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Weekmenu overzicht  
* Let op! vóór dag 1 maken wij al het rijstbrood, bereken even bij ‘Zondag rijstbrood maken voor de hele week’ hoeveel jij 

nodig denkt te hebben, daar staat ook een alternatief vermeld voor als je geen brood zelf wil/kunt maken.  

 Ontbijt Snack Lunch* Snack (na school) Avond 

1 Havermout met 
blauwe bessen 
en verse appel / 
sinaasappelsap 
 

Banaan/appel/
peer met een 
dadel  

Rijstbrood met 
tahin en 
dadelstroop met 
groentes 
 

Bordje met appel,  
bleekselderij en 
dadels   

Puree van 
zoete 
aardappel, rode 
linzen en kokos 
met gebakken 
groentes 
 

2 Havermout met 
appel en verse 
appel / 
sinaasappelsap 

Banaan/appel/
peer met een 
dadel 

Rijstbrood met 
cashewpasta en 
jam met groentes 
 

Bordje met appel, 
peer, banaan en 
ongezwavelde 
abrikozen  
 

Boekweitwafels 
met broccoli en 
kikkererwten  

3 Smoothie met 
banaan, blauwe 
bessen en 
aardbeien  
en verse appel / 
sinaasappelsap 
 

Banaan/appel/
peer met een 
dadel 

Boekweitwafels 
met groentes 

Bordje met appel, 
komkommer, 
koolrabi en 
bergvijgen  

Curry met rode 
linzen, spinazie 
en zoete 
aardappel  
 

4 Havermout met 
blauwe bessen 
en verse appel / 
sinaasappelsap 
 

Banaan/appel/
peer met een 
dadel 

Rijstbrood met 
tahin en 
dadelstroop met 
groentes 
 

Bordje met appel, 
mandarijn, wortel 
en gedroogde 
cranberries  

Kikkererwten 
pannenkoekjes 
met avocado en 
doperwten  
 

5 Havermout met 
appel  
en verse appel / 
sinaasappelsap 

Banaan/appel/
peer met een 
dadel 

Rijstbrood met 
cashewpasta en 
jam met groentes 
 

Bordje met appel,  
bleekselderij en 
dadels   

Rijst met 
pompoensaus, 
courgette en 
paprika  
 

6 Ontbijt wortel 
pannenkoekjes 
met dadelstroop 
en blauwe 
bessen  
en verse appel / 
sinaasappelsap 
 

Banaan/appel/
peer met een 
dadel 

Rijstbrood met 
zelf gemaakte 
falafel balletjes 
en avocado   

Bordje met appel, 
peer, banaan en 
ongezwavelde 
abrikozen  
 

Diner zoete 
aardappeltaart 
met een salade  
 

7 Ontbijtcake met 
aardbeien en 
banaan  
en verse appel / 
sinaasappelsap 

Banaan/appel/
peer met een 
dadel 

Aardappel, 
bloemkool en 
linzen pure 
 

Bordje met appel, 
komkommer, 
koolrabi en 
bergvijgen 

Spinazie bagels 
met avocado en 
zelf gemaakte 
falafelballetjes 

 

  



 

 
 

Algemeen  
 

Alle recepten zijn 
- vrij van vlees   - lactose vrij    - mais vrij  

- vrij van vis   - ei vrij     - tofu vrij  

- gluten vrij   - zonder geraffineerde suikers  - soja vrij  

 

Hoeveelheden ingrediënten 
De hoeveelheden bij de recepten zijn op basis van 2 volwassenen en 2 kleinere kinderen, een kleuter 

en een peuter. Je kunt zelf even kijken of je dan meer of minder nodig hebt dan nu in de recepten 

vermeld.  

 

Voldoende vocht in de ochtend / goed gehydrateerd blijven tijdens de dag 
Het is altijd goed om veel water te drinken zodat je lijf goed gehydrateerd blijft. In de nacht komt je 

lijf tot rust en heeft het tijd om te gaan herstellen en verwerken. Veel ‘gifstoffen’ die je lijf niet nodig 

heeft maakt het klaar om af te voeren. Als je dan in de ochtend veel water drinkt kan je lijf deze 

stoffen snel weg werken. Daarnaast wil je het weer aanvullen met goede vitamine en mineralen.  

Wij drinken bij het ontbijt altijd een glas gezeefd bleekselderij sap, een vers appel-sinaasappelsapje 

en een glas citroenmelisse thee.  

Je cellen hebben vocht nodig voor informatie overdracht. Denk hierbij aan de signalen die je lijf geeft 

om je organen opdrachten te geven, je spieren aan te sturen en ook voor de verwerking van de 

signalen in je hersenen. Goed gehydrateerd blijven is dus heel belangrijk. Vooral veel water drinken, 

water met verse fruit, komkommerwater of iets anders creatiefs of kruiden theetjes.  

Verse fruit sappen (ook groente) zorgen voor een bom aan vitamine, mineralen, enzymen, 

antioxidanten en andere belangrijke stoffen.  

Als je stress hebt verliest je lijf 2x zoveel water. Ook kinderen die spanning ervaren op school 

verliezen meer vocht. Extra belangrijk om dit dus goed aan te vullen zodat zij zich de hele dag prettig 

voelen en de informatie overdracht tussen de cellen goed blijft verlopen.  

 

Maak water drinken leuk  
Laat je kind zelf kiezen welke smaak hij die dag aan zijn water wil toevoegen. Je hebt allerlei lekkere 

combinaties onder andere te denken aan;  

 - basilicum met komkommer 

 - diepvriesblauwe bessen en munt 

 - sinaasappel met basilicum 

 - citroen met komkommer 

 



 

 
 

Snoepjeskast 
Wij hebben een ‘snoepjeskast’ met hierin allemaal glazen potjes met gedroogd fruit van de 

natuurvoedingswinkel met onder andere:  

- dadels    - ongezwavelde abrikozen 

- bergvijgen   - cranberries  

Bij de snacks doe ik altijd een van deze dingen erbij, ook als zij zin hebben mogen ze van mij gewoon 

iets pakken uit deze potjes. Je lijf en hersenen gebruiken glucose als energiebron, in onder andere 

fruit, gedroogd fruit en (zoete-)aardappels, pompoen zit veel gezonde glucose. Voedingstoffen voor 

je lijf!  

Heb beide dochters lang borstvoeding gegeven en daarna de Rapley-methode (boek Eten voor de 

kleintjes, van Stefan Kleintjes) waarbij ze zelf hebben leren doseren. Dat willen wij nu ze ouder zijn 

ook zo doen, dat zij zelf voelen waar ze zin in hebben, dan kunnen zij vers fruit of groente pakken of 

iets lekkers uit onze snoepjeskast. We hebben geen ‘traditioneel’ snoep in huis, eten dit zelf ook niet, 

goed voorbeeld doet goed volgen.  

 

Moestuin in het klein 
Het is heel leuk om met kinderen een moestuin te beginnen, dat ze zien dat door een zaadje in de 

grond te planten, en het elke dag goed te verzorgen met water, er uiteindelijk een plantje met 

hieraan groente of fruit uit komt. Snoepen uit eigen tuin.  

Heb je niet zoveel ruimte of wil je al sneller resultaat, is het heel leuk om kiempjes op een watte 

staafje te doen. Dan in het zonnetje achter het glas, elke dag water geven met een plantenspuit en je 

hebt heerlijke en gezonde eigen gemaakte kruiden voor bij je eten.  

Kinderen zijn helemaal trots als ze dit zelf gekweekt hebben. Wij noemen het een moestuin in het 

klein. Je kunt denken aan alfalfa, rucolakers, radijskers, chinese bieslook en tuinkers kiempjes. Op de 

verpakkingen staat hoe lang ze ongeveer nodig hebben om te groeien.  

Wij eten ook altijd graag gekiemde mungbonen bij de lunch en het avond eten, deze zijn in ongeveer 

3 dagen klaar.   

 

Laat kinderen helpen in de keuken 
Kinderen vinden het fantastisch om te helpen in de keuken, ondertussen lekker snoepen van alles 

wat je gaat klaar maken en het betrekt hen bij het proces. Zo leren ze hoe de verschillende 

ingrediënten heten, hoe deze eruit zien en hoe ze smaken. Daarnaast is het een gezellig moment om 

bij te kletsen over de dag en wat je bezig houdt. De keuken als centraal punt in huis.  

 

 

 

  



 

 
 

B12 
B12 is goed voor je zenuwstelsel, kwaliteit van je bloed en geheugen. Wat ik gelezen heb is het altijd 

goed om een B12 supplement bij te slikken, ook voor kinderen. De voedingswaarden van onze 

voeding is niet meer zoals deze vroeger was, een van de redenen is minder rijke voedingsbodems 

waar onze groente en fruit in gekweekt wordt. 

Het is een misvatting dat mensen die vlees eten wel voldoende B12 binnen krijgen, op Netflix zijn een 

aantal interessante documentaires hierover te vinden.  

Als voorbeeld een koe, een koe heeft enkel B12 in zijn vlees als hij groen gegeten (bv gras) heeft en 

daardoor de juiste bacteriën in zijn darmen kan creëren om B12 te maken. Krijgt een koe alleen hooi 

of brokken dan heeft deze koe geen B12 in zijn vlees of is de voedingsbodem van het gras helemaal 

uitgeput zal dit ook geen B12 opleveren. Er zijn dus ook een heleboel dieren met een B12 te kort, eet 

je het vlees hiervan vul je niet je B12 aan.  

Er zijn al verschillende B12 supplementen voor kinderen te vinden, zoek er een met zo min mogelijk 

toevoegingen en hulpstoffen. Bij een natuurvoedingswinkel kunnen ze je hierin adviseren.  

Brood lunch  
wij eten zelf door de weeks tijdens de lunch ook een warme maaltijd. De meisjes nemen naar school 

het liefst iets ‘broodachtigs’ mee. Vandaar dat ik zelf ben gaan experimenteren voor een broodmix 

op basis van rijstemeel, wij maken deze dan op zondag. Dan doe ik voor elke dag 2 sneetjes per 

persoon in een bpa vrij plastic bakje in de vriezer. Op de ochtend dat ik het nodig heb haal ik deze 

dan uit de vriezer, beleg hem bevroren en tegen de lunch is deze lekker om te eten.  

Wij hebben een Panasonic broodbak machine met een glutenvrij programma.  

Zondag rijstbrood maken voor de hele week 
Ingrediënten: 6 gram droge gist (2 theelepels), 260 gram (volkoren) rijstmeel, 7 gram psylliumvezels 

(3 theelepels), 23 gram aardappelzetmeel (3 theelepels), 100 gram (volkoren) teffmeel, 7 gram zout, 

+/- 340 ml water 

Bereiding: wij hebben een Panasonic broodbakmachine met een glutenvrij broodprogramma. Eerst 

doe ik de droge gist in het broodbakblik, vervolgens de rijstemeel, psylliumvezels, aardappelzetmeel 

en teffmeel. Als laatste gaat het zout eroverheen. Dan het water, ik begin altijd met 300 ml water. 

Dan mix ik alles met een spatel handmatig door. Laat je dit door het apparaat zelf doen komt het niet 

goed met het brood. Het moet een beetje een waterig papje worden. Meestal moet ik er nog circa 40 

ml bij doen. Zie de foto bijgevoegd van mijn 'deeg' zoals het de broodbakmachine ingaat. Vervolgens 

zet je de broodbakmachine aan en heb je, in ons geval, na 2 uur een overheerlijk broodje.  

Uit 1 brood haal ik circa 15 sneetjes, wij hebben een compacte broodsnijmachine zodat het mooie 

plakjes brood worden. Door de weeks nemen alleen de meisjes brood mee naar school, dan komen 

wij toe met 1 brood. Je zult even voor jezelf moeten berekenen hoeveel brood jij nodig denkt te 

hebben in een week. Als je zelf ook graag brood eet door de weeks, dan zal er meer brood gebakken 

mogen worden begin van de week.  

Mocht je nou niet zelf je brood willen of kunnen bakken, een goed alternatief is het oranje Yam 

Desem brood glutenvrij dat bij de Jumbo verkocht wordt. Dit brood is wel zo lekker om eerst even in 

de broodrooster te doen voor het te eten.   



 

 
 

  

Dag 1 
 

 Ontbijt Snack Lunch* Snack (na school) Avond 

1 Havermout met 
blauwe bessen 
en verse appel / 
sinaasappelsap 
 

Banaan/appel/
peer met een 
dadel  

Rijstbrood met 
tahin en 
dadelstroop met 
groentes 
 

Bordje met appel,  
bleekselderij en 
dadels   

Puree van 
zoete 
aardappel, rode 
linzen en kokos 
met gebakken 
groentes 
 

> Welk smaakje water willen ze vandaag?  
 

Ontbijt havermout met blauwe bessen  
Ingrediënten: 2 mokken glutenvrije havermout, 2 mokken water, 1 theelepel kaneel, per persoon een 

handje diepvries blauwe bessen, agave siroop 

Bereiding: doe de diepvries blauwe bessen in een bakje zodat ze wat kunnen ontdooien. Vervolgens 

doe je de havermout samen met het water en de kaneel in een pannetje en kookt deze op een laag 

vuurtje tot je een pap dikte hebt die je zelf lekker vindt. Vergeet niet af en toe te roeren. Dan alles 

samen mengen, eventueel kun je nog wat agave siroop toevoegen als je van zoet houdt.  

Vers appel / sinaasappelsap  
Ingrediënten: 3 appels en 3 sinaasappels 

Bereiding: de appels doen wij door de slowjuicer en de sinaasappels persen wij uit, alles 

samenvoegen en dan heb je een heerlijk vitamine boost om je dag te beginnen. Je zou eventueel ook 

het sinaasappelsap samen met de appel in een blender kunnen doen en goed laten mengen. 

Ochtend snack banaan/appel/peer met een dadel  
Ingrediënten: appel/peer/banaan en dadels.  

Bereiding: snijd de appel/banaan/peer in kleine stukjes en eet deze samen met een heerlijke dadel.  

Lunch rijstbrood met tahin en dadelstroop met groentes 
Ingrediënten: rijstbrood, tahin, dadelstroop, komkommer en kleine tomaatjes tomaat.  

Bereiding: het broodrecept kun je vinden bij algemeen. Heerlijk belegt met tahin en dadelstroop en 

dan los erbij plakjes komkommer en kleine tomaatjes.  

Middag snack bordje met appel, bleekselderij en dadels   
Ingrediënten: appels, bleekselderij en dadels  

Bereiding: snijd de appel in kleine stukjes, de bleekselderij in kleine reepjes en dan heerlijk met een 

dadel erbij. 

  



 

 
 

Avond eten puree van zoete aardappel, rode linzen en kokos met gebakken groentes 
Ingrediënten: 2 grote zoete aardappels, ½ pak rode linzen, 4 eetlepels ongezoete kokosmelk, 1 teen 

knoflook, 1 rode ui, 1 rode paprika, 1 courgette, 1 pak champignons, ½ pak kikkererwten, kokosvet 

om in te bakken, eigen gemaakte notenmix*, snufje zout 

Bereiding: Schil en snijd de zoete aardappel in kleine stukken. Stoom deze samen met de rode linzen, 

voor 20 minuten in de stoomoven of een (stoom-)pan. De zoete aardappel boven in de stoomoven 

en de linzen in de onderste stoomoven laag, onder een klein laagje water. Heb je geen stoomoven, 

kook dan de rode linzen volgens de instructie op de verpakking. Snijd de ui en knoflook klein en bak 

deze in kokosvet licht bruin. Snijd ondertussen de champignons, zodra de ui en knoflook licht bruin 

zijn kunnen de champignons erbij. Even 5 minuten bakken en daarna kunnen de gesneden courgette 

en paprika erbij voor nog eens 5 minuten. Op het laatst bak je de kikkererwten nog even mee en dan 

is dit klaar. Zodra de zoete aardappel en linzen klaar zijn doe je deze samen met de kokosmelk en het 

zout en pureert alles met een staafmixer tot puree.  

* Wij eten bij het avond eten meestal lekkere nootjes, hebben zelf in een weckpot een mix gemaakt, 

van ongebrande en ongezouten noten. Met cashewnoten, pecannoten,  pistachenoten, paranoten en 

walnoten. Meestal snoepen wij onze nootjes tijdens het koken al op. Let wel op, paranoten zijn een 

super food, bevatten veel selenium, wel moet je daarom opletten met de hoeveelheid, een volwassen 

adviseren ze maximaal 5 per dag en niet elke dag, kinderen heb ik nog niet gevonden.  

  



 

 
 

Dag 2 
 

 Ontbijt Snack Lunch* Snack (na school) Avond 

2 Havermout met 
appel en verse 
appel / 
sinaasappelsap 

Banaan/appel/p
eer met een 
dadel 

Rijstbrood met 
cashewpasta en 
jam met groentes 
 

Bordje met appel, 
peer, banaan en 
ongezwavelde 
abrikozen  
 

Boekweitwafels 
met broccoli en 
kikkererwten  

> Welk smaakje water willen ze vandaag?  
 

Ontbijt havermout met appel  
Ingrediënten: 2 mokken glutenvrije havermout, 2 mokken water, 1 theelepel kaneel, per persoon een 

appel, agave siroop 

Bereiding: snijd de appel in kleine stukken en doe deze in de pan met 1 eetlepel water. Bak de appels 

voor 3 minuten en doe dan de havermout samen met het water en de kaneel erbij en kookt alles 

samen op een laag vuurtje tot je een pap dikte hebt die je zelf lekker vindt. Vergeet niet af en toe te 

roeren.  

Vers appel / sinaasappelsap  
Ingrediënten: 3 appels en 3 sinaasappels 

Bereiding: de appels doen wij door de slowjuicer en de sinaasappels persen wij uit, alles 

samenvoegen en dan heb je een heerlijk vitamine boost om je dag te beginnen. Je zou eventueel ook 

het sinaasappelsap samen met de appel in een blender kunnen doen en goed laten mengen.  

Ochtend snack banaan/appel/peer met een dadel  
Ingrediënten: appel/peer/banaan en dadels.  

Bereiding: snijd de appel/banaan/peer in kleine stukjes en eet deze samen met een heerlijke dadel.  

Lunch rijstbrood met cashewpasta en jam met groentes 
Ingrediënten: rijstbrood, cashewpasta, jam en koolrabi   

Bereiding: het broodrecept kun je vinden bij algemeen. Heerlijk belegt met cashewpasta en jam en 

dan geschilde en in reepjes gesneden koolrabi 

Middag snack bordje met appel, peer, banaan en ongezwavelde abrikozen 
Ingrediënten: appel, peer, banaan en ongezwavelde abrikozen  

Bereiding: snijd de appel, peer en banaan in kleine reepjes en dan samen met de ongezwavelde 

abrikozen erbij.  

  



 

 
 

Avond eten boekweitwafels met broccoli en kikkererwten 
Ingrediënten: 1 pak boekweit pannenkoekenmix van de Jumbo, 1 eetlepel lijnzaad, 1 theelepel 

kaneel, 700 ml water of kokosmelk, 1 zak of glazen pot kikkererwten, 1 broccoli, dadelstroop en / of 

tahin erbij, snufje zout 

Let op wat wafels te bewaren voor de lunch van morgen! 

Bereiding: maak een lijnzaadeitje door de lijnzaad te crushen en er dan 2 eetlepels water bij te doen. 

Dit even 5 minuten laten staan. Ondertussen de onderkanten van de broccoli af halen en deze voor 

12 minuten stomen in een pan of stoomoven. Warm je wafelijzer op. Nu gaan wij het beslag maken 

voor de wafels. Bij het lijnzaadeitje doe je het pak pannenkoekenmix, kaneel en water/kokosmelk en 

mixt dit goed door elkaar. Dan nog een snufje zout erdoorheen en je beslag is klaar. Dan doe je een 

lepel beslag in het wafelijzer en zet deze voor circa 3,30 minuten aan voor lekkere wafels. Meteen uit 

het wafelijzer zijn ze het lekkerst, anders even op een rooster bewaren zodat ze knapperig blijven. 

Als garnering kun je er lekker wat dadelstroop overheen doen en wij zijn dol op tahin erbij 

(sesampasta).  

 

 

 

Op onderstaande foto hadden wij er nog groene asperges extra bij gegeten. 

  



 

 
 

Dag 3 
 

 Ontbijt Snack Lunch* Snack (na school) Avond 

3 Smoothie met 
banaan, blauwe 
bessen en 
aardbeien  
en verse appel / 
sinaasappelsap 
 

Banaan/appel/
peer met een 
dadel 

Boekweitwafels 
met groentes 

Bordje met appel, 
komkommer, 
koolrabi en 
bergvijgen  

Curry met rode 
linzen, spinazie 
en zoete 
aardappel  
 

> Welk smaakje water willen ze vandaag?  
 

TIP Heb je nog genoeg rijstmeelbrood voor de komende dagen? Anders is het slim deze vandaag weer 

één te bakken.  

Ontbijt Smoothie met banaan, blauwe bessen en aardbeien  
Ingrediënten: per persoon 1 banaan, handje diepvries blauwe bessen en 4 

diepvries aardbeien en 1 mok kokend water 

Bereiding: doe al deze ingrediënten samen in een mix beker / blender en mix 

alles samen tot een gladde smoothie.  

Vers appel / sinaasappelsap  
Ingrediënten: 3 appels en 3 sinaasappels 

Bereiding: de appels doen wij door de slowjuicer en de sinaasappels persen wij uit, alles 

samenvoegen en dan heb je een heerlijk vitamine boost om je dag te beginnen. Je zou eventueel ook 

het sinaasappelsap samen met de appel in een blender kunnen doen en goed laten mengen.  

Ochtend snack banaan/appel/peer met een dadel  
Ingrediënten: appel/peer/banaan en dadels.  

Bereiding: snijd de appel/banaan/peer in kleine stukjes en eet deze samen met een heerlijke dadel.  

Lunch boekweitwafels met groentes 
Ingrediënten: boekweitwafel van gisteren avond, komkommer en snackpaprika’s  

Bereiding: vandaag is een lekkere boekweitwafel van gisteren voor de lunch mee naar school. Lunch 

je thuis dan zijn verse wafels wel het lekkerste en kun je het recept van dag 2 weer gebruiken. Mee 

naar school met plakjes komkommer en kleine snackpaprika’s.  

Middag snack bordje met appel, komkommer, koolrabi en bergvijgen 
Ingrediënten: appel, komkommer, koolrabi en bergvijgen  

Bereiding: snijd de appel, komkommer in kleine reepjes, schil de koolrabi en snijd deze ook in kleine 

reepjes, samen met de bergvijgen een heerlijke snack.   



 

 
 

 

Avond eten curry met rode linzen, spinazie en zoete aardappel  
Ingrediënten: 1 grote zoete aardappel, 2 tenen knoflook, 2 rode uien, ½ eetlepel kokosvet om in te, 

1/2 zak rode linzen, 250 gram passata, 300 ml ongezoete kokosmelk, 1 pak biologische diepvries 

spinazie, theelepel garam massala kruiden (optioneel meer), verse basilicum, snufje zout en peper, 1 

zak cashewnoten  

Bereiding: schil de zoete aardappel en snijd deze in kleine stukjes. Stoom deze voor 20 minuten in 

een stoompan of stoomoven. Je kunt het ook voor 20 minuten koken, alleen gaan er dan 

voedingsstoffen verloren in het water. Snijd de knoflook en ui klein en bak deze in wat kokosvet 

lichtbruin in de pan. Doe er vervolgens de rode linzen, passata en kokosmelk bij, even goed roeren en 

dan voor 10 minuten op een heel laag vuurtje laten koken, ondertussen goed blijven roeren. Na 10 

minuten mag de diepvriesspinazie erbij en mag dit samen nog 10 minuten op laag vuur koken. Weer 

goed blijven roeren, ook zodat de spinazie goed met de rest mixt. Na 20 minuten kan het kooktoestel 

uit. Doe er dan de garam massala kruiden, klein gesneden basilicum en het zout doorheen. Als dan 

de zoete aardappels klaar zijn kun je deze erdoorheen mengen en nog wat cashewnoten erbij doen.  

  



 

 
 

Dag 4 
 

 Ontbijt Snack Lunch* Snack (na school) Avond 

4 Havermout met 
blauwe bessen 
en verse appel / 
sinaasappelsap 
 

Banaan/appel/
peer met een 
dadel 

Rijstbrood met 
tahin en 
dadelstroop met 
groentes 
 

Bordje met appel, 
mandarijn, wortel 
en gedroogde 
cranberries  

Kikkererwten 
pannenkoekjes 
met avocado en 
doperwten  
 

> Welk smaakje water willen ze vandaag?  
 

Ontbijt havermout met blauwe bessen   
Ingrediënten: 2 mokken glutenvrije havermout, 2 mokken water, 1 theelepel kaneel, per persoon een 

handje diepvries blauwe bessen, agave siroop 

Bereiding: doe de diepvries blauwe bessen in een bakje zodat ze wat kunnen ontdooien. Vervolgens 

doe je de havermout samen met het water en de kaneel in een pannetje en kookt deze op een laag 

vuurtje tot je een pap dikte hebt die je zelf lekker vindt. Vergeet niet af en toe te roeren. Dan alles 

samen mengen, eventueel kun je nog wat agave siroop toevoegen als je van zoet houdt.  

Vers appel / sinaasappelsap  
Ingrediënten: 3 appels en 3 sinaasappels 

Bereiding: de appels doen wij door de slowjuicer en de sinaasappels persen wij uit, alles 

samenvoegen en dan heb je een heerlijk vitamine boost om je dag te beginnen. Je zou eventueel ook 

het sinaasappelsap samen met de appel in een blender kunnen doen en goed laten mengen.  

Ochtend snack banaan/appel/peer met een dadel  
Ingrediënten: appel/peer/banaan en dadels.  

Bereiding: snijd de appel/banaan/peer in kleine stukjes en eet deze samen met een heerlijke dadel.  

Lunch rijstbrood met tahin en dadelstroop met groentes 
Ingrediënten: rijstbrood, tahin, dadelstroop, komkommer en kleine tomaatjes tomaat.  

Bereiding: het broodrecept kun je vinden bij algemeen. Heerlijk belegt met tahin en dadelstroop en 

dan los erbij plakjes komkommer en kleine tomaatjes.  

Middag snack bordje met appel, mandarijn, wortel en gedroogde cranberries  
Ingrediënten: appel, mandarijn, wortel en gedroogde cranberries 

Bereiding: snijd de appel en wortel in kleine reepjes, schil de mandarijn en doe er lekker wat 

cranberries bij.  

  



 

 
 

Avond eten kikkererwten pannenkoekjes met avocado en doperwten  
Ingrediënten: 1 pak kikkererwtenmeel van 400 gram(wij hadden van de Jumbo), 1 theelepel kerrie, 1 

theelepel kaneel, 2 eetlepel lijnzaad, 4 eetlepels water voor lijnzaad ei, +/- 500 ml water, citroenrasp, 

snufje zout, 1 pak diepvriesdoperwten, 1 avocado, pompoenpitten, zonnebloempitten, dadelstroop, 

optioneel sla en snacktomaatjes 

Bereiding: maak de lijnzaad klein in een keukenmixer, wij hebben hier een klein elektrisch 

koffiebonenmalertje voor. Doe dan de gecruste lijnzaad in een kommetje met de 4 eetlepels water, 

even roeren en 5 minuten laten staan. Doe in een kom de kikkererwtenmeel, kaneel, kerrie en het 

lijnzaadeitje en mix alles door elkaar. Doe dan beetje bij beetje het water erbij en mix alles door 

elkaar. Om af te maken nog wat citroenrasp en een snufje zout en het beslag is klaar. Dan kun je deze 

bakken in de pan, kijk na de 1e even of deze dun genoeg is, anders mag er nog een klein beetje water 

bij doen. Ondertussen bak je de doperwten even op in een pannetje, circa 5 minuten. Heerlijk eerst 

wat zachte avocado op je wrap en daarna de doperwten, dadelstroop en een mix van pompoen- en 

zonnebloempitten. Eventueel nog wat sla of snack tomaatjes erbij.  

 

 

Op deze foto hadden wij gegrilde groente en zelf gemaakte falafel burgers erbij.  



 

 
 

Dag 5 
 

 Ontbijt Snack Lunch* Snack (na school) Avond 

5 Havermout met 
appel  
en verse appel / 
sinaasappelsap 

Banaan/appel/
peer met een 
dadel 

Rijstbrood met 
cashewpasta en 
jam met groentes 
 

Bordje met appel,  
bleekselderij en 
dadels   

Rijst met 
pompoensaus, 
courgette en 
paprika  
 

> Welk smaakje water willen ze vandaag?  
 

Ontbijt havermout met appel  
Ingrediënten: 2 mokken glutenvrije havermout, 2 mokken water, 1 theelepel kaneel, per persoon een 

appel, agave siroop 

Bereiding: snijd de appel in kleine stukken en doe deze in de pan met 1 eetlepel water. Bak de appels 

voor 3 minuten en doe dan de havermout samen met het water en de kaneel erbij en kookt alles 

samen op een laag vuurtje tot je een pap dikte hebt die je zelf lekker vindt. Vergeet niet af en toe te 

roeren.  

Vers appel / sinaasappelsap  
Ingrediënten: 3 appels en 3 sinaasappels 

Bereiding: de appels doen wij door de slowjuicer en de sinaasappels persen wij uit, alles 

samenvoegen en dan heb je een heerlijk vitamine boost om je dag te beginnen. Je zou eventueel ook 

het sinaasappelsap samen met de appel in een blender kunnen doen en goed laten mengen.  

Ochtend snack banaan/appel/peer met een dadel  
Ingrediënten: appel/peer/banaan en dadels.  

Bereiding: snijd de appel/banaan/peer in kleine stukjes en eet deze samen met een heerlijke dadel.  

Lunch rijstbrood met cashewpasta en jam met groentes 
Ingrediënten: rijstbrood, cashewpasta, jam en koolrabi   

Bereiding: het broodrecept kun je vinden bij algemeen. Heerlijk belegt met cashewpaste en jam en 

dan geschilde en in reepjes gesneden koolrabi 

Middag snack bordje met appel,  bleekselderij en dadels   
Ingrediënten: appels, bleekselderij en dadels  

Bereiding: snijd de appel in kleine stukjes, de bleekselderij in kleine reepjes en dan heerlijk met een 

dadel erbij. 

 

 

  



 

 
 

Avond eten rijst met pompoensaus, courgette en paprika  
Ingrediënten: 1/2 pak basmatirijst, 1 fles pompoen,  1 courgette, 1 rode paprika, 1 pak kastanje 

champignons, 1 zak ongezoute cashewnoten, handje rozijnen, 1 mok ongezoete kokosmelk, ½  

eetlepel kokosvet om in te bakken, snufje zout 

Bereiding: kook de rijst volgens de instructie op de verpakking. Schil de fles pompoen en snijd deze in 

kleine stukjes, stoom deze voor 20 minuten gaar. Zelf heb ik de stoomoven gebruikt, ik doe de rijst in 

de onderste stoomoven schaal en zorg dat deze net onder water staat. Boven in doe ik de in stukjes 

gesneden pompoen en stoom dit samen voor 20 minuten. Snijd de knoflook en ui in kleine stukjes en 

bak deze in de kokosvet in de pan tot ze lichtbruin zijn. Doe er vervolgens de klein gesneden 

champignons bij en bak deze voor 5 minuten mee. Dan mogen de klein gesneden paprika, courgette 

en rozijnen erbij. Alles nog voor 5 minuten bakken en dan is het courgette mengsel klaar. Als de 

pompoen gestoomd is doe je deze in een kom samen met de kokosmelk en een snufje zout en 

pureert deze met de staafmixer. Dan eerst wat rijst, de pompoensaus en vervolgens het courgette 

mengsel eroverheen met lekkere cashewnoten.  

 

  



 

 
 

Dag 6 
 

 Ontbijt Snack Lunch* Snack (na school) Avond 

6 Ontbijt wortel 
pannenkoekjes 
met 
dadelstroop en 
blauwe bessen  
en verse appel 
/ 
sinaasappelsap 
 

Banaan/appel/p
eer met een 
dadel 

Rijstbrood met 
zelf gemaakte 
falafel balletjes 
en avocado   

Bordje met appel, 
peer, banaan en 
ongezwavelde 
abrikozen  
 

Diner zoete 
aardappeltaart 
met een salade  
 

> Welk smaakje water willen ze vandaag?  
 

Tip Volgens mij is het vandaag weer tijd om een brood te bakken?  

Ontbijt wortel pannenkoekjes met dadelstroop en blauwe bessen  
Ingrediënten: ½ pak boekweit pannenkoekenmix Jumbo, 1 eetlepel lijnzaad en 2 eetlepels water voor 

een lijnzaad ei, ½ theelepel koek- en speculaaskruiden, +/- 400 ml water, circa 4 wortels, 

dadelstroop, handje diepvries blauwe bessen, snufje zout  

Bereiding: we beginnen met het maken van een lijnzaadeitje. Maal 1 

eetlepel lijnzaad fijn in een keukenmachine of net als ons in een 

elektrisch koffiemolentje. Doe de fijn gemaalde lijnzaad samen met 

2 eetlepels water in een grote kom en laat 5 minuten 

staan. Ondertussen doe je de wortels in een keukenmachine en hakt 

deze heel fijn. Bij het lijnzaadmengsel doe je nu de 

pannenkoekenmix, koek- en speculaaskruiden en een snufje zout. 

Even door elkaar mengen en dan mag het water erbij, goed mixen. 

Als je een mooi beslag hebt gekregen kun je de wortel rasp erdoorheen roeren. Bakken maar! Als de 

pannenkoek gebakken is, heerlijk beleggen met wat dadelstroop en blauwe bessen.  

Vers appel / sinaasappelsap  
Ingrediënten: 3 appels en 3 sinaasappels 

Bereiding: de appels doen wij door de slowjuicer en de sinaasappels persen wij uit, alles 

samenvoegen en dan heb je een heerlijk vitamine boost om je dag te beginnen. Je zou eventueel ook 

het sinaasappelsap samen met de appel in een blender kunnen doen en goed laten mengen.  

Ochtend snack banaan/appel/peer met een dadel  
Ingrediënten: appel/peer/banaan en dadels.  

Bereiding: snijd de appel/banaan/peer in kleine stukjes en eet deze samen met een heerlijke dadel.  

Lunch rijstbrood met zelf gemaakte falafel balletjes en avocado   
Ingrediënten: rijstbrood, avocado, 660 gram (gestoomde) kikkererwten, 2 ui, 2 tenen knoflook, 6 

zongedroogde tomaten, verse basilicum, 1 eetlepel komijnzaad, 2 cup glutenvrije havermout, +/- 160 

ml water, eventueel cayennepeper, snufje zout en peper 



 

 
 

Bereiding: het broodrecept kun je vinden bij algemeen. wij gebruiken meestal gedroogde 

kikkererwten, laten deze 24 uur in water weken en daarna 40 minuten stomen in de stoomoven. Je 

kunt ook kikkererwten uit een zak of glazen pot gebruiken, even goed laten uitlekken alvorens te 

gebruiken. Verwarm de oven voor op 200C. Doe de ui, knoflook, zongedroogde tomaten, basilicum, 

komijnzaad, zout, peper en eventueel cayennepeper in de keukenmachine en maal alles fijn. 

Vervolgens doe je de kikkererwten erbij en maalt ook deze mee fijn. Als laatste de havermout en het 

water, begin eerst met 50 ml, dan kun je er altijd nog meer bij doen als dit nodig is. Maal alles fijn en 

dan heb je een mooi beslag om balletjes van te draaien. Gebruik bakpapier op de ovenplaat en draai 

mooie balletjes of platte rondjes van het beslag. Vervolgens mogen ze 30 minuten in de oven of tot 

goudbruin. Dan kun je de boterham beleggen met wat zachte avocado en daarna de falafel balletjes. 

Let op! We maken een dubbele portie falafelballetjes zodat wij deze morgen avond ook kunnen eten.  

Middag snack bordje met appel, peer, banaan en ongezwavelde abrikozen  
Ingrediënten: appel, peer, banaan en ongezwavelde abrikozen  

Bereiding: snijd de appel, peer en banaan in kleine reepjes en dan samen met de ongezwavelde 

abrikozen erbij.  

Avond eten diner zoete aardappeltaart met een salade  
Ingrediënten: 2 grote zoete aardappel, circa 200 / 250 gram boekweitmeel, 5 wortels, 1 grote 

courgette, 2 tenen knoflook, 1 rode ui, 6 zongedroogde tomaat, 5 medjool dadels, pompoen en 

zonnebloempitten als topping, 1 theelepel koek en speculaaskruiden, snufje zout, zak spinazie, 1 

doosje kleine tomaatjes en 1 komkommer, kokosvet om de taartschaal in te vetten 

Bereiding: stoom de zoete aardappel gaar in 20 minuten, zelf gebruik ik hier de stoomoven voor. Het 

kan ook een restje zoete aardappels van de dag ervoor zijn. De zoete aardappels moeten eerst 

afkoelen alvorens verder te gebruiken in dit recept. Verwarm de oven voor op 180C. Neem een 

stevige keukenmachine en doe daar de knoflook, ui, courgette, wortel, medjool dadels, 

zongedroogde tomaten, koek en speculaaskruiden, snufje zout en peper in. Op hoge snelheid laten 

draaien zodat het klein gehakt is. Doe er dan alle afgekoelde zoete aardappels in en laat de machine 

alles mixen. Daarna voeg je de boekweitmeel toe, afhankelijk van hoe stevig je deze wil doe je wat 

meer of minder boekweitmeel erbij en laat de machine alles weer mixen. Vet een taartschaal in met 

wat kokosvet en doe het beslag erin. Op de bovenkant besprenkel je de taart met wat pompoen en 

zonnebloempitten en dan gaat het geheel 40 minuten in de oven. Na 40 minuten even kijken met 

een sateprikker of de binnenkant gaar is, anders nog heel eventjes laten staan. Voor de salade snijd 

je de kleine tomaten doormidden en de komkommer in kleine reepjes, alles mengen met de spinazie 

en de salade is klaar.  

 

  



 

 
 

Dag 7 
 

 Ontbijt Snack Lunch* Snack (na school) Avond 

7 Ontbijtcake 
met aardbeien 
en banaan  
en verse appel 
/ 
sinaasappelsap 

Banaan/appel/p
eer met een 
dadel 

Aardappel, 
bloemkool en 
linzen pure 
 

Bordje met appel, 
komkommer, 
koolrabi en 
bergvijgen 

Spinazie bagels 
met avocado en 
zelf gemaakte 
falafelballetjes 

> Welk smaakje water willen ze vandaag?  
 

Ontbijt ontbijtcake met aardbeien en banaan  
Ingrediënten: 300 gram glutenvrije havermout, 2 banaan, 10 diepvries aardbeien, 2 sinaasappel uit 

persen, sap + water = in totaal 320 ml, 1 eetlepel koek en speculaaskruiden, 3 eetlepels agavesiroop 

Bereiding: verwarm de oven voor op 200C. Wij hebben hiervoor de 

nutribullet gebruikt, kan ook een kleine mixer zijn of eventueel alles 

handmatig samenmengen (dan krijg je wel een iets andere textuur cake). 

Pers de sinaasappel uit. Doe de havermout, banaan, kruiden, agavesiroop, 

aardbeien, sinaasappel sap, rasp van sinaasappelschil en het water in de mix 

beker. Alles goed door elkaar mixen. Dan kan alles in een klein bakvormpje of 

cup cake vorm. Dan kan alles voor circa 20 minuten in de oven. Af en toe 

even kijken aangezien elke oven anders is. Dan even laten afkoelen en smakelijk! 

Vers appel / sinaasappelsap  
Ingrediënten: 3 appels en 3 sinaasappels 

Bereiding: de appels doen wij door de slowjuicer en de sinaasappels persen wij uit, alles 

samenvoegen en dan heb je een heerlijk vitamine boost om je dag te beginnen. Je zou eventueel ook 

het sinaasappelsap samen met de appel in een blender kunnen doen en goed laten mengen.  

Ochtend snack banaan/appel/peer met een dadel  
Ingrediënten: appel/peer/banaan en dadels.  

Bereiding: snijd de appel/banaan/peer in kleine stukjes en eet deze samen met een heerlijke dadel.  

Lunch aardappel, bloemkool en linzen pure 
Ingrediënten: 5 grote aardappels, 1 bloemkool, 1 cup rode linzen, 2 tenen knoflook, 1 rode ui, 1 

avocado, 1 bakje champignons, 5 zongedroogde tomaten, verse basilicum, snufje zout  

Bereiding: stoomoven; snijd de aardappels en bloemkool in kleine 

stukken en doe deze in de bovenste stoomoven laag. In de onderste 

doe je de rode linzen en zet deze onder een klein laagje water. 

Vervolgens laat je deze 20 minuten op 100 stomen. Koken; snijd de 

aardappels en bloemkool in kleine stukken en stoom deze in een pan 

in 20 minuten, bij voorkeur met een stoommandje. Met stomen 

blijven de vitamines en mineralen veel meer behouden. Kook de rode 

linzen volgens de instructies op de verpakking. Als de aardappels, 

bloemkool en linzen stomen kun je ondertussen verder met de 



 

 
 

rest. Snijd de knoflook en ui klein en bak deze goudbruin. Vervolgens doe je er gesneden 

champignons bij en de in kleine stukjes gesneden zongedroogde tomaten. Bak dit voor circa 5 

minuten.  

Als het klaar is kan er nog wat verse basilicum bij. Als de aardappels, bloemkool en rode linzen 

gestoomd zijn kun je deze samenvoegen en pureren met een staafmixer. Heerlijk met avocado erbij.  

Middag snack bordje met appel, komkommer, koolrabi en bergvijgen 
Ingrediënten: appels, komkommer, koolrabi en bergvijgen  

Bereiding: snijd de appel en komkommer in kleine reepjes, schil de koolrabi en snijd deze ook klein 

en dan nog wat lekkere bergvijgen erbij.  

Avond eten spinazie bagels met avocado en zelf gemaakte falafelballetjes 
Ingrediënten: 1 zak spinaziebladeren, 200 gram boekweitmeel, 50 gram havermout, 2 eetlepels 

lijnzaad, 4 eetlepels water voor het lijnzaad ei, 2 tenen knoflook, 1 rode ui, snufje zout, 1 avocado, 

falafel balletjes van gisteren met de lunch, sla, snack komkommer en tomaten  

Bereiding: Verwarm de oven voor op 200C. We beginnen met het maken van een lijnzaad ei. Crush 

de lijnzaad klein en meng met de 4 eetlepels water. Laat even 5 minuten staan. Doe in de 

keukenmachine de ui en knoflook en maal deze fijn. Doe vervolgens de spinazie erbij en laat het 

apparaat alles klein hakken. Dan gaat de boekweitmeel, lijnzaad ei en havermout erbij en mix alles 

goed door elkaar. Leg bakpapier op de ovenschaal en doe een lepel van het beslag erop. Maak een 

klein gat in het midden zodat je een bagelvorm krijgt. Bak vervolgens de bagel voor circa 30 minuten 

in de oven. Als de bagels dan klaar zijn kan er zachte avocado op en de heerlijke falafel balletjes, 

eventueel nog wat sla en snack komkommer en tomaatjes.  

 

 

Op deze foto hadden wij het gegeten met groene asperges en zelf gemaakte humus  



 

 
 

Extra’s  
 

Toetje 
Mocht je nou nog trek hebben kun je na altijd een snelle en lekkere chiazaad pudding maken.  

Ingrediënten: chiazaad, diepvries blauwe bessen, agavesiroop, water en kaneel. 

Bereiding: meng de chiazaad met water en kaneel in een bakje, even goed roeren en laat minimaal 

10 minuten staan. Qua verhouding kun je aanhouden 2 eetlepels chiazaad heeft 5 eetlepels water 

nodig. Dan verdeel je de chiazaad over kleine bakjes. Als je agavesiroop erbij lekker vind is het 

verstandig deze er eerst doorheen te roeren. Vervolgens een topping die je lekker vindt, bijvoorbeeld 

blauwe bessen.  

 

  



 

 
 

Ijsjes  
 

Wij hebben Zoku Icelolly Pop Maker mini gekocht en maken daar allemaal kleine ijsjes mee. Met 

roosvice of appeldiksap en lekkere vruchtensmaken. Zo kunnen ze elke dag een lekker en gezond ijsje 

eten en op warme dagen soms wel eens twee 😉.  

 

Ijsjes met blauwe bessen, banaan en verse sinaasappelsap 
Ingrediënten: handje diepvries blauwe bessen, 1 banaan, 1 sinaasappel 

Bereiding: pers de sinaasappel uit. Vervolgens doe je in een blender of 

nutribullet de blauwe bessen, banaan en het verse sinaasappelsap. Even goed 

laten mixen en dan kan het in de ijs vormpjes, minimaal 5 uur in de vriezer en de 

ijsjes zijn klaar.  

 
 

 

Ijsjes met banaan en aardbeien  
Ingrediënten: 6 diepvries aardbeien, 1 banaan, +/- 5 eetlepels water.  

Bereiding: doe de banaan, aardbeien en water in de Nutribullet, even goed laten 

mixen en deze dan in de vormpjes doen. Dan in de vriezer en na circa 5 uur zijn 

de ijsjes klaar.    

 
 

Romig bananen ijs  
Ingrediënten: 3 grote bananen (minimaal 24 uur in de vriezer) 

Bereiding: Snijd de banaan in stukjes en doe deze in een diepvrieszakje en 

minimaal 24 uur in de vriezer. Wij doen vaak hele rijpen bananen in de vriezer, 

zodat als wij als wij zin hebben in ijs, wij gewoon een zakje kunnen pakken. Haal 

de bevroren banaan uit de vriezer, laat deze vervolgens 5 minuten even staan. 

Dan doe je de bevroren banaan in een mixer en mixen maar! Als je maar lang 

genoeg mixt krijg je een heerlijke romig ijs. Je kunt het lekker zo eten of nog een 

smaakje er aan toevoegen, bijvoorbeeld kaneel, vanille, notenpasta’s, hagelslag.  

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Restjes aardappel 
Wij maken altijd graag aardappelwafels met restjes aardappel.  

Ingrediënten: gestoomde/gekookte aardappels afgekoeld of restjes aardappels, snufje zout, 

eventueel kerriepoeder 

Bereiding: doe de aardappels in een grote kom en pureer deze met de staafmixer. Doe er wat zout 

overheen en wij vinden altijd wat kerriepoeder wel lekker. Verwarm je wafelijzer op, wanneer deze 

warm is doe je een eetlepel beslag erin en laat deze wel 7 minuten garen. Daarna langzaam de deksel 

omhoog halen en je hebt heerlijk krokante aardappelwafels.  

 

  



 

 
 

Boodschappen lijst 
Onderstaand de boodschappenlijsten voor deze week, het kan zijn dat je een aantal dingen beter wat 

later op de week kunt halen omdat het veelal verse producten betreft.  

Heb geprobeerd een zo compleet mogelijke lijst te maken, een voor de natuurvoedingswinkel en de 

andere voor een ‘algemene’ supermarkt.  

Het is altijd slim de avond ervoor de recepten en ingrediënten alvast even te bekijken voor de dag 

erna, mocht er toch iets ontbreken in de boodschappen lijsten zou het zonde zijn als je die recepten 

niet kunt maken.  

 

Natuurvoedingswinkel / reform winkel 
- tahin dit is sesampasta (vb van het merk Horizon) 

- cashewpasta (vb van het merk Horizon) 

- dadelstroop (sommige AH’s hebben nog huismerk dadelstroop, deze is lekker en 100% dadel) 

- kiemzaadjes  

- mungbonen  

- 1 kg (volkoren) rijstmeel 

- 1 zak psylliumvezels 

- 1 zak (biologische) aardappelzetmeel  

- 1 kg (volkoren) teffmeel 

- 1 kg boekweitmeel  

- Himalaya zout  

- 1 zak droge gist 

- 2 kg glutenvrije havermout 

- 1 zak dadels (huismerk G&W) 

- 1 zak cranberries (huismerk G&W) 

- 1 zak ongezwavelde abrikozen (huismerk G&W) 

- 1 zak bergvijgen (huismerk G&W) 

- 1 pot extra vierge kokosolie  

- 1 zak chiazaad  

- jam met niet teveel toevoegingen  

- mungbonen 

- kiemgroente: alfalfa, radijskers, chinese bieslook, tuinkers 

  



 

 
 

Algemene supermarkt  
Je werkt met veel versproducten, het is goed zelf even te kijken wat handig is om wanneer in de week 

te halen.  

Vers 
- 7 x 3 appels, voor de appel-sinaasappelsap 
- 7 x 3 perssinaasappels, voor de appel-
sinaasappelsap 
- 2 perssinaasappels, voor cake dag 7  
- 7 x appel/peer/banaan voor de ochtend snack  
- 7 x appels middag snack  
- 4 x appel voor het ontbijt  
- 4 x bananen smoothie  
- 7 x bananen voor bij de ochtend snack  
- 7 x peer voor bij de ochtend snack 
- bleekselderij bos  
- 1 vers basilicum plantje  
- 1 vers munt plantje  
- 3 biologische komkommers 
- 2 doosjes met kleine tomaten 
- oranje Yam desem brood glutenvrij (Jumbo), 
aantal afhankelijk hoeveel brood je eet  
- 5  grote zoete aardappels  
- 1 zak biologische aardappels, dag 7 
- 3 tenen knoflook 
- 2 netjes rode uien 
- 2 rode paprika 
- 3 biologische courgette  
- 3 doosjes champignons 
- 4 pakken / potten kikkererwten  
- 4 koolrabi’s  
- 1 broccoli  
- 1 doosje snack komkommer’s  
- 1 doosje snack paprika’s  
- 1 netje mandarijnen 
- 2 bosjes wortels 
- 1 citroen  
- 4 avocado’s  
- 1 fles pompoen  
- 2 zakken spinazie, voor bij de taart dag 6 en 
bagels dag 7 
- 1 bloemkool, dag 7 
 

Langer houdbaar  
- 2 agave siroop 
- 2 zakken diepvriesblauwe bessen van 750 
gram  
- 1 zak diepvries aardbeien van 750 gram 
- 1 pak biologische diepvriesspinazie 
- 1 pak biologische diepvries doperwten 
- 1 pak basmati rijst  
- 1 zak rozijnen 
- 2 pakken boekweitpannenkoekenmix Jumbo  
- 1 zak lijnzaad heel  
- 2 potjes zongedroogde tomaten  
- 2 pakken van 1 liter ongezoete kokosmelk  
- 2 zakken rode linzen 
- 250 gram passata  
- 1 pak kikkererwtenmeel (400 gram Jumbo) 
- 3 zakken ongezouten ongebrande 
cashewnoten 
- 1 zak ongezouten pecannoten 
- 1 zak ongezouten walnoten 
- 1 zak ongezouten paranoten  
- 1 zak pistachenoten  
- 1 zak pompoenpitten 
- 1 zak zonnebloempitten 
- 1 doosje garam massala kruiden 
- 1 potje kaneelkruiden  
- 1 potje koek- en speculaaskruiden  
- 1 potje kerriekruiden 
- 1 potje komijnzaadkruiden  
- 1 potje cayennepeperkruiden 
 
 

 

  



 

 
 

Bedankt, tot slot 
Wij zijn benieuwd hoe je deze week hebt ervaren. Waren de recepten lekker en duidelijk? Hebben de 

kinderen lekker gegeten? Wij horen graag van jou! Laat gerust een berichtje achter op ons Facebook 

of Instagram pagina.  

Wil je nog meer inspiratie, op www.kimness.nl kun je nog veel meer lekkere en makkelijke recepten 

vinden. Leuk dat je hebt meegedaan!  

Groetjes Kim 

Kimness.nl  
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Dit e-boek is uitgegeven in eigen beheer 

Alle rechten voorbehouden,  

Niets uit dit e-boek mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de uitgever. Dit e-boek 

mag niet worden opgeslagen in een automatisch gegevensbestand en niets uit dit e-boek mag 

openbaar gemaakt worden, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen, elektronisch of welke 

andere manier dan ook, zonder voorafgaand schriftelijk toestemming van de uitgever, Kimness.  

Aan de verstrekte informatie in dit e-boek kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden 

of onvolledigheden in dit e-boek aanvaardt Kimness geen enkele aansprakelijkheid. 

Ik ben geen arts, heb geen opleiding in voedingsleer of iets dergelijks. Dit e-boek en de andere 

diensten, producten en informatie op Kimnessn.nl zijn enkel geschreven vanuit persoonlijke ervaring 

en ontdekkingen.  

Het is altijd goed om zelf al je informatie te verzamelen. Ieder mens is anders en ieder lijf is anders. 

Er is ontzettend veel kennis te vinden op het internet over (gezonde) voeding, vegan eten, plant 

based eten, welke vitamines en mineralen te gebruiken, wat hebben kinderen nodig aan 

voedingsstoffen, hoe goed voor jezelf te zorgen. Belangrijk om te gaan ontdekken wat voor jouw en 

je gezin klopt! Overal haal je iets vandaan en bij vragen en twijfel altijd een professional raadplegen.  

De informatie in dit e-boek en alle andere informatie, producten en diensten aangeboden via 

Kimness zijn enkel bedoelt ter inspiratie. Het is niet bedoeld als vervanging van diensten of 

informatie van (medische) professionals en/of zorg van professionele instanties.  

Raadpleeg altijd uw huisarts en/of een (voedings-)specialist. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor 

je gezondheid en de keuzes die je maakt voor jezelf en je omgeving. Bij twijfels raadpleeg altijd een 

professional!  
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