MAANDAG
DINSDAG

homemade hamburger
pistolet - pure hamburger - rauwkost
light mayonaise

wortel-zoeteaardappelpuree
gegrilde zalm

zie recept
frisse salade met meloen en feta

WEEKEND

wokgroenten
koko's-currysaus
kippenblokjes
wokmie

zie recept
gezonde pittige boterham met avocado

WEEKEND

VRIJDAG

DONDERDAG

gekookte of gestoomde aardappel (in schil)
gestoofde boontjes met kerstomaatjes
gemarineerde kipfilet

WOENSDAG

ZOMERS WEEKMENU 1

frieten of rozemarijn-aardappeltjes
rauwkostsalade met dressing
spareribs

Fruitige salade met watermeloen en feta

Voor 1portie
100g watermeloen - 75g gemengde sla - 35g feta 8 muntblaadjes - 1 stengel bleekselderij - peper
Dressing:
1 eetl. baslamico-azijn - 1 koffielepel olijfolie 1 koffielepel honing

Werkwijze:
Snijd de watermeloen in fijne blokjes.
Was de sla en snijd in repen.
Was de bleekselderij, snijd overlangs en snijd vervolgens in fijne
reepjes.
Maak de dressing door de azijn, olijfolie en honing samen te
voegen.
Verkruimel de muntblaadjes.
Meng de sla, bleekselderij en meloen onder elkaar.
Versnipper de feta over de salade.
Werk de salade af met de dressing, de muntblaadjes en de peper.

Gezonde pittige boterham met avocado

Voor 2 sneden brood
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.

MAANDAG
DINSDAG

broccolipuree
gemarineerde kalfslapje

gebakken krieltjes
rauwkostsalade
gerookte zalm

WEEKEND

WEEKEND

VRIJDAG

DONDERDAG

aardappelpuree
provençaalse saus (zie recept)
kabeljauw

WOENSDAG

ZOMERS WEEKMENU 2

zie recept
parelcouscoussalade met yoghurtdressing

pasta + courgetti (zie recept)
spaghettisaus

koude aardappelen (met light mayonaise)
gegrilde courgette en aubergine (grillpan of bbq)
kippenboutjes

wrap met kippenblokjes en rauwkost + dressing

Parelcouscoussalade met yoghurtdressing

Voor 2 porties
1 zakje parelcouscous - 10 kerstomaten – ½ komkommer – 30 g rucola 100 g baconblokjes – enkele sprietjes bieslook – 100 g yoghurt –
1 teentje knoflook – peper en zout.
Werkwijze
Kook de parelcouscous gaar volgens de aanwijzing op de verpakking.
Giet af en spoel onder koud stromend water.
Bak de baconblokjes krokant.
Was de kerstomaatjes en rucola.
Snijd de tomaatjes in partjes.
Halveer de komkommer en snijd de zaadlijsten eruit.
Snijd de komkommer in fijne blokjes.
Plet de zaadlijsten van de komkommer in een kom.
Voeg er de yoghurt toe.
Pers het teentje knoflook uit over de yoghurt.
Versnipper de bieslook en voeg deze samen met het peper en zout bij de
yoghurt.
Meng de versneden groenten, gebakken bacon en rucola onder de
parelcouscous.
Werk af met een lepeltje yoghurtdressing

Courgetti

Voor 1 portie
1 à 2 middelgrote courgette
(1 eetl. olijfolie) Spiraalrasp* of dunschiller
Werkwijze
Maak gelijke slierten met de
spiraalrasp of platte slierten met de dunschiller
(de schil van de
courgette mag mee worden verwerkt)
Je kan de courgette koken (2 minuten en nadien zeer
goed laten uitlekken), rauw serveren of even
opbakken in weinig olie.

Provençaalse saus
Voor 4 porties
1 rode en groene paprika- 1 courgette - 2 uien - 2 wortelen 250 g champignons - 1 brik tomatensap - 1 blik tomatenblokjes –
groentebouillonblokje –
1 eetl. Provençaalse kruiden- 1 eetl. olijfolie 1 koffielepel suiker

Werkwijze
Reinig en was alle groenten en snijd in stukken.
Stoof de ui met olijfolie glazig en voeg daarna de rest van de
groenten toe.
Laat stoven gedurende 10 minuten.
Het blik tomatensap, de Provençaalse kruiden, het bouillonblokje,
de suiker en de tomatenblokjes toevoegen.
Dek de kookpot af en laat gedurende 25 min. sudderen op een
laag vuurtje.

