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Zalmforel met extra’s 
 
	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereidingswijze 

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Schik de citroenpartjes in een enkele laag in een 

ovenschotel. Leg de takjes rozemarijn en dan de zalm er 
bovenop. 

3. Snij de aardappeltjes, cherrytomaatjes, uit en 
champignons in dunne plakjes. 

4. Bestrooi de zalm met de aardappeltjes, cherrytomaatjes, 
uit en champignons. 

5. Besprenkel het geheel met olijfolie 
6. Bak de zalmschotel af voor ongeveer 35 minuten en 

genieten maar van die gezonde vetten! 

 

Ingrediënten (voor twee personen) 

• 300 gram zalmforel 
• 200 gram champignons 
• 200 gram cherrytomaatjes 
• 100 gram aardappelschijfjes 
• 2 uitjes 
• 4 takjes rozemarijn 
• 2 teentjes knoflook 
• 3 eetlepels olijfolie 
• 1 verse citroen 

 Voedingswaarde (per eenpersoonsportie) 
 
Energie: 549 kcal 
Eiwitten: 40 g 
Koolhydraten: 20 g 
Vetten: 33 g 
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 Salade met falafel & pompoenhummus 
 

 
	

		
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bereidingswijze 

1. Draai de worteltjes van de bosjes veldsla. Dit kan je 
overslaan maar wij vinden het lekkerder als de veldsla 
alleen blaadjes bevat. Leg dit op een bord. Gril de 
aspergepunten en snijd ondertussen de paprika in 
blokjes. Bak nu ook de falafel aan weerszijden goudbruin 
op een middel hoog vuur. 

2. Voeg alle ingrediënten nu toe aan de veldsla en maak af 
met eventueel wat chili peper naar smaak. 

 

Ingrediënten (voor twee personen) 

• 100 gram veldsla 
• 50 gram aspergepunten 
• 50 gram pompoenhummus 
• 50 gram zwarte bonen (uitgelekt) 
• 1/2 zoete puntpaprika 
• 10 gram zonnebloempitten 
• falafel (garden gourmet falafel) 
• Eventueel: chili peper 

 
Voedingswaarde (per eenpersoonsportie) 

 
Energie: 510 kcal 
Eiwitten: 17 g 
Koolhydraten: 44 g 
Vetten: 27 g 
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Eiwitrijke quiche 
 

Bereidingswijze 

1. Verwarm de oven voor op 175 graden. Snijd de rode ui en 
champignons in stukken en bak met een eetlepel olijfolie in 
een wok. 

2. Voeg de gewassen spinazie toe. Laat de spinazie slinken 
en haal van het vuur. 

3. Meng in een grote kom de eieren en de Hüttenkäse los. 
Breng op smaak met peper. 

4. Voeg de gewokte groenten toe aan dit mengsel en roer 
goed door. Voeg de cherrytomaten toe. Schep het mengels 
in een ingevette quichevorm en bak de quiche ongeveer 50 
minuten in de oven. 

Ingrediënten (voor twee personen) 

– 300 gram Hüttenkäse 
– 150 gram champignons 
– 150 gram spinazie (gewassen) 
– halve rode ui 
– eiwit van 4 eieren 
– 1 heel ei 
– klein doosje cherry tomaatjes 
– peper 
– quichevorm 
– olijfolie om de vorm in te vetten 

 
 
 
 
 

 Voedingswaarde (per halve quiche) 
 

Energie: 280 kcal 
Eiwitten: 32 g 
Koolhydraten: 9 g 
Vetten: 12 g 
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AG-varkenshaasje 
 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Bereidingswijze 
 

1. Bak de varkenshaas in 1 minuut rondom bruin op hoog 
vuur. Zet het vuur lager en gaar de varkenshaas nog 12-15 
minuten. Neem de varkenshaas uit de pan en laat het vlees 
afgedekt met aluminiumfolie 1 tot 2 minuten rusten. Voeg 
zout en peper naar smaak toe. 

2. Bak ondertussen de aardappeltjes gaar in een klein 
scheutje olijfolie. Goed blijven omdraaien de aardappeltjes 
zodat ze gelijkmatig gaar worden. Snij de champignons in 
dunne plakjes en voeg ze toe aan de pan met 
aardappeltjes. Naar smaak zout en peper toevoegen. 

3. Kook de sperziebonen gaar in 8-10 minuten. Serveren 
maar! 

 

 

Ingrediënten (voor twee personen) 

• 200 gram varkenshaas 
• 200 gram sperziebonen 
• 200 gram champignons 
• 200 gram aardappelbolletjes 
• olijfolie 
• peper 
• zout 

 
 
 
 
 

Voedingswaarde (per eenpersoonsportie) 
 

Energie: 425 kcal 
Eiwitten: 29 g 
Koolhydraten: 30 g 
Vetten: 19 g 
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Pasta bolognese uit de oven 
	

	
	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bereidingswijze 

1. Bereid de schelpjespasta volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. Giet af. Bak ondertussen het extra magere 
rundergehakt 4-5 minuten in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Voeg de knoflook en het verse basilicum 
toe en bak ca. 1 minuut. Roer de champignons, de uit en de 
wortel erdoorheen en bak ca. 3 minuten. 

2. Verwarm de oven voor op 180 graden. Voeg de 
zongedroogde tomaten en de rode wijn toe aan het 
gehaktmengsel en roer door elkaar. Breng aan de kook en 
laat ca. 10 minuten sudderen. Verdeel de pasta over een 
ovenschaal en verdeel het gehaktmengsel eroverheen. 

3. Verdeel de magere yoghurt over de ovenschaal. Bestrooi 
met magere kaas en het glutenvrije paneermeel en bak 20-

25 minuten in de oven. Garneer eventueel met verse 
peterselie. 

Ingrediënten (voor twee personen) 

• 150 gram schelpjespasta 
• 300 mager (vegetarisch) rundergehakt 
• 1 el olijfolie 
• 1 el verse basilicum (grof gehakt) 
• 2 teentjes knoflook (geperst) 
• 150 gram champignons (in schijfjes) 
• 1 ui (fijngesnipperd) 
• 110 gram wortel (geraspt) 
• 30 gram zongedroogde tomaten (pot, fijngehakt) 
• 400 gram tomatenblokjes (blik) 
• 125 ml rode wijn 
• 6 el magere yoghurt 
• 25 gram 30+ kaas (geraspt) 
• 3 el paneermeel 

Voedingswaarde (per eenpersoonsportie) 
 
Energie: 451 kcal 
Eiwitten: 25 g 
Koolhydraten: 42 g 
Vetten: 16 g 
 


