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INHOUD

Ontbijt
+ Frambozen smoothie
+ Kokosyoghurt met frambozen en munt
+ Overnight oats met mango
+ Pannenkoekjes
+ Blauwe bessen smoothie

Lunch
+ Broccolisoep
+ Broodje met rode bieten humus
+ Quinoa salade
+ Gamba salade
+ Hartige pannenkoek

Diner
+ Vegan macaroni and cheese
+ Volkoren rijst met kipblokjes
+ Courgette spaghetti met rivierkreeftjes in romige saus
+ Linzenburger met zoete aardappelfriet
+ Gevulde rode paprika
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ONTBIJT

Benodigdheden: blender, 
2 grote glazen
Bereidingstijd: 5 minuten 

Ingrediënten
+ 400 ml ongezoete amandel-
   melk
+ 2 medjouldadels, ontpit
+ 100 gram frambozen
+ 75 gram havermout
+ 1 voorgekookte biologische 
    rode biet

Bereiding 
1. Doe alle ingrediënten in de blender en begin met de 
    melk.
2. Mix alles goed door elkaar.
3. Giet de smoothie in de glazen.

Frambozen smoothie (2 smoothies)

Benodigdheden: kommetje
Bereidingstijd: 5 minuten

Ingrediënten
+ 200 ml kokosyoghurt
+ 50 gram verse frambozen
+ handje walnoten, in kleine 
   stukjes
+ el hennepzaad
Optioneel: 2 muntblaadjes

Bereiding 
Doe de yoghurt, frambozen, hennepzaad en walnootstuk-
jes in een schaaltje en strooi de gescheurde muntblaadjes 
eroverheen.

Kokosyoghurt met frambozen en munt (1 persoon)
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ONTBIJT

Benodigdheden: kommetje
Bereidingstijd: 5 minuten
Koelkast tijd: 20 minuten

Ingrediënten
+ 150 ml kokosmelk
+ 4 el havermout
+ ½ banaan
+ snufje zout
+ 6 blokjes (bevroren) mango
+ el chiazaad
+ 2 eieren
+ kokosyoghurt
+ blauwe bessen
+ 1 lepeltje kaneel

Bereiding 
1. Prak de banaan in een kommetje tot moes. Doe de ha-
    vermout, zout en chiazaad, bij de banaan.
2. Roer het allemaal goed door elkaar en giet de melk er 
    overheen. Roer het nogmaals goed door elkaar en zet 
    het voor 20 minuten in de koelkast.
3. Garneer de overnight oats met (bevroren) mango.

Overnightoats met mango (1 persoon)

Benodigdheden: kom, garde, 
koekenpan
Bereidingstijd: 60 minuten

Ingrediënten
+ 1 kleine banaan
+ 75 gram spelt- of boekweit-
    meel
+ 100 ml amandelmelk
+ 2 eieren
+ snufje zout
+ klontje kokosolie
Optioneele: blauwe bessen, 
aardbeien, ahornsiroop en/of 
kokossnippers als garnering

Bereiding 
1. Prak de banaan tot moes en doe het in een kom. Kluts 
    de eieren en een snufje zout door de banaan.
2. Voeg de melk en meel toe en mix het met een garde tot 
    een egaal beslag.
3. Verwarm de koekenpan met een klontje kokosolie en    
    bak 4 pannenkoeken mooi bruin.

Pannenkoekjes (4 stuks)
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ONTBIJT

Benodigdheden: blender of  
staafmixer
Bereidingstijd: 5 minuten

Ingrediënten
+ 50 gram blauwe bessen
+ 2 el havermout
+ 200 ml ongezoete kokos- of 
   havermelk
+ snufje kaneel
+ 1 el chia zaad
+ kwart van een voorgekookte 
   biologische rode biet

Bereiding 
Mix alle ingrediënten in de blender tot een heerlijke 
smoothie.

Blauwe bessen smoothie (1 persoon)
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LUNCH

Benodigdheden: grote pan, 
blender of staafmixer
Bereidingstijd: 15 minuten 

Ingrediënten
+ 500 gram broccoli, 
   fijn gesneden 
+ 2 middelgrote zoete aard-
   appelen, in kleine blokjes
+ 1 el paprikapoeder
+ 1 tl kerriepoeder
+ 1 tl Himalaya zout
+ 1 tl peper
+ 2 teentjes knoflook
+ 1 liter water
+ 1 ui
+ el kokosolie
+ 250 ml (haver)room

Bereiding 
1. Verwarm een grote pan met een lepel kokosolie.
2. Snijd de ui en knoflook fijn en bak ze kort aan in de pan. 
    Voeg de paprikapoeder en zout eraan toe.
3. Voeg vervolgens de gesneden broccoli en zoete aardap-
    pelen toe aan de pan. En giet het water erbij. De broc-
    coli en aardappelen moeten net onder water staan.
4. Laat de groenten nu, met de deksel op de pan, zachtjes 
    gaar koken. Na ongeveer 10 minuten prik je in de groen-
    ten om te controleren of ze gaar zijn.
5. Als dat zo is dan doe je het vuur uit. Pureer de soep in 
    de blender of met een staafmixer. Zodra het een egale 
    soep is doe je de haverroom erbij om het nog romiger te 
    maken.

Broccoli soep (4 personen)



8RECEPTEN HAPPY HORMONEN CHALLENGE

Benodigdheden: blender, 
kommetje
Bereidingstijd: 5 minuten 

Ingrediënten
+ 1 voorgekookte rode biet
+ 275 gram uitgelekte kikker-
   erwten
+ 2 el tahini
+ 1 teentje knoflook
+ 1 tl paprikapoeder
+ ½ tl komijn
+ ½ tl ras el hanout kruiden
+ Sap van een halve citroen
+ Snufje zout en peper
+ 6 glutenvrije / spelt broodjes

Bereiding 
1. Doe alle ingrediënten in de blender en mix het tot een 
     egaal geheel.
2. Smeer de hummus rijkelijk op de speltstokbroodjes
3. Garneer eventueel met rucola, granaatappelpitjes en 
    een paar plakjes ei.

Broodje met rode bieten hummus (6 broodjes)

LUNCH
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LUNCH

Benodigdheden: diep bord of 
meeneem bakje, steelpannetje 
Bereidingstijd: 20 minuten 

Ingrediënten
+ 75 gram gekookte quinoa
+ handvol verse spinazie
+ handvol rucola
+ handje veldsla
+ el pompoenpitten
+ 4 walnoten
+ ½ puntpaprika, in blokjes
+ 8 halve snoeptomaatjes
+ ¼ appel, in blokjes
+ sap van halve sinaasappel
+ paar druppeltjes olijfolie
+ snufje zout en peper

Bereiding 
1. Doe als eerste de sla, rucola en spinazie in het bord.
2. Leg de paprika, appel en tomaat blokjes er boven op.
3. Strooi zout, peper, sap van de sinaasappel, olijfolie, de 
     walnoten en pompoenpitten overheen. Roer alles goed 
     door elkaar.

Quinoa salade (1 persoon)
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LUNCH

Benodigdheden: diep bord, 
koekenpan, klein kommetje
Bereidingstijd: 10 minuten 

Ingrediënten
+ 50 gram gamba’s
+ 100 gram ijsbergsla
+ 1/8 rode kool, in reepjes
+ 1 lente ui, in reepjes
+ 5 kleine trostomaatjes  
   (gehalveerd)
+ ½ gele paprika, in reepjes
+ el croutons of 5 walnoten, in 
    kleine stukjes gehakt
+ 2 handjes rucola
+ 2 eetlepels tahini
+ scheutje olijfolie
+ sap van een halve citroen
+ scheutje ahornsiroop
+ snufje zout en peper
+ el hummus

Bereiding 
1. Doe de rucola, rode kool, sla paprika, lente ui en tros-
    tomaatjes in een diep bord.
2. In een klein kommetje roer je de tahini, ahornsiroop, 
    olijfolie, hummus, citroensap, snufje zout en peper goed 
    doorelkaar.
3. Besprenkel de salade met tahini dressing en de stukjes 
    walnoot.
4. Verwarm de koekenpan met een klontje kokosolie. Bak 
    de gamba’s met een snufje zout, peper en paprikapoe-
    der in 5 minuten bruin. Leg de gamba’s op de salade.

Gamba salade (1 persoon)
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Benodigdheden: kommetje, 
koekenpan
Bereidingstijd: 20 minuten 

Ingrediënten
+ 5 eetlepels boekweitmeel
+ snufje zout
+ 1 ei
+ 4 el ongezoete amandel-
   melk
+ klontje kokosolie

Bereiding 
1. Mix in een kommetje de boekweitmeel met een snufje 
    Himalaya zout, ei en ongezoete amandelmelk.
2. Verwarm de koekenpan met een klontje kokosolie en 
    giet het beslag erin. Als de pannenkoek aan beide kan-
    ten mooi bruin is beleg naar wens met bijvoorbeeld: 
    pesto, handje verse spinazie, wat rucola blaadjes en een
    paar stukje gerookte makreel.

Hartige pannenkoek (1 persoon)

LUNCH
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DINER

Benodigdheden: grote pan, 
maatbeker, blender of staaf-
mixer, 4 diepe borden
Bereidingstijd: 30 minuten 

Ingrediënten
+ 400 gram volkoren / gluten-
   vrije macaroni, gekookt
+ 1 bloemkool, in roosjes
+ 3 medium (zoete) aard-
   appelen met schil, in blokjes 
+ 3 wortels, in blokjes
+ 1 medium ui, in blokjes
+ 300 ml kookvocht van de 
   groenten
+ 150 gram ongebrande en 
   ongezouten cashewnoten 
   (30 minuten geweekt in lauw
   warm water)
+ 60 ml kokosmelk
+ 2 el geraspte (vegan) kaas
+ 1 el citroensap
+ ½ tl zout
+ ½ tl nootmuskaat
+ ½ paprika poeder

Bereiding 
1. Doe de aardappelen, wortels, ui en bloemkool in een 
    pan met 2 liter water. Laat het koken totdat alles gaar is. 
    Giet de groenten af en vang 300 ml kookvocht op in een 
    maatbeker.
2. Doe alle ingrediënten, behalve de macaroni, in de blen-
    der en mix het tot een egale kaassaus. Of in een grote 
    kom waardoor je het allemaal met de staafmixer tot een 
    egale saus kan mixen.
3. Schep de macaroni in diepe borden en schep 2 grote 
    opscheplepels kaassaus er overheen. Bestrooi eventueel 
    met nog een beetje nootmuskaat.

Tip: Heb je teveel kaassaus over? Verdeel het dan in kleine 
porties en vries het in.

Vegan macaroni and cheese (4 personen)
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DINER

Benodigdheden: hapjespan, 
steelpannetje
Bereidingstijd: 20 minuten 

Ingrediënten
+ 200 gram kipblokjes
+ 250 gram zilvervliesrijst
+ 1 puntpaprika, in blokjes
+ 1 courgette, in blokjes
+ ½ aubergine, in blokjes
+ 1 tl Ras el Hanout
+ 1 tl zout
+ 1 tl paprikapoeder
+ 1 ui, gesnipperd
+ 2 takjes verse koriander
+ 1 tl kokosolie

Bereiding 
1. Verhit de pan met kokosolie en bak de gesnipperde uien 
    met de kruiden glazig.
2. Voeg de kipblokjes toe aan de pan en bak ze 5 minuten 
    mee.
3. Voeg vervolgens de courgette, paprika en aubergine toe 
    en bak het geheel 10 minuten met de deksel op de pan. 
4. Kook ondertussen de zilvervliesrijst zoals op de verpak-
    king vermeld staat
5. Schep de gekookte rijst bij het groente/kip mengsel. 
    Roer alles goed door elkaar en verwarm het geheel nog 
    5 minuten
6. Garneer met een paar blaadjes peterselie.

Volkoren rijst met kipblokjes (2 personen)
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Benodigdheden: koekenpan,
keukenmachine
Bereidingstijd: 10 minuten 

+ ½ rijpe avocado
+ 8 verse basilicum blaadjes
+ ½ teentje knoflook
+ 1 el citroensap
+ 1 el olijfolie
+ snufje zout en peper
+ 1 el geroosterde pijnboom-
    pitten
+ 50 gram rucola
+ 50 gram verse spinazie
+ 1 bak courgette spaghetti, 
    400 gram
+ 150 gram rivierkreeftjes
+ 1 tl kokosolie

Bereiding 
1. Verwarm de pan met kokosolie, een snufje zout, peper 
    en paprikapoeder.
2. Voeg vervolgens de courgette spaghetti toe aan de pan 
    en bak het 3 minuten mee.
3. Doe alle bovenstaande ingrediënten, behalve de pijn-
    boompitten, rivierkreeftjes en rucola, in de keukenmachi-
    ne en mix het tot een gladde saus.
4. Verdeel de rucola over 2 borden en leg de courgette 
    spaghetti er boven op. Leg de saus op de spaghetti en 
    garneer het met rivierkreeftjes en pijnboompitten

Courgette spaghetti met rivierkreeftjes in romige
saus (2 personen)

DINER
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DINER

Benodigdheden: bakpapier, 
steelpannetje, keukenmachine, 
koekenpan
Bereidingstijd: 20 minuten 

Ingrediënten
Voor de friet:
+ 2 grote zoete aardappelen, 
   gesneden als friet met schil
+ snufje zout, paprikapoeder
+ klontje kokosolie, gesmolten

Voor de burgers:
+ 200 gram linzen
+ 1 kleine rode ui
+ 50 gram havermout
+ snufje peper en Himalaya 
    zout
+ 1 tl kurkuma
+ 1 tl paprika poeder
+ 1 tl komijn
+ klontje kokosolie

Bereiding 
1. Verwarm de oven op 180 graden.
2. Leg de friet op de met bakpapier bekleedde bakplaat en 
    strooi er zout, paprikapoeder en de gesmolten kokosolie 
    overheen. Laat de friet in 45 minuten mooi bruin bakken 
    (roer het af en toe door elkaar)
3. Doe de linzen in een steelpannetje en kook ze binnen 10 
    minuten gaar. 
4. Giet de linzen af en doe ze, samen met alle ingrediënten 
   in de keukenmachine  en mix het tot een glad beslag.
5. Verwarm een klontje kokosolie in een koekenpan. Schep 
    met een lepel het deeg uit de kom. 1 lepel is 1 burgers. 
    Druk met de achterkant van de lepel de burger plat tot 1 
    cm. Lukt het niet met een lepel? Doe het dan met je 
    hand. Maak een mooie burger en leg het vervolgens
    in de pan.
6. Serveer het eventueel met tomaatjes, komkommer en 
    lente ui

TIP: Met dit beslag kun je 6-8 burgers maken. Is dat teveel? 
Vries de ongebakken burgers in  en bak ze op een  ander 
moment voor lunch of diner.

Linzenburger met zoete aardappelfriet
 (4 personen)
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DINER

Benodigdheden: koekenpan
Bereidingstijd: 15 minuten 
Oventijd: 10 minuten

Ingrediënten
+ 1 tl paprika poeder
+ 1 tl kerriepoeder
+ ½ tl Himalaya zout
+ 1 tl kurkuma
+ 1 ui
+ 1 teentje knoflook
+ 2 tomaten
+ 200 gram champignons
+ 2 rode paprika’s 
+ 1 stengel bleekselderij
+ 150 gram kidney bonen
+ 1 zoete aardappel
+ klontje kokosolie

Bereiding 
1. Verwarm de oven op 180 graden.
2. Bak in een koekenpan als eerste de kruiden voor 2 
    minuten aan in een klontje kokosolie.
3. Snijd alle groente en knoflook (behalve de paprika) heel 
    fijn en doe ze in de pan. Voeg een scheutje water toe en 
    laat de groenten in 5 minuten gaar worden.
4. Spoel de kidneybonen af en voeg ze toe aan het groen-
    temengsel.  Verwijder het steeltje van de paprika’s door 
    overdwars zodat je een deksel krijgt.
5. Maak de paprika’s van binnen schoon en vul ze met 
    groentemengsel. 
6. Zet ze voor 10 minuten in de oven.
7. Verdeel het overige groentemengsel over 2 borden.

Gevulde rode paprika (2 personen)
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