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Voorwoord 
 
Alle recepten in dit boekje zijn geschreven voor 1 persoon en bevatten tussen de 350 en 600 
kcal. De recepten passen in een dagmenu van en zijn bedoeld als lunch of als hoofgerecht.  
Bij de gerechten van 350-400 kcal is er dus nog ruimte voor een nagerecht, dan wel voor een 
salade of extra aardappelen, rijst of pasta.  

Er is geen gebruik gemaakt van zout, maar soms van dieetzout. Het staat echter zo min 
mogelijk in dit kookboek. Bij bouillonblokken kun je gebruik maken van zoutloze 
bouillonblokken (te koop bij de grotere supermarkten) of een potje zoutloze bouillonpoeder. 
Ik gebruik geen olie, maar bak en braad light. Gebruik je olie dan per gerecht nog ca 75-100 
kcal toevoegen. 

De gerechten zijn allemaal eenvoudig te bereiden, gemiddeld genomen in 30-45 minuten 
tijd, exclusief oven of stooftijd bij sommige gerechten. 

 

Heel veel plezier bij het koken ! 

 

Susan Raterink 

augustus 2011 
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Kipfilet met kruidenkaas 
400 kcal per portie 

Bereidingstijd : 20 minuten, 25 minuten in de oven 

 

100 gram aardappelen (vastkokend) 
125 gram kipfilet 
25 gram kruidenkaas light 
paprika poeder 
2 plakken rauwe ham (aldi, 3% vet) 
iets olie of vloeibaar bak- en braad 
250 gram witlof 
¼ appel 
1-2 eetlepels dressing naar keuze 
peper en evt dieetzout 

Een ovenbestendige schaal/bak 

 

• Oven voorverwarmen op 200 C. 
• Aardappelen in partjes snijden en 5 minuten voorkoken. 
• Kipfilet in de lengte open snijden en bestrijken met de kruidenkaas en dichtvouwen 
• Bestrooi de buitenkant royaal met paprika poeder. 
• Omwikkel de kipfilet met de rauwe ham, doe dit stevig. 
• Leg het in de ovenschaal die je heel licht hebt ingevet. 
• Doe de aardappelen erbij en bestooi deze met iets dieetzout, peper en wat olie of bak-en 

braad. 
• Plaats het geheel in de oven, 20-25 minuten. Zet het niet te hoog in de oven, liefst iets 

onder het midden. Mocht het te bruin worden, dan afdekken met aluminium folie. 
• Snij de witlof in hele dunne reepjes en verwijder de kern. 
• Snij de appel in blokjes en doe deze met de dressing door de witlof. 
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Gegrilde vis met appel-ui chutney 
400 kcal per portie 

Bereidingstijd : 30 minuten 

 

150 gram pangafilet of een andere witvis 
iets olie 
canjun of chilipoeder 
peper 
2 takjes verse rozemarijn of ¼  theelepel gedroogde 
¾ rode ui 
1 theelepel bruine suiker 
¼ appel 
kaneelpoeder 
 
75 gram (gekookte) rijst, pasta of aardappelen 
150 gram broccoli 

 

• Bestrijk de vis met iets olie en strooi en de kruiden van je keuze over. 
• Snij de ui in stukjes, samen met de appel 
• Fruit in een theelepel olie de ui tot deze glazig is (doorschijnend) 
• Kook de broccoli en de rijst/aardappelen/pasta 
• Voeg de bruine suiker toe en laat dit carameliseren (pas op dat het niet te donker 

wordt!) 
• Doe de appel erdoor en laat heel rustig garen.  
• Schep na 10 minuten de kaneel en rozemarijn erdoor. 
• Grill de vis in ca 5-8 minuten gaar en serveer het geheel op een bord 
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Makreelsalade met gegrilde courgette 
450 kcal per portie 

Bereidingstijd : 20 minuten 

 

100 gram gerookte makreel 
150 gram middelmaat tomaten (roma bijv) 
150 gram courgetten in plakken 
75 ml sinaasappelsap 
½ theelepel mosterd 
paar takjes biestlook 
peper en evt dieetzout  
1 meergranen pitabroodje (natuurwinkel) 

 

• Snij de courgette in plakken van ongeveer een halve cm dik. 
• Grill deze in een pan die je hebt besmeert met iets olie tot ze gaar zijn.  
• Doe nu de gehalveerde tomaten in de pan en grill ook deze. 
• Bestrooi het met peper 
• Verwarm de sinaasappelsap en laat het iets inkoken (iets dikker worden)  
• Haal de pan van het vuur en klop (bijv met een melkschuimer) peper, bieslook en 

mosterd erdoor 
• Verdeel de gerookte makreel in stukjes op een bord, leg de nog lauwwarme groenten 

erbij en besprenkel dit met iets dressing of serveer de dressing apart. 
• Bak in een broodrooster 1 pitabroodje en serveer dit bij je salade. 
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Lauwwarme salade met rundvlees reepjes 
 

400 kcal 

Bereidingstijd : 15-20  minuten 

 

2 pita broodjes (meergranen, natuurwinkel) 
125 gram magere runder reepjes  
125 gram tomaatjes 
200 gram ijsbergsla 
75 gram komkommer 
½ rode paprika 
1 theelepel olie 
stukje rode peper 
½ teen knoflook 
peper 
cajunkruiden zonder zout 
koriander (eventueel) 
 
• Verwarm de grill voor 
• Bekleed een bakplaat met bakpapier  
• Snij de tomaten door midden en leg ze met het snijvlak op de bakplaat 
• Snij de komkommer in de lengte doormidden, verwijder de zaadlijsten en snij de 

komkommer in stukjes.  
• Snij de paprika in vierkanten en leg ze met de schil naar boven op de bakplaat. 
• Bestrijk ze met iets olie en bestrooi met peper 
• Kruid het vlees naar smaak. 
• Zet de groenten onder de grill (hou dit goed in de gaten !!) en grill tot ze 

verkleuren maar niet zwart zijn ! 
• Bak het vlees in korte tijd tot het bruin ziet, dit mag in wat olie maar is niet 

noodzakelijk. 
• Bak de peper en knoflook met het vlees mee. 
• Bak de komkommer mee tot deze iets zachter word. 
• Schep de vleesreepjes, komkommer, ijsbergsla en gegrilde groente door elkaar. 
• Bak 2 pitabroodjes in het broodrooster en serveer deze bij de salade als bestek 
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Goulash maar dan anders…. 
 

500 kcal 

Bereidingstijd : 30 minuten bakken en dan 2 uur sudderen, je kunt dit gerecht het beste de dag van te voren 
maken en dan opwarmen, dan is het nog lekkerder ! 

 

125 gram magere runderlappen 
75 gram ui 
100 gram groene paprika 
125 gram tomaten, ontveld 
100 gram komkommer  
1 teen knoflook 
1 eetlepel bloem 
1 theelepel paprikapoeder 
klein mespunt kummel 
1 ½ eetlepel tomatenpuree 
1-2 dl water 
100 gram gekookte zilvervliesrijst of 1-2 pitabroodjes 

 

• Snij het vlees in dobbelstenen, de ui in halve ringen en de paprika in blokjes 
• Snij de ontvelde tomaat in blokjes 
• Smelt 1 eetlepel  vloeibare margarine (olie kan wel maar werkt minder goed) in een pan 

en bak het vlees bruin. 
• Voeg alle groenten toe, behalve de komkommer. 
• Pers de teen knoflook uit boven de pan, strooi en de bloem, paprikapoeder, kummel en 

peper over. GOED doorroeren 
• Verdun de tomatenpuree met 1 dl water en giet dit erbij. Het vlees mag niet droog staan, 

dus evt meer water toevoegen. 
• Nu stoven tot het vlees gaar is,  dit duurt 1-2 uur. 
• De laatste 20 minuten de komkommer schillen en ontdoen van de zaadlijsten. In blokjes 

snijden en toevoegen.  
• Serveren met 100 gram gekookte zilvervliesrijst of 1-2 pitabroodjes 
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Pita Pizza 
 

      500 kcal 

Bereidingstijd : 20 minuten  en  5-8 minuten grill tijd 

 

2 meergranen pitabroodjes 
60 gram 20+ kaas,  jong of belegen 
75 gram gegrilde achterham  
2 tomaten  
1 rode paprika 
stukje ui 
oregano 

Salade van 200 gram erbij serveren, neutraal van smaak of italiaans 

 

• Verwarm je grill voor 
• Snij de pita broodjes open en leg ze op een bakplaat op een stuk bakpapier 
• Ontvel de tomaat en snij deze in plakjes (ontvellen is niet noodzakelijk) 
• Snij de paprika en ui in reepjes/ringen 
• Snij de ham in reepjes  
• Smeer met het teentje knoflook over de pitabroodjes 
• Beleg deze bodems elk met 15 gr kaas 
• Verdeel nu de tomaat en de groenten erover en naar smaak de oregano  
• Plaats de broodjes voor 5-8 minuten (of totdat de groenten gaar/gekleurd zijn) onder de 

grill en de kaas gesmolten, maar niet bruin 
• Maak ondertussen van wat ijsbergsla en een dressing een salade 
• Je mag dus 4 minipizza’s !  

Wil je er minder ? Dan bewaar die je als lunch voor de volgende dag ! Even in de grill en 
klaar ! 



11 
 

 

 Salade met Oude Kaas, rozijnen en noten 
 

450 kcal 
 

Bereidingstijd 10 minuten 

 

50 gr 30+ oude kaas in hele kleine blokjes 
15 gram grote rozijnen 
25 gram ongezouten noten, grof gehakt 
Stukje verse tijm 
100 gram rucola sla 
2 stukken knackebröd of een plak roggebrood 
 
Dressing van : 
½ theelepel mosterd 
1 eetlepel yofresh 
1 eetepel yoghurt 
1 theelepel honing 
1 eetlepel water 
 
• Alles door elkaar schudden en op een bord verdelen. 
• Dressing maken d.m.v. een melkopschuimer en over de salade doen 
• Serveren met het roggebrood of knackebröd 
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Aardappeltaartje 
 

280 kcal  

Bereidingstijd 45 minuten+ 20 minuten oventijd 

 

Voor het deeg : 
75-100 gram gekookte aardappelen 
1 eetlepel melk 
30 gram bloem 
iets dieetzout 
12,5 gr boter in blokjes (geen olie !) 

Voor de vulling: 
¼ bouillonblokje groenten zonder zout 
iets heet water 
½ eetlepel verse peterselie 
½ eetlepel verse bieslook 
¼ theelepel sambal (of meer als je van pittig houdt) 
25 gram sperziebonen in stukjes 
40 gram wortel in reepjes 
¼ paprika in blokjes 
¼ uitje in blokjes 
50 gram courgette in blokjes 
eidooier of melk om te bestrijken 

Quichevormpje van ⃝ 10 cm 

• Maak van de gekookte aardappelen en de melk een luchtige puree 
• Zeef de bloem erboven en doe de boter erbij en kneed dit snel tot een deeg. 
• Leg dit 30 minuten te rusten 
• Verwarm je oven voor op 200 gr, hete lucht op 170 
• Los het bouillonblokje op in iets water, voeg de kruiden toe. 
• Roer de groenten door het mengsel en schep dit goed om.  
• Voeg naar smaak peper toe. 
• Rol  de helft van het deeg uit en druk dit in je vorm. (even besprayen met bakspray) 
• Bak dit deeg 10 minuten voor in de oven 
• Doe het groentenmengsel erin en maak van de rest van het deeg een deksel. dik. 
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• Bestrijk de bovenkant met ei of melk en bestrooi met zonnebloempitjes (optie) 
• Afbakken in 15-25 minuten in de oven. 
• Serveren met frisse salade en gebakken kipfilet, totaal dan 450 kcal 

Risotto met spek en prei 
460 kcal 

bereidingstijd 25 minuten 

 
50 gram speklap  
25 gram 
50 gram ongekookte risotto rijst 
120 ml water of kippenbouillon zonder zout 
1 prei in dunne ringen 
150 gr champignons in stukjes 
15 gr oude kaas of geraspte parmezaan 
oregano 
peper 
 
 
 

• Snij de speklap in hele dunne reepjes en bestrooi deze met oregano en peper 
• Bak de speklap in een droge koekenpan samen met de champignonstukjes knapperig 
• Bak in iets olie in een ander pan de ui glazig (niet bruin) en voeg de risottorijst toe. 
• Roer dit goed door en zorg ervoor dat alle rijst voorzien in van een beetje olie 
• Voeg nu beetje voor beetje de bouillon toe, telkens bouillon als het vorige is opgenomen.  
• Doe dit tot de rijst beetgaar is. 
• Voeg de prei toe en laat nog 5-8 minuten doorwarmen. 
• Vermeng de knapperige spekjes en champignonstukje erdoor  
• Serveren in een diep bord, 15 gr kaas erbij geven. 

 
Erbij : frisse salade van ijsberg, komkommer en tomaat 
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Volkorenwraps met een twist 
 

450 kcal 

Bereiding 10 minuten 

2 meergranen wraps van de AH  
20 gram sandwichspread 
20 gram kruidenkaas light 
50 gram ijsbergsla in fijne reepjes 
1-2 tomaatjes in plakjes 
60 gram gerookte kip, kalkoen of ander mager vleeswaar in plakjes of reepjes 
150 gram komkommer 
dressing naturel 
 

• Maak van de komkommer een komkommersalade en zet deze in de koelkast 
• Verwarm de wraps in de magnetron zodat ze eenvoudig op te rollen zijn. 
• Besmeer de ene wrap met de sandwichspread, de andere met kruidenkaas 
• Beleg het met achtereenvolgens : de  sla, vleeswaar en tomaat. 
• Rol ze op en halveer ze. 
• Serveren met de komkommersalade (of andere salade naar keuze) 
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Courgette frittata 
 

400 kcal 

Bereiding : 20 minuten 

 

1 middelgrote courgette (ca 250 gram) 
1 theelepel olie  
¼ teen knoflook 
basislicum naar smaak 
2 tomaatjes in stukjes 
2 eieren maat M/L 
25 gr kaas 
 

• Snij de courgette in blokjes 
• Verwarm de olie in de pan, met de knoflook en de courgetteblokjes 
• Voeg peper naar smaak toe 
• Verdeel de tomaat over de courgette 
• Klop de eieren met de basilicum, wat water en de kaas los en schenk dit over de 

courgette 
• Zet het vuur nu laag en laat het ei stollen, dit duurt ca 8-10 minuten 
• Keer de frittata om en bak nu de andere kant op een wat hoger vuur bruin 
• Snij de frtitta in punten. 

 
Lekker met een frisse salade 
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Eenpansgerecht met sperziebonen 
 

400 kcal 
 

Bereiding ca 25 minuten 

 

125 gram sperziebonen 
75 gram courgette 
50 gram paprika groen 
125 gram gezeefde tomaten zonder vellen 
100 gr extra mager gehakt 
25 gram jonge 20+ kaas 
75 gram aardappelschijfjes gegaard 
Provençaalse kruiden 
peper 

 

• Verwarm de oven voor op 200 graden 
• Kook de aardappelen gaar en bonen beetgaar of tot de gewenste gaarheid 
• Vet de ovenschaal in met wat bakspray en verdeel de aardappelschijfjes over de bodem 
• Rul het gehakt (zonder vet!) met de Provencaalse kruiden en eventueel wat knoflook. 
• Voeg de bonen toe, bak deze mee 
• Bak ook de andere groenten even mee (minuut of 4-5) 
• Roer de tomaten erdoor en verdeel het over de aardappelen in de ovenschaal. 
• Verdeel de geraspte kaas erover 
• Plaats het in de oven voor ongeveer 10-15 minuten of tot de kaas bruin is. 
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Roergebakken kip met komkommer 
 

450 kcal 
 

Bereidingstijd ca 20 minuten 

 

125 gram kipfilet 
150 gram komkommer 
3 lente-uitjes 
theelepel olie 
1 teen knoflook 
2 eetlepels kikkoman sojasaus (zonder/minder zout) 
paar druppen suikervervanger 
cayenne peper  
 

2 meergranen pitabroodjes of 100-125 gram gekookte rijst/pasta/noedels  

• Snij de kip in blokjes of reepjes 
• Snij de komkommer in de lengte door en verwijder de zaadlijsten . 
• Snij de komkommer nu in blokjes 
• Snij de lente ui in stukjes  
• Verhit de olie in de pan, roerbak hierin de kip. 
• Pers de knoflook uit boven de pan en voeg de lente ui, sojasaus, een paar druppen 

suikervervanger en cayennepeper (naar smaak) toe. 
• Roer nu de komkommer erdoor en roerbak het geheel tot het gaar is (afhankelijk van de 

gewenste gaarheid 5-10 minuten) 

Serveer de roerbak in twee verwarmde pitabroodjes of met rijst/noedels 
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Rundvleesreepjes met courgette en paprika 
 

300 kcal 
 

Bereiding ca 20 minuten 

 
125 gram rundvlees in reepjes 
100 gram courgette 
80 gram paprika  
100 gram krieltjes 
1 theelepel olie 
1 teen knoflook 
2 lente-uitjes 
basilicum en tijm 

 

• Kook de krieltjes gaar  
• Snij de groenten in stukjes of reepjes 
• Roerbak in een pan het rundvlees in de theelepel olie en bak de groenten en kruiden 

mee. 
• Voeg op het laatst de krieltjes toe en bak deze kort mee 
• Serveren op een diep bord. De knoflookmayonaise past hier goed bij. 

Lekker met een frisse salade 
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Pizza 
 

500  kcal 
 

Bereiding ca 25 minuten 

 

100 gram pizzadeeg van de AH 
50 gram kant en klare pastasaus  
3 plakjes kalkoensalami 
30 gram gegrilde ham reepjes 
stukje ui in ringen 
stukje paprika in blokjes 
50 gram 20 + geraspte kaas  
Oregano  

• Verwarm de oven zo heet mogelijk voor 
• Bekleed een bakplaat of vorm met het deeg 
• Bak het deeg  voor 10 minuten in de oven 
• Snij de groenten en het vlees in de gewenste grootte 
• Besmeer de bodem met de pastasaus naar smaak 
• Verdeel de helft van de kaas erover 
• Beleg nu de pizza met de groenten en het vlees 
• Verdeel  er oregano over. 
• Als laatste de kaas erover verdelen 
• In de oven plaatsen en zo heet mogelijk afbakken, 10-12 minuten. 

 

Lekker met een frisse salade 
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Quiche met ui 
 

450 kcal 
 

Bereidingstijd 60 minuten 

 
1 plakje deeg voor hartige taart 
½ ui in ringen 
1 dunne prei in ringetjes 
100 gram hamblokjes  óf 50 gram hamblokjes en 5 plakjes kalkoensalami 
1 ei 
30-50 ml melk 
50 gram geraspte 30+ kaas * 
4 kerstomaatjes 
 

• Verwarm de oven voor op 180 graden 
• Bespray de vorm en bekleed deze met  het deeg. 
• Bak het deeg voor, 10-15 minuten 
• Snij ondertussen de ui en prei in ringen 
• Snij de kerstomaat in partjes 
• Bak de groenten, behalve de tomaat even aan in een pan met 1 theelepel olie 
• Doe de groenten in de vorm. 
• Kluts het ei met de melk en de kaas en voeg naar keuze kruiden toe, bijvoorbeeld 

oregano, Provençaalse kruiden. Goed op smaak brengen met peper. 
• Leg de tomaten bovenop de groenten en schenk het kaas-ei mengsel er over. 
• Bak de quiche in de oven voor ca 30 minuten. 

 

 

* kaas kun je vervangen door 100 hüttenkäse, dan wel even de hüttenkäse pureren in de blender en 
een extra eiwit gebruiken. Dit scheelt ca 50 kcal.  
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Spitskoolstamppot met een Italiaans tintje 
 

450 kcal 
 

Bereidingstijd 45 minuten 

 

125-150 gram kruimige aardappelen 
½ ui 
½ teen knoflook 
300-400 gram spitskool (minimaal het dubbele van je aardappelen) 
100 gram magere hamreepjes of 100 gram gerookte kip* 
1 theelepel olie 
1 theelepel rode pesto 
beetje kookvocht of iets melk 
peper (evt dieetzout) 

 

• Schil de aardappelen en kook deze gaar. 
• Snij de kool in hele dunne repen. 
• Snij de ui in stukjes. 
• Verhit de olie in een pan en fruit de ui en knoflook. 
• Bak de spitskool na 2-3 minuten mee. 
• Voeg na 3 minuten bakken een beetje water toe en kook de spitskool in 7 minuten 

beetgaar.  
• Stamp de aardappelen met de pesto tot een puree en roer de spitskool erdoor. 
• Roer nu je vlees erdoor en warm de stamppot goed door. 
• Breng het op smaak met peper (en evt dieetzout) 

 
Serveren met een lepeltje magere jus (15 kcal) 
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* je kunt ook kiezen voor ‘magere’ rookworst : met 100 gram zit je aan totaal 550 kcal. 

Spruitjesstamppot met Pit 
 

550 kcal 
Bereidingstijd:  40 minuten 

 

125-150 gram kruimige aardappelen 
50 gram ui 
¼ rode peper zonder zaadjes 
1 theelepel kerriepoeder zonder zout 
200-250 gram spruitjes 
1 theelepel kokos 
15 gram pinda’s, grof gehakt 
20 gram gedroogde abrikozen in stukjes 
2 theelepels olie 

Erbij : 125 gram biefstuk of varkenshaas of ander mager vlees, ca 150 kcal 

 

• Kook de aardappelen gaar. 
• Maak de spruitjes schoon en halveer ze (hotelspruiten) of in vieren (grote spruiten) 
• Snipper de ui en fruit deze in een theelepel olie met de peper. 
• Voeg de spruitjes toe en bak deze al omscheppende 5 minuten mee. 
• Voeg 1 dl water toe en kook de spruitjes beetgaar in 12-15 minuten, let op dat het water 

niet verdampt ! 
• Bak het vlees  
• Giet de aardappelen af en stamp ze met de spruitjes (met een deel van het vocht) tot 

een stamppot. 
• Roer de gehakte pindas en abrikozenstukjes door de stamppot. 
• Serveer de kokos er los bij. 
• Garneer de stamppot met plakjes vlees. Gebruik het bak vocht van het vlees als jus. 
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Kalkoen-avocadesalade met roggebrood 
 

550 kcal 
 

bereidingstijd : 10 minuten 
 

125 gram kalkoenreepjes (gegaard) 
½ avocado in dunne plakjes 
½ rode appel in schijfjes 
200 gram gemengde bladsla 
25 gram gemengde zaden 
 
dressing : 
1 eetlepel appelsap 
2 eetlepels magere yoghurt 
theelepel honing 
½ theelepel mosterd 

 
2 plakjes roggenbrood 

 
• Meng alle sla ingrediënten in een kom. 
• Maak van de overige ingrediënten een dressing, dit gaat makkelijk met een 

melkopschuimer 
• Schenk de dressing over de sla en goed door elkaar scheppen zodat de dressing zich 

verspreidt. 
• Serveren met 2 plakken roggenbrood in punten gesneden. 
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Spaghetti met noten en tomaten 
 

550 kcal 

Bereidingstijd 20 minuten 

 
50-75 gram meergranen spaghetti 
25 gram gemengde noten, grof gehakt 
15 gram rozijnen 
1 theelepel kappertjes 
10 gram pijnboompitten, geroosterd 
5 zongedroogde tomaten  
kruidenolie van de tomaten (1 eetlepel) 
oregano naar smaak 
 

• Kook de spaghetti beetgaar. 
• Week de rozijnen in wat heet water en spoel de kappertjes goed af 
• Snij de rozijnen en kappertjes door midden 
• Warm de pijnboompitten in een pan op, voeg de rozijnen, kappertjes en de tomaten met 

de olie toe. Het moet warm maar niet heet worden ! 
• Meng de uitgelekte pasta met de noten mix en maak op smaak met oregano en peper. 
• Evt een beetje parmezaanse kaas erover raspen. 
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Curry met naanbrood 
 

500 kcal 
 

 Bereidingstijd : 30 minuten 

125 gram kipfilet (of varkenshaas, of rundvlees, dan stooftijd aanpassen) 
1 kleine ui 
½ teen knoflook 
¼ eetlepel kaneelpoeder 
½ blik tomaten op sap 
½ eetlepel tomatenpuree 
3 eetlepels turkse of griekse yogurt (0% vet) 
1 eetlepel olie 
¼ theelepel kurkuma 
¼ theelepel chilipoeder 
citroensap naar smaak 
½ eetlepel gehakte koriander 
peper 

1 mini naanbroodje (75 gram) 

• Snij de kip in blokjes en bestrooi dit met peper 
• Bak ze 3-4 minuten in de olie.  
• Haal ze uit de pan en fruit in de olie nu de ui met de kaneel en voeg na enkele minuten 

de knoflook, gember, kurkuma, chilipoeder, tomatenpuree, tomaten en de yoghurt toe. 
• Laat dit onder nu en dan roeren 5-10 minuten zachtjes koken. 
• Voeg de kip toe en laat dit mee pruttelen tot het gaar is. 
• Breng het geheel op smaak met citroensap en evt. wat zout (bijv. dieetzout) 
• Serveren in een diep bord met de koriander en een stuk naan brood of rijst 
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Kipsaté wrap 
 

300 kcal 
 

bereidigstijd 15 minuten 

 

125 gram kip (reepjes, gegaard) of  110 gram gerookte kip 
1 ½  eetlepel zoete chilisaus (20 gram) 
mespuntje sambal 
1 ½  eetlepel pindakaaslight (20 gram) 
1 meergranen wrap 
IJsbergsla 
 
2 grote tomaten of 8 kleine kerstomaatjes 
dressing naar keuze 
basilicum 

 

• Meng in een kommetje de pindakaas, de helft van de chilisaus en de sambal door elkaar. 
• Snij je vlees in reepjes en roer dit door de chilisaus die je over hebt. 
• Verwarm de wrap en bestrijk deze met de pindasaus.  
• Leg de sla en kip erop en rol de wrap op. 
• Snij ze door midden  en leg ze op een bord. 

 
• Serveren met een snelle salade van tomaten : snij de tomaten in stukken, roer de gehakte 

basilicum er door en evt wat peper of andere dressing. 
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Kip in Cashewnotensaus 
 

500 kcal 
 

bereidingstijd : 35 minuten 

 

125 gram kipfilet 
peper 
½ sjalot 
½ teen knoflook 
stukje rode peper 
stukje gember 
beetje djinten 
beetje ketoembar 
25 gram ongezouten  geroosterde cashewnoten 
1 theelepel olie 
¼ blikje tomatenblokjes op sap 
beetje koriander 
75 gram gekookte rijst 
 

• Bestrooi de kip met de peper. 
• Snij de sjalot en knoflook in stukken 
• Hak de gember grof  
• Pureer de sjalot, knoflook en gember in de hakmolen. 
• Voeg de rode peper, djinten en ketoembar toe en maar er een puree van. 
• Voeg 15 gram cashewnoten toe en pureer opnieuw. 
• Verhit de olie en bak de kip rondom bruin 
• Voeg de puree toe en roerbak dit kort mee. 
• Voeg de tomaat en het vocht toe en kijk of het genoeg is om de kip in te garen. Voeg evt wat 

extra water toe. 
• Laat de kip in de saus sudderen voor ongeveer 15-20 minuten tot deze gaar is. 
• Hak de koriander grof en de resterende cashewnoten. 
• Serveer de kip met de saus, garneer met de koriander en noten. 
• Geef er 2 bolletjes rijst bij. 



28 
 

 

Shoarma wrap 
 

440 kcal 
bereidingstijd : 20 minuten 

 

¼ ui in stukken 
1 eetlepel olie 
¼ rode paprika 
¼ gele paprika 
125 gram kip in reepjes 
shoarmakruiden zonder zout 
150 gram champignons in stukjes 
50 gram ijsbergsla of rucola 
2 wraps, meergranen 
 
Serveren met  slanke knoflooksaus*, 15 ml currysaus 

• Snij de paprika’s in reepjes of blokjes 
• Kruid de kip met de shoarma kruiden 
• Fruit de ui in de helft  olie en bak de paprika op een laag vuur mee. 
• Voeg het vlees toe en bak dit in 10 minuten gaar. 
• Haal alles uit de pan, voeg de resterende olie toe en bak de champignons op een hoog vuur snel 

bruin en gaar. Wil je ze knapperig dan iets langer bakken, maar dit is niet noodzakelijk. 
• Voeg de shoarma weer toe en warm het door. 
• Warm de wraps op en vul ze met shoarma en ijsbergsla of rucola. 
•  Vouw ze dicht en leg ze op een bord. 

 
 

 

 

 

 

 

 

* zie recept bij de sauzen
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Saté roerbak met sperziebonen 
350 kcal 

bereidingstijd : ca 25 minuten 

 
150 gram sperziebonen, gepunt en in stukken van 2 cm 
¼ ui 
¼ teen knoflook 
¼ rode paprika 
¼ gele paprika 
1 eetlepel kikkoman ketjap 
2 eetepels remia satésaus light 
120 gram varkenshaas in blokjes (of ander mager vlees ) 
peper 
100 gram vastkokende aardappelen of 75 gram gare rijst of pasta 
 

• Kook de stukjes sperziebonen in ca 10-12 minuten beetgaar 
• Schil de aardappelen en bak ze in de oven met 1 eetlepel olie, de teen knoflook voor can 

10-12 minuten (alleen als je aardappelen gebruikt) 
• Snipper de ui en snij de paprika in stukken van 2 cm 
• Snij de varkenshaas in blokjes van 2x2 cm 
• Doe de olie van de bakplaat met de knoflook in een pan met de aardappelen en bak de 

sperziebonen, ui, paprika en de varkenshaas mee tot de varkenshaas gaar is (5-8 
minuten) 

• Voeg dan de ketjap en de saté saus toe, even goed doorroeren en serveren op een bord. 
 
Serveer er een salade bij met een neutrale smaak 
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Koolraap-wortelstamppot 
280 kcal 

 
30-45 minuten 

150 gram aardappelen 
100 gram winterwortel 
150 gram koolraap 
10 gram bak en braad 
¼ ui in halve ringen (of meer als je dat lekker vind) 
peper 
125 gram gerookte kip 
eventueel iets kaneel 
 

• Kook de aardappelen, wortelen en koolraap gaar in ca 30 minuten. 
• Verhit de boter in de pan en fruit de ui ringen tot ze mooi gekleurd zijn. 
• Giet de groenten af en vang 1 dl vocht op. 
• Stamp de aardappeen en groente tot een stevige stamppot en doe de uien erdoor 

roeren. 
• Eventueel kun je nu een snufje kaneel toevoegen 
• Snij de kip in plakjes en verwarm deze kort in de koekepan. 
• Serveer de kip op de stamppot. 

 
• Bij deze stampport kun je 1 lepel magere jus nemen 
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Aardappelkipsalade op brood 
450 kcal 

 
bereidingstijd: 30 minuten 

 

100 gram kip (gekookt) 
50 gram sperziebonen in stukjes van 1 cm 
50 gram peulen in stukjes 
50 gram aardappelblokjes  
1 eetlepel mayo light extra 
1 eetepel yoghurt 
½ eetlepel oregano 
verse bieslook 
 
1 meergranen of volkoren pistolet/broodje twv 170 kcal 
 

• Snij de kip in blokjes  
• Kook de stukjes sperziebonen en peultjes gaar 
• Kook de aardappelen gaar. 
• Maak van de mayo, yoghurt en de kruiden (oregano en bieslook) een dressing 
• Roer de aardappelen, kip en groente door de dressing 
• Breng op smaak met peper en knoflook (naar smaak) 
• Snij het broodje op en beleg dit met de salade 
• Garneren met een paar takjes biesook 



32 
 

 

Geroosterde kip met pof aardappel 
223 kcal 

 
bereidingstijd ca  15 minuten 

 

2 sate stokjes 
100 gram kipfilet 
iets citroensap 
mespunt komijn 
mespunt koriander  
2 tenen knoflook 
1 pof aardappel 

 

Bij dit gerecht serveer je de komkommersalade van de volgende pagina en de kruiden ‘boter’ 
van blz (INVOEGEN) 

 

• Snij de kip in lange repen en marineer ze met een marinade van de citroensap, komijn, 
koriander en knoflook. 

• Pof de aardappel in de oven of magnetron 
• Rijg de kip aan de stokjes en grill deze in de oven, grill pan of barbecue 

 
 
Kcal aantal is op basis van de kip/aardappel 
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Komkommersalade 
65 kcal 

 
Bereidingstijd 5 minuten, koeltijd minimaal 30 minuten 

 

Halve komkommer (200 gram) 
2 eetlepels magere yoghurt 
2 eeteleps mayo max 10% vet 
dille 
iets mosterd 
iets azijn 
peper  

 

• Was de komkommer en halveer de komkommer in de lengte. 
• Schaaf er met een kaasschaaf plakjes van in een bak 
• Doe de andere ingerdiënten erbij en roer dit goed door. 
• Breng op smaak met peper, eventueel wat munt 
• Gedurende minimaal 30 minuten in de koelkast plaatsen 
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Roerbakmie met pittige kip 
500 kcal 

 
Bereidingstijd : 25-45 minuten 

 

100 gram gekookte roerbammie 
150 gram spitskool in reepjes 
75 gram kip in blokjes 
¼ ui 
¼ teen knoflook 
½ cm gember wortel 
¼ rode paprika in stukjes 
1 ei 
½ eetlepel kikkoman ketjap less salt 
½ eetlepel verse koriander gehakt 

 

• Kook de fijn gesneden kool in ca 5-6 minuten beetgaar 
• Kook de mie en weeg 100 gram af 
• Verhit 1 theelepel olie en bak de kip. 
• Voeg de ui, peper, knoflook en gemberwortel rasp toe en bak dit 3 minuten mee 
• Voeg de paprika toe en bak dit 7 minuten mee 
• Schep de mie en ketjap erbij. 
• Bak van het ei met wat water een omelet en snij deze in reepjes en roer deze door de mie 
• Voeg de kool toe en verwarm het geheel 
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Aardappelroerbak 
370 kcal 

 
bereidingstijd : 20 minuten 

 

150 gram krieltjes (mini) of wokblokjes 
125 gram kipreepjes 
150 gram broccoli in kleine roosjes 
50 gram wortel in fijne reepjes 
150 gram champignons in blokjes 
1 eetlepel olie 
75 gram ui 
Provençaalse kruiden (1 thee tot 1 eetlepel) 

 

• Snij de broccoli in kleine roosjes, de wortel in reepjes of blokjes en de champignons in 
blokjes. 

• Kruid de kip met de Provençaalse kruiden en de peper. 
• Bak in een droge koekepan op matig vuur de blokjes champignons knapperig. Haal ze uit 

de pan en doe ze in een schaaltje. 
• Roerbak in de hete olie eerst de ui (evt met knoflook) en vervolgens de kipblokjes 

groenten voor 5 minuten. 
• Voeg water toe en laat de groenten in ca 8 minuten garen. 
• Zet het vuur hoog zodat het vocht kan verdampen en voeg de  kip en aardappelen toe. 
• Roerbak het geheel op een hoog voor tot de kip en aardappetjes goudbruin en gaar zijn 
• Voeg op het laatst de champignons toe en breng op smaak met peper. 
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Bleekselderij-appelsalade in een pita broodje 
551 kcal 

 
bereidingstijd : 25 minuten 

 

75 gram aardappelen in blokjes 
1 steel bleekselderij 
½ appel 
¼ avocado ready toe at 
1 eetlepel magere yoghurt 
wat citroen 
beetje koriander 
25 gram walnoten 
75 gram gerookte kipfilet (of kipfilet gegaard in blokjes) 
peper 
1 pita broodjes 
 

• Kook de aardappelen gaar en laat ze uitlekken en afkoelen 
• Trek de nerven van de bleekselderij en schaaf deze in plakjes 
• Snij de appel in blokjes, doe er iets citroensap over 
• Pureer het vruchtvlees van de avocado met wat citroensap, de yoghurt,koriander en peper 
• Hak de walnoten in stukjes 
• Schep alles door elkaar,  en serveer het in een warm pitabroodje of met 40 gram stokbrood 
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Panga of Tilapia met ‘spek’ 
 

350 kcal 
 

bereidingstijd : 25 minuten 
 

100 gram pangasius of 150 gram tilapia 
peper 
mosterd 
250 gram broccoli 
2 plakjes magere gerookte rauwe ham (aldi/lidl) 
100 gr gekookte rijst of 150 gram krieltjes uit de actifry of oven 
 

• Bestrijk de vis met iets olie en bestrooi met peper 
• Verwarm de oven voor op de grill stand (of bovenwarmte met hete lucht) 
• Leg de vis in een ovenschaal en grill de vis voor ca 3 minuten 
• Neem de schaal uit de oven en bestrijk de vis met mosterd. 
• Leg de ham plakjes op de vis en schuif de schaal in de oven voor 3-5 minuten tot de vis 

gaar is en de ham plakjes knapperig. 
• Serveren met gekookte broccoli en de rijst of aardappelen 
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Roergebakken Tilapiafilet 
 

400 kcal 
 

bereidingstijd : 20 minuten 

 

150 gram tilapiafilet 
peper 
citroensap 
1 eetlepel olie 
¼ ui in snippers 
¼ rode peper gehakt 
¼ teen knoflook gehakt 
250 gram panklare prei 
50 ml woksaus (max 50 kcal) gember/lemon 

 

• Snij de vis in gelijke stukken en bestrooi deze met peper en citroensap en laat dit 15 
minuten marineren. 

• Dep de vis droog. 
• Verhit een wok/pan met de olie en bak de vis in 2-3 minuten bruin. 
• Schep de vis uit de pan. 
• Fruit de ui en de peper, knoflook in de pan en voeg de prei toe. 
• Bak het geheel beetgaar. 
• Voeg de vis en de woksaus toe en verwarm het geheel. 
• Serveren met 100 gr gekookte rijst. 
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Hartig taartje met Hollandse groenten 
 

350 kcal 

Bereidingstijd : 50 minuten 

 
1 plakje deeg voor hartige taart 
200 gram gemengde groenten, roerbak mix 
1 ei 
50 ml kookroom light (bleuband culinesse light) 
100 gram hüttencase 
peper en kruiden naar smaak 

 

• Roerbak de groenten in een pan tot ze beetgaar zijn. 
• Doe het deeg in een vormpje van 10 cm doorsnee en bak dit 10 minuten voor op 200 gr 

in de oven (hete lucht 180 gr) 
• Klop het ei met de room en kaas tot een gladde mix. Voeg kruiden en peper naar smaak 

toe. 
• Doe de groenten in de vorm en schenk het eimengsel er over. 
• Bak het in de oven, ca 20-25 minuten tot het mooi goud bruin is. 

 
 
Serveren met een frisse salade 
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Omelet op donkerbrood 
425 kcal 

 
bereidingstijd :  25 minuten 

 

2 eieren  
½ sjalot gesnipperd 
1 eetlepel bak en braad bewust (ah) 
200 gram oosterse roerbak 
¼ rode peper gehakt 
50 gram prei in ringen (indien niet in de roerbakmix, anders 250 gram roerbak) 
1 tomaat in plakjes 
2 plakken donker brood 

 

• Klop de eieren met 1 eetlepel water , het sjalotje en de gehakte peper los.  
• Vak hiervan met iets olie of bak en braad een omelet en hou deze warm. 
• Roerbak de oosterse mix in een pan tot deze beetgaar is, in wat olie of bak en braad. 
• Voeg naar smaak wat 5 spices kruiden toe voor een echte oosterse smaak. 
• Leg de omelet op het bord en verdeel de groenten erover. 
• Vouw de omelet in vieren. 
• Garneren met de plakjes tomaat en serveer het met puntjes brood. 

 
Lekker met een salade 
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Mediterrane Pistolet 
 

Alternatief voor de kcal rijke panini 
300 kcal per stuk 

 
Bereidingstijd : 15 minuten 

 
1 afbak meergranen pistolet 
1 eetepel (15 gram) pesto groen 
½ bol mozarella light 
verse basilicum blaadjes 
1 tomaat 
 

• Verwarm de contact grill /het tosti-ijzer/grillpan voor 
• Besmeer de pistolet met pesto en beleg met om en om de mozarellaplakjes, basilicum en 

de tomaat. 
• Leg het onder de grill of in het tosti-ijzer voor ca 6-8 minuten. Het brood platdrukken 

zodat het lijkt op een panini. 
 
Lekker met een salade 
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Broodje ánders gezond 
 

240 kcal per broodje 

Bereidingstijd 10 minuten 

 
2-3 plakjes gerookte rauwe ham 
30 gram kruidenkaas light 
25 gram rucola sla 
1 tomaatje (kleintje) 
peper 
1 meergranen pistolet, 1 kampioentje of een meergranen bartje 
 
 
• Snij het broodje door midden 
• Bestrijk de onderkant met de kruidenkaas 
• Verdeel de ham, tomaat en sla over de kaas en bestrooi met peper 
• Doe het in een stukje vetvrij papier, zo blijft het vers tot de lunch ! 
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Broodje warme Mozzarella 
355 kcal 

 
bereidingstijd 15 minuten 

 

1 afbakbroodje naar keuze, meergranen 
25 gram tapanini van Johma 
½ tomaat in plakjes 
½ bol mozzarella light 
paar pijnboompitjes (stuk of 5-10) 

 

• Bak het broodje af en snij het nog warm open.  
• Beleg het met de tapanini, tomaat en mozzarella en plaats het terug in de oven. 

De kaas moet goed smelten. 
• Bestrooi met de pijnboompitjes 
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Kerriespruitjes met cashewnoten 
425 kcal 

bereidingstijd : 30 minuten 

 

250 gram spruitjes 
150 gram aardappelen 
1 eetlepel olie of bak en braad light 
125 gram rundvleesreepjes licht gemarineerd 
15 gram gehakte cashewnoten 
iets mosterd 
1 dl kookvocht van de aardappelen 
peper 
kerrie zonder zout 

 

• Maak de spruitjes choon en halveer ze, grote in vieren snijden 
• Schil de aardappelen en kook ze gaar. 
• Kook de spruitjes in 8-10 minuten beetgaar. 
• Bak de spruitjes met de kerrie naar smaak in de bak en braad en voeg de nootjes en 

rundvleesreepjes toe. 
• Bak het tot de reepjes gaar zijn en de nootjes mooi bruin 
• Giet de aardappelen af en maak er met het kookvocht een puree van, roer door de puree 

wat mosterd en peper 
• Serveer de spruitjes met de aardappelen 
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Roergebakken spruitjes met vleesreepjes 
500 kcal 

bereidingstijd 30 minuten 

 

250 gram spruitjes 
150 gram gemengde paddestoelen 
kleine teen knoflook 
50 gram ongekookte rijst 
125 gram vleesreepjes naar keuze, pittig gemarineerd 
2 eetlepels kikkoman ketjap less salt 
1 bosuitje 
1 eetlepel olie of bak en braad 

 

• Maak de spruitjes choon en halveer ze. 
• Maak de paddenstoelen schoon en snij deze in grove stukken 
• Snij de knoflook in plakjes 
• Kook de spruitjes in 8-10 minuten gaar en de rijst volgens de verpakking. 
• Doe de rijst in een kommetje en dek af met folie 
• Verhit de bak en braad in een pan en roerbak de vleesreepjes en de paddestoelen tot ze 

bruin en gaar zijn.  
• Voeg de spruitjes en de helft van de ketjap toe en roerbak dit 3-5 minuten 
• Snij de bosui fijn en roer deze samen met wat ketjap en sambal oelek door de rijst 
• Serveer de roerbak op een plat bord met 2 bolletjes rijst (die maak je makkelijk met een 

ijslepel) 
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Bruine bonen met kip 
370 kcal 

bereidingstijd : 25 minuten 

 

150 gram bruine bonen uit blik 
250 gram prei 
beetje knoflook 
1 eetlepel olie of bak en braad light 
125 gram gerookte kip (of 150 gr kipfilet) 
½ theelepel kerriepoeder zonder zout 
½ chili poeder 
¼ pak gezeefde tomaten (passata) 

 

• Snij de prei door de helft, was deze en snij deze vervolgens in ringen. 
• Snij de knoflook in plakjes. 
• Spoel de bonen af en laat ze uitlekken. 
• Verhit de olie in de pan en fruit de knoflook op laag vuur. 
• Voeg de prei toe en bak deze 5 minuten mee. 
• Snij de kip in blokjes (en bij verse kip : bak deze in aparte pan) 
• Roer de kerriepoeder, chilipoeder door de prei en fruit dit een minuut mee. 
• Voeg nu de de tomaten, de bonen en de kip toe en laat dit 5-10 minuten pruttelen. 
• Breng op smaak met peper,kerrie en chilipoeder. 

Lekker met een salade ! 
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Witte bonen met paprika tomatensaus 
250 kcal 

 
bereidingstijd : 25 minuten 

 

½ ui 
100 gram gegrilde paprika uit pot, niet op olie! 
100 gram tomaten 
1 eetelepel olie 
¼ blikje tomaten puree 
peterselie 
150 gram witte bonen 
150 gram tilapia of andere witte vis 
1 plakje citroen of wat citroensap 
 

 

• Snipper de ui. 
• Spoel  de paprika af onder de kraan en snij deze in stukjes. 
• Ontvel de tomaten en snij deze in stukken 
• Verhit de olie in de pan en bak de uien 3 minuten. 
• Voeg de tomaat en paprika toe en bak ze op laag vuur 10 minuten. 
• Roer de puree en 1 dl water door het mengsel en pureer de saus met de staafmixer of 

blender 
• Hak de peterselie fijn. 
• Spoel de bonen af onder de kraan en voeg ze toe aan de saus 
• Breng de saus op smaak met peper en evt wat chilipoeder. 
• Grill de vis in de (pan)  
• Doe de bonen schotel in een diep bord en leg de vis erop. 
• Garneren met peterselie en een plakje citroen (of een drupje citroensap) 
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Paddenstoelen-runderstoofpotje 
500 kcal 

 
bereidingstijd : 30 minuten en 2-2,5 uur stooftijd 

 

1 mager lapje rundvlees 
50 gram ui in halve ringen 
30 gr zongedroogde tomaatjes 
1 eetlepel olie of bak en braad light 
1 kruidnagel (of wat kruidnagelpoeder) 
1 laurierblad 
250 gram paddestoelen (kastanjechampignons bijv) 
125 gram aardappelen (gekookt) 
iets kookvocht van de aardappelen 
100 gram sperziebonen 
 

 

• Snij het vlees in blokken en dep het droog. 
• Breng het op smaak met vleeskruiden zonder zout (silvo) 
• Verhit de olie in de pan en bak het vlees rondom bruin 
• Voeg de uien toe en bak deze 2 minuten mee. 
• Snij de zongedroogde tomaatjes in vieren en voeg ze toe aan het vlees. 
• Schenk zoveel water in de pan dat het vlees onderstaat en doe de laurier en 

kruidnagel(poeder) erbij. Breng het aan de kook en laat 2- 2,5 uur stoven, tegen de kook 
aan. 

• Snij de champignons in vieren en stoof deze de laatste 30 minuten mee. 
• Maak de sperziebonen schoon, snij ze in stukjes van 2 cm en stoof deze de laatste 15-20 

minuten mee. 
• Maak van de aardappelen en wat kookvocht een puree die je op smaak brengt met 

mosterd en peper 
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Pittige witte kool met ketjap saté 
350 kcal 

 
Bereidingstijd : 30 minuten 

 

 
100 gram varkensvlees bijvoorbeeld varkenshaas, ongepaneerde snitzel of filetlapjes 
2 eetlepels kikkoman ketjap 
1 theelepel citroensap 
1 eetlepel olie 
125 gram geschilde aardappelen 
250 gram witte kool in dunne repen (kant en klaar of zelf gesneden) 
2 eetlepels satésaus light (remia) 
sambal oelek naar smaak 
 

• Snij het vlees in blokken (2cm) en marineer het met een eetlepel ketjap, iets olie, 
citroenstap en peper. 

• Kook de kool in 10-12 minuten gaar en laat het uitlekken in een vergiet. 
• Bak het vlees in een pan in ca 10 minuten gaar (zorg ervoor dat het goed gaar is) 
• De doe kool terug in de pan en op een laag vuur de pindasaus, iets ketjap, sambal en 

peper toevoegen zodat het pittig wordt. 
• Serveer het met bijv rijst, aardappelen of brood (niet geteld in de 350 kcal) 
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Spaanse soep 
550 kcal 

 
bereidingstijd : 30 minuten 

 

100 gram fijn gesneden groene kool 
¼ rode ui 
¼ gele paprika 
1 eetlepel olie 
75 gram salami van kalkoen 
500 ml bouillon van 1 zoutloos blokje 
25 gram volkoren macaroni 
1 theelepel tomatentapanade 

 

• Snipper de ui, snij de paprika en het vlees in blokjes 
• Verhit de olie in een diepe pan en bak hierin de ui met de paprika op een laag vuur. 
• Schep het  vlees erbij en bak dit heel even mee. 
• Voeg de kool en de bouillon toe en breng het aan de kook. 
• Laat het garen, voeg op tijd de macaroni toe (gaar tijd zie verpakking) 
• Breng de soep op smaak met de tapanade 

 
serveren met een warm broodje 



51 
 

 

Smoor van zoet-zure koolraap 
500 kcal 

Bereidingstijd : 45 minuten 

 

200 gram geschilde koolraap (meer mag) 
50 gram ananas blokjes light 
100 gram hamlap of ander mager vlees 
1 eetlepel bak en braad 
¼ blikje tomatenpuree 
1 eetlepel kikkoman ketjap 
1 theelepel sambal manis 
25 gram taugé 
125 gram gekookte zilvervliesrijst 

 

• Snij de koolraap in blokjes 
• Snij het vlees in niet te kleine stukken, min 2 cm 
• Verhit de boter in een stoofpan en bak hierin het vlees goudbruin.  
• Voeg de koolraapblokjes toe en de tomaten puree en bak dit 2 minuten mee. 
• Voeg de ketjap, sambal en een flinke scheut heet water toe en breng het aan de kook. 
• Zet het vuur laag en laat het smoren tot het gaar is (20-25 minuten of zolang de koolraap 

nodig heeft) 
• Voeg dan de taugé en ananasblokjes toe en warm het geheel goed door. 
• Serveer het met de rijst. 
• Eventueel kun je de saus iets binden met allesbinder of maizena. 
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Ovenschotel van koolraappuree 
450 kcal 

Bereidingstijd 40 minuten 

 

200 gram koolraap geschild (meer mag) 
150 gram kruimige aardappelen  
beetje verse koriander 
1 ui 
¼ rode peper 
1 eetlepel bak en braad 
100 gram extra mager gehakt 
25 gram jonge 20+ kaas geraspt 

 

• Verwarm de oven voor op 200 graden, hete lucht op 180. 
• Schil de aardappelen en snij in stukken. 
• Snij de koolraap in kleine stukjes. 
• Doe de koolraap en aardappelen in een pan en kook dit gaar. 
• Snij de koriander fijn, de rode peper zeer fijn en de ui in halve ringen 
• Verhit de bak en braad in de koekenpan en bak hierin de uien bruin en het gehakt rul. 

Eventueel wat kruiden met peper en gehaktkruiden zonder zout. 
• Stamp de aardappelen en de koolraap topt een puree met wat kookvocht en meng het 

met de koriander en het pepertje. 
• Schep de puree in een ovenvaste schaal, doe het ui-gehakt mengsel er bovenop 
• Boven op de geraspte kaas verdelen en in de oven plaatsen 
• Als de kaas goudbruin en gesmolten is, uit de oven nemen. 
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Uienhachee met noedelroerbak 
500 kcal 

Bereidingstijd : 25 minuten 

 

125 gram bieflap 
100 gram gekookte mie (of noedels) 
1 eetlepel rijstolie 
1 theelepel five spices poeder 
1 dl bouillon van zoutarme bouillonpoeder 
5 gram allesbinder 
250-400 gram roerbakgroenten (oosters of italliaans) 
1 eetlepel kikoman ketjap 
 
 

• Snij het vlees in reepjes. 
• Snipper de ui, maar niet al te fijn.  
• Kook de mie volgens de verpakking en laat dit uitlekken 
• Verhit de olie in de pan en roerbak het vlees rondom bruin. 
• Voeg de five spicespoeder toe en de uien en bak deze 5 minuten mee. 
• Voeg de bouillon toe en laat dit 5-10 minuten pruttelen. 
• Breng het op smaak met peper en eventueel wat sambal voor een pittige smaak. 
• Bindt de saus (indien nodig) met de allesbinder. 
• Roerbak nu de groenten in een andere pan en schep daar de mie en ketjap door. 

Laat dit even goed warm worden.  
• Serveer de hachee in een kommetje, op een bord de roerbak. 
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Stoofpotje met  rundvlees  
Bereidingstijd 30 minuten en 2 uur stooftijd 

450 kcal 

 

100 gram mager rundvlees 
1 klein uitje 
125 gr champigons  meer mag 
100 gr aubergine 
100 gr courgette 
stukje paprika rood 
15 gr tomatenpuree 
vleeskruiden zonder zout en provencaalse kruiden 
Laurierblaadje 
teen knoflook 
peper 
Bouillion van zoutloze bouillon om te stoven (ik maak 2 dl) of bijv een opkikker met 175 ml water 
Paar druppen olie 

 

• Snij de ui in ringen en groenten in blokjes van 2 cm, de champignons in partjes 
• Kruid het vlees met vleeskruiden zonder zout en verhit in een stoofpan (ik heb een hele 

kleine wok die ik hiervoor gebruik, die is anti aanbak en dan hoef ik geen vet te gebruiken. 
Gekocht bij de action ooit)  iets boter of olie 

• Bak het vlees rondom mooi bruin, zet het vuur laag en stoof de uien even mee. Ze moeten 
wel wat bruin worden maar niet zwart.  

• Doe de tomaten puree erbij en bak dit mee, je moet tomaten puree even ontzuren. 
• Voeg nu het laurierblaadje en de bouillon toe en laat dit  2-3 uur stoven. (Laat het afkoelen 

en schep het vet eraf als je dat wilt maar is niet noodzakelijk meestal) 
• Bak een half uurtje voor je wilt eten de champignons even in een droge koekenpan aan (ik 

doe er wat water bij, dan bakken ze prima) en als deze gaar/bruin zijn even de andere 
groenten meebakken. 

• Dan bij de pan in, Provençaalse kruiden erdoor en nog een half uurtje meestoven. 

 

Lekker met  rijst  of een  knapperig broodje. Je kunt ook de laatste 15 minuten wat krieltjes 
meekoken 
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Surinaamse Boontjeswrap 
Bereidingstijd 30 minuten 

475 kcal 

 

150 gram sperziebonen 
2 blaadjes ijsbergsla 
½ ui 
1 tomaat 
100 gram kipfiletreepjes of kalkoenreepjes (kant en klaar) 
1 ei 
1 eetelepel olie of bak en braad 
50 gram voorgekookte aardappelpartjes 
½ eetlepel kerriemasala 
2 tortilla wraps meergranen 
2 eetlepels atjar 

 

• Maak de sperziebonen schoon en snij ze in schuine kleine stukken, blancheer ze 5 
minuten in kokend water en spoel ze daarna af met koud water 

• Pel en snipper de ui  en snij de tomaat in stukjes 
• Kook het ei hard en snij het in partjes 
• Haal de kip of kalkoen uit de verpakking 
• Verhit de boter of olie in de pan en bak de ui en kip 3 minuten 
• Voeg de boontjes, aardappelpartjes, kerrie en tomaat toe en bak dit 3 minuten mee 
• Voeg 1 dl water, peper en evt wat dieetzout toe en laat het ca 10 minuten garen 
• Verwarm de tortillas en besmeer ze met sambal en leg er de sla op 
• Verdeel de atjar over de wraps en schep het bonenmengsel erop. 
• Verdeel de ei erover en klap de wraps dubbel 
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Gewokte taugé noedels 
Bereidingstijd 20 minuten 

580 kcal 

¼ winterwortel 
100 gr gekookte woknoedels 
15 gram cashewnoten, grof gehakt 
2 eetelepels bak en braad 
2 eieren 
bladselderij 
50 gram tauge 
1 eetlepel kikkoman ketjap less salt 

 

• Schil de wortel en snij hem in dunne reepjes 
• Kook de wortel beetgaar in ca 10-12 minuten 
• Bereid de noedels volgens de verpakking en spoel ze goed af met koud water 
• Verhit 1 eetlepel bak en braad in de pan en kan van de eieren, peper en een beetje 

melk een de bladserderij een roerei 
• Verhit lepel 2 van de bak en braad in de pan (indien nodig) en roerbak de taugé 1 

minuut. 
• Voeg de noedels, wortel en selderij toe en roerbak dit 2 minuten 
• Breng op smaak met de ketjap, peper en schep het ei erdoor. 
• Strooi de nootjes erover 
• Serveer er een komkommersalade of ijsbergsalade bij. 
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Preistamppot met kerrie 
Bereidingstijd 35 minuten + 2 uur stooftijd 

580 kcal 

 

1 zoete ui (rood bijv) 
1 teen knoflook 
100 gram stoofvlees, mager 
1 eetlepel bak en braad 
20 gram kruidkoek 
¼ theelepel kaneel 
250 gram prei 
150 gram aardappelen 
kerrie naar smaak 
30 ml (2 eetlepels) cremé fraîche light 

 

• Snij de ui in ringen en de knoflook in stukjes 
• Snij het vlees in reepjes 
• Verhit de boter in een stoofpan en bak de uien en knoflook licht bruin 
• Voeg het vlees, peper en zoutloze vleeskruiden toe en bak het rondom bruin 
• Voeg de kruidkoek, kaneel en water toe (ca 2 dl) tot het onderstaat.   

Tip : gebruik zoutloze bouillon 
• Stoof het vlees in 2-2 ½ uur gaar 
• Maak de prei schoon en snij het in dunne ringen, kook het met de kerriepoeder in weinig 

water beetgaar. Laat het uitlekken in een vergiet 
• Kook de aardappelen gaar. 
• Stamp de prei en aardappelen door elkaar met de 1-2 eetlepels cremé fraîche light en breng 

op smaak met peper en evt nog wat kerrie. 
• Serveren met het stoofvlees. 

Tip : maak het vlees in een grotere portie en vries het in, bij -18 ca 1 mnd houdbaar 

 



58 
 

 

Bloemkool met bosuitjes en pecannootjes 
25 minuten 

550 kcal 

 

150 gram aardappelen 
2 lenteuitjes (bosui) 
10-15 gr pecannoten, grof gehakt (ca 4 stuks) 
250 gr bloemkool 
1 biefstuk van 125-150 gram 
10 gr roombotervloeibaar 
5 ml olie (1/2 eetlepel) 
50 ml bouillon 

 

• Kook de aardappelen gaar 
• Snij de bosui in smalle ringen 
• Verdeel de bloemkool in kleine roosjes en kook deze beetgaar in ca 7-9 minuten 
• Bak de biefstuk in de boter en olie tot de gewenste gaarheid en bak de bosui mee. 
• Laat de biefstuk in de oven op 100 gr rusten  
• Schenk in de pan van de biefstuk de bouillon en roer de aanbaksels los, maak er een 

dikke jus van. 
• Serveren op een bord met gekookte aardappelen, de bloemkool bestrooien met de 

noten en de jus bij het vlees/aardappelen 
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Broccoli-pestosoep met brood 
Bereidingstijd ca 25 minuten 

400 kcal (excl brood) 

200 gram broccoli 
50 gram aardappel 
100 gr kipreepjes (ongegaard, je kunt ook gerookte kalkoenreepjes nemen) 
½ eetlepel olie 
75 gram soepgroente 
20 gram rode pesto 
½ eetlepel curry (of ketchup) 
beetje (parmezaanse) kaas 

 

• Verdeel de broccoli in roosjes.  
• Schil de aardappel en snij hem in stukjes 
• Verhit de olie in een soeppannetje en bak hierin de kip en de soepgroenten 
• Voeg de aardappelen, helft van de pesto , curry en 350 ml water toe. 
• Breng aan de kook en laat koken tot de aardappel en broccoli gaar zijn. 
• Breng de soep op smaak met peper en evt wat kruiden (italiaans bijv) 
• Eventueel met de staafmixer pureren maar dit is beslist niet noodzakelijk 
• Schep de soep in een kom of mooi bord en garneer deze met de overige pesto en wat 

geraspte (parmezaanse) kaas 

 
Serveer de soep met geroosterd brood. 
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Aardappelkoekjes met roerbak 
Bereidingstijd 30 minuten 

450 kcal 

 

150 gram vastkokende aardappelen (bijv Nicola) 
125 gram kalkoenreepjes 
¼ oranje paprika 
Shoarmakruiden zonder zout 
2 eetlepels bak en braad 
½ eetlepel tomatentapanade 
1 eetlepel Griekse yoghurt 
200 gram bladsla (bijv. boter sla) 
1-2 eetlepels naar keuze 

 

• Schil de aardappel en rasp deze grof. Laat het uitlekken maar NIET afspoelen. 
• Snij de paprika in reepjes. 
• Kruid de aardappelen met kruiden naar smaak en vorm er koekjes van. 
• Verhit 1 eetlepel bak en braad in de pan en bak van de aardappel op een matig-laag 

vuur goudbruine koekjes. Let op pas keren als de aardappel gaar is ! 
• Verhit daarna evt. de andere eetlepel in de koekenpan en bak snel de kip en paprika 

gaar.  
• Roer de tomatentapanade door het vlees, haal de pan van het vuur en voeg de 

yoghurt toe. 
• Maak van de sla met wat dressing een salade en schep hiervan een bergje op het 

bord.  
• Leg er de aardappelkoekjes en kipreepjes om en om op, als een torentje. 
• Evt. overige sla ernaast serveren 
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Rosevalaardappeltjes met kip en spruiten 
Bereidingstijd 25 minuten excl. Oventijd 

 
500 kcal 

 

150 gram Rosevalaardappelen 
2 eetlepels bak en braad light 
1 takje rozemarijn (alleen de naaldjes nodig) of wat gedroogde rozemarijn 
125 gram kipfilet 
250 gram spruiten (geschoond) 
10 gram geroosterde, ongezouten noten naar keuze 

 

•  Verwarm de oven voor op 180 graden  
• Was de aardappelen en snij ze in partjes zonder ze te schillen 
• Doe ze in een ovenschaaltje en roer er een eetlepel bak en braad of olie door. 
• Strooi er de rozemarijn over en plaats het in de oven en laat het in ca 25-40 minuten 

gaar en knapperig worden. 
• Kook de spruitjes gaar 
• Bak de kip snel rondom bruin en gaar in de grill pan (zelf gaat mijn voorkeur uit naar 

dikke plakken kip) en kruid met peper 
• Giet de spruitjes af, doe ze op een bord en strooi er de gehakte nootjes over. 
• Serveer de kip en de aardappelen erbij. 
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Sauzen 
 

-voor alles sauzen geldt : te dik ? voeg wat water toe ! 

Mosterd kerriesaus 

½ theelepel grove mosterd 
½ theelepel kerrie 
wat knoflook(poeder) 
peper 
1 eetlepel yoghurt 
1 eetlepel yofresh 

Alles mengen en ca 1 uur in laten trekken 

 
Knoflooksaus (recept van MirjamPD) 

2 eetlepels magere yoghurt 
2 eetlepels yo fresh 
verse knoflook, heel veel (naar smaak) 
bieslook, peterselie en peper 

Pers de knoflook uit en roer dit door de yoghurt, yofresh en de kruiden, lekker laten 
intrekken en serveren. 

 
Kerriemayo 
 
2 eetlepels magere yoghurt 
2 eetlepels yo-fresh 
1 theelepel kerriepoeder (zonder zout ) 
peper 

Alles door elkaar roeren en een uurtje in de koelkast plaatsen.  
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Chilidip (let op bevat suiker !) 
 

1-2 eetlepels mayo light 
2 eetlepels chilisaus  
paar drupjes citroensap 
1 eetlepel sinaasappelsap 
 
Alles mengen en lekker bij oosterse gerechten. 

 

Kruiden’boter’  
 

2 eetlepels mayo light 
Provençaalse kruide, peper en knoflookpoeder 

Roer dit tot een dikke saus en laat het 15 minuten in de koeling (of nog beter de vriezer) 
staan 
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Perzik Pinda  (recept van MirjamPD) 
Kcal onbekend maar erg lekker 

bereidingstijd : 25 minuten 

 

 
125 gram kipfilet in blokjes  
0.5 el olie  
1/2 grote uien, gesnipperd  
1 teentjes knoflook, gesnipperd of geperst  
1/4 klein blikje tomatenpuree  
1/4 pot perziken op siroop (de LIGHT versie van C1000, ZONDER suiker)  
1/2 kippenbouillontabletten  
1 tl sambal oelek  
1 eetlepels kikkoman  
paar druppels zoetstof naar smaak  
1 el pindakaas  
beetje water (om de saus iets te verdunnen)  

 

• Bak de kipfilet in de hete olie al omscheppend bruin.  
• Voeg de ui en de knoflook toe en bak ze zachtjes mee.  
• Voeg de tomatenpuree, de siroop van de perziken en de bouillontabletten toe en 

breng alles al roerend aan de kook.  
• Roer de kikkoman, zoetstof, sambal en pindakaas erdoor en laat alles op laag vuur 

pruttelen.  
• Snijd de perziken in stukjes en voeg ze aan het gerecht toe. Warm alles goed door.  

 

Lekker met een komkommersalade en roerbakgroente. Eventueel met wat basmatirijst, 
meergranenrijst of zilvervliesrijst. 
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Roergebakken gerookte kalkoenreepjes met broccoli en mie 
Bereidingstijd : 20 minuten 

Kcal : 350 

 

100 gram gerookte kalkoenreepjes (ah) 
1 theelepel kruiden naar smaak (bijv 5 spiceskruiden) 
1 eetlepel olie 
100 gr gekookte mie  
versgemalen peper 
1 eetlepel kikoman ketjap 
250 gram gekookte broccoli 
Stukje rode peper zonder zaadjes 

 

• Vermeng de reepjes met de kruiden en olie 
• Kook de mie en broccoli gaar 
• Roerbak de reepjes en de rode peper in de wok aan alle kanten snel bruin 
• Voeg de ketjp aan de spekreepjes toe en schep de mie erdoor. 
• Leg de broccoli op het bord en serveer de mie erop. 

 
 

Lekker met wat atjar of een frisse zoet-zure komkommersalade 
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Gegrilde Tilapia met chilisesam en gebakken rijst 
Bereidingstijd : 30 minuten 

Kcal:  500 

 

1 tilapia of panga filet van 150 gram 
½ sjalotje 
½ eetlepel bieslook 
½ eetlepel zonnebloem olie 
½ eetlepel kikkoman 
½ eetlepel chilisaus 
beetje honing 
1 theelepel sesamzaad 
1 theelepel parneermeel 

1 eetlepel wokolie 
½ teen knoflook 
1 theelepel geraspte gemberwortel 
1 stengel bleekseldrij in smalle boogjes (je kunt ook prei nemen) 
½ wortel in kleine blokjes (piep klein) 
1 eetlepel ketjap manis 
100-150 gram gare rijst 

 

 

• Verhit de wokolie in de pan en bak hierin de knoflook, gember, bleekselderij(prei) en 
wortel 5 minuten. 

• Voeg de ketjap en de rijst  toe en bak deze 3 minuten mee. 
• Verwarm de ovengrill voor. 
• Leg de vis op een bakpapiertje. 
• Meng de sjalot,bieslook, olie, sojasaus, chilisaus en honing door elkaar en bestrijk de 

vis ermee. 
• Schep de sesamzaad door de paneermeel en strooi dit over de vis. 
• Zet het gerecht 10 cm onder de grill in de oven en rooster de vis in 4-7 minuten gaar 

en bruin. Let erop dat de sesamzaadjes niet verbranden ! 
• Serveer de vis op de gebakken rijst. 
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Groente uit de oven met vis 

Bereidingstijd : 25 minuten en 10-15 minuten grilltijd 
 

450 kcal 

75 gram paprika 
100 gram tomaat 
100 gram courgette 
150 gram broccoli 
1 kleine ui 
30 gram kruidenkaas (30+) 
125 gram aardappelblokjes (beetgaar) 
150 gram vis (panga, koolvis of tilapia) 
1 eetlepel olie of bak en braad 
Viskruiden (naar smaak) 
Peper 
Knoflook 
Een ovenvaste schaal 
 

• Verwarm de oven voor op 175 graden 
• Snij de paprika in stukjes, de tomaat en courgette in blokjes  
• Verdeel de broccoli in roosjes en blancheer deze in ca 5 minuten beetgaar 
• Snij de ui in ringen 
• Bak in een koekepan de ui en knoflook tot deze glazig is, voeg de paprika en 

courgette toe en bak deze kort mee.  
• Voeg de aardappelblokjes, broccoliroosjes en kruidenkaas toe. 
• Breng op smaak met peper 
• Roer de tomaat erdoor en doe alles in de ovenschaal. 
• Zet de ovenschaal in de voorverwarmde oven  
• Leg de vis op een bakpapier en strooi de kruiden erover. Bak deze in 8-10 minuten 

gaar in de oven. 
• Serveer de vis en de ovenschotel met verse tuinkruiden. 
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Zuurkoolschotel 
Bereidingstijd : 45 minuten 

375 kcal 

1 tartaartje 
250 gram kruidenzuurkool 
½ paprika in stukjes 
2 eetlepelsl  kwark 
200 gram knolselderij 
paprikakruiden 
shoarma kruiden 
Peper 
30 gram 20+ kaas 

 

• Verwarm de oven voor op 200 graden. 
• Snij de knolselderij in blokjes en kook het gaar. Giet het af en laat het uitlekken 
• Stamp het met  1 eetlepel kwark en peper tot een puree,  staafmixeren is makkelijk 
• Kook de zuurkool in ca 10 minuten gaar. Giet af en zet weg. 
• Rul het tartaartje in een anti aanbakpan met flink paprikapoeder en shoarma kruiden gaar, 

voeg de paprikastukjes toe en bak dit mee. Voeg dan de zuurkool toe en warm het goed 
door.  

• Voeg naar smaak tabasco en peper toe, let op maak het niet te pittig 
• Leg in een ovenvaste schaal de zuurkool op de bodem en bovenop de knolselderij puree 
• Afsluiten met een laagje kaas. 
• Zet voor 15-20 minuten in de oven 

De knolselderij vervangt de aardappelen in dit gerecht.  Lekker en gezond ! 
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Risotto  
Bereidingstijd ca 30 minuten 

480 kcal  

 

50 gram ongekookte risotto 
1 tomaten 
1/2 paprika  
1 ui (ca 100 gr) 
125 gr tartaar of bijv gerookte kip 
½ blikje tomatenpuree 
snufje marjolein 
250 ml bouillon zonder zout 

 

• Snijdt de tomaten, paprika en uien in blokjes. 
• Bak het gehakt (zonder boter) in de pan rul. Of snij de kip in blokjes . Sla dan deze stap over 
• Bak de ui en de paprika toe. Bak dit even mee. Voeg daarna de ongekookte risotto rijst, 

tomatenblokjes en de tomatenpuree toe.  
• Bak deze ook even mee, totdat de rijst doorschijnend begint te worden. 
• Voeg daarna 200 ml bouillon toe (kruidenbouillon van een tablet).  
• De rijst zal het vocht opnemen, dus houdt het in de gaten. Op het moment dat het vocht 

grotendeels verdwenen is kan je meer bouillon toevoegen.  Blijf voortduren roeren 
• Laat de rijst zolang koken zoals op de verpakking staat.  
• naar smaak zout, peper en marjolein toevoegen.  

 
 
Lekker met een frisse salade en wat geraspte parmezaanse kaas 
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