Receptenboekje

Gezond
Feestvieren
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Voor je ligt het ‘gezond feestvieren receptenboekje’ wat
ontwikkeld is voor de bijeenkomsten van Samen
opgroeien in de wijk. Een boekje vol met makkelijke en
feestelijke recepten om samen met het hele gezin te
maken. Want feestvieren kan lekker én gezond zijn!
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Zelfgemaakte kruidnoten
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

120 gram havermoutmeel
80 gram amandelmeel
50 gram kokosolie
5 tl koek- of speculaaskruiden
4 el ahornsiroop
1 tl vanillepoeder
Snufje zout

Zo maak je deze healthy kruidnoten
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Gooi alle ingrediënten in de keukenmachine en roer het door elkaar tot een
geheel.
Haal de boel uit de keukenmachine, en kneed het tot een plakkerig deeg.
Maak van het deeg mini-balletjes (=de kruidnootjes) en leg ze op bakpapier
op een rooster of bakplaat. Druk ze een beetje aan voor de echte
kruidnoten-look.
Doe de kruidnoten 15 minuten in de oven.
Laat ze afkoelen. Minstens 10 minuten als ze klein zijn, anders nog wat langer.
Tip: als je geen havermoutmeel hebt, kun je gewone havermout in de
keukenmachine gooien en vermalen tot meel

https://thehealthissue.nl/recept/gezonde-kruidnoten/
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Sinterklaas staf met fruit

Hoe maak je dit?
Je kunt alle soorten fruit gebruiken voor dit leuke stafje. Wikkel een stukje gele
pijpenrager rond het uiteinde van een satéstokje. Maak er een krul aan. Nu
hoef je er enkel nog stukjes fruit op te prikken en klaar!

https://www.ladylemonade.nl/sinterklaas-recepten-pepernoten/
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Speculaasbrokken
Ingrediënten voor ongeveer 8 personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 gr havermeel
75 gr amandelmeel
2 tl bakpoeder
1 ei + 1 eidooier
Scheutje melk
75 gr kokosbloesemsuiker
2 el speculaaskruiden
50 gr kokosolie (hard)
Handje amandelen
Snuf zout

Zo maak je het
Doe het haver- en amandelmeel in een kom. Voeg de kokosbloesemsuiker,
het bakpoeder, de speculaaskruiden en een snuf zout toe. Voeg een ei en
de (harde, niet gesmolten) kokosolie toe en kneed er een soepel deeg van.
Verpak het deeg in huishoudfolie en laat het een half uurtje rusten in de
koelkast.
Verwarm de oven voor op 175 graden.
Rol het deeg uit op een vel bakpapier tot max. 8 mm dikte. Dit hoeft niet
perse heel netjes, want juist die gekke vormen horen bij speculaas.
Klop de eidooier met een klein scheutje melk los en bestrijk de bovenkant van
de speculaas hiermee.
Garneer de speculaas met de amandelen.
Bak de speculaasbrokken in 25 – 30 minuten goudbruin.
Laat het speculaas volledig afkoelen en breek het dan in stukken.
Je kunt de speculaasbrokken ongeveer 3 dagen bewaren in een
koektrommel.

https://uitpaulineskeuken.nl/recept/speculaasbrokken

5

Appelmijters

Hoe maak je ze?
Snijd de appel in 4 stukken
Snijd een vierde stuk van de appel in de vorm van een mijter: puntje maken
en een rechte onderkant.
Kerf met een scherp mesje het kruis en haal voorzichtig de schil weg
Rijg stukjes fruit aan een satéprikkers en dan: alle mijters op een stokje.
Wil je de fruitsnack nog even bewaren voor je het opeet, bijvoorbeeld voor
een traktatie, besprenkel dan de appel even met citroensap. Dit voorkomt
dat de appel bruin wordt.

https://doenkids.nl/appelmijters-gezonde-sinterklaas-snack/
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Gezonde speculaascake
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 gram amandelmeel
200 ml plantaardige melk
(Bijvoorbeeld rijstdrink)
1 eetlepel koek & speculaas
kruiden
3 biologische eieren
2 theelepels bakpoeder
110 gram medjoul dadels
75 gram kokosolie
2 eetlepels amandelschaafsel
Paar snufjes zout

Hoe maak je deze lekkere cake:
Verwarm de oven voor op 180˚C.
Doe de dadels in een maatbeker. Pureer deze met de staafmixer en 2
eetlepels water tot puree.
Smelt de kokosolie even in een pannetje tot het vloeibaar wordt.
Doe de eieren in de beslagkom en mix 1 minuut met een mixer.
Voeg daarna het amandelmeel en de plantaardige melk toe en mix 1
minuut. Voeg dan de koek en speculaas kruiden, bakpoeder, dadelpuree,
kokosolie en zout toe. Mix het beslag een paar minuten goed door elkaar
met een mixer.
Doe een velletje bakpapier in de cakevorm, zodat je de cake er straks
makkelijk uit kan halen. Giet het beslag in de vorm en strijk het daarna glad
met een spatel.
Garneer de cake met 2 eetlepels amandelschaafsel en bak de cake 40-45
minuten in de voorverwarmde oven.
Laat de speculaascake een halfuur afkoelen voor je deze aansnijdt. Enjoy!
Tip: Je kunt ook 90 gram ahorn siroop gebruiken in plaats van de dadels.

https://zonderzooi.com/2019/10/02/gezonde-speculaascake-glutenvrij/
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Piet op een prikker

Zo maak je deze leuke pietjes:
Snijd eerst een stukje komkommer in schijfjes. Halveer dan enkele
snoeptomaatjes. Prik vervolgens een blaadje rucola op de halve tomaat.
Steek ze tot slot vast op een ontpitte olijf of een druif die je vastprikt op een
plakje komkommer.
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Bladerdeeg twisters
staf van Sinterklaas
Ingrediënten
•
•
•
•

1 rol bladerdeeg
1 ei (M) geklutst
Zakje geraspte (belegen) kaas
zout en peper

Zo maak je ze
Rol je bladerdeeg uit en snijd er zo’n 24
repen uit vanaf de korte kant. Smeer de
repen bladerdeeg in met het ei en strooi
er geraspte kaas overheen.
Gebruik niet te veel kaas, dit is straks
lastig met het vormen van de twisters.
Neem een reepje en draai de twee uiteinden in tegenovergestelde richting
om de twister te vormen. Het is niet erg als er wat kaas uit valt. Verplaats de
twister naar een met bakpapier beklede bakplaat en vorm deze gelijk tot
een staf.
Smeer de twisters wederom losjes in met het geklutste ei, strooi er vervolgens
zout en peper overheen. Bak de stafjes in ongeveer 10 minuten op 200 °C
(boven- en onderwarmte).
TIPS
Bewaren: (vrijwel) gelijk serveren is het lekkerst, dan zijn ze ook lekker
knapperig. Eet binnen 2-3 dagen op, als ze zacht zijn geworden kun je ze
weer opwarmen.

https://www.laurasbakery.nl/bladerdeeg-twisters-staf-van-sinterklaas/
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Griekse yoghurt dip

Ingrediënten
•
•
•
•

100 gr Griekse yoghurt
3 takjes platte peterselie
2 teentjes knoflook
sap van een ½ citroen

Griekse yoghurt dip maken met dikke yoghurt waardoor deze saus perfect is
om als dipsaus te gebruiken. Mix alle ingrediënten door elkaar en klaar!
Lekker bij Turks brood of rauwe groente zoals paprika en komkommer. ’n
Simpel gezond en snel dipsaus recept.
Griekse yoghurt
Griekse yoghurt is dikker en romiger dan gewone yoghurt. Griekse yoghurt is
voedzaam. Het is rijker aan eiwitten, lager in koolhydraten, goed voor je
darmen en je gezondheid en ’t is een bron van vitamine B12, perfect dus.

https://www.simpele-recepten.nl/recept/griekse-yoghurt-dip
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Komkommerkerstboompjes

Er zijn veel verschillende soorten die je kunt maken maar ze beginnen
allemaal met een schone komkommer met schil. Snijd de komkommer in de
lengte met een dunschiller of kaasschaaf en prik deze zoals de afbeelding op
de saté prikker. Je kunt er wat roomkaas op smeren zodat het een
besneeuwde boom wordt. Ook kun je er een kaas ster op zetten als piek.
Deze maak je door een (koek)uitsteker in een plak kaas te steken. Lekker en
leuk!

https://super-shape.nl/leuke-koolhydraatarme-kersthapjes/
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Gezonde borrelnootjes
Wist je dat je heel eenvoudig een gezonder alternatief kan maken voor
borrelnootjes? Namelijk deze gezonde borrelnootjes gemaakt van
kikkererwten. Misschien klinkt het een beetje gek, maar het smaakt echt bijna
hetzelfde als borrelnootjes. Perfect dus, als jij een echte borrelnootjes
liefhebber bent!

Ingrediënten
•
•
•
•

1 blik kikkerwten (400 gram)
2 el olijfolie
2 tl paprikapoeder (mild)
Zout

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200°C.
Spoel de kikkererwten schoon en maak ze droog met behulp van een
theedoek of keukenpapiertje.
Meng vervolgens de kikkererwten met de olijfolie de paprikapoeder en breng
op smaak met wat zout.
Leg een bakpapiertje op de bakplaat en verdeel hierover de kikkererwten.
Bak de kikkererwten in het midden van de oven goudbruin en krokant in 25
minuten. Schep tussendoor een keertje om.

https://kokenenbakkendoejezo.nl/koken/borrelhapjes/gezonde-borrelnootjes/
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Basisrecept hummus

Heerlijk zelfgemaakte hummus mag natuurlijk niet aan deze gezonde hapjes
overzicht ontbreken. Deze kikkererwtenpuree is zeer veelzijdig en combineert
erg makkelijk.
Je hebt nodig
•
•
•
•
•
•
•

400 gram (biologische) kikkererwten uit pot of blik (je hebt ook 2/3 van het
vocht nodig)
1 eetlepel tahin (sesampasta)
4 eetlepels olijfolie
2 teentjes knoflook
4 eetlepels citroen- of limoensap
Peper en zout naar smaak,
Bieslook of peterselie voor de garnering.

Zo maak je dit
Haal de velletjes van de knoflook doe alle ingrediënten in de
blender/keukenmachine en mix ze tot een egale puree.
Garneer met stukjes bieslook of peterselie. Eenvoudig toch?
Serveer dit gezonde hapje bijvoorbeeld met rauwkost (lekker dippen) of met
stukjes speltcrackers.
https://afvallenmetnederland.nl/koolhydraatarme-recepten/gezonde-hapjes-voor-verjaardag-ofborrel/
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Hummus-komkommer hapjes

Deze hummus-komkommer feesthapjes met cottage cheese en
cherrytomaten zijn om van te watertanden.
Het enige wat je nodig hebt is wat zelfgemaakte hummus, komkommers,
cottage cheese, cherrytomaten en eventueel wat peterselie of bieslook ter
garnering.
Was de schil van de komkommers goed en snijd ze in plakken van 2 cm. Je
kunt de schil eventueel ook verwijderen. Was de cherrytomaten en snijd ze in
vieren.
Doe een klodder hummus, een beetje cottage cheese en partje tomaat op
elk komkommerschijfje. Garneer eventueel met peterselie of bieslook als
finishing touch.

https://afvallenmetnederland.nl/koolhydraatarme-recepten/gezonde-hapjes-voor-verjaardag-ofborrel/
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Tortilla chips met
hummus dip
Wat te doen met wraps die over zijn? Dat is misschien wel eens een vraag die
bij jou opkomt als je de avond ervoor wraps op hebt, maar er nog een paar
over zijn. Je kunt hier heel eenvoudig gezonde tortilla chips met hummus dip
van maken. Deze tortilla chips met hummus dip is een perfecte vervanger
voor chips als je wat gezonder wilt eten. Heel eenvoudig om te maken en
super lekker. Snel aan de slag!
Ingrediënten
Voor de tortilla chips
• 3 (meergranen) wraps
• 2 el olijfolie
• 1 tl paprikapoeder
• 1 tl knoflookpoeder
• 1/2 tl chilipoeder
• Zout en Peper
Voor de hummus dip
• 2 el naturel hummus
• 2 el (Griekse)yoghurt
• Beetje paprikapoeder
Bereidingswijze
Voor de tortilla chips
Verwarm de oven voor op 180 °C.
Snijd de wraps doormidden en vervolgens iedere helft in 5 puntjes. Doe de
gesneden wraps in een schaal en voeg de olijfolie en de kruiden toe. Breng
op smaak met wat zout en peper. Meng alles goed door elkaar.
Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel hierover de tortilla chips.
Zorg ervoor dat ze niet over elkaar heen liggen.
Bak de tortilla chips goudbruin in het midden van de oven in circa 7 minuten.
Voor de hummus dip
Maak intussen de hummus dip. Meng hiervoor de hummus en de Griekse
yoghurt goed door elkaar. Garneer met een klein beetje paprikapoeder.
Serveer de gezonde tortilla chips met hummus dip.
https://kokenenbakkendoejezo.nl/koken/borrelhapjes/gezonde-tortilla-chips-met-hummus-dip/
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Winterse wortelsoep met volkorenkruidencroutons
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 middelgrote uien
3 tenen knoflook
1 kg winterpeen
250 g kruimige aardappel
4 el milde olijfolie
1 tl karwijzaad
1 tl chilivlokken
850 ml water
6 sneetjes volkorenbrood
1 el gedroogde Italiaanse kruiden
4 el halfvolle yoghurt

Hoe maak je deze soep?
Verwarm de oven voor op 180°C. Snipper de uien. Snijd de knoflook grof.
Boen de winterpeen schoon onder koud stromend water. Snijd een plakje
van de bovenkant en snijd de rest van de peen in stukken van ca. 2 cm.
Schil de aardappelen en snijd in blokjes van ca. 2 cm.
Verhit de helft van de olie in een soeppan en bak de ui, knoflook, peen en
aardappel met het karwijzaad en de chilivlokken 5 min. op middelhoog
vuur. Schep af en toe om. Doe het water erbij, zodat alle groenten net
onderstaan. Laat 20 min. zachtjes koken met de deksel schuin op de pan.
Snijd ondertussen de sneetjes brood in blokjes van ca. 2 cm. Meng met de
rest van de olie en de Italiaanse kruiden. Verdeel over een met bakpapier
beklede bakplaat en rooster ca. 15 min. in het midden van de oven tot
knapperige croutons.
Pureer de soep met de staafmixer tot een egaal mengsel. Breng op smaak
met peper en eventueel zout. Verdeel over diepe kommen. Verdeel de
yoghurt erover en bestrooi met de croutons.
Is de soep te dik? Voeg dan na het pureren extra kokend water toe.

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1194825/wortelsoep-met-volkoren-kruidencroutons
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Crumble
Crumble is een heerlijk toetje uit de
oven en erg makkelijk en snel te
maken. Met welke soort fruit je het
ook maakt: altijd lekker!
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

4 eetlepels honing
50gr havermout
50gr (volkoren)bloem
50gr boter
500 gr fruit
Eventueel wat Griekse yoghurt en munt als garnering

Zo maak je deze crumble
Verwarm de oven voor op 200 °C. Met de honing, havermout en bloem in
een kom. Leg er een stukje boter in en snij dit met een mes in hele kleine
stukjes.
Verkruimel met je vingertoppen de boter en meng het. Ga door tot je een
mooi kruimelig deeg hebt. Er mogen best wat grotere kruimels tussen zitten.
Nu het fruit. Verdeel het fruit (aardbeien, rabarber, mango, perziken, bessen)
over een platte, ingevette ovenvaste schaal (ca. 25 cm doorsneden) of over
kleine eenpersoons ovenschaaltjes. Verdeel de kruimels over het fruit en zet
het geheel 20 minuten in het midden van de voorverwarmde oven.
Serveer warm met een schep Griekse yoghurt en een takje munt.
Deze crumble kan met pruimen, appels, peren, bramen, kersen…
Ook lekker met fruit uit de diepvries
Ook lekker gecombineerd met geslagen room of zure room

https://www.puurgezond.nl/eten/nagerecht/recepten/hoe-maak-je-vruchtencrumble
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