Gezonde
lunch

Slaatje met Chinese kool, tonijn en pindanoten
2 porties
2 eetl. citroensap - 1 eetl. olie - peper 1/2 komkommer - 200 g Chinese kool 1 eetl. ongezouten pinda's - 1 peer 1 eetl. honingmosterd-dressing - klein blikje tonijn in
eigen nat.
Werkwijze
Maak vinaigrette van het citroensap, de olie,
het water en wat peper.
Schil de komkommer en snijd het in de lengte door.
Verwijder met een lepeltje het zachte gedeelte. Snijd
de halve komkommers in smalle boogjes.
Maak de Chinese kool schoon en snijd de kool
in smalle repen.
Hak de pinda's klein.
Schil de peer en snijd in blokjes.
Schep de vinaigrette door de stukjes peer.
Meng alles luchtig door elkaar.
Meng de uitgelekte tonijn en de dressing onder de
salades.
Strooi de pinda's erover.

Tropische salade met meloen en koko's
Voor 2 porties
1/2 galia-meloen - 1 eetl. kokospoeder - 80 g gemengde sla - 1 avocado 1 limoen - 1 stengel selder - 1 zoete puntpaprika - 1 koffielepel honing olijfolie - peper en zout.
Werkwijze
Snijd de meloen en verwijder de schil en de pitten. Snijd het vruchtvlees
in kleine stukken.
Snijd de limoen in twee en pers het sap eruit.
Schil de avocado en verwijder de pit. Snijd in dunne plakken. Besprenkel
met enkele druppels verse limoensap. (om verkleuring tegen te gaan).
Was de selder en verwijder de draden. Snijd de selder in reepjes.
Was en ontpit de paprika en snijd in kleine blokjes.
Meng 2 eetl. olie met 1 koffielepel limoen, 1 koffielepel honing, peper en
zout door elkaar
Doe de sla in een kom en schep de meloen, paprika, selder en avocado
erdoor.
Overgiet met het olie-mengsel.
Voeg als laatste de kokospoeder erbij.

Gezonde pittige boterham met avocado
Voor 2 boterhammen
1/4 komkommer - 1/2 rode paprika - 1/2 avocado 1 eetl. verse kaas zoals Philadelphia - 1 theelepel mierikswortel
(kant-en klaar in bokaal ) - 2 sneden roggebrood - citroensap zwarte peper - toefje preischeuten

Werkwijze
Was de komkommer en paprika.
Snijd de komkommer in dunne plakken.
Ontpit de paprika en snijd in fijne blokjes.
Neem het vruchtvlees van de avocado uit de schil en snijd ook in
fijne blokjes.
Besprenkel de avocado met een beetje citroensap om verkleuring
te voorkomen.
Meng de verse kaas met de mierikswortel.
Besmeer de boterham met de verse kaas.
Dresseer de boterham vervolgens met paprika, komkommer,
avocado.
Werk als laatste af met de preischeuten en zwarte peper.

Smaakvolle boterham met Gandaham en
preischeuten

Voor 1 boterham
1 rogge boterham - 15 g kruidenkaas - 1 schel
Gandaham - 2 schijfjes tomaat toefje preischeuten (10g) (kant- en klaar te kopen)
Werkwijze
Besmeer de boterham met de kruidenkaas.
Beleg vervolgens met de Gandaham.
Dresseer als laatste de tomatenschijfjes en de
preischeuten op de boterham.

gezonde omelet met bloemkoolrijst en tomaatjes

Voor 1 porties
2 eieren - 60 g bloemkoolrijst - 5 snoeptomaatjes 1 eetl. bieslook - peper en zout - geutje melk 1 eetl. olijfolie.
Werkwijze
Kluts de eieren en meng deze met de bloemkoolrijst, de
melk en het bieslook
Breng het mengsel op smaak met peper en zout.
Was de snoeptomaatjes en snijd ze in schijfjes.
Verhit de olie in een pan en bak het eimengsel tot een
omelet.
Schik de tomatenschijfjes onmiddellijk op de 'nog te
garen' omelet.

Pittige rosbiefburger
Voor 2 porties
2 grote of 4 kleine pistolets – 150 g rosbief (dun gesneden) – 2 tomaten –
½ komkommer- ½ bakje tuinkers – 40 g rucola – 2 rode uien 100 g magere plattekaas natuur – 1 teentje knoflook – 3 kleine augurken
– tabasco – 2 eetl olijfolie – 1 eetl. vloeibare boter – peper en zout.
Werkwijze
Pers de knoflook uit en meng deze onder de magere plattekaas.
Snijd de augurken in kleine stukjes en voeg deze ook toe aan de
plattekaas.
Breng het geheel op smaak met 2 à 4 druppels tabasco, peper en zout.
Pel de ui en snijd deze in ringen.
Stoof de ui glazig met de vloeibare boter.
Was de komkommer en tomaten en snijd in fijne plakken.
Snijd de broodjes open en bestrijk de binnenkant met het kaasmengsel.
Beleg daarop de komkommer en tomaten.
Besprenkel de dunne plakjes rosbief met olijfolie en kruid met peper en
zout.
Bak deze gedurende enkele seconden in een hete pan.
(het vlees moet niet doorbakken zijn)
Schik de rosbief op de broodjes en werk af met de ui, rucola en tuinkers.

Eenvoudige koude pasta
Voor 1 portie
60 g ongekookte (spelt)pasta – 1 tomaat – 1 klein blikje erwten en
wortelen (+ 120g) – 8 verse basilicumblaadjes –
30 g kippenwit met fijne kruiden –
1 eetl light mayonaise of dressing –
peper en zout naar smaak
Werkwijze
Breng water aan de kook.
Kook de pasta gaar (zie kooktijd verpakking)
Snijd de tomaat in fijne blokjes.
Snijd de plakjes kippenwit in fijne reepjes.
Spoel de gare pasta af met koud water en meng deze met de
tomatenblokjes, erwten en wortelen, kippenwit en de saus.
Snipper de basilicumblaadjes fijn en voeg deze ook onder de pasta.
Breng op smaak met peper en zout.

Croque monsieur met een zuiders tintje
Voor 1 croque monsieur
2 sneden Volkoren brood - ¼ courgette2 smeltkaasjes light bv. ziz of valblanc light1 plak gerookte ham – Provençaalse kruiden –
1 eetl. olijfolie
rucola - snoeptomaatjes

Werkwijze
Snijd de courgette in dunne plakjes.
Bak de courgette in de olie gedurende 1 à 2 minuten.
Strooi er tijm over en laat ze uitlekken op wat
keukenpapier.
Beleg de boterhammen met de kaas, courgette plakjes
en de ham.
Bak de boterhammen tussen de grill of in de pan met
een beetje olie.
Serveer met rucola en tomaatjes.

Koude patatjessalade met selder en ei

Voor 1 portie
4 aardappelen (ter grootte van een ei) - 3 stengels groene
selder – 1 ei – ½ ajuin – 1 eetl. bieslook
– 1 eetl. olijfolie – 1 eetl. witte wijnazijn -peper en zout1 klein teentje knoflook –
100 g witte yoghurt – 5 kleine snoeptomaatjes

Werkwijze
Was en schil de aardappelen. Snijd in blokjes en kook ze gaar
samen met het eitje.
Laat de aardappelen en het eitje afkoelen.
Was de selder, verwijder zo veel mogelijk de draadjes en snijd
in fijne ringetjes.
Pel de ui en snipper heel fijn.
Meng de olijfolie, azijn, ui en selder onder de afgekoelde
aardappelen.
Kruid naar smaak met peper en zout.
Breng de yoghurt op smaak met de geperste knoflook, bieslook
en peper en zout.
Meng de yoghurt onder de patatjessalade en serveer
met het hardgekookt eitje en de snoeptomaatjes.

wrap met zongedroogde tomaten
Voor 1 portie
2 kleine wraps – rucola - 8 zongedroogde tomaten 30 g verse kaas bv. philadelphia light 6 lapjes kippenwit - 1 eetl. pesto rosso (rode pesto)
Werkwijze
Snijd (of cutter) de zongedroogde tomaatjes fijn.
Smeer de wrap in met de verse kaas en pesto.
Beleg vervolgens met het kippewit, rucola
en de zongedroogde tomaten.

