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MAANDMENU

E E N  M A A N D  L A N G  R E C E P T E N  V O O R

H E T  O N T B I J T ,  L U N C H  E N

A V O N D E T E N

B E L L E  H E A L T H

Let op dit is ter inspiratie voor de hoofd eetmomenten, dit is dus
geen kant en klaar weekmenu, de tussendoortjes missen. Voor een

gezond eetptroon zul je dus nog wel wat toe moeten voegen.



Neem als basis 150 g havermoutvlokken. Meng dit met 150 g

gehakte noten (hazelnoten, amandelen, walnoten), 25 g

sesamzaad, 25 g lijnzaad en 50 g zonnebloempitten. 

Verwarm 2 el kokosolie en los hier 4 el honing in op. Schep dit

mengsel samen met 1 el kaneel door het noten-zaden-havermout

mengsel. 

Verwarm de oven voor op 170 °Celsius. Spreid het mengsel uit

op een bakplaat die je met bakpapier hebt bekleed. Rooster het

mengsel ongeveer 15 minuten in de oven. Wel goed in de gaten

houden dat het niet te bruin kleurt. 

Haal het mengsel uit de oven en laat het afkoelen. Meng er dan

200 g gedroogd fruit (cranberry's, rozijnen, stukjes abrikozen,

dadels, stukjes vijg) door en eventueel een handje kokosvlokken.

Doe alles in een grote goed afsluitbare pot en klaar is jouw

eigen persoonlijke granola. 

 

 Basis
granola

Ingrediënten

- 150 gr havermout

- 150 gr gehakte noten

- 25 gr sesamzaad

- 25 gr lijnzaad

- 50 gr zonnebloempitten

- 2 el kokosolie

- 4 el honing

- 1 el kaneel

 

10 porties



Beleg 2 sneetjes brood met sla, alfalfa, rosbief en kappertjes.

Sprenkel de olijfolie erover en bestrooi de broodjes met

(versgemalen) peper. Dek af met de andere sneetjes brood.

 

 Sandwich
met

carpaccio

Ingrediënten

- 4 sneetjes volkorenbrood

- enkele blaadjes sla

- 100 gram alfalfa

- 200 gram rosbief of

dungesneden ossenhaas

- 2 eetlepels kappertjes

- 2 eetlepels olijfolie

= peper

2 porties



Kook de rijst volgens verpakking, kook in een andere pan het ei en zet een pan

met 1 liter water op het vuu. Was de groente en snijd deze. Houd ze wel

gescheiden, rasp de gember en pers de knoflook. 

Doe dan de helft van de gember en de helft van de knoflook in een aparte bak

waar je de kipblokjes in gaat marineren. Houd de rest apart. Voeg 1/4 el

ketjap en 1 el olijfolie toe aan je gember en knoflook. Voeg je blokjes kip toe

en schep deze goed om zodat alle blokjes gemarineerd zijn. Laat deze lekker

staan want die ga je als laatste bakken.

Wanneer het water kookt ga je de haricots verts blancheren, ongeveer 5

minuten koken. Dan schep je ze uit de pan en spoel je ze gelijk af met koud

water.De spitskool kook je 2 minuten en deze giet je af en spoel je direct met

koud water .Neem nu een groot bord waar je al je groeten en je ei op kunt

leggen. 

Nu ga je de pindasaus maken. Fruit de ui en de overgebleven knoflook en

gember. Blus dit af met water. Zet het vuur zachter en voeg de pindakaas en

de kokosmelk toe. Roer dit goed door tot het een egale saus wordt en breng

op smaak met de sambal en ketjap. De saus mag niet koken dus zet het vuur

laag.Rijg je kip aan een stokje (of niet) en gril deze tot dat die gaar is.Pak je

bord met groenten en ei, giet je saus hier op. Leg de saté ernaast. Verkruimel

een stukje cassave chips en  strooi erover.

 

Gado gado
sate

Ingrediënten

- 50 gram spitskool in reepjes 

-  50 gram haricots verts doormidden

- 15 gram taugé 

- 40 gram komkommer over de lengte in dunne plakjes 

- 1 kipfilet in blokjes snijden

- 1/2 el gember of gember siroop

-  1 cm raspen of paar druppels siroop

- 1 teen knoflook geperst

- 1/4 ui fijne blokjes snijden

- 1 tl sambal

- 1/2 el pindakaas

- 20 ml water

- 40 ml kokosmelk

- 1 el olijfolie

- 1/2 el ketjap 2 keer 1/4 el

- 1 ei

- 200 gram zilvervliesrijst

- cascave

2 porties



Verwarm 200 ml halfvolle melk, strooi daar 5 el havermout in en

kook tot de pap dik wordt. Meng er 3 verse abrikozen in stukjes

en 1 el gehakte hazelnoten door 

 

Havermout
pap

Ingrediënten

- 5 el havermout

- 200 ml melk

- 3 verse abrikozen

- 1 el  gehakte hazelnoten

 1 persoon



Snij de watermeloen in plakken, verwijder de schil en snij het

vruchtvlees in blokjes. Maak de komkommer schoon en snij de

komkommer in ongeveer even grote blokjes als de meloen. Snij de

bosui in ringetjes. Meng de watermeloen met komkommer en bosui.

Verkruimel de feta. 

Roosteer de zonnebloempitten even in een droge koekenpan. Klop

een dressing van de olijfolie met de balsamicoazijn. Meng de

veldsla voorzichtig door de salade. Besprenkel met de dressing.

Strooi de zaden en de feta erover en garneer met wat munt. 

Direct serveren.

 

Watermeloen
salade met feta

Ingrediënten

- kwart watermeloen

- ½ komkommer 

- 2 bosuitjes

- 150 gram feta

- 2 el zonnebloempitten

- 2 el olijfolie

- 1 el balsamicoazijn 

- 2 handen veldsla

- verse munt

 

2 personen



Bereid de aardappelpuree volgens eigen recept.

 Meng er 2 geperste teentjes knoflook en 0,5 el kerriepoeder

door.Verdeel de krop ijsbergsla in vieren, verwijder de stronken en

snijd de bladeren in smalle reepjes. Schep de slareepjes door de

puree en laat het geheel al roerende goed warm worden. Voeg

peper en zout naar smaak toe.

Neem de pan van de warmtebron en schep de kaasblokjes erdoor.

Bestrooi het gerecht met de krokante uitjes.

Tip

 Wie dit gerecht extra fris wil laten smaken, voegt er witte druiven

of partjes mandarijn aan toe.

 

Zomerse
stamppot

Ingrediënten

- 0.5 kg aardappelpuree (

- 0.5 el kerriepoeder

- 0.5 krop ijsbergsla

- 2 teentjes knoflook

- 150 gram belegen boerenkaas

(in kleine blokjes, dikke plak)

- 25 gram gebakken uitjes 

 

2 personen



 

Kipsalade van 75 g gerookte kip in reepjes, gemengd met 1

fijngesneden tomaat, 1 eetlepel halvanaise en wat kerriepoede.

Na smaak stukjes ananas toevoegen. Verdelen over de 2

sneetjes volkoren brood.

 

 Kip
salade

Ingrediënten

- 2 volkoren brood

- 75 gr gerookte kip

- 1 tomaat

- 1 el halvanaise

- kerriepeoder

- 25 gram ananas

 

1 portie



Hak de walnoten fijn in een blender of keukenmachine samen

met de rucola, 2 eetlepels olijfolie en het citroenrasp en sap.

Breng op smaak met peper. Besmeer 2 sneetje brood dik met

dit mengsel. Verdeel de kaas erover.Snij de tomaatjes in plakjes

en leg ze op de kaas. Besmeer de andere 2 sneetjes brood met

honing en leg deze met de besmeerde kant op de kaas.Verhit

een koekenpan. Bestrijk de sandwiches aan beide kanten met

de resterende olie en bak de sandwiches in een paar minuten

bruin en knapperig.

 

Sandwich
walnotenpesto Ingrediënten

- 30 gram walnoten

- 2 handen rucola

- 4 eetlepels olijfolie

-  rasp van ½ citroen

-  2 eetlepels citroensap 

- 4 sneetjes volkoren brood

 - 40 gram harde schapenkaas in plakjes

 - enkele cherrytomaatjes

-  2 eetlepels honing

2 personen



Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. 

Verhit ondertussen de olie in een hapjespan en fruit de ui 1 min.

Voeg de paprika toe en bak 5 min. Voeg de tomatenpuree en de

paprikapoeder toe en bak nog 1 min. Schenk de kookroom in de pan

en breng tegen de kook. Draai het vuur laag.

 Leg de kabeljauwfilet tussen de paprika en stoof de vis met de

deksel op de pan 15 min. Neem de deksel van de pan en laat de

stroganoff in 5 min. tot de gewenste dikte inkoken.

Breng op smaak met peper en zout. 

 

Stroganoff
van vis Ingrediënten

- 300 g zilvervlies rijst 

- 2 el olijfolie

-  1 ui (fijngesnipperd

- )1 zak paprikamix in reepjes

- 1 blikje tomatenpuree (70 g)

- 2 tl milde paprikapoeder

- 1 flesje kookroom light (250 ml)

- 500 g kabeljauwfilet 

- peper

- zout

4 personen



Luxe laagjesontbijt: in een mooi hoog glas laagjes (Griekse)

yoghurt 0%, zelfgemaakte basis granola en 1 perzik in stukjes

afwisselen 

 

 Luxe 
laagjes

Ingrediënten

- 1 portie bsis granola

- griekse yoghurt 0%

- perzik

 

1 persoon



 Uitsmijter van 2 eieren, 2 plakjes  ham, 2 (geroosterd)

volkorenbrood met een paar  augurken en plakjes tomaat.

 

 

Uitsmijter

Ingrediënten

-  2 eieren

- 2 plakjes ham

-2 volkoren brood

- 1 augurk

- 1/2 tomaat

 1 portie



Voor 4 “kuchen” meng je 300 gram speltmeel (of boekweitmeel)

met 7 gram gedroogde gist, 1 theelepel zout en 1 eetlepel olijfolie.

Meng er 75 ml warm water door en kneed er een soepel deeg van

(eventueel nog wat extra water toevoegen als het niet soepel is). 

 Even goed doorkneden! Laat het deeg 1 uur rusten op een warme

plek, dek de kom af met een vochtige doek. Na 1 uur is het deeg

gerezen. 

Verwarm de oven voor op een zo hoog mogelijke stand (minstens

250°C).  Verdeel het deeg in 4 porties en rol de deegballetjes uit

tot een ovaal plat brood (zo plat mogelijk). Besmeer het brood ruim

met crème fraîche. Bestrooi met een beetje zout en peper. Beleg

met spekblokjes en uiringetjes.  Bak de flamkuchen in 10-15 gaar en

knapperig in de oven (eventueel na elkaar, als je oven niet zo groot

is).

Tips

Varieer in beleg: neem uienringetjes, preiringetjes, flinterdunne

plakjes zoete aardappel of rode paprika. 

Vega met geiten- of schapenkaas in plaats van het spek

 

 Flamkuchen

Ingrediënten

-  300 gram speltmeel (of boekweitmeel) 

- 7 gram gedroogde gist

- 1 tl zout 

- 1 el olijfolie

-  75 ml warm water

 - creme fraiche

- zout

- peper

-spekblokjes

_ uienringen

- prei

- zoete aardappel

- rode paprika

4 porties



Verwarm de oven voor op 180 ° Celsius. Snij 200 g gedroogde

vijgen in stukjes en week deze een paar minuten in ongeveer 150 ml

warm water.  

Meng 4 eetlepels sinaasappelsap met de rasp van 1
sinaasappel, 1 geprakte rijpe banaan, 1 lepel honing, 125 ml
zonnebloemolie, 125 ml yoghurt, 2 losgeklopte eieren, 120 g
(spelt)bloem, 150 g zemelen , 2 theelepel bakpoeder en 1
theelepel kaneel.  

Roer de vijgen met het weekvocht erdoor en schep alles goed
door elkaar. Schep het beslag in een muffinvorm met 12
holletjes of in 12 muffinvormpjes. Bak de muffins in ca. 25
minuten in het midden van de oven gaar.  
 
 

 

 Ontbijt
muffin

Ingrediënten

- 200 gr gedroogde vijgen

- 150 ml warm water

- 4 el sinaasappelsap

-  11 sinaasappel rasp

- 1 rijpe banaan

- 1 el honing

- 125 ml olie

- 125 ml yoghurt

- 2 eieren

- 2 tl bakpoeder

- 1 tl kaneel

 

12 porties



2 sneden volkorenbrood, besmeer het brood aan de buitenkant dun

met boter. Beleg de tosti met pesto, een plak geitenkaas en een

tomaat in dunne plakjes. 

Leg de sneetjes brood op elkaar en bak ze aan beide kanten even

in de koekenpan.  Bij gebruik van een tosti-ijzer is het besmeren met

boter niet eens nodig.

 Tosti
Ingrediënten

- 2 snee volkorenbrood

- halvarine

- pesto

- plak geitenkaas

- tomaat

 

1 persoon



Neem een pan met een dikke bodem. Smelt daarin 50 gram boter.

Fruit daarin een gesnipperd uitje totdat het lekker gaat ruiken.

Voeg nu 250 gram arboriorijst (rondkorrelige rijst, risottorijst) toe en

fruit de korrels mee totdat ze glanzen. Voeg een half glas witte wijn

toe en laat dit verdampen. Voeg nu – scheutje voor scheutje – 750

ml warme bouillon toe. Zorg dat de bouillon steeds wordt

opgenomen voordat je de volgende scheut toevoegt en blijf roeren. 

In ongeveer 20-25 minuten minuten is de rijst gaar, maar heeft
wel nog wat bite. Roer er nu 75 g versgeraspte Parmezaanse
kaas door en strooi er voor serveren nog wat peterselie over. 

Tips 
� paddenstoelrisotto: meng met gebakken paddenstoelen
 � pompoenrisotto: meng met stukjes geroosterde pompoen �
courgette-zalmrisotto: meng met gebakken blokjes courgette
en snippers gerookte zalm  
 

 

 Risotto

Ingrediënten

- 50 gr boter

- ui

-  250 grrisotto

-  65 ml witte wijn

- 750 ml bouillon

- 75 gr parmazaanse kaas

-  paddestoelen

- peterselie

 

2 porties



Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel het ontbijtspek over de

holtes. Druk goed aan tegen de randen. Bak het spek 10 min. in het

midden van de voorverwarmde oven.Breek de eieren in de

spekbakjes. Bak de bakjes nog ca. 10 min. in de oven, of tot het

eiwit gestold is. Garneer met de tuinkers.

 

 

 spekbakje

Ingrediënten

- 4 plakken ontbijtspek

rond

- 4 kleine eieren

- ¼ bakje tuinkers

 2 porties



Bak 400 gram kipfiletreepjes in 2 eetlepels olie heel even aan. 

Bak 1 gesnipperd teentje knoflook en 1 kleine rode peper in
reepjes mee. Bestrooi met wat zout. Voeg 1 grof gesneden ui,
stukje (ca 2 cm) geraspte gember, 2 rode en 2 gele paprika’s
in blokjes toe en bak deze even mee. 
Voeg ½ verse ananas in blokjes met 100 ml vers
sinaasappelsap toe (1 blik ananasstukjes op eigen sap toe,
inclusief het sap kan ook). Voeg 200 ml (kippen)bouillon toe. 
Laat het geheel ongeveer 10 minuten zacht koken. Roer 2
eetlepels aardappelzetmeel los met 2 eetlepels rijstazijn (die
koop je bij de toko maar je kunt ook witte wijnazijn nemen).
Roer dit mengsel door de kip-paprikasaus en blijf roeren tot de
saus dik en glanzend wordt. Maak op smaak met een scheutje
sojasaus. 
 
 

 

 Kip
sweet & sour

Ingrediënten

- 400 gr kipfiletreppjes

- 2 el olie

- 1 teentje knoflook

- 1 kleine rode peper

- zout

- ui

- 2 cm gember

- 2 rode paprika

- 2 gele paprika

1/2 ananas

- 100 ml sinaasappelsap

- 200 ml kippenbouillon

- 2 el aardappelzetmeel

- 2 el rijstazijn

- sojasaus

 

4 porties



 

Gebakken appeltje: snij 1 appel in schijfjes en bak de schijfjes in

een beetje boter. Bestrooi de schijfjes met kaneel en eet ze met

een schaaltje kwark en 2 lepels zelfgemaakte granola.

 

 Appel
granola

Ingrediënten

- 2 el granola

- 1 appel

- boter

- kaneel

- 150 gr kwark

 

1 portie



Rooster 2 sneetjes volkorenbrood goudbruin en snij in smalle

reepjes. Snij 4 takjes peterselie fijn. Snipper 1 teentje knoflook fijn

en snij 200 g kastanjechampignons klein. Verwarm 1 eetlepel olie

op hoog vuur en bak hierin de champignons met de knoflook en

peterselie enkele minuten. Breng op smaak met versgemalen peper

en strooi er wat walnoten in stukjes over. Eet de champignons warm

of lauw met de reepjes geroosterd brood. 1 

 

 

 Brood met
champignon

Ingrediënten

-  2 volkoren brood (geroosterd)

- 4 takjes peterselie

- 1 teentje knoflook

- 200 gr kastanjechampignons

- 1 el olie

- peper

- walnoten stukjes

 
 

 

1 portie



Kook de spruitjes in ca. 8 minuten, beetgaar. Halveer ondertussen

de druiven in de lengte. Hak de walnoten grof.Verhit de olie in een

wok en roerbak de spruiten 3 minuten op hoog vuur. Zet het vuur

middelhoog en voeg de honing toe. Bak nog 2 minuten.Meng de

druiven en walnoten erdoor en serveer.

 

 Spruitje
s

Ingrediënten

-  700  gram spruitjes

- )150 gr pitloze rode druiven

- 50 gr ongebrande walnoten

- 2 el traditionele olijfolie

- 2 el vloeibare honing

 
 

 

2 porties


