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Broccolirijst salade met paprika en tomaat 
 
Voor 2 personen 
Bereidingstijd < 15 minuten 
  

 
 
Ingrediënten salade 
o 1 pak broccolirijst (400 gram) 
o 2 geroosterde paprika's (uit pot) 
o 30 gram zongedroogde tomaatjes (niet die in de olie) 
o 1/3 bol mozzarella  
o 1 bosui 
 
Ingrediënten dressing 
o 2 eetlepels olijfolie 
o 1 eetlepel citroensap 
o 1 eetlepel witte wijn azijn 
o 1/2 theelepel zout 
o 1 theelepel honing 
o Rasp van een 1/2 citroen  
o 1/2 theelepel tijm heel fijn gesneden 
o 1 eetlepel water 
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Bereiding broccolirijst salade 
1. Doe de broccolirijst in een kom en laat deze afgedekt voor 3-4 minuut 

opwarmen in de magnetron. 
2. (of kook de rijst voor 2 minuut, afspoelen en koud laten worden). 
3. Snij de paprika's en tomaatjes in hele kleine blokjes en meng deze 

door de afgekoelde broccoli. 
4. Snij de bosui in ringetjes en meng deze ook door de salade. 
5. Maak de salade af met wat stukjes mozzarella. 
  
Bereiding dressing 
1. Doe alle ingrediënten voor de dressing in een klein (jam)potje, deksel 

erop en flink schudden. Klaar is je dressing. 
  
  
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

290 19 4 10 13,5 8,5 1,4 
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Rode kool balsamico salade  
 
Voor 2 personen  
Bereidingstijd: < 15 minuten 
  

 
 
 
Ingrediënten salade 
o 300 gram geraspte rode kool 
o 2 gele paprika's 
o 1 sinaasappel 
o 2 bosui 
 
Ingrediënten dressing  
o 2 eetlepels olijfolie 
o 1 eetlepel balsamico azijn 
o 1 eetlepel citroensap 
o 1/2 theelepel zout 
o 1 eetlepel water 
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Bereiding rode kool balsamico salade 
1. Rasp de rode kool met een keukenmachine (of mandoline) of koop een 

zakje geraspte kool. 
2. Snij de gele paprika's in kleine blokjes. 
3. Schil de sinaasappel en snij deze ook in kleine blokjes *. 
4. Snij de bosui in ringen. 
5. Meng alles in een grote kom goed door elkaar 
6. Doe alle ingrediënten voor de dressing in een potje, flink schudden en 

klaar is je dressing. 
 

7. Serveer deze rode kool salade met de dressing apart. 
 

*  in de meeste recepten wordt aangegeven om het vliesje te verwijderen, 
dit vind ik naast teveel werk ook zonde. Juist het vliesje bevat heel veel 
vezels en zoals je inmiddels weet, daar worden jouw darmen heel blij van. 
Dus lekker laten zitten en de sinaasappelpartjes gewoon in stukjes snijden. 
  
 

Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

210 11 1,6 5 17 10,5 <1 
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Witlofsalade met gerookte kip en granaatappel 
 
Voor 2 personen 
Bereidingstijd: < 15 minuten 
 

 
  
Ingrediënten salade 
o 500 gram witlof (ongeveer 3 stronkjes) 
o 50 gram granaatappelpitje (is ongeveer een 1/2 granaatappel) 
o 150 gram gerookte kipfilet 
o 50 gram groene bladsla 
  
 
Ingrediënten dressing 
o 3 eetlepels olijfolie 
o 1 eetlepel azijn 
o 1 theelepel mosterd 
o 1 theelepel honing 
o snufje zout 
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Bereiding witlofsalade met gerookte kip en granaatappel 
1. Snij de onderkant van de witlofstronk en eventueel de harde kern uit 

de witlof. 
2. Snij de witlof vervolgens in dunne reepjes.  
3. Meng de witlof met de groene bladsla in een grote kom. 
4. Snij de gerookte kipfilet in kleine blokjes en meng deze samen met de 

granaatappelpitjes door de salade. 
5. Doe de ingrediënten voor de dressing in een potje, flink schudden en 

serveer deze apart bij de salade. 
 
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie (incl. dressing) 

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

328 20 3,6 18 15,5 4 2,2 
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Witlofsalade met wortel en sinaasappel 
 
Voor 2 personen 
Bereidingstijd: < 15 minuten 
  

 
  
Ingrediënten salade 
o 400 gram witlof = 2 flinke stronken 
o 1 grote winter wortel = ongeveer 200 gram geraspt 
o 1 sinaasappel 
o Handje rucola (optioneel) 
o 1 eetlepel pecannoten (of walnoten) 
o 25 gram roquefort of danishblue kaas  
 
Ingrediënten dressing 
o 50 ml magere yoghurt 
o 1 kleine eetlepel honing 
o 1 theelepel witte wijn azijn 
o Snufje zout 
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Bereiding witlofsalade met wortel en sinaasappel 
1. Snij de achterkant en de harde (bittere) kern van de witlof. Snij de rest 

in smalle reepjes. 
2. Rasp de winterwortel op een grove rasp. 
3. Neem een grote kom en mix de witlofreepjes met de wortel. 
4. Schil de sinaasappel en snij de partjes in kleine stukjes. 
5. Meng dit ook door de groenten samen met de rucola. 
6. Verbrokkel de kaas en verdeel dit samen  met de pecannoten. 

 
7. Meng alle ingrediënten van de dressing met elkaar en serveer deze 

apart. 
 
 
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

280 13,5 4 8 27 8 <0,5 
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Arakas laderos, een Grieks koolhydraatarm 

eenpansgerecht 
 
Voor 4 personen (als vegetarische maaltijd) 
Bereidingstijd  < 45 minuten 
  

 
 
Ingrediënten 
o 500 gram doperwten (diepvries. Als je vers gebruikt de bereidingstijd 

iets aanpassen. Gebruik geen blik/pot want deze doperwten zijn al 
gekookt en heel zacht). 

o 2 uien 
o 2 a 3 wortelen (ongeveer 500 gram) 
o 25 ml olijfolie (= 3 eetlepels) 
o 450 gram knolselderij 
o 3 eetlepels verse dille 
o 100 ml warm water 
o 1 theelepel zout 
o Snufje peper 
o 1 klein blikje tomatenpuree (70 gram) 
o 1 blik tomatenblokjes 
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Bereiding arakas laderos 
1. Snij de uien in kleine stukjes en de wortelen + knolselderij in blokjes. 
2. Verwarm de olijfolie in een hapjespan (of andere grote pan) en laat de 

ui op halfhoog vuur glazig worden.  
3. Voeg dan de wortelen en knolselderij blokjes toe. 
4. Laat dit alles ongeveer 2 minuten rustig aanbakken  
5. Roer vervolgens het blikje tomatenpuree  er door zodat de puree kan 

"ontzuren". 
6. Tenslotte 100 ml warm water, de tomatenblokjes, dille, zout en peper 

erbij.  
7. Deksel op de pan, vuur laag en alles rustig laten pruttelen voor 

ongeveer 15 minuten totdat de wortel- en knolselderijstukjes beetgaar 
zijn. 

8. Omdat de diepvriesdoperwten al beetgaar zijn hoeven deze als laatste 
pas in de pan. 

9. Laat het geheel nog even doorwarmen. 
 
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

317 7 1,1 13 41 17 <1 
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Bloemkoolnasi 
 
Voor 2 personen 
Bereidingstijd: < 20 minuten 
  

 
 
Ingrediënten 
o 1/2 bloemkool (ongeveer 400 gram “rijst”korrels) 
o 1 pak nasigroenten (ongeveer 450 gram) 
o 2 eetlepels zelfgemaakte nasikruiden (linkje erin zetten) of 1 zakje 

nasikruiden/nasimix 
o 100 gram kipfilet 
o 2 eetlepels olijfolie 
o Evt. zout/peper (als dit nog niet in de kruidenmix zit) 
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Bereiding bloemkoolnasi 
Rasp de bloemkool fijn in formaat rijstkorrel. Dit kan met de hand op een 
rasp maar als je een keukenmachine hebt, gebruik deze dan, binnen 30 
seconden klaar! 
In het nasipakket zit altijd een spaans pepertje, wil je de nasi pittig, snij 
deze dan heel fijn, of wil je t niet te pittig (zoals ik), gebruik dan de helft 
van het pepertje. 
  
Verwarm de olie in een grote wokpan. Wok de nasigroenten samen met de 
nasikruiden. Na ongeveer 3 minuten kan ook de bloemkoolrijst erbij. Alles 
goed doorroeren, nog een 5-7 minuten wokken op hoog vuur en klaar is je 
bloemkoolnasi. 
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

310 14 2,1 23 15,5 12,5 2,2 

 

  



16 
 

Bloemkoolrijst met gewokte groenten 
 
Voor 2 personen 
Bereidingstijd: ongeveer 20 minuten 
 

 
 
Ingrediënten 
o 1 paprika 
o 1 courgette 
o 250 gram snijbonen 
o 1/2 bloemkool (of 400 gram bloemkoolrijst) 
o 1/2 theelepel tijm 
o 1 eetlepel oregano 
o 1/2 theelepel rozemarijn 
o 1 teentje knoflook 
o Peper/zout naar behoefte 
o 3 eetlepels olijfolie 
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Bereiding bloemkoolrijst met gewokte groenten 
1. Snij de snijbonen in kleine stukjes van ongeveer 1/2 cm breed en kook  

deze in wat water beetgaar; dit duurt ongeveer 10 minuten. 
2. Snij de paprika en courgette in kleine blokjes en fruit deze in een 

hapjes pan aan in 2 eetlepels olijfolie 
3. Voeg de tijm, oregano, rozemarijn en uitgeperste knoflook toe. Laat 

alles op middelhoog vuur bakken totdat de groenten zachter en gaar 
zijn (of beetgaar als jij dit lekkerder vindt). 

4. Inmiddels zijn de snijbonen klaar, giet het water af en voeg de bonen 
bij de andere groenten. 

5. Rasp een 1/2 bloemkool in rijstkorrels. Dit kan d.m.v. een handrasp of 
met de keukenmachine. 

6. Verhit 1 eetlepels olijfolie in een andere pan en bak de bloemkool 
ongeveer 5 minuten op hoog vuur.  
Voordat je de bloemkool gaat bakken denk je waarschijnlijk "jee, dit is 
wel veel voor 2 personen", maar bloemkool bestaat net zoals vele 
anderen groenten voor een groot deel uit water en dit verdampt 
tijdens het bakken. 

7. Voeg eventueel nog wat peper en zout toe naar smaak.  
8. Doe de bloemkoolrijst in een kom en maak het af met een paar grote 

scheppen gewokte groenten 
 
 
Extra tips 
Heb je geen tijd? Vervang dan de paprika, courgette en snijbonen door een 
flinke zak (minimaal 400 gram) verse wokgroenten. 
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

304 21 3,1 8,5 15 10,5 1 
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Courgette wok met bloemkoolrijst en kipfilet 
 
Voor 2 personen 
Bereidingstijd < 20 minuten 
 

 
  
Ingrediënten 
o 2 courgettes  
o 1 ui 
o 1/2 bloemkool (ongeveer 400 gram bloemkoolrijst) 
o 1 theelepel tijm 
o 1 theelepel peterselie 
o 1/2 theelepel rozemarijn 
o 1/2 theelepel uienpoeder 
o 1 theelepel zout en peper naar behoefte 
o 3 eetlepels (olijf)olie voor het wokken 
o 100 gram kipfilet  
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Bereiding courgette wok met bloemkoolrijst 
1. Snij de kipfilet en courgettes in kleine blokjes en snipper de ui. 
2. Verwarm de olie in een wok of hapjespan en bak de kipfilet, courgette 

en ui-blokjes voor 5-7 minuten op hoog vuur. Voeg de kruiden en wat 
peper/zout toe. Blijf regelmatig roeren en wok totdat de kipfilet en 
courgettes gaar zijn. 

3. Maak ondertussen in een keukenmachine (of een grove rasp) de 
bloemkool fijn tot grootte rijstkorrels. 

4. Als de kipfilet en courgettes klaar zijn, haal je ze uit de pan en zet ze 
apart. 

5. Bak de bloemkoolrijst op hoog vuur totdat het wat bruin wordt, dit 
duurt meestal 4-6 minuten. 

6. Verdeel de maaltijd over 2 borden. 
  
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

335 17 3 7,5 29 8 1 
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Groentelasagne met kipgehakt 
 
Voor 4 personen 
Bereidingstijd 20 minuten + 45 minuten oventijd 
  

 
 
Ingrediënten  
o 1 grote courgette (of 2 kleinere) 
o 1 grote aubergine (of 2 kleinere) 
o 4 paprika's 
o 2 uien 
o 2 teentjes knoflook 
o 2 eetlepels olijfolie 
o 300 gram kipgehakt 
o 1 pak gezeefde tomaten 
o 3 eetlepels Italiaanse kruiden (of 1 eetlepel oregano, 1/2 eetlepel tijm, 

1/2 eetlepel rozemarijn, 1/2 eetlepel basilicum, 1/2 theelepel 
paprikapoeder en een snufje zout) 

o 1 eetlepel ricotta 
o 2 eetlepels skyr 
o 1/2 bol mozzarella 
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Bereiding groentelasagne 
1. Verwarm de oven voor op 220 graden. 
2. Snij de courgette en aubergine in dunne plakken (ongeveer 1/2 cm 

dik). 
3. Leg een stuk bakpapier op de bakplaat (je hebt er waarschijnlijk 2 

nodig) en verdeel hierover de courgette en aubergine plakken. 
4. Zet de bakplaten in de oven en laat de groenten rustig bakken (wat er 

gebeurt is dat vnl. het vocht verdwijnt uit de groenten). Dit duurt 
ongeveer 30 minuten. 

5. Snij ondertussen de paprika's, uien en knoflook fijn. 
6. Verwarm 2 eetlepels olijfolie in een hapjespan, bak de paprika's, uien 

en knoflook licht aan.  
7. Voeg het kipgehakt en Italiaanse kruiden hierbij en blijf al roerend dit 

rul bakken. 
8. Als de groenten redelijk zacht zijn (duurt ongeveer 10 minuten) dan 

kan het pak gezeefde tomaten erbij. 
9. Roer alles nog een keer goed door, laat het nog 5 minuten pruttelen 

en zet vervolgens het vuur uit. 
 Opbouwen ovenschotel 
1. Inmiddels zijn de aubergines en courgettes ook klaar dus het 

opbouwen van de ovenschotel kan beginnen 
2. Doe onderin de ovenschaal een HEEL DUN laagje tomatensaus (dit 

zorgt ervoor dat de aubergine niet blijft plakken aan de bodem). 
3. Hierop leg je de aubergines en daar bovenop de helft van de groenten-

tomatensaus. 
4. Mix de skyr en ricotta in een kopje en verdeel dit over de tomatensaus. 
5. Hierop leg je de courgettes en vervolgens de rest van de groenten-

tomatensaus.  
6. Maak het geheel af met kleine stukjes mozzarella. 
7. Zet de ovenschaal in de oven voor nog ongeveer 15-20 minuten om 

goed door te warmen en de kaas iets te laten smelten. 
Voedingswaarde per eenpersoons portie (exclusief groene salade). 

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

347 11 4 29 27 9 2,5 
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Kip met kerriesaus 
 
Voor: 4 Personen 
Bereidingstijd: ong. 30 minuten 
  

 
 
Ingrediënten 
o 400 gr kippendijen 
o 400 gr (diepvries) sperziebonen 
o 2 uien  
o 2 teentjes knoflook 
o 2 paprika's (neem de kleur/kleuren die jij t lekkerste vindt) 
o 300 ml kippenbouillon 
o 3 eetlepels bloem 
o 6 theelepels kerriepoeder 
o 2 eetlepels olijfolie 
o Paar chilivlokken 
o Evt wat zout als dit nog niet in de kerriepoedermix zit 
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Bereiding kip met kerriesaus 
1. Snij de uien, knoflookteentjes en paprika's in kleine blokjes. 
2. Kook 500 ml. water (in de waterkoker gaat dit het snelst) , doe dit in 

een beker of bakje en laat hierin 1 bouillonblokje oplossen. Laat dit 
rustig staan totdat je t nodig hebt. 

3. Kook de (diepvries)sperzieboontjes beetgaar. 
4. Snij de kippedijen in blokjes of reepjes en schep dit door de 

kerriepoeder en chilivlokken.  
5. Verwarm de olijfolie in een wok (of hapjespan) en bak de kipstukjes.  
6. Als de kipstukjes bruin zijn (maar nog niet gaar), haal ze dan uit de pan. 

Er blijft wat olie/vet over van het bakken van de kip en bak op 
middelhoog vuur hierin de uien/paprika/knoflook.  

7. Voeg na een paar minuten de 4 eetlepels bloem toe, roer goed en laat 
het een paar minuten meebakken. (bloem moet nl. ook even gaar 
worden anders krijgt je gerecht een wat vreemde bloemachtige-niet 
lekkere-smaak). De inhoud van de pan ziet er dan wat raar uit, een 
vreemde brij, laat je hierdoor niet ontmoedigen… dit komt weer goed 
!!! De al voorgebakken kipstukjes mogen weer terug in de pan. 

8. Voeg ong. 1/3 van de bouillon toe en roer dit goed door, door de 
bloem ontstaat er een saus. Goed roeren zodat alles mengt. Voeg 
vervolgens de rest van de bouillon toe. De sperzieboontjes zijn 
inmiddels ook gaar dus mogen bij de kip met kerriesaus. 

 
Lekker met wat bloemkoolrijst of courgetti spaghetti. 
  
Voedingswaarde per eenpersoons portie inclusief bloemkoolrijst of courgetti spaghetti (200 gram per 
persoon) 

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

294 8 1,6 31 19 9,7 <1 
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Kip met paprikasaus en bloemkoolrijst  
 
Voor 4 personen 
Bereidingstijd: 30 minuten 
 

 
  
Ingrediënten 
o 1 grote bloemkool (of 800 gram bloemkoolrijst) 
o 400 gr kippendijen 
o 3 paprika's (kleur laat ik aan jou over, kies welke jij 't lekkerste vind) 
o 2 uien 
o 2 teentje knoflook 
o 1 pak gezeefde tomaten 
o 3 eetlepels olijfolie 
o 2 eetlepel gyroskruiden 
o 0,5 eetlepel  gerookte paprikapoeder 
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Bereiding kip met paprikasaus en bloemkoolrijst 
1. Snij de kippendijen in smalle reepjes. Meng 1 eetlepel olijfolie met 1 

eetlepel gyroskruidenmix  en laat de kippendijen reepjes hier minimaal 
30 minuten in marineren.  

2. Snij de bloemkool in roosjes en rasp ze fijn tot een formaat rijstkorrel 
(of neem een keukenmachine - foodprocessor met snijmessen om de 
roosjes fijn te malen - binnen een paar seconden klaar). 

3. Laat een hapjespan heet worden en bak de gemarineerde kippendijen 
reepjes op hoog vuur kort aan. Je hoeft hier geen olijfolie bij te doen, 
dit zit al in de marinade. Haal ze uit de pan en zet ze even opzij. 

4. Snij met de foodprocessor (of met de hand) de paprika's en uien in 
kleine stukjes. 

5. Laat in een hapjespan 1 eetlepel olijfolie warm worden en bak de 
paprika's, uien en uitgeperste teentje knoflook op middelhoog vuur.  

6. Als de uien licht gekleurd zijn en de paprika's wat zacht zijn, voeg dan 
de gezeefde tomaten, 1 eetlepel gyroskruidenmix en 0,5 eetlepel 
gerookte paprikapoeder toe.  Laat de saus nog even pruttelen zodat 
het zurige van de tomatensaus een zachtere smaak krijgt. Voeg als 
laatste de gebakken kipreepjes toe.  

7. Verwarm in een wok (of hapjespan) 1 eetlepel olijfolie en bak op 
middelhoog vuur de bloemkoolrijst (duurt ongeveer 5 minuten). Het 
wordt niet bruin, maar wel wat zachter zodat je niet het gevoel hebt 
dat je rauwe bloemkool eet. 

 
Serveer de bloemkoolrijst met een grote schep paprikasaus met kip. 
   
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

316 10 1,9 30 20,5 10 1,3 
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Kip wok 
 
Voor 4 personen 
Bereidingstijd ongeveer 20 minuten 
  

 
 
Ingrediënten 
o 500 gram kipfilet 
o 250 gram champignons 
o 2 stengels prei (ongeveer 250 gram) 
o 3 eetlepels kipkruiden (zonder zout) 
o 1/2 theelepel zout 
o 2 eetlepels bakboter 
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Bereiding kip wok 
1. Snij de kipfilet in kleine blokjes en kruid deze met de kipkruiden. 
2. Snij de champignons in partjes en de prei in ringen. 
3. Verwarm de bakboter in een hapjespan en roerbak de stukjes kip op 

hoog vuur gaar. 
4. Haal deze vervolgens uit de pan en zet ze apart.  
5. Roerbak in de achtergebleven boter de champignons en prei.  
6. Zodra deze ook klaar zijn, kan de kip er weer bij. 
7. Serveer deze snelle maaltijd met 75 gram gemengde groene salade per 

persoon. 
  
Voedingswaarde per eenpersoons portie inclusief salade 

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

296 15 1,8 32 7,5 3,9 1,8 
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Koolhydraatarme lasagne 
 
Voor 6 personen  
Bereidingstijd 30 minuten + 30 minuten oventijd 
  

 
 
Ingrediënten 
o 1 flespompoen (dit is zonder schil en zonder zaadlijsten ongeveer 600 

gram) 
o 400 gram kipgehakt 
o 1 courgette (is ongeveer 220 gram) 
o 3 wortels (of 2 middelgrote winterpenen) (is ongeveer 280 gram) 
o 2 teentjes knoflook 
o 2 uien 
o 1 pak gezeefde tomaten 
o 2 eetlepels oregano 
o 1 eetlepel bascilium 
o 1/2 theelepel peper 
o 1 theelepel zout 
o 200 gram cottage cheese 
o 50 gram geraspte kaas 
o 4 eetlepels (olijf)olie 
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Bereiding koolhydraatarme lasagne 
1. Schil de flespompoen en haal de zaadlijsten er uit. 
2. Snij deze vervolgens met een mandoline of keukenmachine in hele 

dunne plakjes en zet dit apart. 
3. Rasp de wortels, courgette, uien en knoflook in grove stukjes op een 

mandoline of in de keukenmachine. 
4. Verwarm de olie in een hapjespan en bak de geraspte groenten (m.u.v. 

de pompoen) kort aan. 
5. Voeg vervolgens het kipgehakt, de kruiden en de gezeefde tomaten 

toe. 
6. Roer een aantal keren goed door (zodat het gehakt rul bakt in de 

groenten. 
7. Verwarm ondertussen de oven op 200 graden.  
8. Verdeel de helft van de pompoenschijfjes over de bodem van de 

ovenschaal. 
9. Spreid hier overheen de helft van het kipgehakt-groenten mengsel. 
10. Vervolgens weer een laag pompoenschijfjes en de rest van het 

kipgehakt-groenten mengsel. 
11. Verdeel tenslotte de cottagecheese over de lasagne en als laatste de 

geraspte kaas. 
12. Laat deze koolhydraatarme lasagne voor ongeveer 30 minuten garen 

in de oven. 
 
Extra tips 
Vries de extra porties in, zo heb je altijd een koolhydraatarme maaltijd op 
voorraad. 
Serveer deze koolhydraatarme lasagne samen met een simpele groene 
salade en wat klein gesneden cherrytomaatjes (geen dressing!). 
  
Voedingswaarde per eenpersoons portie (exclusief salade) 

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

259 9 3,6 25 15 5,4 1,2 
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Koolhydraatarme zuurkoolschotel met kipfilet 
 
Voor 4 personen 
Bereidingstijd: ongeveer 45 minuten 
 

 
  
Ingrediënten 
o 500 gram zuurkool 
o 1 knolselderij van ongeveer 1 kilo 
o 500 gram kipfilet (of kippedijen) 
o 1 flinke eetlepel baharat specerijen 
o 2 eetlepels bakboter 
o 4 eetlepels geraspte kaas 
o Eventueel nog wat peper en zout 
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Bereiding koolhydraatarme zuurkoolschotel met kipfilet 
1. Snij de knolselderij in plakken, schil deze en snij vervolgens de plakken 

in blokjes van ongeveer 2x2 cm. 
2. Doe de knolselderijblokjes samen met de zuurkool in een grote pan.  
3. Voeg een snufje zout en water toe totdat alles net onder water staat. 
4. Laat dit rustig koken voor ongeveer 25 minuten, zodra de knolselderij 

zacht is dan is het klaar. 
5. Snij ondertussen de kipfilet in kleine blokjes en kruid deze met de 

baharat kruiden. 
6. Verwarm de bakboter in een pan en bak de kipfilet rondom aan.  
7. Ondertussen is ook de zuurkool/knolselderij klaar, giet het vocht weg 

en stamp met een stamppotstamper de groenten, voeg eventueel nog 
wat peper en zout toe. 

8. Verwarm de oven voor op 200 graden.  
9. Doe de kipfilet in een ovenschaal en hier bovenop de 

zuurkoolstamppot. 
10. Maak het af met de geraspte kaas en laat deze ovenschotel voor 

ongeveer 10 minuten doorwarmen en bruin worden in de oven. 
11. (natuurlijk kun je de ovenschotel ook vooraf maken, zorg er dan wel 

voor dat je deze schotel langer opwarmt in de oven - eventueel eerst 
afgedekt met een stukje aluminiumfolie). 

  
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

320 10 3,3 37,5 12 15 3,2 
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Spinazie gewokt met Mediterrane smaken 
 
Voor 2 personen 
Bereidingstijd : < 10 minuten 
  

 
 
Ingrediënten 
o 400 gram gewassen spinazie 
o 15 gram gedroogde tomaatjes 
o 1 ui 
o 1/2 Spaans pepertje 
o Rasp van 1 citroen 
o 2 eetlepels olijfolie 
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Bereiding spinazie gewokt met Mediterrane smaken 
1. Snij de ui fijn en het Spaanse pepertje heel erg fijn. 
2. Verwarm de olijfolie in een grote wok en bak de ui + Spaans pepertje 

op halfhoog vuur licht aan. 
3. Voeg telkens een flinke hand spinazie toe en zodra deze geslonken is, 

weer een nieuwe hand. 
4. Snij ondertussen de gedroogde tomaatjes in kleine stukjes en voeg op 

het laatst samen met de citroenrasp toe. 
 
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

192 11,5 1,7 8,3 10 6,4 0,5 
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Vegetarische bolognese 
 
Voor 8 personen 
Bereidingstijd < 30 minuten 
 

 
 
Ingrediënten 
o 2 a 3 grote uien 
o 3 paprika's  
o 4 winterwortels (ongeveer 750 gram) 
o 1 courgette (ongeveer 225 gram) 
o 2 teentjes knoflook 
o 1 blikje tomatenpuree (70 gram) 
o 1 blik tomatenstukjes 
o 1 pak (500 ml) gezeefde tomaten 
o 3 eetlepels gedroogde oregano 
o 1/2 eetlepel gedroogde rozemarijn 
o 1/2 eetlepel gedroogde tijm 
o 1/2 eetlepel zout 
o 1/4 eetlepel peper 
o 6 eetlepels olijfolie 
o 8 courgettes (of 4 pakken spaghetti courgetti). 
o 16 eetlepels Parmezaanse kaas   
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Bereiding vegetarische bolognese 
1. Snij de uien, paprika's en courgette in hele kleine blokjes (alternatief is 

met de keukenmachine, dunne schijfjes / of raspen). 
2. Rasp de wortel fijn (niet in blokjes, want dan duurt het garen te lang). 
3. Verwarm de olijfolie in een hapjespan en bak de groenten samen met 

de uitgeknepen knoflook kort aan. 
4. Voeg de tomatenpuree toe en laat alles op halfhoog vuur garen. 
5. Als de groenten wat zachter zijn voeg dan de tomatenstukjes, 

gezeefde tomaten en de kruiden toe. 
6. Zet het vuur laag, deksel op de pan en laat de vegetarische bolognese 

garen (duurt ongeveer 10-15 minuten). 
7. Snij de courgettes d.m.v. een lintensnijder in dunne slierten (of koop 

een pak courgette spaghetti) en bak deze in 2 eetlepels olijfolie kort 
aan.  

8. Schep op ieder bord wat courgetti spaghetti, hierop 2 flinke scheppen 
vegetarische bolognese en 2 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas. 

 
Extra tips 
Laat de bolognese saus afkoelen en verpak dit in 1 (of 2 persoons) porties. 
De saus leent zich uitstekend om in te vriezer. Zorg er wel voor dat je 
iedere keer verse courgetti spaghetti maakt.  
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  (inclusief courgetti spaghetti en kaas) 

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

312 13,5 4,5 15,5 27,5 8,5 1,4 
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Vegetarisch stoofpotje 
 
Voor: 4 personen 
Bereidingstijd: ongeveer 40 minuten   
 

 
  
Ingrediënten 
o 400 gram kastanjechampignons 
o 2 prei 
o 2 winterwortel 
o 3 teentjes knoflook 
o 150 gram gedroogde linzen  
o 1 klein blikje tomatenpuree 
o 300 ml groentebouillon (van 1 bouillonblokje) 
o 2 laurierbladeren 
o 1 eetlepel gedroogde tijm 
o 1 theelepel zout  
o Peper naar behoefte 
o 3 eetlepels olijfolie 
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Bereiding vegetarisch stoofpotje 
1. Laat de gedroogde linzen ongeveer 30 minuten in een pan met koud 

water wellen (ze worden zo wat zachter en zijn sneller gaar met 
koken). 

2. Snij de wortel in stukken (stukken van ongeveer 1/2 cm zijn prima) en 
snij de prei in ringen, ook ongeveer 1/2 cm.  

3. Zet een grote pan met bij voorkeur dikke bodem op het vuur en laat de 
olijfolie warm worden. 

4. Bak de wortel, prei, en de fijngesneden knoflook rustig aan. 
5. Snij ondertussen de kastanjechampignons in 2-en of 4-en en voeg deze 

ook toe. 
6. De tomatenpuree kan er nu ook bij.  
7. Voeg de laurierbladeren, tijm en tenslotte de groentebouillon bij het 

groentemengsel. 
8. Deksel op de pan en laat dit heerlijke stoofpotje op laag vuur ongeveer 

10 minuten pruttelen. 
9. Haal ondertussen de nog rauwe maar wel gewelde linzen uit het 

water. Voeg deze na 10 minuten bij de andere groenten. 
10. Deksel weer op de pan en laat alles nog rustig 5 a 10 minuten door 

pruttelen totdat ook de linzen gaar zijn. 
11. Maak eventueel nog verder op smaak met wat zout en peper. 
12. Vergeet niet voor het serveren de laurierbladeren eruit te halen. 
 

Voedingswaarde per eenpersoons portie. 

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

243 9 1,4 12 23 11,5 1,4 
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Vis met gyroskruiden 
 
Voor 2 personen 
Bereidingstijd < 10 minuten 
 

 
 
  
Ingrediënten 
o 300 gram kabeljauw 
o 2 eetlepels gyroskruiden 
o 1 eetlepel olijfolie 
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Bereiding vis met gyroskruiden 
1. Smeer de vis in met de olijfolie en de gyroskruiden. 
2. Verwarm de BBQ (of grillpan) totdat deze flink warm is en bak de vis in 

ongeveer 6-8 minuten rondom. 
3. Tijd is een indicatie, uiteraard is dit helemaal afhankelijk van de dikte 

van het stuk vis. 
 
Extra tips 
Combineer deze gegrilde vis met een gewokte spinazie Mediterrane stijl. 
 
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

220 11,5 2,4 31 2,2 0,3 1,9 
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Gevulde paprikasoep 
 
Voor 4 kommen 
Bereidingstijd 20-25 minuten 
  

 
 
Ingrediënten 
o 3 paprika's (zelf gebruik ik alleen de rode/gele/oranje) 
o 2 uien 
o 2 teentjes knoflook 
o 800 ml groentebouillon (van 2 blokjes) 
o 400 gram gesneden soepgroenten  
o 3 eetlepels olijfolie 
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Bereiding gevulde paprikasoep 
1. Snij de paprika's en uien in stukken. 
2. Verwarm de olijfolie in een pan (b.v.k. met dikke bodem) en fruit de 

uien en knoflook licht aan.  
3. Voeg vervolgens de paprika's toe.  
4. Roer dit even door en schenk de groentebouillon erbij. 
5. Deksel op de pan en laat alles op laag vuur voor 10 minuten pruttelen. 
6. De paprika's zijn nu mooi zacht en met behulp van een staafmixer 

maak je er een gladde soep van. 
7. Voeg tenslotte de gesneden soepgroenten toe, laat alles nog ongeveer 

5 minuten pruttelen totdat de soepgroenten beetgaar zijn. 
 

 
Extra tips 
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

155 8,6 1,5 3 13 8 2,2 
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Wilde paddenstoelen soep 
 
Voor 4 flinke borden 
Bereidingstijd < 30 minuten 
  

 
 
Ingrediënten 
o 15 gram gedroogde paddenstoelen 
o 400 gram verse gemengde paddenstoelen 
o 2 prei 
o 1 teentje knoflook 
o 1,2 liter bouillon 
o 1 theelepel gedroogde tijm 
o 4 eetlepels olijfolie 
o 100 ml light kookroom 
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Bereiding wilde paddenstoelensoep  
1. Kook een klein kopje water en giet dit over de gedroogde 

paddenstoelen, zet dit apart. 
2. Snij de paddenstoelen in stukjes, de prei in ringen en de knoflook in 

hele kleine stukjes. 
3. Verwarm de olijfolie en smoor de 2/3 van de verse  paddenstoelen, de 

gedroogde paddenstoelen, prei en knoflook op laag vuur voor 
ongeveer 5 minuten. 

4. Voeg de gedroogde tijm en bouillon toe (2 blokjes en 1,2 liter heet 
water), doe de deksel op de pan en laat de soep voor ongeveer 10 
minuten rustig koken. 

5. Pureer de soep met een staafmixer en voeg als de soep glad is de 
laatste paddenstoelen toe en laat de soep voor ongeveer 10 minuten 
verder pruttelen. 

6. Indien nodig voeg je nog wat peper en zout toe. 
7. Roer vlak voor het opdienen de kookroom toe. 
 
 
Voedingswaarde per eenpersoons portie  

Energie 
(kcal) 

Vet 
(g) 

Verzadigd vet 
(g) 

Eiwit 
(g) 

Koolhydraten 
(g) 

Vezels 
(g) 

Zout 
(g) 

155 12,5 3 4,5 4,5 3,3 <1 
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Op zoek naar nog meer inspiratie voor 

Mediterrane en/of koolhydraatarme 

gerechten? 

Kijk dan eens op: 

www.claudiaskeuken.nl 

 

 

 

 

 

 

 
Alle recepten zijn eigendom van Claudia’s Keuken (zusterbedrijf van Balans Soma).  

Niets van deze gerechten noch de foto’s mogen zonder toestemming voor (semi-)commerciële 

doeleinden gebruikt worden. 

 

http://www.claudiaskeuken.nl/

