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DISCLAIMER EN COPYRIGHT

Neem altijd contact op met je dokter of arts voordat je significante wijzigingen maakt in je voe-
dingspatroon, bewegingspatroon en/of leefwijze. Happy Hashimoto heeft haar uiterste best 
gedaan om dit recepten E-book zo goed en duidelijk mogelijk samen te stellen. Desalniettemin 
is het gebruik van de informatie uit dit recepten E-book geheel op eigen verantwoordelijkheid 
en risico. Happy Hashimoto geeft geen garanties voor de juistheid, de volledigheid of de toe-
passelijkheid van de inhoud van dit materiaal.

Happy Hashimoto is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook. Dit omvat, maar 
is niet beperkt tot, incidentele schade, bijzondere schade en gevolgschade. Bij enige twijfel 
wordt altijd geadviseerd een dokter of arts te raadplegen.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgesla-
gen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op eni-
ge wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op elke andere manier 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dit recepten E-book houdt geen rekening met individuele voorkeuren op gebied van vegeta-
rische of veganistische leefstijl, bepaalde reeds bekende voedselallergieën of voedselintole-
ranties die iemand heeft of andere voedingskeuzes die iemand maakt. Blijf daarom gezond 
nadenken en volg je eigen koers. Dit recepten E-book is in geen geval een oproep om de eigen 
voorkeuren of keuzes af te zweren en het volgen van deze informatie of recepten, indien afwij-
kend van huidige keuzes, is dan ook voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid.

© Happy Hashimoto 2022
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OVER HAPPY HASHIMOTO

Vera Kamphorst

Als orthomoleculair therapeut, gecertificeerd AIP Coach én ervaringsdeskundige Hashimoto 
heeft Vera al meer dan 2.500 mensen met een trage schildklier geholpen de regie over hun 
eigen gezondheid terug te nemen. In alles wat zij doet en onderwijst, staat het vergroten van 
kennis over de werking van het lichaam en de schildklier centraal. Met deze informatie kan een 
patiënt op basis van weetkracht in plaats van wilskracht werken aan een passende leefstijl, 
waardoor (rest)klachten eindelijk kunnen verminderen. 

Vera vindt het belangrijk dat patiënten de geboden informatie toepassen op een manier die bij 
hun leven en mogelijkheden past, waardoor werken aan de gezondheid fijn wordt en het leven 
leuk blijft. Haar lijfspreuk is niet voor niets de quote van Dalai Lama: “Happiness is the highest 
form of Health.” 

Vera deelt haar kennis met patiënten o.a. via diverse programma’s in de Hashimoto Academy, 
haar boek Ik heb een trage schildklier. Wat nu? en de organisatie van het jaarlijkse evenement 
Week van de Trage Schildklier. Ook geeft zij gastcolleges en nascholing aan professionals over 
succesvolle interventies bij restklachten van een trage schildklier.

Met haar Happy Hashimoto Foundation zet zij zich in om de ziekte van Hashimoto landelijk 
meer bekendheid te geven en werkt zij samen met huisartsen en endocrinologen aan een 
betere zorg voor schildklierpatiënten.
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Voorwoord

Bij een trage schildklier produceert de schildklier niet voldoende schildklierhormoon en 
worden tekorten aangevuld met schildkliermedicatie. In veruit de meeste gevallen wordt een 
trage schildklier veroorzaakt door de ziekte van Hashimoto. Dit is een auto-immuunziekte, 
waarbij het immuunsysteem in een ontstekingsreactie onderdelen van de schildklier aanvalt 
en opruimt, waardoor de schildklier na verloop van tijd niet langer zelfstandig voldoende 
schildklierhormoon kan produceren. 

De ziekte van Hashimoto is op dit momentde meest voorkomende auto-
immuunziekte ter wereld.

De wetenschap buigt zich al jaren over de oorzaken van auto-immuunziektes. Wat vooralsnog 
zeker is, is dat er sprake is van een genetische component. Die genetische aanleg leidt echter 
niet bij iedereen tot een auto-immuunziekte. Om een gen ‘aan’ te zetten, moeten bepaalde 
omgevingsfactoren aanwezig zijn, waardoor het systeem diverse fouten gaat maken. Ze noemen 
dit een trigger van het immuunsysteem.

GENEN EN TRIGGERS
Voorbeelden van zulke triggers zijn (chronische) infecties, parasieten, virussen, schimmels, 
roken, hormoondisbalansen, bijnierproblemen, voedselintoleranties, zware metalen belasting, 
zwangerschap, blootstelling aan chemische toxines, trauma’s en medicatie.

Om een auto-immuunziekte te ontwikkelen is, naast de genetische aanleg en de trigger om het 
gen te activeren, nog een derde factor van belang, namelijk de aanwezigheid van een overactief 
immuunsysteem. Wat alle auto-immuunziektes met elkaar gemeen lijken te hebben, is het feit 
dat de patiënt een hyper-permeabele darm heeft, waardoor het immuun- systeem continu 
actief is. 

Om een auto-immuunziekte te ontwikkelen, moet je dus:
een genetische aanleg hebben;
zijn blootgesteld aan een trigger;
een hyper-permeabele darm hebben (ook wel lekkende darm genoemd).

Alhoewel je geen invloed op de genetische aanleg hebt en ook de trigger vaak niet kunt voor-
komen, kun je door aanpassing van voeding en leefstijl vaak wél de oorspronkelijke trigger 
weghalen en de hyper-permeabele darm normaliseren. Hierdoor hoeft het immuun- systeem 
minder vaak in actie te komen en kunnen klachten sterk afnemen of zelfs verdwijnen. Voeding 
speelt een belangrijke rol hierin.

Bepaalde voedingsmiddelen kunnen ongemerkt het immuunsysteem in de darm activeren en 
bijdragen aan een lekkende darm. Van een aantal voedingsstoffen is bekend dat zij bij veruit 
de meeste Hashimoto-patiënten een negatieve impact hebben. Dit zijn gluten, zuivel, soja, 
geraffineerde suiker en alcohol. Als je ongemerkt last hebt van voedselintoleranties, kan het 
schrappen van deze vijf allergenen een echte gamechanger in je herstel zijn.
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• Bloedwaarden verbeteren 
• Antistoffen dalen
• Darmklachten verdwijnen
• Pijnklachten verdwijnen
• Energie komt terug
• Gewicht daalt

Ik vind het daarom belangrijk dat iedereen met Hashimoto, die nog last heeft van restklachten, 
vroeg of laat zelf ondervindt of er ongemerkt toch voedselgevoeligheden zijn die het herstel 
blokkeren. Een eliminatiedieet is hierbij een nauwkeurige en effectieve tool. Bij een eliminatie-
dieet schrap je tijdelijk een aantal voedingsmiddelen, om ze vervolgens één voor één weer toe 
te voegen. De vermindering van klachten die optreedt tijdens eliminatie, of een terugkeer van 
klachten na herintroductie, geeft een nauwkeurige indicatie of (en welke) dagelijkse voedings-
middelen bij jou ongemerkt voor problemen zorgen. 

Op basis van mijn specialistische opleidingen en jarenlange ervaring met begeleiden van 
Hashimoto patiënten bij de uitvoering van een eliminatiedieet heb ik mijn eigen methodiek 
ontwikkeld; het Hashimoto Eliminatiedieet ™. Met deze methode kan iedereen zelfstandig, en 
zonder stress het Hashimoto Eliminatiedieet uitvoeren. Je ontvangt namelijk een duidelijke 
uitleg met heldere instructies, een hele lijst aan handige time-hacks en checklists plus natuur-
lijk een superdik recepten E-book vol makkelijke en lekkere recepten, die 100% passen binnen 
het Hashimoto Eliminatiedieet ™.

Het Hashimoto Eliminatiedieet ™ is dus een dieet, een manier van eten, dat wordt gebruikt bij 
het opsporen van (onopgemerkte) voedselallergieën, voedselintoleranties of voedselgevoe-
ligheden. Het is dus geen dieet voor gewichtsverlies, alhoewel dit wel vaak een bijkomend 
resultaat is.

In dit recepten e-book vind jij een aantal van mijn favoriete recepten waarmee je vijf dagen 
geheel volgens de richtlijnen van het Hashimoto Eliminatiedieet ™ kunt eten. Je zal zien dat 
het je aan niets ontbreekt! 

Heb je de smaak te pakken? Ga dan snel naar www.hashimoto.nl en bestel de Hashimoto 
Weetkracht Bundel Voeding en Hashimoto. Alle informatie over de juiste voeding bij Hashimo-
to in een bundel. Alle belangrijke informatie op een rij: de spijsvertering, de lekkende darm, 
je bloedsuikerspiegel, nutriënten, anti-nutriënten, allergieën of voedselintoleranties. Ik leg je 
uit wat het inhoudt, wat er mis kan gaan, hoe je dit test en wat jij zelf kunt doen om dit weer te 
verbeteren.  

Het Hashimoto Eliminatiedieet ™ maakt een vast onderdeel uit van deze superhandige Weet-
kracht Bundel over voeding en Hashimoto. Dus bestel snel!
Ik wens je veel succes en eet smakelijk!

Vera Kamphorst
Happy Hashimoto

http://www.hashimoto.nl
http://www.hashimoto.nl
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Ontbijt
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ONTBIJT kant en klaar oplossingen

Nog een makkelijk en goed alternatief 
voor een boterham of cracker is deze 
krokante crackers met kastanje van het 
merk Le Pain des Fleurs. Lijkt erg op een 
cracottes! Lekker met beleg bij salade of 
soep! Te koop bij sommige filialen van AH 
en Jumbo, maar ook zeker bij de natuur-
winkels.

Omdat we verknocht zijn aan onze boterham, attendeer ik je op een Happy Hashimoto Proof 
brood van Yam in de oranje verpakking. Yam desembrood is glutenvrij en bevat geen melk-
producten, ei, soja, gist of toegevoegde suikers. Te koop bij de meeste Jumbo filialen.Dit 
brood is zeer vast en vult enorm. Eén sneetje is vaak voldoende. Lekker met een plakje zalm 
met avocado en alfalfa.

TIP: vraag de bakkersafdeling dit brood voor je te snijden. Dan kun je boterhammen per 
twee invriezen en heb je altijd een goede glutenvrije boterham bij de hand. Ook heerlijk 
geroosterd in de broodrooster!

Ook het merk Raw Organic Food 
heeft heerlijke goede crackers. Ze 
zijn verkrijgbaar in drie varianten: 
lijnzaad/hazelnoot, zaden/pitten, 
tomaat/basilicum. Dit merk is o.a. 
verkrijgbaar bij AH en Jumbo.
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ONTBIJT

 
INGREDIËNTEN
• 250 gr glutenvrije havermoutvlokken
• 100 gr ongebrande, ongezouten noten naar keuze
• 50 gr zonnebloempitten
• 50 gr pompoenpitten
• 80 gr gesmolten kokosolie
• 30 gr honing
• Later toevoegen: 100 gr goj bessen, ongezoete cranberries en/of kokosrasp

LET OP: heb je een kleine oven? Halveer dan deze hoeveelheden.

BEREIDINGSWIJZE
• Meng alles in een kom en roer goed door elkaar.
• Plaats het mengsel op een met bakpapier beklede bakplaat.
• Bak de Granola 15-20 minuten op 180 graden en schep halverwege om.
• Laat de Granola afkoelen.
• Voeg nu het restant van de ingrediënten toe en bewaar het geheel in een luchtdich-

te pot.

TIP: kies jij ervoor om zuivel te blijven eten? Kies dan voor de minst schadelijke 
variant en vervang de kokosyoghurt door volle Griekse kwark of geitenyoghurt.

Granola met kokosyoghurt 

Kokosyoghurt is een prima vervanger voor 
je schaaltje yoghurt. Bijna alle supermarkt-
ketens hebben tegenwoordig een kokosyog-
hurt in het assortiment. Jumbo, Aldi, AH 
zeker. In het koelvak. Let wel op dat je voor 
een naturel optie kiest zonder toegevoegde 
suikers.

Met een zelfgemaakte voorraad Granola 
maak je dit ontbijt helemaal af. De pitten en 
havermout leveren je weer een mooie dosis 
zink en tyrosine op, terwijl de noten je een 
seleniumshot geven.
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ONTBIJT

 
INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON
• 200 ml kokosmelk of kokosyoghurt
• 1 el honing
• ¼ tl vanillepoeder
• 3 el chiazaad

BEREIDINGSWIJZE
• Roer de kokosmelk, honing, vanillepoeder en chia zaadjes door elkaar in een kom.
• Schenk in een mooie Mason Jar en zet minimaal 3 uur in de koelkast om op te stijven. 
• Schep het citroensap, kaneel en appelblokjes door elkaar en laat goed intrekken.
• Schep het appelmengsel voor eten door de chia pudding. Eet smakelijk.

Chia pudding - appeltaart

Chia pudding met appel en kaneel lijkt nu 
wel heel erg op appeltaart!

• 1 appel in kleine blokjes
• 2 tl citroensap
• ½ tl kaneel
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ONTBIJT

 

BEREIDINGSWIJZE
• Start met het gieten van de vloeistof in de blender.
• Voeg gember, bleekselderij en kruiden toe.
• Voeg vervolgens de appel met schil en de groenten toe.
• Doe vervolgens de banaan en de olie erbij.
• Voeg als laatste vezels toe.

• Voeg altijd een vetsoort toe, zoals een scheut olijfolie of avocado. Vet vertraagt de opname 
van suiker en verlaagt bloedsuikerschommelingen.

Basis Smoothie
Er zijn online volop recepten te vinden voor 
groene smoothies. Bij je keuze zijn twee 
dingen belangrijk:
• Kies voor een variant met veel groente en 

max. twee stuks fruit.
• Zorg dat je iets te kauwen hebt, zodat je 

speekselklieren spijsverteringsenzymen 
aanmaken en de rest van je spijsverte-
ringskanaal kunnen laten weten wat 
er aankomt. Ik voeg altijd een eetlepel 
gebroken lijnzaad, chiazaad, cacao-nibs, 
glutenvrije havermout of verse blauwe 
bessen toe.

• Eet de smoothie met een lepel i.p.v. dat je 
hem drinkt door een rietje.Fo
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RODE BIET SMOOTHIE 
INGREDIËNTEN
• 1 middelgrote gekookte rode biet
• Sap van een halve citroen 
• 2 wortelen
• 1 stukje gember (1cm)
• 100ml ongezoete plantaardige melk 

• 1,5 cm verse gember
• Takjes verse kruiden naar smaak
• Scheutje olijfolie of kokosolie
• Water, amandel- kokos- of rijstmelk 

naar behoefte

INGREDIËNTEN
• 1 stengel bleekselderij
• handje sla, boerenkool of paksoi
• 1 appel
• 1/2 banaan

APPEL-KANEEL SMOOTHIE 
INGREDIËNTEN
• 1 appel
• 175 ml amandelmelk
• 3 eetlepels havermoutvlokken
• 1/2 tl kaneel

Probeer ook deze eens:

Probeer uit en bepaal zelf je ideale samenstelling en hoeveelheid ingrediënten. De een wil een 
klein glas maken, de ander maakt twee grote glazen en drinkt deze met een huisgenoot.
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ONTBIJT

Ei muffins 

 
INGREDIËNTEN
• 6 eieren
• groenten naar keuze, bijvoorbeeld:
       - handje kerstomaatjes
       - 2 lente-uitjes
       -1 handje verse spinazie

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven voor op 180ºC
• Was de groenten en snijd deze klein.
• Vet de muffin of cupcake-vormpjes in met wat kokosolie.
• Leg de gehakte groenten op de bodem van de muffin vormpjes.
• Breek de eieren in een kommetje en klop luchtig.
• Voeg peper, zout, verse kruiden en specerijen toe.
• Meng alles goed door elkaar en giet het vervolgens over de groenten in de vorm-

pjes.
• Roer het mengsel en de groenten nog eventjes voorzichtig door elkaar.
• Zet de vegetarische ei-muffins 30 minuten in de voorverwarmde oven tot ze goud-

bruin gekleurd zijn.
• Laat even afkoelen voordat je ze eet.

TIP: voor een muffin met een bite, beleg je de vormpjes met een paar plakjes bacon.

• Zout en peper
• Specerijen naar keuze, zoals paprika- 

poeder
• Verse kruiden naar keuze
• Kokosolie (om in te vetten)

Dit gerecht is ideaal om in bulk te maken. Zo 
heb je altijd een gezonde snack bij de hand. 
Zet ze in de koelkast en neem mee voor een 
snelle lunch of bijgerecht bij een kopje soep. 
Onderstaand recept is voldoende voor zes 
muffins.
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Lunch
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LUNCH

 
INGREDIËNTEN - VOOR 1 PERSOON
• 3 eieren
• eventueel 20 gr arrowroot poeder voor stevigheid
• snuf zout en naar smaak peper, kurkuma of andere specerijen
• 1 el kokosolie

BEREIDINGSWIJZE
• Klop de eieren schuimig met de arrowroot en het zout.
• Verhit de kokosolie in een pan en bak hierin de omelet van het eimengsel.
• Beleg de omelet met rauwe ham of zalm, avocado, sla en kiemen (of andere vulling 

naar keuze) en rol de omelet op.
• Serveer warm of koud.

Lunchwrap ei 

Deze lunch is gemakkelijk van tevoren klaar 
te maken en mee te nemen naar het werk. 
Pas wel op: jaloerse blikken van collega’s 
zijn onvermijdelijk.
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LUNCH

 
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN
• 150 gr rijstpasta fusili
• 10 blaadjes basilicum naar behoefte
• 1 ui
• 1 teen knoflook
• 1 tl kokosolie

TIP: Wil je een stevigere maaltijd? Voeg dan stukjes gebakken of 
gegrilde kip of zalmblokjes toe. 

BEREIDINGSWIJZE
• Breng 2 liter water aan de kook.
• Voeg de pasta en wat zeezout toe en kook deze in 7-9 minuten beetgaar.
• Giet af en spoel de pasta met koud water af.
• Snipper de ui en de knoflook en bak deze kort in wat kokosolie glazig.
• Snijd de olijven, artisjokken, tomaatjes en basilicum in stukjes.
• Roer alles door de pasta en maak op smaak met peper en zout.
• Maak smeuïg met een flinke scheut olijfolie en garneer met verse kruiden.

TIP: Rijstpasta kun je ook vervangen door boekweitpasta. Deze komen het meest in 
de buurt van glutenbevattende pasta gemaakt van tarwe. De kant-en-klaar gluten-
vrije pasta’s zijn in de regel veel minder smakelijk en zijn gemaakt van mais- en 
rijstbloem. Ga dus voor 100% bruin rijstmeel. Rijstpasta is te koop bij Ekoplaza,  
AH en diverse online winkels.

Koude pastasalade 

Dit gemakkelijke gerecht is lekker, voed-
zaam en snel klaar. Bovendien kun je hem 
van te voren klaarmaken en koud eten. 
Ideaal voor de lunch op het werk dus!

• 15 zwarte olijven
• 10 cherrytomaatjes
• peper en zout naar behoefte
• 1 pot of blik artisjokken
• flinke scheut olijf olie extra vièrge
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LUNCH

 
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN
• Blikje tonijn 120 gram tonijn          

in olie of water
• 1 grote appel
• 1 eetlepel kappertjes
• 1 rode ui

BEREIDINGSWIJZE
• Hark de tonijn met een vork uit elkaar
• Snipper de ui en snijd de tomaat en appel in kleine blokjes. 
• Meng de ingrediënten door elkaar en voeg de mayonaise toe.
• Maak op smaak met zout, peper en de verse bieslook
• Meng het geheel goed door elkaar.

Serveer de tonijnsalade op een geroosterde boterham YAM desembrood. Omdat 
we verknocht zijn aan onze boterham, attendeer ik je op een Happy Hashimoto 
Proof brood van Yam in de ORANJE verpakking. Yam desembrood is glutenvrij en 
bevat geen melk- producten, ei, soja, gist of toegevoegde suikers. Te koop of te 
bestellen bij de meeste 
Jumbo filialen.

Tonijnsalade op geroosterde 
YAM desem boterham

• 1 tomaat, 
• 3 eetlepels mayonaise (zelfgemaakt of   

biologisch uit de winkel)
• Verse bieslook
• Zout en peper naar behoefte 
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LUNCH

 
INGREDIËNTEN
• 1 ui
• Een paar tenen knoflook - naar smaak
• Kokosolie
• ongeveer 10 waspeenwortels
• 1 stronkje broccoli (of voeg ook de  

broccoli-roosjes toe. De soep wordt  
dan minder oranje, zoals je begrijpt.)

BEREIDINGSWIJZE
• Fruit de ui en knoflook.
• Voeg de broccoli en wortel er bij en roer even door.
• Blus af met 1 liter water.
• Voeg de bouillonblokjes toe.
• Laat dit geheel tussen de 20 en 30 minuten koken.
• Voeg de overige ingrediënten toe (kruiden, peper, zout, kruiden, kokosmelk)
• Zet de staafmixer in de pan en maak er een gladde soep van.
• Schenk de soep in een kom en garneer met verse kruiden.

Broccoli wortelsoep

Broccoli bevat veel Q10, een belangrijke stof 
in de energieaanmaak. Bovendien bevat het 
veel antioxidanten en calcium en kalium.

• 2 bio / glutenvrije bouillonblokjes
• peper en zout
• hand verse kruiden, zoals basilicum of 

koriander
• blikje of pakje 400 ml kokosmelk
• 1 liter water
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LUNCH 

 
INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON
• 75 gr zilvervliesrijst, quinoa,  

boekweit of rijstnoedels
• 1/2 avocado
• 1/4 komkommer
• 1 handjes kiemen
• 1 handjes gemengde slamelange

BEREIDINGSWIJZE
• Kook de graansoort van keuze volgens de bereidingswijze op de verpakking.
• Kook ook de eieren.
• Snij de komkommer in reepjes en de avocado in plakken.
• Serveer de rijst, groenten en ei in een kommetje.
• Breng op smaak met een goede scheut extra vierge olijfolie, Keltisch zeezout, se-

samzaadjes en eventueel citroensap naar smaak.

Veelzijdige lunch bowls 

Lunch Bowls zijn hip. En dat is niet alleen 
omdat het er leuk uitziet, maar vooral 
omdat het een makkelijke manier is om een 
gezonde lunch op tafel te zetten die ook nog 
eens lekker smaakt. Je kan naar harten-
lust variëren met ingrediënten. Voeg eens 
paprika, tomaat, artisjok of asperge toe. En 
voor de stevige trek voeg ook peulvruchten, 
tonijn, zalm of kip toe! 

• 1 gekookt ei
• 1 el sesamzaadjes
• extra vierge olijfolie
• Keltisch zeezout
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Diner
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DINER

 
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN 
• 1 stronk broccoli (of 1 bak broccoli  

rijst á 400g)
• kokosolie om in te bakken
• 2 el extra vierge olijfolie
• 2 flinke el pesto
• Keltisch zeezout
• versgemalen peper

BEREIDINGSWIJZE
• Maal een stronk broccoli tot fijne korrels in de keukenmachine (of gebruik kant-en-

klaar product).
• Verwarm wat olie in de pan.
• Voeg de broccoli en een klein scheutje water toe en roerbak een paar minuutjes, tot 

de broccoli (beet)gaar is.
• Laat de broccoli even afkoelen en breng op smaak met olijfolie, pesto, zout en pe-

per.
• Snij de tomaatjes doormidden en de avocado in plakken.
• Verdeel wat slamix over een grote schaal en schep daarop de broccoli-couscous.
• Verdeel vervolgens ook de tomaatjes, ei, avocado, zalm en pijnboompitten over de 

schaal.

Broccoli couscous

Van bloemkool kun je rijst maken, maar ook 
van broccoli! In de Jumbo zag ik laatst al 
kant en klaar bakjes met fijn gesneden broc-
coli- en bloemkoolrijst! Doe hier je voordeel 
mee zou ik zeggen! Met name de stronken 
van broccoli
worden hiervoor gebruikt en laten deze nu 
boordenvol antioxidanten en Q10 zitten.
De antioxidanten in broccoli werken nauw 
samen met selenium. Daarom is het goed 
om broccoli te combineren met seleniumrij-
ke voeding zoals para- of cashewnoten, vis, 
ei of zonnebloempitten.

• doosje cherrytomaatjes
• 1 avocado
• 2 handen gemengde slamix
• 100 gr gerookte zalm
• 2 gekookte eieren
• handje pijnboompitten en zonne-

bloempitten, geroosterd
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DINER

 
INGREDIËNTEN
• 2 courgettes
• Kokosolie
• Een ui in dunne ringetjes
• Teentje knoflook fijngehakt

BEREIDINGSWIJZE
• Maak pastaslierten van de courgette met behulp van een spiralizer.
• Verhit de kokosolie en fruit de ui en de knoflook.
• Roerbak de garnalen mee tot ze gaar zijn. Pas op dat je ze niet te lang bakt, want 

danworden ze droog.
• Roerbak daarna de tomaatjes en verse basilicum mee tot alles warm is.
• Voeg vervolgens de courgetti toe en roerbak het geheel twee minuten. Niet langer, 

omdat het anders te nat wordt en de courgette te slap.
• Verdeel over de borden en garneer met een paar blaadjes verse basilicum en paar 

druppels olijfolie.
• Breng op smaak met peper en zout.
• (Eventueel kun je ook nog een lepel verse pesto door het gerecht roeren)

Courgetti met garnalen

Met courgette en een spiralizer kun je in een
handomdraai glutenvrije, gezonde groente-
pastamaken. Online noemen ze het ook wel
courgetti. Zoek maar eens en je vindt hon-
derden recepten. Een lekker, licht en simpel 
recept is courgetti met garnalen. Heb je geen 
zin in courgetti en wil je mee-eten met je ge-
zin? Kies dan in ieder geval voor een gluten-
vrije pasta-variant.

• Olijfolie
• 300 gram grote garnalen met staart
• Cherrytomaatjes
• Verse basilicum
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DINER

 
INGREDIËNTEN VOOR 6 MAALTIJDEN 
• 300 g quinoa of rijst
• 400 g kikkererwten in blik
• 400 g kipfilet
• 50 g gedroogde abrikozen

BEREIDINGSWIJZE
• Snipper de ui.
• Snijd de abrikozen in kleine blokjes. 
• Snijd de peterselie fijn. 
• Snijd de kipfilet in kleine blokjes.
• Verhit de kokos of olijfolie in een hapjespan en roerbak de kipfilet op de manier  

waarop je dit gewend bent.
• Fruit hier vervolgens ook de ui in mee.
• Kook ondertussen de quinoa of rijst volgens de aanwijzing op de verpakking. 
• Spoel ondertussen de kikkererwten af onder koud stromend water en laat uitlekken.
• Rooster de pompoenpitten ca. 4 min. in een droge pan op middelhoog vuur. 
• Meng de kip met ui, rijst of quinoa, de abrikozen, kikkererwten, peterselie en  

pompoenpitten. 
• Breng op smaak met versgemalen peper en zout.
• Verdeel alles over 6 bakjes en zet als het is afgekoeld in de koelkast. Dit gerecht kun  

je goed afgedekt in de koelkast 3 dagen bewaren.

Kip abrikoos bakjes

• 1 rode ui
• 75 g pompoenpitten
• Verse platte peterselie
• Kokosolie of olijfolie om in te bakken
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DINER

 
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN 
• 4 visfilets zoals tilapia
• 2 ui en
• 2 teentjes knoflook
• 4 el rode curry

BEREIDINGSWIJZE
•  Zet een pan water op en kook de rijst volgens de bereidingswijze op het pak. 
•  Spoel de kikkererwten af.
•  Snijd de vis, ui en knoflook in stukjes. 
•  Breng de visstukjes op smaak met zout en peper. 
•  Verwarm een beetje olie in de pan en bak de vis rondom bruin. 
•  Voeg daarna de ui, kerrie, knoflook en spinazie toe en bak dit een minuut 
 of 4-5 mee.
•  Daarna voeg je de kikkererwten, rode curry en kokosmelk toe en laat je dit nog 
  circa 5 minuutjes zachtjes pruttelen. 
•  Serveer de viscurry met de rijst.

Viscurry met kikkererwten

Dit keer een curry met vis. 

• 400 ml kokosmelk
• 200 gr spinazie
• 300 gr kikkererwten    

uit blik

• 1 tl kerrie
• Snufje zout en peper
• Serveren met rijst    

 of rijstvervanger
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DINER

 
INGREDIËNTEN VOOR 6 PERSONEN 
• 750 gr mager rundergehakt  

( liefst biologisch)
• 1 stengel bleekselderij, fijngesneden
• 1 wortel, geschild en fijngesneden
• 1 courgette, geschild en fijngehakt
• 1 ui, fijngesneden
• 2 tenen knoflook, fijngesneden
• 6 zongedroogde tomaten fijngesneden

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de over op 180 graden.
• Vet een bakblik in en zet deze vast klaar.
• Smelt de kokosolie in een grote hapjespan op middelhoog vuur en fruit hierin de ui, 

knoflook, bleekselderij en wortel en breng op smaak met zout en peper.
• Voeg de courgette toe en bak mee tot de courgette zacht is. Draai het vuur daarna 

uit.
• Doe het gehakt in een schaal en voeg hier de rest van de ingrediënten bij en de zo-

juist gebakken groenten.
• Kneed het geheel met koude handen goed door.
• Vul het bakblik met het mengel en bak ik ongeveer 30-40 minuten gaar, tot de bo-

venkant mooi bruin is.
• Haal de meatloaf uit de oven en laat minimaal 5 minuten afkoelen voordat je hem 

uit het blik haalt.
• Serveer warm of koud met een frisse salade of sla-wraps.

Gehaktbrood

Een verwarmende gehaktbrood of meatlo-
af is een ideaal gericht, dat je zowel warm 
als koud kunt eten. Ook ideaal om mee te 
nemen naar een BBQ of verjaardag bijvoor-
beeld. Zo eet je altijd iets “gezelligs” mee.

• 2 eieren
• 2 el mosterd
• 2 el oregano
• 2 el paprikapoeder
• 1 el gemalen korianderzaad
• 2 el garam masala
• 1 tl komijn
• zout en peper naar smaak
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Tussendoortjes



265 DAGEN ETEN VOLGENS HET HASHIMOTO ELIMINATIEDIEET™

TUSSENDOORTJES

 
INGREDIËNTEN 
• 4 appels
• 150 gram amandelmeel
• 50 gram kokosolie

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven voor op 150 graden.
• Snij de appel in partjes, laat de schil zitten.
• Bestrooi de partjes met beetje citroensap en kaneel naar behoefte.
• Meng de olie, honing en het amandelmeel in een kom tot een kruimeldeeg.
• Vet een ovenschaal in bedek de appelpartjes met een laagje kruimeldeeg.
• Bak de Appelkruimel in ongeveer 30 minuten goudbruin.

Appel kruimel

Deze traktatie is meer een traktatie dan een 
snack. Ook lekker als toetje of als gebakje 
bij de koffie. Maar alleen als er echt iets te 
vieren is natuurlijk!

• 50 gram honing
• citroensap
• kaneel
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TUSSENDOORTJES

Energie balletjes

Net als de energierepen zijn deze energie-
balletjes bomvol koolhydraten. Eet hier dus 
niet van door!

 
INGREDIËNTEN 
• 100 gram dadels
• 100 gram noten
• Kokosrasp, notenschaafsel of sesamzaadjes
• Eventueel cacaopoeder

BEREIDINGSWIJZE
• Ontpit de dadel en laat ze 10 minuten wellen in warm water
• Doe de dadels en de noten in een keukenmachine en pulseer tot er een gladde  

dikke pasta ontstaat.
• Voor een chocoladesensatie voeg een theelepel of meer cacao toe.
• Draai de pasta in kleine balletjes en rol ze ter garnering door kokosrasp, noten-

schaafsel of sesamzaadjes.
• Zet ze minimaal 30 minuten in de koelkast om op te stijven.




