Recepten voor

top prestaties

Karolien Rector - Sportdiëtiste

Voorwoord
De impact van voeding op ons welbevinden en
onze gezondheid kan niet worden onderschat. Als
sporter is voeding nog belangrijker: wat je
wanneer en in welke hoeveelheid eet en drinkt
bepaalt hoe je je voelt, hoe je zal presteren en hoe
je zal herstellen van je inspanning.
In deze recepten bundel voorzie ik jullie van een
aantal eenvoudige recepten onderverdeeld in
ontbijt-lunch-avond en snacks. Dit om jullie extra te
motiveren om je lichaam te voorzien van goede
brandstof!
Smakelijke en sportieve groeten,
Karolien Rector

Voor meer info of afspraken: http://www.karolienrector.be
Wekelijkse nieuwe recepten

@karolienrector
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Het ontbijt
Een flink ontbijt is nodig
om gedurende de
voormiddag een maximaal
prestatievermogen te
garanderen, zowel op
intellectueel als op fysiek
vlak! Daarom is ontbijten
een must! Een ideaal
ontbijt bestaat uit een
combinatie van:

Trage koolhydraten: zoals bruin/volkoren brood: wissel af tussen spelt, rogge,
haver,… of een ongesuikerde ontbijtgraan zoals havermout of een niet
gesuikerde muesli (= waarvan suikers minder 10gr per 100gr). Je portie
koolhydraten is afhankelijk van je behoefte, zie individueel voedingsschema
Eiwitten: kies voor mager tot halfvet eiwitrijk beleg zoals mager tot halfvet vlees
(kip/kalkoen) of een vegetarisch alternatief of jonge tot magere kaas/smeerkaas
of 2 à 3x per week kan je ook eens een eitje nemen, neem maximaal 2 eitjes per
keer of een mager tot halfvol (plantaardig) melkproduct
Vezels: stuk fruit
Gezonde vetten: eetlepel noten/pitten/zaden of een portie (=30gr) pindakaas
of een andere niet gesuikerde notenpasta.
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Quinoa pap

40-120gr ongekookte quinoa volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je
individueel voedingsschema
150-350ml sojamelk
1 banaan
cacao voor de afwerking

Kook de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en zet opzij (dit kun
je ook de avond voordien doen). Breng ondertussen de melk aan de kook. Neem van
het vuur en voeg de quinoa toe. Zet terug op het vuur en laat op een zacht vuurtje
verder koken onder voortdurend roeren, ik voegde hier ook ½ geplette banaan aan
toe. Na ongeveer 5 minuten krijg je al een dikke consistentie. Zet het vuur af en werk af
met de rest van de banaan.

Met 75gr ongekookte quinoa: 466kcal waarvan 86gr KH, 18gr eiwit en 8gr vet
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Havermoutpap
40-120g havervlokken volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je individueel
voedingsschema
150-350ml sojamelk
1 eetlepel kaneel
1 banaan

Verwarm de melk met kaneel op middelhoog vuur. Voeg de havermout toe en laat
enkele minuten zwellen. Serveer de pap met vers fruit. Ik gebruikte banaan, maar je kan
perfect ook ander fruit gebruiken.

Met 60gr havermout: 378kcal waarvan 8gr vet, 56gr KH en 18gr eiwit.
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Overnight oats

50gr havervlokken en 50gr muesli, volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je
individueel voedingsschema
150ml sojamelk melk
100gr magere yoghurt (<1gr vet per 100gr)
1 lepel kokosbloesemsuiker

Meng alle ingrediënten onder elkaar en doe in een kommetje. Plaats het vervolgens
een nacht in de koelkast en werk het de volgende dag af met een handje blauwe
bessen en 1 lepel muesli.
Tip: indien je meer muesli wenst te gebruiken voeg je in dezelfde verhouding melk en
yoghurt toe.

Voor 100gr (muesli/havervlokken): 737kcal waarvan 27gr vet, 94gr KH en 26gr eiwit.
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Havermout
pannenkoeken

120gr havervlokken
60gr bloem
300ml magere of halfvolle melk
2 eieren

Doe al de ingrediënten in een kom en meng goed onder elkaar. Doe 1 eetlepel olijfolie
in een pan en bak vervolgens 6 à 8 kleine pannenkoeken afhankelijk van de grootte.
Tip: heel lekker gecombineerd met fruit en/of yoghurt.

Per pannenkoek (als je er 8 maakt): 117kcal waarvan 2,75gr vet, 5gr eiwit en 16gr KH.
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Warme havermout met
fruit

150gr havervlokken
½ zakje bakpoeder
250ml sojamelk
1 koffielepel kaneel
1 koffielepel ahornsiroop
1 koffielepel kokosschilfers
2 eitjes
150gr mengeling blauwe bessen/aardbei

Meng alle ingrediënten onder elkaar en bak vervolgens 20 minuten op 175°C. Werk af
met kokosschilfers. Eet samen met wat yoghurt en eventueel wat extra fruit.

934kcal waarvan 132gr KH, 24gr vet en 43gr eiwit.
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Granola
200gr havervlokken
1 banaan
1 lepel lijnzaad
1 lepel speculaaskruiden
snuifje zout
30gr geraspte kokosschilfers
20gr walnoten

Verwarm de oven voor op 160°C en beleg een bakplaat met bakpapier. Pureer de
banaan en meng met lijnzaad, speculaaskruiden en een snuifje zout. Voeg vervolgens
de havervlokken, kokosschilfers en walnoten toe en meng alles goed onder elkaar.
Spreid uit over de bakplaat en bak in maximum 20 minuten goudbruin.
Tip: eet samen met yoghurt en vers fruit naar keuze

1286kcal waarvan 154gr KH, 55gr vet en 31gr eiwit.
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Smoothie

50gr ananas
100gr appel
5 blaadjes munt
40-120gr havermout, volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je individueel
voedingsschema
100-300gr magere tot halfvolle yoghurt
100-300ml melk (ik gebruikte ongezoete sojamelk)

Mix al de ingrediënten in de blender en drink op, smakelijk!

Met 40gr havervlokken: 368kcal waarvan 6gr vet, 61gr KH en 16gr eiwit.
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Lunch
Idealiter is je lunch een
combinatie van trage
koolhydraten, eiwitten en
vezels. Je portie
koolhydraten is hierbij
afhankelijk van je behoefte.
Deze kan je terugvinden in
je individueel
voedingsschema.

Mogelijke ontbijt opties?
Boterhammen is de makkelijkste optie. Kies hierbij voor bruin, volkoren of spelt
brood. Het beleg moet eiwitrijk zijn. Wissel daarbij tussen mager vlees zoals
kip, kalkoen of kaas (jonge of magere kaas). Andere mogelijkheden zijn eitjes
(max. 2 stuks) of vis zoals zalm of tonijn. Boterhammen kunnen ook ideaal
gecombineerd worden met wat groenten uit soep of rauwkost.
Liever geen boterhammen? Kies dan voor volkoren pasta, rijst, quinoa of
couscous gecombineerd met een eiwitbron (=vlees/vis/vleesvervanger) en
groenten.
Je kan perfect 2x per dag warm eten maar je kan niet 2x per dag 150-200gr
vlees, vis of een vleesvervanger eten. Neem idealiter ’s middags een kleiner
stukje vlees, vis of vleesvervanger van 100-150gr en ’s avonds een stuk van
150-200gr. Je portie koolhydraten is afhankelijk van je behoefte, zie individueel
voedingsschema.
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Koude pasta salade

Voor 2 personen
100-200gr ongekookte pasta volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je
individueel voedingsschema
100gr kippenwit, in reepjes gesneden
1 hard gekookt eitje, in blokjes gesneden
100gr mozarella, in blokjes gesneden
½ komkommer, in blokjes gesneden
3 tomaten, in blokjes gesneden
1 grootte eetlepel yogonaise
peper en zout

Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af, meng alle
ingrediënten onder elkaar en serveer samen met eventueel wat extra gemengde
salade.

Met 100gr ongekookte pasta: 833kcal waarvan 30gr vet, 83gr KH-en en 55gr eiwit.
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Broodje gezond
Broodje(s) (liefst volkoren) volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je individueel
voedingsschema.
Broodje 1: gerookte ham/ tomaat/mozzarella/pesto
Broodje 2: kippenwit/kaas/gekookt ei/salade/yogonaise
Extra: meloen + gerookte ham en aardbei

Gemiddelde voedingswaarde één broodje: 330kcal waarvan 13gr vet, 34gr KH en 18gr
eiwit.
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Quinoa met
kikkererwten

Voor 2 personen
100-250gr ongekookte quinoa volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je
individueel voedingsschema
½ courgette, in halve plakjes gesneden
½ rode paprika, in blokjes gesneden
100gr kerstomaten, in 2 gesneden
¼ mozzarella, in blokjes gesneden
1 blik kikkererwten
¼ groenten bouillonblokje
2 stengels pijpajuin, fijngesnipperd
2 lepels olijfolie
1 koffielepel thijm
1 koffielepel ras-el-hanout
1 koffielepel kurkuma
Peper en zout
15

Verwarm de oven voor op 200°C. Giet de kikkererwten af en dep droog met
keukenpapier. Meng de courgette en paprika in een kom met 1 koffielepel thijm en
olijfolie. Verdeel dit over één kant van een bakplaat met bakpapier. Meng vervolgens in
een kom de kikkererwten met ras-el hanout en kurkuma. Verdeel dit daarna over de
andere helft van de bakplaat. Breng op smaak met peper en zout. Bak het geheel
vervolgens gedurende 15 min. in de voorverwarmde oven op 175°C. Voeg de laatste 5
min. de kerstomaatjes toe. Verhit ondertussen 1 lepel olijfolie in een pan. Bak de
pijpajuin kort aan en voeg vervolgens de quinoa met water toe volgens de instructies
op de verpakking. Voeg hieraan ook ¼ groenten bouillonblokje toe. Wanneer klaar
meng de quinoa, groenten en kikkererwten onder elkaar, werk af met de blokjes
mozzarella. Serveer met wat gemengde salade.

Met 100gr ongekookte pasta: 833kcal waarvan 30gr vet, 83gr KH en 55gr eiwit.
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Spinazie omelet

2 eieren
een flinke hand verse spinazie
magere smeerkaas bijv. philadelphia light
1 plak gerookte zalm (50gr)
1 eetlepel olijfolie
brood volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je individueel voedingsschema

Klop eerst in een kom de eieren los. Breng vervolgens op smaak met een snuifje peper
en zout. Verhit daarna een scheutje olie in een koekenpan en bak hierin de spinazie
kort aan. Schenk daarna het eiermengsel eroverheen en bak er vervolgens een omelet
van. Leg de omelet op een bord en besmeer één helft met de smeerkaas. Leg daarna
de zalm erop en sluit af met een handje bladspinazie. Rol de omelet op, snij hem door
het midden. Eet samen met wat brood, dit naargelang je behoefte zie je individueel
voedingsschema.

Per omelet: 230kcal waarvan 21gr eiwit, 14gr vet en 5gr koolhydraten.
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Wrap
1 à 3 wraps, volgens persoonlijke
energiebehoefte, zie je individueel
voedingsschema
60-80gr kalkoenblokjes
1 lepel kippenkruiden
enkele blaadjes ijsbergsla
1 tomaat
1 schijfje ananas
1 lepel olijfolie
peper en zout
Voor de dressing: 1 lepel yogonaise, 1 lepel kerriepoeder en 1 lepel water

Pel en ontpit de tomaten, snij in blokjes. Snij de ananas in stukjes. Kruid de
kalkoenblokjes met kippenkruiden en bak gaar in olijfolie. Maak de dressing, dit door
de yogonaise, kerrie en water onder elkaar te mengen in een apart kommetje. Verwarm
de wrap zoals aangegeven op de verpakking. Leg in het midden een strookje sla. Schik
vervolgens de tomaten en kalkoenreepjes op de sla. Leg er de schijfjes ananas op en
werk af met de kerriesaus. Plooi de wrap dicht door eerst de onderkant tot aan het
beleg te plooien en daarna één voor één de zijkanten naar binnen te plooien.

Per portie (ik gebruikte 1 wrap): 450kcal waarvan 26gr vet; 35gr KH en 21gr eiwit.
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Burger van kipcourgette met
groenten frietjes
Burger
200gr kippengehakt
½ courgette, fijngeraspt
¼ bol mozarella, in blokjes gesneden
2 volkoren hamburger broodjes
2 tomaten, in schijfjes gesneden
enkele bladjes ijsbergsalade
peper en zout
Groeten frietjes
1 zoete aardappel, in reepjes gesneden
2 wortelen, in reepjes gesneden
1 pastinaak, in reepjes gesneden
olijfolie, peper en zout
Salade
½ krob ijsbersla, in reepjes gesneden
1 blikje maïs, uitgelekt
15 kerstomaatjes, in 2 gesneden
handje gemalen kaas
peper en zout
dressing: 2 lepels yogonaise, water, peper en zout.
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Burger: meng het gehakt, de mozzarella, courgette met een snuifje peper en zout
onder elkaar en maak er 2 burgers van. Bak de burgers in een pan. Serveer de
hamburger broodjes met ijsbergsla en tomaat.
Groenten frietjes: plaats de groenten frietjes in een vuurvaste schotel, besprenkel met
peper, zout en plaats in de oven gedurende 30 minuten.
Salade: meng alle ingrediënten onder elkaar en eet samen met de hamburger en
groenten frietjes.

Per portie: 545kcal waarvan 20gr vet, 40gr KH-en en 29gr eiwit.
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Noedelsoep
1L soep (4 porties):
1 lepel olijfolie
3 lente-uitjes
1 knoflookteentje
1 stukje gember (1cm)
3 wortelen
200gr prei
200gr groene asperges
200gr kipfilet
50gr tarwenoedels
1,5l water
1 eetlepel sojasaus en curry poeder
½ groenten bouillonblokje
peper en zout

Snijd de lente-uitjes in ringen en houd het groen en wit apart. Snijd de wortel en prei in
dunne sliertjes. Verwijder het harde stengel gedeelte van de asperges en snijd ze in
stukken van 4cm. Snij de kipfilet in reepjes. Pers de knoflook en snij de gember in
stukjes. Verwarm de olie in een wok en roerbak het wit van de lente-uitjes. Voeg de
knoflook, gember en curry poeder toe. Doe de wortelen, prei, paprika en asperges
erbij en roerbak enkele minuten. Voeg water en sojasaus toe en breng aan de kook.
Voeg de kippenreepjes toe en laat enkele minuten koken tot ze gaar zijn. Voeg de
tarwenoedels toe en kook volgens de aanwijzingen op de verpakking. Breng op smaak
met peper, zout en werk af met het groen van de lente-uitjes. Eet samen met extra
brood volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je individueel voedingsschema.

Voor een kommetje van (250ml): 332kcal waarvan 17gr vet, 35gr KH-en en 13gr eiwit.
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Avond
Het is belangrijk om
dagelijks minimum 1 warme
maaltijd te consumeren. Een
ideale warme maaltijd
bestaat uit een combinatie
van 4 onderdelen: langzame
koolhydraten, eiwitten,
groenten en bereidingsvet.

Langzame koolhydraten: volkoren rijst, pasta, aardappel natuur of zoete
aardappel, quinoa, couscous,… Wissel daarbij zoveel mogelijk af in je
koolhydraatbronnen. Kies eerder voor aardappelen op rustige trainingsdagen.
De andere dagen kan je kiezen tussen de overige koolhydraatbronnen.
Gefrituurde gerechten worden best beperkt tot 1x 14 dagen. Daarbij is je portie
koolhydraten afhankelijk van je behoefte, zie je individueel voedingsschema
Eiwitten: kies 1 à 2x per week voor vis waarvan 1x vette vis (1 portie = 150gr)
zoals zalm, makreel, haring, sardientjes,.. en 1x per week magere vis (1 portie =
200gr) zoals kabeljauw, zeebaars, tonijn,… 3 à 4x per week voor vlees waarvan
vooral kip/kalkoen en max. 1x per week rood vlees. Een stukje onbereid vlees
van 150gr is voldoende. En dan kan je nog 1 à 2x per week kiezen voor een
vleesvervanger (1 portie = 150gr) zoals tofu, quorn, kikkererwten,.. etc. kies
daarbij zoveel mogelijk voor de puur natuur varianten!
Groenten: 200-300gr groenten per persoon! Wissel af tussen gekookte en
rauwe groenten en kies zoveel mogelijk voor seizoen producten
Bereidingsvet: rijk aan onverzadigde vetzuren, wissel olie af met margarine rijk
aan onverzadigde vetzuren.
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Curry met
kalkoenreepjes

250gr kalkoenreepjes
200ml kokosmelk light
150ml halfvolle melk
3 paprika’s (rood, groen, geel) in blokjes gesneden
1 rode peper fijngesnipperd
100-200gr ongekookte rijst of quinoa, volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je
individueel voedingsschema
1 koffielepel curry
1 koffielepel kurkuma
1 eetlepel olijfolie
2 stengels pijpajuin, fijngesnipperd
klein stukje gember, fijn geraspt (optioneel, kan je eventueel weglaten)
peper en zout
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Kook de rijst of quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verhit 1 eetlepel
olijfolie in een wok pan. Voeg de kalkoenreepjes toe en bak aan beiden kanten
goudbruin gedurende 2 min. Voeg de paprika, rode peper en pijpajuin (3/4) toe en
laat gedurende 5 min. meebakken. Overgiet het geheel met kokosmelk + melk en laat
nog een 5 min. doorkoken. Kruid met peper, zout, curry poeder, kurkuma en fijn
geraspte gember. Laat nog even doorverwarmen. Serveer samen met volkoren rijst of
quinoa en werk af met de pijpajuin (1/4).

Met 60gr ongekookte quinoa: 553kcal waarvan 19gr vet, 57gr KH-en en 38gr eiwit.
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Groenten lasagna

Voor 2 personen:
8 lasagne bladen volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je individueel
voedingsschema
1 courgette, in schijfjes gesneden
½ bakje champignons, in 4 gesneden
2 wortelen, in blokjes gesneden
1 paprika, in blokjes gesneden
3 tomaten, in blokjes gesneden
1 knoflookteentjes
1 ui
200gr kippengehakt
50gr gemalen kaas
1 eetlepel olijfolie
1 blik tomatenblokjes
peper, zout, oregano, basilicum en paprikapoeder
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Snij de ui en de look fijn. Stoof de ui en look in 1 eetlepel olijfolie, voeg vervolgens het
gehakt toe en bak 5 min. Kruid met peper en zout. Voeg vervolgens de wortel-,
paprika-, en de champignonblokjes toe. Laat gedurende een 5 tal min. mee bakken.
Nadien voeg je de tomatenblokjes in blik en verse tomaat toe. Laat 20 min. zacht
sudderen. Kruid met basilicum, oregano, paprikapoeder, peper en zout. Bedek een
ingevette ovenschaal met een laag tomatensaus, vervolgens een courgette laag met
daarop lasagne bladen en tomatensaus. Herhaal dit nogmaals en werk de laatste laag
tomatensaus af met courgette schijfjes en gemalen kaas. Bak de lasagne gedurende 25
minuten in een voorverwarmde oven van 180 °C . Voor het serveren kan je het afwerken
met verse blaadjes basilicum.

1613kcal; 151gr KH, 116gr EW en 62gr vet
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Spaghetti met kip
Voor 2 personen
120-250gr ongekookte pasta volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je individueel
voedingsschema
1 broccoli, gekookt
½ bakje champignons, in 4 gesneden
½ courgette, in blokjes gesneden
1 teentje look, fijngesnipperd
1 ui, fijn gesnipperd
250gr kippenreepjes
1 eetlepel olijfolie
200ml light room
parmezaan voor de afwerking
peper, zout, oregano

Snij de ui en de look fijn. Stoof de ui en look in 1 eetlepel olijfolie, voeg vervolgens de
kip toe en bak een 5 min. Kruid met peper en zout. Voeg vervolgens de courgette en
champignons toe, laat gedurende een 5 tal min. meebakken. Nadien voeg je de room
en broccoli toe. Kruid met peper, zout en oregano. Laat nog een een 10 min. zachtjes
sudderen. Kook ondertussen de spaghetti, meng alles onder elkaar en klaar. Smakelijk,
eet eventueel samen met wat parmezaanse kaas.

Met 80gr ongekookte pasta: 704kcal waarvan 20gr vet, 80gr KH en 47gr eiwit.
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Tagliatelle met zalm
Voor 2 personen:
100-250gr ongekookte tagliatelle, volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je
individueel voedingsschema
200gr zalmfilet
250gr kerstomaatjes
400gr verse bladspinazie
1 brikje magere room (bijv. Campina)
1 ui
1 teentje look
1 lepel olijfolie
1 lepel pijnboompitten
peper en zout
Optioneel: witte maïzena express voor het indikken van de saus
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Kook de pasta volgens de instructies op de verpakking. Snipper ondertussen de ui en
de look fijn. Bak deze glazig in een wokpan in één lepel olijfolie. Voeg de zalm toe en
bak rondom. Snij de zalm vervolgens in kleine stukjes (10cm). Voeg dan in stapsgewijs
de spinazie toe totdat deze volledig geslonken is. Tot slot voeg je de room toe en
breng je op smaak met voldoende peper en zout. Is de saus te loperig? Bindt deze dan
met witte maïzena express. Halveer de kerstomaatjes en meng deze onder de zalm en
spinazie. Verwarm een paar minuten door en voeg vervolgens de gekookte tagliatelle
toe. Meng alles onder elkaar en werk af met een lepel pijnboompitten.
Tip: Wil je minder KH? Vervang wat tagliatelle door courgette pasta.

Met 80gr ongekookte pasta: 654kcal waarvan 20gr vet, 65gr KH en 34gr eiwit.
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Volkoren rijst met
tofu

Voor 2 personen
120-240gr volkoren rijst, volgens
persoonlijke energiebehoefte, zie je
individueel voedingsschema
½ courgette, in blokjes gesneden
1 wortel, in blokje sneden
1 rode en groen paprika, in blokjes gesneden
1 ei
1 pijpajuin, fijngesnipperd
200gr tofu, in blokjes gesneden
1 zakje veldsla
2 lepels olijfolie, peper, zout, sojasaus, sesamzaadjes

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Stoof vervolgens de ajuin kort
aan in een wokpan, voeg nadien de groentjes toe, stoof kort aan tot deze beetgaar zijn.
Wanneer klaar voeg de rijst toe, kruid met voldoende peper en zout. Voeg nadien het
eitje toe en roer onder de rijst. Doe uit de pan. En bak nadien in de pan de tofu blokjes
in sojaus en 1 eetlepel sesamzaadjes. Klaar, eet samen met wat veldsla. Smakelijk.

Met 60gr ongekookte rijst: 496kcal waarvan 24gr vet, 48gr KH en 20gr eiwit.
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Ovenschotel
kabeljauw

Voor 1 persoon:
150-200gr kabeljauw (diepvries kan zeker)
210-420gr, volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je individueel voedingsschema
150gr kerstomaatjes in twee gesneden
1 prei-wit in fijne reepjes gesneden
1 eetlepel olijfolie, peper, zout, tijm (liefst vers)
sap ½ citroen

Verwarm de oven voor op 180°C. Leg de vis in een vuurvaste schotel. Snij de
krielaaardappelen in twee. Was daarna zowel de aardappelen, prei en kersttomaten en
leg deze rond de kabeljauw in de schotel.. Besprenkel het geheel met sap van citroen,
een lepel olijfolie en kruid met peper, zout en wat verse tijm. Plaats vervolgens de
vuurvaste schotel in de oven en laat gedurende 45 min garen op 180°C.
Tip: serveer met nog wat extra rauwkost.

Per portie met 250gr krielaardappelen: 585kcal; 44gr KH, 32gr eiwit en 25gr vet.
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Volkoren penne met
burrata

Voor 2 personen:
250gr kerstomaatjes
1 bol burrata of mozzarrela (=125gr)
100gr rucola
1 lepel pijnboompitten
40gr-120gr ongekookte volkoren penne, volgens persoonlijke energiebehoefte, zie je
individueel voedingsschema
2 lepels olijfolie
handje basilicum blaadjes
peper en zout

Kook de penne gaar volgens de instructies op de verpakking. Snij terwijl de
kerstomaatjes en burrata in kleine blokjes. Wanneer de penne klaar is laat even
afkoelen en meng hieronder alle de ingrediënten.

Met 80gr ongekookte pasta: 627kcal waarvan 25gr vet, 65gr KH en 23gr EW.

32

Snacks
Snacks worden ingeschakeld
als er meer dan 4 à 5u zit
tussen je hoofdmaaltijden
(ontbijt-middag-avond). Het
is een aanvulling op je
hoofdmaaltijden, geen
vervanging. Zo krijg je toch
de nodige energie en
voedingsstoffen binnen
ondanks de langere
tussentijd. Let op: continu
snacken is zeker niet de
bedoeling.

Als snack kies je vooral voor vers of gedroogd fruit, groenten of melkproducten.
Neem je een koekje of een melkproduct? Let dan vooral op met de toegevoegde
suikers. Deze zijn best zo laag mogelijk. Ongezouten noten kunnen, maar max.
15-20 stuks per dag.
Een sneetje brood of cracker met mager tot halfvet eiwitrijk beleg of notenpasta
kan ook. Heb je ’s avonds nog honger na de maaltijd? Kies dan bijvoorkeur voor
een melkproduct. Dit zorgt voor een goede spreiding van je eiwitinname
doorheen de dag. Verder helpen eiwitten voor het slapen voor een beter
spierherstel doorheen de nacht.
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Havermout koekjes

Voor 14 koekjes
70gr havermout
½ dl halfvolle melk (je kan dit ook vervangen door rijst- of sojamelk)
½ dl olie
75gr rietsuiker en 1 zakje vanillesuiker
150gr zelfrijzende bloem
2 eieren

Meng de havermout met de olie en de melk. Roer er de eidooier, suiker, vanillesuiker
en bloem onder. Klop het eiwit stijf en meng het vervolgens voorzichtig onder het
deeg. Vet een bakplaat in en leg er hoopjes deeg op. Bak in een voorverwarmde oven
op 200°C gedurende 20 min.

Per koekje: 121kcal waarvan 4,7gr vet 16gr KH en 2,5gr eiwit.
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Eiwitrijke snack
100gr magere griekse yoghurt
100gr sojamelk ongezoet natuur
1/3 schepje eiwitpoeder vanille (dit kan je ook weglaten)
1 koffielepel chiazaad
¼ banaan en 2 aardbeien, in schijfjes gesneden

Meng alle ingrediënten buiten het fruit onder elkaar. Plaats gedurende minimaal 3-4u
in de koelkast. Plaats gedurende deze periode de schijfjes banaan en aardbei in de
diepvries. Werk voor het serveren af met de diepgevroren banaan en aardbei.

1 portie: 300kcal waarvan 7gr vet, 30gr KH en 28gr eiwit.
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Smoothie

1 glas
1 banaan
250ml melk (kan ook soja)
handje bladspinazie
1 koffielepel kurkuma

Mix alle ingrediënten in de blender. Klaar!

1glas: 225kcal waarvan 38gr KH, 10gr EW en 4gr vet.
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Sapje
1 glas
handje verse bladspinazie
1 appel in blokjes gesneden
½ cm gember
sap ½ citroen
snuifje kurkuma
½ glas water (150ml)

Mix alle ingrediënten in de blender. Als je het sap te dik vindt kan je het zeven.

1glas: 82kcal waarvan 22gr KH-en, 0,3gr vet en 0,7gr eiwit.
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Peperkoek

250gr roggemeel
100ml water
1 ei
2 koffielepels kruiden (1 kaneel en 1 speculaaskruiden)
1 eetlepel honing
250gr bruine suiker
1 koffielepel bakpoeder

Meng het ei met de suiker en de kruiden. Voeg er de honing bij en roer goed onder
elkaar. Voeg 100ml lauw water toe. Meng dit vervolgens met het roggemeel en een
koffielepel bakpoeder onder elkaar. Vet een hoog bakblik in. Bak ongeveer 40 min. in
een oven van 180°C.

1 peperkoek: 1900kcal waarvan 8gr vet, 415gr KH en 35gr eiwit.
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Energieballetjes

Voor 10 balletjes
150gr gedroogd fruit (ik gebruikte abrikoos en vijgen)
50gr notenmengeling
1 lepel kaneel
sesamzaadjes (2 eetlepels)

Pulseer het gemengd fruit samen met de noten en de lepel kaneel in een
keukenmachine.
Maak hiervan balletjes zo groot als een walnoot. Doe vervolgens 2 lepels sesamzaad in
een kommetje en rol de balletjes door het sesamzaad. Klaar De balletjes zijn bij
kamertemperatuur in luchtdicht afsluitbaar bakje tot 5 dagen te bewaren.

Per balletje: 75kcal; 3gr vet; 1,4gr eiwit en 10gr KH-en.
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Yoghurtpudding
Voor 1 persoon
150gr magere yoghurt
1 koffielepel chiazaad
1/2 vanillestokjes uitgeschrapt
afgewerkt met een puree van rood fruit (50gr mengeling roodfruit uit de diepvries gepureerd
met de stafmixer, je kan natuurlijk ook andere fruit gebruiken)

Meng alle ingrediënten goed onder elkaar behalve de puree van rood fruit. Als je niet
houdt van een knapperige structuur kan je het mengsel ook mixen. Plaats vervolgens in
de koelkast voor minimum 4u. Voor het serveren voeg je de puree van rood fruit toe.

150kcal: 20gr KH, 9gr eiwit en 4gr vet.
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