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Chili sin/con Carne 
 
Ingrediënten 1 pers  
5 gram olijfolie 
140 gram kip of quornreepjes 
1 teentje knoflook, fijngesnipperd 
200 gram mexicaanse roerbakmix 
50 gram ui, in blokjes 
½ spaanse peper, ontdaan van zaad en 
ragfijn gesneden 
5 gram verse koriander, fijngesneden 
 
2 theelepels Provençaalse kruiden 
80 gram kidneybonen, uitgelekt 
60 gram kikkererwten, uitgelekt 
250 gram gezeefde tomaten (blikje) 
½ avocado, in blokjes 
peper en zout naar smaak 
1 á 2 tortilla van 40 gram 
 
Bereidingswijze 

• Verhit de olie in de wok 
• Bak de kip of quorn 
• Voeg knoflook, ui, peper, roerbakmix 

en kruiden toe en bak dit kort mee. 
• Voeg nu de bonen, erwten toe. 
• Meng de gezeefde tomaat en de 

avocado erdoor en laat het gerecht 
circa 5 min zachtjes doorpruttelen. 

• Serveer het geheel tussen de tortilla 
 
Bereidingstijd 
30 minuten 
 
Voedingswaarde 
Energie: 703 kilocalorieën, eiwit: 39 gram, 
vet: 24 gram, koolhydraten: 82 gram, 
voedingsvezels: 21 gram
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Lauwwarme couscoussalade 
Ingrediënten 1 pers 
1,5 tomaat  
0,5 ui 
75 gram couscous 
75 gram magere rundergehakt 
1 eetlepel tomatenkethup 
¼ tl kaneel 
25 gram rucola 
40 gram witte kaas(feta) 
 
Bereidingswijze 
Snijd de tomaten in blokjes. Snipper de uien. Wel de couscous volgens de gebruiksaanwijzing. 
Rul de magere rundergehakt zonder olie in de pan. Bak de laatste 2 min. ui mee. 
Meng de couscous met de tomatenketchup, tomaat, gehakt, ui en kaneelpoeder. Schep de rucola 
door de lauwwarme couscous en garneer met kaasblokjes. 
 
Bereidingstijd 
20 minuten 
 
Voedingswaarde 
Energie: 565 kilocalorieën, eiwit: 26 gram, vet: 15 gram, koolhydraten: 71 gram, 
voedingsvezels: 10 gram 
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Snelle volkorenpasta met spinaziemix.  
 
Ingrediënten 1 pers 
75 gram volkorenpasta 
120 gram rundertartaar 
400 gram spinaziemix:  
dit is een mengsel van 200 gram verse 
bladspinazie, 
 

50 gram rode ui, 50 gram gele paprika,  
50 gram rode paprika en  
50 gram wortel (kant en klaar te koop in de 
lente of zelf samenstellen) 
Peper en zeezout naar smaak 
Nootmuskaat naar smaak 
Nootmuskaat naar smaak

Bereidingswijze
• Zet de volkorenpasta met ruim kokend water op en laat in 8 minuten gaar koken. 
• Verhit de wok. 
• Bak de tartaar op hoog vuur droog in de wok, rul de tartaar los tijdens het bakken. 
• Neem de tartaar uit de wok als hij gaar is. 
• Verhit de wok weer goed, voeg de spinaziemix toe en roerbak dit op hoog vuur, 

ondertussen omscheppend met een pollepel. Als de spinazieblaadjes geslonken zijn, is de 
roerbak klaar. Dit duurt maar enkele minuten. 

• Giet intussen de pasta af en laat uitlekken. 
• Voeg de tartaar en pasta bij de spinaziemix. 
• Voeg peper, zeezout en nootmuskaat naar smaak toe. 
• Meng alles nog eens goed door elkaar 

 
Bereidingstijd 
25 minuten 
 
Voedingswaarde 
Energie: 469 kilocalorieën, eiwit: 42 gram, vet: 8 gram, koolhydraten: 58 gram, voedingsvezels: 
14 gram 
Kookweetje 
Meestal wordt er rundergehakt gebruikt in pastagerechten. Rundergehakt bevat veel meer 
(verzadigde) vetten dan rundertartaar. In deze pastamaaltijd proef je het verschil bijna niet. Zo 
voldoet dit gerecht aan de eisen voor een goede sportmaaltijd.
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