champignons

Bereidingswijze:
Kook de eitjes zacht in 5 a 6 minuten
Halveer de avocado, snijd de komkommer in schijfjes en schik ze in
de kom. Voeg ook de kiemscheuten toe en breng op smaak met
olijfolie, citroensap, peper en zout. Bak de kerstomaatjes gaar in een
scheutje olijfolie.
Serveer het mooi en een bowl.

Smakelijk!

Avocado bowl met ei



Ingrediënten:
2 rijpe avocado's
1/2 kop (120ml) water
6 eetlepels citroensap (90ml)
2 eetlepels extra vierge olijfolie
1/2 koffielepel zeezout en zwarte peper

Bereiding:
Maak de avocadomayonaise door alle ingrediënten tot een gladde
saus te mixen in een blender of met een staafmixer. Voeg eventueel
wat extra water toe als je avocado's heel groot zijn zodat je alles fijn
kunt mixen.

Je kan de avocadomayonaise tot 2 dagen in de koelkast bewaren
en tot 3 maanden in de diepvries.

Avocadomayonaise



Ingrediënten:
2 eetlepels bieslook
2 eetlepels dille
2 eetlepels extra vierge olijfolie
zwarte peper en zeezout
2 filets van biozalm (100g per stuk)
4 witlofstronken
4 eetlepels avocadomayonaise
extra peterselie
2 handenvol postelein of waterkers

Bereiding:
Verwarm de oven op 175°C,  de bieslook en de dille fijn, breng op
smaak met olijfolie, peper en zout.
Wrijf een bakplaat in met olie en leg de zalm erop, bedek de zalm
met de kruidenkorst en bak 15 minuten of langer in de oven.
Snijd ondertussen het witloof in reepjes. Bak ze goudbruin. Meng
het avocadosausje met wat fijngehakte peterselie.
Serveer met de postelein of de waterkers

Zalm met kruidenkorst, gebakken witlof en
peterseliesausje



Ingrediënten:
50g rode biet
50g ajuin
50g rode paprika
50g pompoen
100g gepelde tomaten
1 theelepel tomatenconcentraat
Voor het gehakt:
150g rundsgehakt
1 ei
peper
zout
tijm
laurier

Bereiding:
Frituur de ui in olijfolie, voeg de andere groenten toe.
Blus met water en voeg de tomaten en het concentraat toe.
Laat 15min pruttelen of tot de groenten gaar zijn en ga er dan met
de mixer door.
Maak je gehakt klaar en rol er balletjes van.
Doe deze in een kookpot met water en kook ze tot ze komen
bovendrijven. Doe deze achteraf bij je soep. Smakelijk!

TOMATENSOEP MET BALLETJES 



Ingrediënten:
200g bloemkoolrijst
50g  paprika
50g bosui
100g tomaten
50g rode ui
2 teentjes knoflook
Snufje komijn
Snufje paprikapoeder
Snufje chilipoeder
peper&zout
1 eetlepel olie

Bereiding:
Snipper de ui en knoflook fijn en fruit aan in een pan met een
eetlepel olie. Snij de paprika in kleine blokjes en voeg toe.  Doe
 de bloemkoolrijst er bij en bak een paar minuutjes mee. 
Roer de kruiden er door. Snijd de tomaten in blokjes, verwijder het
waterige gedeelte, en schep ook door het mengsel.
Schep de helft van de bosui door de Mexicaanse bloemkoolrijst en
gebruik de rest om het gerecht te garneren

MEXICAANSE BLOEMKOOLRĲST



Ingrediënten:
2 courgettes
150G rundsgehakt
1 brik passata
50g tomaten
100g champignons (in plakjes)
1 ajuin 
Verse basiliucm
Snufje paprikapoeder
Snufje oregano
1 teentje knoflook

Bereiding:
Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de courgette door de lengte 
doormidden. Schraap met een lepeltje wat vruchtvlees uit het
midden. Leg de courgettes in een ovenschaal of op een bakplaat.
Bestrijk de courgettes aan de bovenzijde met een beetje olie en
bestrooi met een klein snufje peper en zout. Zet de courgettes 10
minuten in de oven.
 Fruit de ajuin en look in een pan. Voeg het gehakt, de kruiden en de
champignons toe. Snijd de tomaten in blokjes en verwijder het
waterige gedeelte en doe de tomatenblokjes & passata bij het
gehakt. Breng op smaak met peper en zout en voeg wat
basilicumblaadjes toe. Laat nog 10min pruttelen. Smakelijk

GEVULDE COURGETTE MET GEHAKT



Ingrediënten:
2 aubergine’s
Snuf komijn
50g ui
50g rode paprika
1 teentje knoflook
50g tomaten
2 eetlepels tomatenpuree
Verse peterselie
Snuf oregano
1/2 theelepel kaneel
Olijfolie
Bereiding:
Verwarm de oven op 200 graden. Halveer de aubergines en snijd
met een mes kruislings in. Bestrijk de snijzijde met een beetje olie
en bestrooi met een snuf komijn. Bak de aubergines 30 minuten in
de oven. Hak de ui en knoflook fijn en bak met een beetje olie aan in
een pan. Hak ook de paprika en tomaten in blokjes en 
bak een paar minuutjes mee. Voeg de tomatenpuree, kaneel,
oregano en peper en zout toe. Hak de peterselie fijn en voeg ook toe
aan het mengsel.Haal de aubergines uit de oven en schraap met
een lepel het vruchtvlees eruit, laat nog wat aan de randen zitten
zodat de aubergines stevig 
blijven. Hak het vruchtvlees fijn en voeg ook toe aan tomatenprutje.
Vul ze vervolgens met het tomatenmengsel. Bak nog 15 min in de
oven. Smakelijk

IMAM BAYILDI (GEVULDE AUBERGINE)



Ingrediënten:
150g zuiver kipgehakt (zonder suiker)
100g aubergine
Snuf komijn
Snuf paprikapoeder
Peper en zout
1 brik passata
  Snuf oregano
150g broccolirijst

Bereiding:
Schil de aubergine en snijd in stukjes. Kook deze in een pan met
water 10 minuutjes tot deze zacht is. Laat uitlekken en dep goed
droog met keukenpapier en hak de aubergine nog iets fijner.
Doe het kipgehakt, auberginepuree, komijn, paprikapoeder, peper en
zout in een kom en meng door elkaar.Draai balletjes van het
mengsel.
Verhit een pan en bak de kip-aubergineballetjes mooi goudbruin en
gaar van binnen in ca 10 minuten. Voeg dan de tomatensaus toe en
een snufje oregano en laat even pruttelen. Kook de broccolirijst gaar
en serveer deze met de balletjes in tomatensaus. Smakelijk

KIPBALLETJES IN TOMATENSAUS MET
BROCOLIRĲST



Ingrediënten:
1 aubergine
50g courgette
3 knoflookteentjes
100g ajuin
50g paprika
1 snufje oregano
1 snufje tijm
1 snufje peterselie
peper en zout
Olijfolie om in te bakken
1 blikje tomatenblokjes

Bereiding:
Verhit olijfolie op hoog vuur in een grote koekenpan. Bak de uien en 
knoflook 1 minuut en voeg de oregano, tijm en peterselie toe. Voeg 
daarna achter elkaar de paprika, courgette en aubergine in stukjes
toe.Voeg na 5 minuten bakken de tomatenblokjes toe. Laat 
nog 10 minuten pruttelen en breng op smaak met peper en zout.
Smakelijk

RATATOUILLE



Ingrediënten:
4  eieren
150g gerookte zalm
Handje vol rucola
Snufje zout & peper
50g cherrytomaatjes

Bereiding:
Klop 2 eieren los en voeg wat peper en zout toe. 
Zet een pan op het vuur, doe er een klein beetje olijfolie in en giet 
het eimengsel erin. Laat de omelet stollen en bak aan beide kanten 
lichtbruin. Neem de omelet uit de pan en laat even afkoelen. Leg er
wat rucola op, gevolgd door wat plakjes gerookte zalm en de
gehalveerde cherrytomaatjes. Rol de omelet op als een wrap en zet
vast met een prikker. Smakelijk

 
 

OMELET WRAP MET ZALM



Ingrediënten:
100g sperziebonen
1 blik tomatenblokjes
50g  ui
1 teentje knoflook
verse peterselie
snuf zout en peper

Bereiding:
Beginnen met het snipperen van het uitje en het fijnsnijden van de 
knoflook. Zet een (hapjes)pan met een scheut olijfolie op
middelhoog 
vuur en fruit het uitje aan. Voeg na een minuut of 3 de knoflook toe
en bak dat vervolgens nog een minuut of twee mee. Doe dan de 
tomatenblokjes, sperziebonen, een half glas water (circa 100 ml) en
een snuf zout en peper erbij. Laat de tomatensaus nu ongeveer 15-
20 minuten zachtjes pruttelen totdat de sperziebonen gaar zijn.
Voeg daarna wat verse peterselie toe en eventueel nog een snufje
peper.
Smakelijk

 

SPERZIEBONEN IN TOMATENSAUS



Ingrediënten:
150g courgette
50g ui
1 teen knoflook
100g prei
1 liter water
2 tl dille
snufje zout en peper

Bereiding:
Snijd de courgette, ui, knoflook en prei in stukjes. Giet een scheutje 
olie in een pan en voeg de ui en knoflook toe. Voeg na 2-3 de
courgette en prei toe. Bak dit even mee en voeg dan het water, 
dille en een snufje zout en peper toe. Kook de soep circa 10-15
minuten en pureer de soep dan met een staafmixer. Smakeijk

 

COURGETTE-PREISOEP



Ingrediënten:
2 eieren
50g winterpeen
2 el olijfolie
150g kippenblokjes
2 tenen knoflook
200g verse spinazie
150g bloemkoolrijst
50g gesneden rodekool

Bereiding:
Kook de eieren 6 min. Giet af en laat schrikken onder koud
stromend water. Pel en halveer ze. Schil de winterpenen met de
dunschiller en rasp grof.
Verhit ondertussen de helft van de olie in een koekenpan en bak de
kippenblokjes. Snijd de tenen knoflook fijn. Verhit de rest van de olie
in een koekenpan en bak de knoflook en voeg de spinazie toe en
laat al omscheppend iets slinken.
Verdeel de bloemkoolrijst over kommen. Verdeel de rodekool,
geraspte peen, spinazi en kippenblokjes. Leg de 
gehalveerde eieren erop en smakelijk!

BlOEMKOOLRĲSTBOWL MET SPINAZIE &
RODE KOOL



Ingrediënten:
2 tenen knoflook
50g tomaten
2 el olijfolie
100g pompoen 
50g kastanje champignons
2 g gedroogde tijm
150g gerookte makreelfilet

Bereiding:
Snijd de tenen knoflook fijn en de tomaten in blokjes. Verhit de 
olie in de grote hapjespan en bak de tomaten en knoflook 5 min. op
laag vuur.
Voeg de roerbakgroente en tijm toe en bak 3 min. op middelhoog
vuur. Breng op smaak met peper.
Verdeel over diepe borden en schik de makreel in stukken erover.
Smakelijk

ITALIAANSE SCHOTEL MET MAKREEL &
POMPOEN



Ingrediënten:
5 eieren
klein sjalotje
tl mosterd1 
Snufje kerriepoeder
Snufje paprikapoeder
zout en peper naar smaak
1 el verse bieslook

Bereiding:
Breng een pan met water aan de kook. Voeg de eieren voorzichtig
toe aan de pan en kook ze in 8 minuten hard. Laat de
eieren na het koken direct schrikken in koud water. Pel vervolgens
de eieren en prak ze fijn met een vork.Meng in een kom de mosterd,
kerrie en paprikapoeder. Snijd dan de sjalot heel fijn en voeg dit
samen met de geprakte eieren toe aan de kom. Snijd vervolgens de
verse bieslook fijn en gebruikt dit als garnering. Serveer de
eiersalade op een koolhydraatarm broodje of cracker. Smakelijk!

EIERSALADE



Ingrediënten:
150g kipfilet
2 el olijfolie
1/2 tl gemalen koriander
1/2 tl gedroogde oregano
zout en peper naar smaak
1 krop romaine sla
1 avocado
1/2 rode u
i1/2 komkommer
50g cherrytomaten
Snufje komijn
Snufje paprikapoeder

Bereiding:
Verhit olijfolie in een pan en bak de kipblokjes.
Kruid de kip met de komijn, paprika, koriander en oregano.
Snijd vervolgens de avocado, komkommer, cherrytomaten en ui in
kleine stukjes .Zet op een grote plank een aantal slabladeren op een
rijtje en vul deze met de gesneden groente en 
kip. Smakelijk!

SLAWRAPS MET MEXIXAANSE KIP



Ingrediënten:
1 Blik tonijn (in eigen nat)
2 stengels bosui
50g cherrytomaten
1 ei
1/2 avocado
peper & zout
1 tl olijfolie
Mespuntje mosterd

Bereiding:
Breng een pan met water aan de kook en voeg de eieren toe als het
water kookt. Laat de eieren 8-10 minuten koken en laat ze na het
koken schrikken in koud water. Pel de eieren en laat ze vervolgens
even afkoelen. Laat het blikje tonijn uitlekken en voeg de tonijn toe
aan een grote kom. Snijd de bosui en de tomaatjes fijn, voeg deze
vervolgens toe bij de tonijn. Plet de eieren samen met de avocado,
olijfolie en de mosterd  en meng dit alles samen tot een geheel.
Breng op smaak met peper en zout. Smakelijk.

TONĲNSALADE



Ingrediënten:
1 kippenbout (of 2 kipdrumsticks)
100g wortel
100g pompoen (vers of uit de diepvries)
Paprikapoeder
1 tl tijm (vers of gedroogd)
Kokosolie
Zout en peper

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Verwijder het vel van de kippenbout.
Leg de kippenbout op een met bakpapier beklede bakplaat. 
Smeer de kippenbout in met een eetlepel gesmolten kokosolie en
bestrooi met een snufje paprikapoeder, zout en zwarte peper.
Schuif de bakplaat in de oven en bak de kippenbout 20 minuten.
Keer halverwege om. Snijd ondertussen de wortel en de pompoen in
stukken. Doe de gesneden groenten in een kom en voeg een
eetlepel gesmolten kokosolie, de tijm en een snufje zout en zwarte
peper toe. Hussel door elkaar. Haal de bakplaat of de ovenschaal uit
de oven en voeg de gesneden groenten toe. Schuif de bakplaat of
de ovenschaal weer in de oven en bak het geheel 30-40 minuten,
totdat alle ingrediënten volledig gaar zijn. Keer 
de ingrediënten tussentijds om. Smakelijk!

KIPPENBOUT MET POMPOEN EN WORTEL UIT
DE OVEN 



Ingrediënten:
2 eieren
1 kleine tomaat (50 gram)
2 plakjes kipfilet
Paprikapoeder
Extra vierge kokosolie
zout en zwarte peper

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Snijd de tomaat in blokjes en scheur de kipfilet in stukjes.
Breek de eieren in een kommetje en voeg een snufje paprikapoeder,
zeezout en zwarte peper toe.
Kluts de eieren met behulp van een vork of garde.
Vet drie (siliconen) muffinvormpjes in met kokosolie en verdeel de
tomatenblokjes en stukjes kipfilet over de muffinvormpjes.
Giet de geklutste eieren bovenop de tomatenblokjes en stukjes
kipfilet.
Schuif de muffinvormpjes in de oven en bak de eiermuffins circa 15
minuten, totdat ze gaar zijn. Smakelijk

EIERMUFFINS MET KIPFILET



Ingrediënten:
2 plakjes ham 
2 eieren
50g verse spinazie
50g champignons
50g ui
Kokosolie
Zeezout en zwarte peper
Optioneel: verse koriander

Bereiding:
Snipper de ui en snijd de champignons in plakken.
Verhit een eetlepel olie in een koekenpan en fruit de ui aan.
Voeg de spinazie en champignons toe en bak enkele minuten, totdat
de spinazie is geslonken en de champignons bijna gaar zijn.
Breek de eieren over de groentemix en roer het geheel totdat de
eieren gaar zijn.
Breng op smaak met een snufje zeezout en zwarte peper.
Leg de plakjes ham op een bord of snijplank.
Verdeel het ei-groentemengsel over de plakjes ham en rol de plakjes
ham op als een burrito.
Bak de ontbijtburrito’s enkele seconden aan elke kant, totdat de
ham lichtbruin kleurt.
Optioneel: serveer met de verse koriander. Smakelijk

BURRITO MET HAM



Ingrediënten:
1 zalmfilet  150g
100g venkel
50g tomaat
100 gram champignons
Kokosolie
Zeezout en zwarte peper

Bereiding:
Was de venkel, snijd in parten en druppel er wat gesmolten
kokosolie over.
Snijd de tomaat in partjes en halveer de champignons.
Verhit een grillpan.
Grill de zalm, venkel, tomaat en champignons in circa 6 minuten
gaar. Keer halverwege om.
Strooi wat zeezout en zwarte peper over de groenten. Smakelijk

GEGRILDE ZALM MET VENKEL,TOMAAT EN
CHAMPIGNONS



Ingrediënten:
150g zeebaarsfilet
100g courgette
50g kerstomaatjes
5 zwarte olijven
100g prinsessenboontjes
100g gemengde sla
peper & zout

Bereiding:
Vervarm de oven voor op 180 graden. Breng water aan de kook om
de boontjes te blancheren. Snijd de courgette, kerstomaatjes en
olijven in kleine stukjes. 
Verdeel de zeebaarsfilet over twee papillotten van bakpapier samen
met de stukjes tomaat, courgette en olijven. Breng op smaak met
peper en zout en een scheut olijfolie.
Vouw de papillotten dicht en zet ze 10 min in de voorverwarmde
oven.
Blancheer ondertussen de boontjes tot ze beetgaar zijn.
Serveer de papillot van zeebaars met de boontjes en gemengde sla.
Smakelijk.

ZEEBAARSFILET IN PAPILLOTTE


