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DISCLAIMER EN VERANTWOORDELIJKHEID
Neem altijd contact op met je dokter of arts voordat je significante wijzigingen maakt in 
je voedingspatroon, bewegingspatroon en/of leefwijze. De informatie in dit e-book is niet 
bedoeld voor diagnose en/of het genezen, behandelen of voorkomen van ziekten.

Happy Hashimoto heeft zijn uiterste best gedaan om dit recepten e-book zo goed en duide-
lijk mogelijk samen te stellen. Desalniettemin is het gebruik van het e-book, de tips en de 
adviezen geheel op eigen risico. Happy Hashimoto geeft geen garanties voor de juistheid, 
de volledigheid, de waarheid of de toepasselijkheid 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, opge-
slagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op elke andere 
manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dit receptenboek houdt geen rekening met individuele voorkeuren op gebied van vegetari-
sche of veganistische leefstijl, bepaalde voedselallergieën of voedselintoleranties die iemand 
heeft of andere voedingskeuzes die iemand maakt. Blijf daarom gezond nadenken en volg 
je eigen koers.

Dit receptenboek is in geen geval een oproep om de eigen voorkeuren of keuzes af te zwe-
ren en het volgen van deze recepten, indien afwijkend van huidige keuzes, is dan ook voor 
eigen risico en opeigen verantwoordelijkheid.

© Happy Hashimoto 2020
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VOORWOORD

Voorwoord

Als je ziek bent, ga je naar de huisarts. Om vervolgens thuis te komen met een recept 
voor medicijnen in plaats van een boodschappenlijstje. En dat is jammer! Want zoals de 
Griekse arts Hippocrates in het jaar 400 voor Christus al verkondigde: “Laat  voeding je 
medicijn zijn en je medicijn je voeding.”

In iedere cel van ons lichaam vinden allerlei biochemische processen plaats. Voor al deze 
processen en het onderhoud van ons lichaam zijn we afhankelijk van de juiste bouw- en 
brandstoffen. En laten we deze nu uit onze voeding halen.

Als jagers en verzamelaars in de oertijd aten we heel gevarieerd. Koolhydraten in de vorm 
van groenten, fruit en knollen. Eiwitten en gezonde vetten uit vis, vlees, noten, zaden en 
eieren. Al deze voedingsmiddelen waren puur natuur en gaven ons alle voedingsstoffen die 
ons lichaam nodig had. Onze genen zijn nog steeds ingesteld op deze manier van leven. 

Veel voedingsmiddelen die nu in de winkel liggen, herkent ons lichaam niet als voeding. 
Zaken als conserveermiddelen, pesticiden, E-nummers en fructose bestonden vroeger niet. 
En voedsel dat niet als voedsel door onze darmen wordt herkend, wordt als inbreker be-
schouwd en wordt door ons immuunsysteem uitgeschakeld. 

Om ons lichaam goed te onderhouden, moeten we dus voeding eten waar ons lichaam 
iets aan heeft en iets mee kan. Klinkt logisch en simpel, maar waar begin je? Online is 
veel informatie te vinden over gezonde voeding. Als je een beetje goed zoekt, vind je zelfs 
Hashimoto-proof protocollen en andere mooie diëten van diverse goeroes die je remissie 
beloven van de meest uiteenlopende ziektes. Maar helaas, zo werkt het niet. Er bestaat geen 
standaard plan voor iedereen. Of een standaard dieet voor Hashimoto-patiënten. Wat 
voor jouw immuunsysteem prikkelend is, hoeft voor mij geen problemen op te leveren. En 
wat voor mij ondersteunend is, kan bij jou juist weer protest van je darmen opleveren. Een 
gezond dieet is dus heel persoonlijk.

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 allergenen 
een echte gamechanger zijn in je herstel.

 Darmklachten verdwijnen
 Gewicht daalt
 Energie komt terug
 Bloedwaarden verbeteren
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Ik vind het daarom belangrijk dat iedereen met Hashimoto die nog steeds last heeft van 
restklachten vroeg of laat zelf ondervindt of er ongemerkt toch voedselgevoeligheden zijn 
die herstel blokkeren. Zowel binnen mijn praktijk als ook binnen de diverse onlinepro-
gramma’s is een vorm van dit Happy Hashimoto eliminatiedieet daarom onderdeel van 
mijn aanpak voor vermindering van restklachten.

In dit receptenboek vind je recepten vrij van gluten, zuivel, soja en geraffineerde suiker 
helemaal passend dus binnen het Hashimoto Eliminatiedieet. Je kan de recepten gebruiken 
als inspiratiebron voor het volgen van het eliminatiedieet. Wordt lekker creatief en geef er 
je eigen draai aan! 

Eet smakelijk!

Vera Kamphorst
Happy Hashimoto
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OVER

Over Vera van Happy Hashimoto

Orthomoleculair therapeut, Nederlands eerste gecertificeerde AIP Coach én ervarings-
deskundige Vera heeft meer dan 1.000 mensen met een trage schildklier geholpen de regie 
over de eigen gezondheid terug te nemen, de kennis over de werking van het lichaam en 
schildklier te vergroten én klachten te verminderen met behulp van aanpassingen in voe-
ding, leefstijl én mindset.

Dit alles doet zij op een manier, die bij het leven en mogelijkheden van de persoon in 
kwestie past, waardoor werken aan je 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."

Dit doet ze via haar lesprogramma’s met de Hashimoto Academy, via één-op-één coaching, 
via haar social media en website én binnenkort via haar eerste boek.
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ELIMINATIE DIEET

Wat is een eliminatiedieet?

Een eliminatiedieet is een dieet dat wordt gebruikt bij het opsporen van voedselallergieën 
en voedselintoleranties. Hierbij worden gedurende enige tijd (vaak 30 dagen tot 120 dagen 
of langer) diverse voedingsmiddelen vermeden, waarvan verwacht wordt dat ze gezond-
heidsklachten veroorzaken. Wanneer de klachten in deze periode afnemen of zelfs geheel 
verdwijnen, dan is de kans groot dat er sprake is van een (tijdelijke) allergie of intolerantie 
voor deze voedingsmiddelen. 

Het is dan natuurlijk belangrijk om te achterhalen voor welke van de geëlimineerde 
voedingsmiddelen er sprake is van een intolerantie. Daarom wordt een eliminatiefase 
(vrijwel) altijd gevolgd door een provocatiefase. Hierbij worden de geschrapte allergenen 
stapsgewijs weer geïntroduceerd, waarbij nauwgezet in de gaten wordt gehouden hoe het 
lichaam en/of de psyche op het zojuist geherintroduceerde voedingsmiddel reageert. Een 
handig hulpmiddel hierbij is een voedingsdagboek, waarin de deelnemer bijhoudt wat er 
gegeten wordt en van welke stemming en lichamelijke toestand sprake is.

HET (HAPPY) HASHIMOTO ELIMINATIEDIEET
Bekende allergenen bij mensen met de ziekte van Hashimoto zijn gluten, zuivel, soja en 
alcohol. In mijn online courses leg ik je uit waarom juist deze allergenen bij ons voor pro-
blemen kunnen zorgen. Daarnaast is het bekend dat toegevoegde suikers een negatieve 
invloed hebben op een stabiele bloedsuikerspiegel en ontstekingsbevorderend werken. En 
dat is natuurlijk niet wat je wilt bij een overactief immuunsysteem….

Het Happy Hashimoto Eliminatiedieet bestaat dan ook uit het elimineren van:
 Gluten     Alcohol
 Zuivel     Geraffineerde suikers
 Soja
 
In dit receptenboek vind je dan ook alleen recepten die vrij zijn van gluten, zuivel, soja en 
geraffineerde suiker.

ELIMINATIE FASE
Schrap gedurende minimaal 30 dagen deze voedingsmiddelen uit je voedingspatroon. 
Indien dit verlichting geeft in klachten, verleng deze periode dan nogmaals met 30 dagen. 
Indien er in deze tweede ronde wederom een klachtenvermindering ontstaat, verleng deze 
periode dan nogmaals met 30 dagen. Tot het moment dat er geen verdere verbeteringen 
meer merkbaar zijn. Op dát moment kun je starten met de provocatiefase waarin je een of 
meerdere allergenen een voor een introduceert. 
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WAT EET JE TIJDENS DE ELIMINATIEFASE?
Eet zoveel mogelijk vers en waar mogelijk biologisch. Hierdoor voorkom je kunstmatige 
toevoegingen en gebruik van pesticiden en antibiotica. Ook voorkom je dat je verborgen 
gluten binnenkrijgt. En als het echt niet anders kan, vervang je pasta dan voor een gluten-
vrije variant. Kleine stapjes zijn ook winst. Varieer zoveel mogelijk en dwing jezelf creatief 
te worden. Zo krijg je alle benodigde voedingsmiddelen binnen en hou je je darmflora in 
goede conditie.

Met het schrappen van gluten, zuivel, soja en toegevoegde suikers lijkt het misschien dat je 
helemaal niets meer mag eten. Maar dat is zeker niet waar. Je mag heel veel wel eten! 
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WEL/NIET ETEN

WEL
Vlees, vis en eieren
Rund, varken, kalf, kip, lam, bizon, konijn, 
eend, geit, zalm, forel, tonijn, garnaal, mos-
sel, makreel, haring, alle eieren...

Groenten
Broccoli, bloemkool, biet, andijvie, asperge, 
zoete aardappel, courgette, pompoen, alle 
soorten kool, pastinaak, spinazie, avocado, 
komkommer, ui etc ....

Glutenvrije granen/ meelproducten
Zilvervliesrijst, quinoa, amaranth, teff, 
boekweit, gierst, haver, amandelmeel, 
kokosmeel …  

Peulvruchten
Alle soorten erwten en peulvruchten

Fruit
Aardbei, appel, peer, blauwe bes, kokos-
noot, pruim, vijg, sinaasappel, druif, banaan, 
framboos etc ...

Noten en zaden
Paranoot, amandel, hazelnoot, macadamia, 
walnoot, cashewnoot, pompoenpit, zonne-
bloempitten, chia zaad, lijnzaad, hennep-
zaad, maanzaad, sesamzaad etc… 

Vetten
Kokosolie, olijfolie, ghee, walnootolie, 
avocado olie, palmolie, reuzel, eendenvet, 
rundervet etc...

Kruiden en specerijen
Koriander, basilicum, munt, peper, mosterd, 
gember, peterselie, oregano, tijm, cacao, 
kaneel, vanille etc ...

Vloeistoffen
Amandelmelk, rijstmelk, kokosmelk, kokos-
water, koffie, thee, kombucha

Zoetstoffen en suikers (met mate)
Honing, ahornsiroop, kokosbloesemsuiker, 
dadels, banaan

NIET
Glutenbevattende granen 
Tarwe, spelt, kamut, rogge, gerst, witmeel-
producten

Melkproducten
Melk, yoghurt, kwark, room, mascarpone, 
kaas (afkomstig van alle dieren) ...

Vetten
Zonnebloemolie liever niet, soja-olie, 
margarine, bak- en braadproducten...

Vloeistoffen
Kant en klaar fruitsappen, frisdrank, 
alcoholische dranken, sportdrankjes, 
energydrinks

Zoetstoffen en suikers
Aspartaam, sucralose, maltodextrine, 
glucose-fructose siroop

Overige:
Soja, alcohol, pakjes en zakjes, kant- en 
klaar maaltijden
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BOODSCHAPPENLIJST

Vlees, vis en eieren
• Blikjes vis 
• Eieren
• Vis uit diepvries

Groenten
• Zakken diepvriesgroenten 
• Zoete aardappelen
• Ui 
• Knoflook
• Gember
• Avocado’s
• Blik artisjok
• Potten olijven

Glutenvrije granen/ meelproducten
• Pak zilvervliesrijst 
• Pak quinoa
• Zak havermout
• Zak glutenvrije pasta (ik kies voor   
       bruine rijst pasta, vanwege textuur 
       en smaakbeleving) 

Peulvruchten
• Diverse blikjes of zakken peulvruchten

Fruit
• Zakken diepvriesfruit (let op of deze  

‘bijgesuikerd’ zijn of niet) 
• Gedroogd fruit (vijgen en dadels)
• Bananen

Noten en zaden
• Diverse zakken noten en zaden naar 

voorkeur

Vetten
• Pot kokosolie (voor verhitten) 
• Olijfolie extra vierge voor over salades 

(voor koud gebruik),

Kruiden en specerijen
• Gedroogde kruiden naar voorkeur
• Verse gember

Vloeistoffen
• Pak ongezoete plantaardige melk naar 

voorkeur

Zoetstoffen en suikers (met mate)
• Biologische honing

BOODSCHAPPENLIJST BASISINGREDIËNTEN VOOR IN DE VOORRAADKAST
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PROVOCATIEVE FASE
Na 30, 60, 90 of meer dagen kun je ervoor kiezen om langzaamaan weer allergenen te 
introduceren. Alleen door deze producten gefaseerd en met tussenposes van 24 tot 48 uur 
weer toe te voegen aan je dieet kun je merken of je gevoelig bent voor een van deze voe-
dingsmiddelen. Zou je op dag 1 direct een boterham met kaas en een glas melk nemen en 
je wordt moe, of krijgt een opgeblazen buik of krijgt hoofdpijn, dan weet je niet of dit door 
gluten in de boterham, caseïne in de melk of door de caseïne van de kaas komt. 
Zonde, want je bent al zo ver gekomen!

De juiste volgorde is belangrijk
Bij voorkeur voeg je voedingsmiddelen in de volgorde toe, die het minst ingrijpend is voor 
het lichaam. Mijn voorkeur van introduceren zou zijn: 

 • Soja (vanwege blokkeren werking TPO en zink) 
 • Zuivel (vanwege kruisreactie op antistoffen TPO en TG)
 • Alcohol (vanwege darmwand en toxiciteit schildklier)
 • Gluten (vanwege darmwand en kruisreactie) 
 • Suiker (liever niet meer invoeren vanwege ontstekingsgevoeligheid, 
  insulineresistentie en vermoeidheid)

Voorbeeld:
Neem op dag één een paar hapjes yoghurt of een klein stukje kaas en wacht minimaal 24 
uur voordat je weer iets van zuivel eet. Let op de signalen van je lichaam. Word je opeens 
moe, krijg je hoofdpijn, pukkeltjes of buikpijn? Of word je boos of neerslachtig? Dan kan 
dit erop wijzen dat je gevoelig bent voor dit voedingsmiddel. Geef je darmen dan meer tijd 
om te helen dus verleng de periode zuivel vrij!

Heb je zuivel succesvol geïntroduceerd? Ga dan langzaamaan gluten introduceren. Eerst 
een halve boterham of een cracker en wacht 12 uur. Krijg je antwoord van je lichaam? 
Opgeblazen gevoel, rommelende darmen, winderigheid? Dan is dit het teken dat je darmen 
nog niet sterk genoeg zijn om gluten te verdragen. Tijd om actief aan de slag te gaan met 
het repareren van je darmen. (Met aanvullende spijsverteringsenzymen, supplementen ter 
ondersteuning van repareren darmwand en aanvullen van darmflora.

OP WELKE SIGNALEN MOET IK LETTEN?
Als je voedingsmiddelen een tijd niet hebt gegeten en je herintroduceert dit voedingsmiddel 
weer, dan kan het zijn dat je immuunsysteem hierop reageert. Hou deze periode dan ook 
een schriftje bij de hand en noteer wat je introduceert en welke symptomen je ervaart.
LET OP: Een reactie kan tussen de 15 min en 72 uur optreden. Ga dus niet te snel!
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ENERGIE 
 Verlaagd energieniveau
 Vermoeidheid
 Dip in middag-energie 

PIJN 
 Hoofdpijn
 Spierpijn
 Gewrichtspijn 
 Pijn in pezen 
 Pijn in huid 

SPIJSVERTERING 
 Maagpijn/ Brandend maagzuur
 Boeren
 Diarree
 Constipatie 
 Misselijkheid
 Braken
 Gasvorming
 Opgeblazen gevoel
 Onverteerd eten in ontlasting 

CRAVINGS 
 Verlangen naar suiker
 Verlangen naar vet eten
 Verlangen naar koffie 

HUMEUR 
 Stemmingswisselingen
 Depressie
 Lage stresstolerantie
 Merkbare toename van 
 angstgevoelens 

SLAAP 
 Kan niet wakker blijven
 Niet in slaap blijven
 Niet uitgerust voelen na het slapen
 Niet in slaap komen 

HUID 
 Uitslag
 Acne
 Roze bultjes of vlekken
 Droog haar, huid of nagels 

DIVERSEN 
 Duizelig of licht in het hoofd
 Slijm of loopneus
 Hoesten of constant keelschrapen
 Jeukende ogen, mond of oren
 Niezen 
 Ziektesymptomen keren terug 
 of verergeren

SIGNALEN
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WIL JE WAT EXTRA TIPS EN ONDERSTEUNING?
Ben je enthousiast geworden, maar zou je het liefst aan de hand meegenomen worden 
tijdens het Hashimoto Eliminatiedieet? Dan kan. Meld je dan vandaag nog aan voor de 
Hashimoto Eliminatiedieet 30-daagse. Een e-course, waarin ik je 30 dagen lang begeleid 
in alle stappen van dit dieet. Van een goede voorbereiding tot tips over hoe je dit elimina-
tiedieet volgt tijdens de feestdagen of op vakantie. Van tips voor batch-cooking met apart 
receptenboek en tools voor een soepele introductiefase tot aan tips voor troubleshooting. 
Een volledige e-course dus, die je op je eigen tempo kunt volgen. 

30 dagen lang ontvang je een mail van mij met informatie en handige checklists die je 
nodig gaat hebben tijdens jouw Hashimoto Eliminatiedieet. Jij bepaalt je tempo en de duur, 
ik zorg dat je binnen 30 dagen over alle informatie beschikt om tot een relaxed en goed 
einde te komen. 

https://www.hashimoto.nl/eliminatiedieet-30daagse/
https://www.hashimoto.nl/eliminatiedieet-30daagse/
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INHOUD

Inhoud
In dit receptenboek vind je recepten vrij van gluten, zuivel, soja en geraffineerde suiker.
Je kunt dit receptenboek gebruiken als inspiratiebron of ter ondersteuning bij een elimi-
natie-dieet of de online (groeps)programma’s van Happy Hashimoto.

ONTBIJT
Basis Smoothie   15
Rode biet smoothie    15
Winterse appel-kaneel smoothie  15
Oerbrood    16
Noten-rozijnenbrood   17
Avocado spread   18
Zelfgemaakte Jam   19
Havermoutpap   20
Teff pap    21
Chia pudding - appeltaart  22
Bakje chocolade groenten   23
Banaan-ei pannenkoekjes   24
Granola met kokosyoghurt  25
Ei- muffin     26

LUNCH
Garnalen-avocado salade  28
Mediterrane Salade    29
Salade met geroosterde        
kikkererwten    30
Wintersalade met kip, appel        
en bietjes    31
Rijstnoedels met kip en mango 32
Tonijnsalade op geroosterde        
YAM desem boterham   33
Salade met pompoen, spekjes        
en linzen     34
Linzensalade met avocado        
en perzik     35
Thaise soep    36
Pompoensoep    37
Pastinaak-broccolisoep  38
Instant Noodles in een Mason Jar 39
Sushi-bowl met satésaus  40

LUNCH 
Kerrie-omelet met kip   41 

DINER
Courgetti met garnalen    43
Pasta Puttanesca   44
Mexicaanse quinoa salade  45
Bloemkoolrijst met kipsaté  46
Pasta met roomsaus   48
Boerenkool stamp met        
pittige champignons    49
Bloemkool-pastinaak stamppot       
met tartaarballen    50
Viscurry met kikkererwten  51
Groententaart met prei   52
Geroosterde ovenmaaltijd   53
Regenboog groenten met kip        
en rijst      54
Gevulde courgette   55
Zalm ovenschotel    56
Zuurkoolschotel   57

BIJGERECHTEN
Bloemkoolrijst met gember       
en knoflook    59
Geroosterde citroen-knoflook-     
bloemkool      60
Tonijnburgers    61
Groentechips     63

DRESSINGS
Aïoli      65
Italiaanse dressing   65
Honing-mosterd dressing  66
Sinaasappel-gember dressing   66
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Ontbijt
HAPPY HASHIMOTO RECEPTEN
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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 din-
gen 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 VOOR 1 PERSOON
• 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

WINTERSE APPEL-KANEEL SMOOTHIE 
INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON
• 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

 
INGREDIËNTEN
• 100g zonnebloempitten
• 100g pompoenpitten
• 100g sesamzaad
• 100g lijnzaad
• 50g amandelen

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven voor tot 160 graden. Bekleed een broodvorm met bakpapier.
• Combineer alle ingrediënten in een kom en roer goed door.
• Schenk het beslag in de broodvorm en bak het in 60 minuten goudbruin en gaar.
• Laat het oerbrood ten minste 30 minuten afkoelen voor je het in plakken snijdt.

Oerbrood 

• 50g hazelnoten
• 5 eieren
• 100 ml kokosolie
• ½ tl zout
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Dit oerbrood zit vol gezonde vetten, zink, 
tyrosine, vezels, vitamine A, B en D. Voor een 
volledige maaltijd eet je dit brood bij een sala-
de of kop soep. Je kunt het oerbrood makkelijk 
een week in de koelkast bewaren. Of snij het 
brood in plakjes en vries in!
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ONTBIJT

 
INGREDIËNTEN
• 3 eieren
• 50 gr amandelmeel
• 50 gr zonnebloempitten
• 50 gr hazelnoten
• 50 gr sesamzaadjes

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de over op 180 graden.
• Bedek de cakevorm (16 cm) met bakpapier.
• Meng alle ingrediënten in een grote kom.
• Spatel het mengsel in de bakvorm en druk goed aan.
• Bak het brood in 40 minuten goudbruin.
• Haal het brood uit de cakevorm en laat afkoelen voordat je het brood aansnijdt. 

Noten rozijnen brood 

• 50 gr pistachenootjes
• 50 gr amandelen
• 75 gr rozijnen
• Flinke snuf zout
• 2 el olijfolie
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INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON

BEREIDINGSWIJZE
• Halveer de avocado, verwijder de pit en lepel het vruchtvlees uit de schil.
• Prak in een schaaltje het vruchtvlees van de avocado.
• Voeg citroensap en wat peper en zeezout toe en meng goed door elkaar. 

Avocadospread 
Kies altijd voor glutenvrije rijstwafels. Tegen-
woordig zijn er ook meergranen rijstwafels te 
koop, die gluten bevatten. Check dus altijd het 
etiket. Smeer een lekkere laag avocadospread 
op de rijstwafels met beleg met een topping 
naar keuze. Probeer een stukjes tomaat, papri-
ka, radijsjes, gerookte kip of ei. Met onder-
staande hoeveelheden kun je meerdere crackers 
beleggen. Afhankelijk van hoe dik je smeert en 
hoeveel extra toppings je kiest.
Hou je niet van avocado? Beleg de rijstwafel 
dan met beleg naar keuze; kipfilet, zalm en 
combineer een eiwitvorm met groenten!
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• 1 avocado
• Vers citrioensap - naar behoefte
• Zwarte peper uit de pepermolen - naar behoefte
• Keltisch zeezout - naar behoefte
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BEREIDINGSWIJZE
•  Schil de appel, peer en de mango en snij in kleine stukjes.
•  Schep het vruchtvlees uit de passievruchten.
•  Doe alles in een pannetje en stoof op laag vuur tot er een soort moes ontstaat.
•  Blijf goed roeren zodat het niet aanbrandt.
•  Als het fruit zacht geworden is kun je het met de staafmixer tot gladde jam mixen.
•  Bewaar in een weckpotje in de koelkast. 

Zelfgemaakte jam 
Je kunt natuurlijk jam maken van vers fruit 
en chiazaad. Maar je kan ook nog een stapje 
verder gaan en deze jam maken. Heerlijk voor 
op een cracker of door de (kokos)yoghurt. 
Varieer naar harte lust met het fruit!
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INGREDIËNTEN
• 1 appel
• 1 mango
• 1 peer
• 2 passievruchten
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BEREIDINGSWIJZE
•  Doe de melk met de havervlokken in een pan en zet deze op het vuur.
•  Breng aan de kook en laat het geheel 2-3 minuten zachtjes koken.
•  Voeg de appelblokjes toe en laat de appelblokjes even mee warmen. 
•  Doe de havermout in een schaaltje.
•  Garneer met een eetlepel noten of zaden en een snuf kaneel.

Havermoutpap 
Warme havermoutpap. Voor velen een favo-
riet ontbijt. Maar kan dit nog wel gluten en 
zuivelvrij ?

Ja, dat kan. Mits je Haver kan verdragen. 
Probeer dit dus uit. Heb je na het eten van 
havermoutpap juist klachten van een opgebla-
zen gevoel (anders, dan gewoon een te groot portie 
te hebben gegeten) of pijn in je buik, dan kan het 
zijn dat jij juist niet goed reageert op haver. 

Gebruik dit dan een tijdje niet meer. 
Afhankelijk van voorkeur en hoeveelheid 
trek kun je hoeveelheden van ingrediënten 
aanpassen.

INGREDIËNTEN
• 250 ml plantaardige melk naar keuze     

(ongezoete amandel-, kokos- of rijstemelk)
•  40 gram havervlokken
• 1 appel in kleine blokjes gesneden

•  1 eetlepel noten of zaden
•  Eventueel kaneelpoeder
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Teff pap

BEREIDINGSWIJZE
• Doe de amandelmelk in een steelpannetje en zet op het vuur.
• Schep 6 el teff meel in de pan en breng aan de kook.
• Prak in een schaaltje een banaan en giet de warme pap er overheen.
• Roer even door en bestrooi met een snuf kaneel.
• Eventueel topping naar keuze erop. En klaar.

Teff is net als de andere granen afkomstig uit
de grassenfamilie, Poaceae. Teff heeft zeer
kleine zaadjes, 150 zaadjes van Teff wegen
evenveel als één korrel tarwe. Doordat de
korrel van Teff zo klein is wordt deze niet in
fracties uit elkaar gehaald maar in totaliteit
vermalen, waardoor het zijn voedingswaarde
behoudt. Zonnatura verkoopt pakken Teff-
meel.

Teff is glutenvrij, rijk aan vezels en bevat
het meer calcium dan andere granen.

INGREDIËNTEN
• 6 el teff meel
• 200 ml plantaardige melk
• 1 banaan
• snuf kaneel
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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 
weel heel erg op appeltaart!

• 1 appel in kleine blokjes
• 2 tl citroensap
• ½ tl kaneel
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INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON
• 1 rijpe avocado
• 1 Medjool dadel
• 2 el cacao

BEREIDINGSWIJZE
• Combineer de avocado, dadel, cacao en de rode bietjes in een blender en maal tot een 

gladde mousse.
• Schenk in een schaaltje.
• Garneer met toppings naar keuze. 

Bakje chocolade-groenten 

• 150 gr voorgekookte rode bietjes
• Topping naar keuze (cacao nibs,  

kokosrasp, aardbei, zaden of noten)

Start de dag met een chocolademousse die ook 
nog eens barstensvol groenten zit!
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INGREDIËNTEN 6 STUKS
•  3 eieren
•  1 banaan
•  2 el havermout (gemalen)
•   3 el plantaardige melk

BEREIDINGSWIJZE
• Prak in een kom de banaan met een vork tot puree en roer de eieren en de melk  

er doorheen. 
• Schep de havermout, kaneel en wat bakpoeder erbij en roer nog eens goed door.
• Verwarm in een koekenpan wat olie en giet met een soeplepel beetjes van het   

mengsel in de pan. 
• Zet het vuur halfhoog en laat de pannenkoekjes in ongeveer 5 minuten stollen. 
• Gebruik een spatel om de pannenkoekjes heel voorzichtig om te draaien. 
• Herhaal tot het beslag op is. Afhankelijk van de grootte van de pan kun je er   

meerdere tegelijk maken.
• Garneer de pannenkoekjes met een topping naar keuze: fruit, noten, kaneel etc. 

Banaan-ei pannenkoekjes 

•   2 tl kaneel
•  1 tl bakpoeder
•  1 el (kokos)olie
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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 luchtdichte 

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 supermarktketens 
hebben tegenwoordig een kokosyoghurt 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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Ei muffin 

 
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 vormpjes.
• 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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HAPPY HASHIMOTO RECEPTEN
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LUNCH

 
INGREDIËNTEN - VOOR 2 À 4 PERSONEN
Ingrediënten voor salade
• 500 gr gekookte garnalen         
 zonder staart
• 2 rijpe avocado’s
• Sla

BEREIDINGSWIJZE
• Doe de garnalen in een schaal. (Als je diepvries garnalen gebruikt, ontdooi ze dan  

eerst en dep ze droog) 
• Giet de dressing over de garnalen en een paar keer schep om. 
• Dek de schaal af en zet 2 á 3 uur in de koelkast.
• Was de sla en verdeel over de borden.
• Halveer de avocado’s en snij het vruchtvlees in blokjes en verdeel over de borden.
• Schept nu de garnalen mix over de borden en verdeel de overgebleven dressing uit  

de schaal over de borden.

Garnalen-Avocado Salade

Ingrediënten voor dressing garnalen:
•  3 el vers limoensap
• 2 el extra vièrge olijfolie
• Klein doosje koriander 
      15 gr/fijngesneden
• Snuf zout, naar smaak
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Mediterrane Salade

 
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN NAAR KEUZE
• 1 ui
• 1 teen knoflook
• 3 grote tomaten
• 1 avocado
• 1 pot of blik artisjokken
• 100 gram groene of zwarte olijven

BEREIDINGSWIJZE
• Fruit de ui 
• Voeg vervolgens de knoflook en tomatenblokjes toe.
• Als de tomaten warm zijn, draai je het vuur uit. Doe een deksel op de pan en voorkom 

dat het tomatenmengsel helemaal afkoelt. (Koud ook lekker overigens) 
• Snij de olijven, artisjokken en avocado in kleine stukjes
• Maak een dressing van de balsamicoazijn, honing en olijfolie.
• Mix nu alle ingrediënten in een schaal en strooi er naar eigen inzicht nog wat peper en 

zout overheen.
• Leg sla op twee borden en schept de inhoud uit de schaal op de twee borden.

Wist je dat artisjokken de ontgiftende wer-
king van je lever verbeteren en bovendien 
boordevol vezels zitten? Eet deze verwarmen-
de salade zo vaak als je wil!

• 2 el balsamicoazijn
• 2 el olijfolie
• 2 koffielepels honing
• Peper en zout naar behoefte 
• Verse kruiden naar wens
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BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven voor op 200 graden.
• Spoel de kikkererwten af en laat uitlekken.
• Meng de kikkererwten met 2 eetlepels olijfolie en 

de kruiden in een kom.
• Rooster de kikkererwten 30 minuten in de oven op 

Salade met geroosterde kikkererwten

een met bakpapier beklede bakplaat en schep halverwege om.
• Kook de rijst klaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.
• Rooster de amandelen in een droge koekenpan.
• Snijd de courgette in de lengte door en snij ze vervolgens in plakjes.
• Bak de courgette in een koekenpan met een beetje olie, peper en zout.
• Hussel nu de geroosterde kikkererwten, de rijst en de gebakken courgette met wat 

olijfolie door elkaar.
• Breng op smaak met citroensap en strooi de geroosterde amandelen, de bosuitjes en 

peterselie over het geheel.

EEN MOOT GEBAKKEN ZALM ERBIJ IS OOK EEN AANRADER!

Ingrediënten voor roosteren kikkererwten:
• 1/2 tl knoflookpoeder
• 1/2 tl komijnpoeder
• 2 tl Ras el Hanout
• 2 el olijfolie

 
INGREDIËNTEN
• 100 gr rode rijst of zilvervliesrijst
• 1 courgette, gehalveerd en in plakjes
• 2 potten kikkererwten 400 gr
• 2 bosuitjes, in ringetjes gesneden
• Paar takjes verse peterselie, 
 fijngehakt
• Een handje amandelen
• Sap van een halve citroen
• Zout en peper naar smaak
• Olijfolie
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INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN
•  400 g kipfilet, in de lengte          

 in dikke plakken gesneden
•  1 el mosterd
•  6 el olijfolie
•  1 el balsamico azijn

BEREIDINGSWIJZE
• Meng in een schaaltje de mosterd met olijfolie, zout en peper. 
• En haal hier de plakjes kip door.
• Verhit een grillpan en rooster de kip aan beide kanten tot deze gaar is en een mooi 

streepje heeft.
• Bak de appelpartjes in een koekenpan op middelhoog vuur in een beetje olijfolie of 

kokosolie tot ze zacht en goudbruin van kleur zijn.
• Maak een dressing door de balsamicoazijn op te kloppen met 2 eetlepels olie, zout en 

peper.
• Maak de sla aan met de dressing en verdeel dit vervolgens over 4 diepe borden.
• Appel, biet en kip erover verdelen en rest van dressing erover sprenkelen.

Wintersalade met kip, appel en bietjes
Om tijd te winnen zou ik kiezen voor biolo-
gische voorgekookte bietjes. Te koop bij de 
grotere supermarkten. 

• 4 kleine stevige appels    
geschild en in plakjes

• 200 gr gemengde bladsla
• 2 gekookte rode bietjes, geschild en in 

blokjes
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INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN
• 125 gr rijstnoedels
• 150 gr sugarsnaps
• 1 rijpe mango
• ½ rode peper 

BEREIDINGSWIJZE
• Kook de noedels volgens de aanwijzing op de verpakking en spoel al.
• Verwijder eventuele harde draden van de sugarsnaps en roerbak ze kort in een heel 

klein beetje kokosolie. 
• Voeg op het laatste ook de cashewnoten even toe 
• Schil de mango en snij in stukjes
• Snijd de rode peper open en verwijder de zaadlijsten
• Doe de helft van de mango, de rode peper en sojasaus met een scheutje olijfolie en wa-

ter in een keukenmachine of blender en mix tot een gladde saus.
• Verdeel de noedels over twee borden en verdeel hier de cashewnoten, sugarsnaps, de 

rest van de mango en de dressing over. Eet smakelijk.

Rijstnoedels met mango

• 1 handje cashewnoten
• 2 el glutenvrije sojasaus of Coconut 

Aminos
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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 DESEM-
BROOD. 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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BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven voor op 180 graden. 
• Bekleed het rooster met een vel bakpapier.
• Halveer de pompoen en schept het vruchtvlees eruit. 
• Snij de andere halve pompoen met schil in schijfjes van ongeveer 1,5 cm dik. 
• Leg de plakken pompoen op het bakpapier op het rooster en besprenkel met wat 

olijfolie. 
• Strooi wat peper en zout en de blaadjes verse tijm over de pompoen en verwarm 

20 minuten in de warme oven.
• Maak in de tussentijd de honing-mosterd dressing klaar.
• Bak de spekreepjes krokant en goudbruin.
• Doe de rucola en de bladspinazie in een schaal en mix ze door elkaar. 
• Giet de linzen af, spoel ze na met koud water en voeg ze dan toe aan de sla.
• Hak de pecannoten in grove stukjes en doe deze ook in de schaal. 
• Haal de pompoen uit de oven. 
• Verdeel de salade over 2 borden en verdeel hierover: de schijven pompoen, de 

spekjes, de linzen en de zelfgemaakte honing-mosterd dressing. 

Salade met pompoen, spekjes en linzen
Een makkelijke, snelle en voedzame lunch. 
Ideaal om sochtends te maken en mee te nemen 
naar het werk!

 
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN 
•    1/2 oranje pompoen
•    125 gr spekreepjes
•    130 gr linzen (blik of pot)
•     75 gr rucola sla
•     75 gr bladspinazie
• 10 pecannoten
•  2 takjes verse tijm
•  Peper en zout naar behoefte 
•  Olijfolie
•  Plus honing-mosterd dressing  

 – zie dressings

TIP: HEB JIJ GEITENKAAS AL GEÏNTRODUCEERD? VERDEEL DAN OOK WAT STUKJES 
ZACHTE GEITENKAAS OVER DE BORDEN.  
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Linzensalade met avocado en perzik
Een makkelijke, snelle en voedzame lunch.
Ideaal om sochtends te maken en mee te nemen
naar het werk!

 
INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON
• 75 gr voorgekookte linzen naar
       keuze uit blik
•  2 lente-uitjes
•  2 (wilde) perziken of abrikozen
•  ½ avocado
•  Takje muntblaadjes

BEREIDINGSWIJZE
• Laat de linzen uitlekken
• Snijd de lente-ui, perzik en avocado in stukjes.
• Snij of hak de munt en peterselie fijn.
• Doe alles in een schaal en voeg de azijn, olie, zout en peper toe en mix goed door 

elkaar.
• Nectarines, verse of gedroogde abrikozen of peer vormen een goed alternatief voor 

perzik.

• Verse peterselie naar smaak
• 1 el azijn
• 1 el extra vièrge olijfolie
• Snufje zeezout en zwarte peper naar
• smaak

TIP: HEB JIJ ZUIVEL NOG IN JE DIEET? VOEG DAN WAT FETA OF GEITENKAAS TOE.
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INGREDIËNTEN
• 500 gr grote garnalen (gepeld) of  

kipfilet (in blokjes)
• 1 blik (420 ml) kokosmelk (volvette)
• 500 ml kippenbouillon
• 2,5 cm verse gember, geschild en  

klein gesneden

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de kokosmelk, kippenbouillon en gember in een soeppan op middelhoog 

vuur. Breng aan de kook en draai dan het vuur lager.
• Voeg garnalen of kip toe samen met limoensap, vissaus en hete chilisaus en laat zacht-

jes koken tot de garnalen of kip gaar is.
• Serveer in hete soepkommen en garneer met koriander.

Thaise soep
Deze oer-simpele Thaise soep wordt al snel je 
favoriet! Hou je niet van garnalen? Vervang ze 
dan door kip! 

• 250 gr champignons, in plakjes 
• 2 el limoensap
• 1 el vissaus
• 1 tl hete chilisaus
• Verse koriander ter garnering
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Pompoensoep

 
INGREDIËNTEN
• 1 oranje pompoen
• 2 selderrijstengels
• 1 oranje zoete aardappel
• 1 grote ui
• paar teentjes knoflook
• paar cm gember

BEREIDINGSWIJZE
• Snipper de ui.
• Halveer de pompoen en verwijder de zaden. Snij de pompoen vervolgens in   

blokje van 2 cm. Laat de schil zitten.
• Snij de selderij in stengels en zoete aardappel in blokjes van 2 cm.
• Fruit de ui, knoflook en gember in de kokosolie. Voeg de pompoen, selderij en   

zoete aardappel toe en bak even mee.
• Voeg kruiden naar behoefte toe, zoals kurkuma of kardemom.
• Voeg water en bouillonblokjes toe en laat 10 minuten koken.
• Voeg de kokosmelk toe en pureer met een staafmixer tot een gladde soep.
• Schenk in een kom en garneer met versie koriander en pompoenpitjes.

Pompoen bevat cucurbitine dat stress verla-
gend werkt én normaliseert je leptine-huis-
houding. Hierdoor voel je beter verzadiging 
en krijg je minder snaai-trek. Verwen jezelf 
dus regelmatig met deze heerlijk verwarmen-
de soep.

•  500 ml water
• 2 bio / glutenvrije bouillonblokjes5
• 400 ml blikje kokosmelk
• bosje koriander
• pompoenpitten
• 1 el kokosolie om in te bakken
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Pastinaak-broccolisoep

 
INGREDIËNTEN
• Kokosolie om in te bakken
• 1 witte ui, gesnipperd
• 4 pastinaken: 3½ geschild en in grove       

stukken gesneden, ½ in dunne repen        
geschaafd en apart gehouden

BEREIDINGSWIJZE
• Verhit de kokosolie in een grote soeppan en fruit de ui.
• Doe de grofgesneden pastinaken (houd de dunne repen apart), broccoli en knoflook 

erbij en schep regelmatig om.
• Schenk het water met de bouillonblokjes erover, breng aan de kook en laat pruttelen 

tot de pastinaak gaar is.
• Haal van het vuur en voeg naar smaak zwarte peper toe.
• Pureer de soep met een staafmixer tot je een gladde soep hebt.
• Verhit kokosolie in een koekenpan en bak de slierten pastinaak tot ze knapperig en  

goudkleurig zijn.
• Verdeel de soep over de kommen en maak af met een paar reepjes pastinaak.

Pastinaak bevat veel inuline, die voor een lang-
zame stijging en daling van de bloedsuikerspie-
gel zorgt. Bovendien is het een goede voedings-
bron voor onze goede darmbacteriën. Trakteer
je darmen dus op een kopje pastinaaksoep!

• 400 g broccoliroosjes
• 3 tenen knoflook, geperst
• 900 ml water
• 2 bio / glutenvrije bouillonblokjes
• Versgemalen zwarte peper
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INGREDIËNTEN VOOR 4 POTTEN
• 2 courgettes
• 2 kleine broccoli in roosjes
• 4 tl Thaise currypasta
• 4 tl vissaus

BEREIDINGSWIJZE
•  Snijd de courgettes met een spiraalsnijder in slierten. (Natuurlijk kun je ook kiezen 

voor rijst- of glasnoodles.)
• Snij een broccoli in kleine roosjes. Hoe kleiner hoe sneller gaar. Hou je van rauwe 

broccoli, voeg dan rauw toe. Wil je iets zachter? Kook de broccoli roosjes dan kort 
voor en spoel gelijk af met koud water om om het garen te stoppen.

• Neem 4 grote Mason Jar potten en verdeel currypasta, vissaus, kokosmelk en limoen-
sap over de potten.

• Verdeel de (courgette-)noodles en broccoli over de potten en voeg vervolgens de  
garnalen toe.

• Sluit de potten goed af en zet ze in de koelkast.

Vlak voor gebruik:
• Snij wat takjes koriander fijn
• Kook wat water en schenk dit bij de 'instant' noodles in de pot.
• Zorgt dat alle ingrediënten in de pot onder water staan. 
• Dek de pot af en laat 2-3 minuten staan. Roer het geheel goed door elkaar, garneer met 

de verse koriander en klaar zijn je noodles!zijn je noodles!

Instant Noodles in een Mason Jar 
De ideale snelle maaltijd die je vooraf kunt 
voorbereiden. Je kan naar hartelust variëren! 
Hieronder een favoriete combinatie

• 480 ml kokosmelk
• Sap van 1,5 of 2 limoenen
• 400g gekookte garnalen
• hele bos fijn gesneden verse koriander

TIP: VARIEER OOK EENS MET ANDERE 
GROENTES EN VOEG GEKOOKTE KIP EN 
EEN BOUILLONBLOKJE TOE. JE KUNT ZO 
CREATIEF WORDEN ALS JE ZELF WIL.
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BEREIDINGSWIJZE
• Kook de quinoa volgens aanwijzingen 

op de verpakking
• Maak de satésaus
• Doe de fijngesneden rode kool, wor-

tels, ui, sugarsnaps en koriander in een 
schaal en voeg de satésaus toe. 

• Schept alles goed door elkaar.
• Verdeel de salade over de borden en 

garneer met de pinda’s of bijvoorbeeld 
sesamzaadjes

Sushi-bowl met satésaus

Bereidingswijze satésaus:
• Verhit de kokosolie op middelhoog vuur en fruit hierin de ui.
• Voeg de gember, rode peper en knoflook toe en roer goed om.
• Voeg amandelpasta, kokosmelk, coconut aminos en honing toe en roer goed door.
• Laat de saus iets indikken en breng op smaak met zout en peper.

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN 
Ingrediënten salade  
• 200 gr (ongekookte) quinoa 
• 500 gr fijngesneden rode kool 
• 2 geraspte wortels
• 1 pakje sugarsnaps in reepjes gesneden 
• Bosje gehakte koriander
• 1 gele ui in dunne ringen gesneden
• Handje geroosterde en gezouten pinda's 
• voor garnering (of sesamzaadjes) 

Ingrediënten satésaus
• Kokosolie 
• 1 ui
• 3 cm verse gember in zeer   

kleine stukjes
• 1⁄2 rode peper fijngesneden 
• 3 teentjes knoflook
• 2 a 3 el pindakaas of amandelpasta
• 200 ml kokosmelk
• 2 el coconut aminos
• 3 el honing
• Peper en zout, naar smaak
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INGREDIËNTEN - VOOR 1 PERSOON
• 2 eieren
• 2 eetlepels plantaardige melk
• 2 theelepels kerriepoeder
• Halve gerookte kip in dunne reepjes
• 1 bosui in ringetjes

BEREIDINGSWIJZE
• Klop de eieren los in een kom samen met de plantaardige melk, kerriepoeder, peper en 

zout en eventuele kruiden.
• Verhit een beetje kokosolie in een pan en voeg het mengsel toe. 
• Bak aan weerszijden tot je een mooie omelet hebt.
• Leg de omelet op een bord en schep alle overige ingrediënten erop. 
• Rol de omelet nu op, of vouw dubbel. Klaar is kees.

Kerrieomelet gevuld met kipfilet 
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.

• 5 cherrytomaatjes gehalveerd
• 1 handje verse spinazie
• Naar smaak verse bieslook of  

koriander, peper en zout
• Kokosolie om in te bakken
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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 dan-

worden 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 honder-
den recepten. Een lekker, licht en simpel re-
cept is courgetti met garnalen. Heb je geen zin 
in courgetti en wil je mee-eten met je gezin? 
Kies dan in ieder geval voor een glutenvrije 
pasta-variant.

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



RECEPTEN E-BOOK• 44 •

DINER

BEREIDINGSWIJZE
• Snijd de knoflook en peterselie fijn en de ansjovis in stukjes. 
• Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar     

of kies voor 4 courgettes die je met spiralizer in slierten snijdt.
• Verhit ondertussen de olie in een hapjespan en fruit de chilivlokken en knoflook een 

halve minuut en voeg direct de tomatenblokjes en oregano toe. 
• Laat op hoog vuur 5 min. inkoken. Roer af en toe.
• Laat de kappertjes en olijven uitlekken. 
• Voeg de peterselie, ansjovis, kappertjes en olijven toe aan de saus en warm 3 min. mee. 

Als je voor courgetti pasta kiest is dit het moment om de courgetti eveneens bij de saus te voegen.
• Giet de pasta af en meng door de saus. Serveer direct.

Pasta Puttanesca 
 
INGREDIËNTEN
• 4 tenen knoflook
• 1 blikje ansjovis in olijfolie
• 4 grote rijpe tomaten, in blokjes   

gesneden
• 10 g verse platte peterselie 
• 300 g glutenvrije spaghetti of 4 cour-

gettes voor courgetti
• 2 el olijfolie
• 2 tl chilivlokken
• 2 tl gedroogde oregano
• 50 g kappertjes (half potje)
• 300 g zwarte olijven zonder pit 
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INGREDIËNTEN
• 1,5 kopje quinoa, ongekookt
• 1 rijpe avocado
• 1 klein blikje zwarte of kidneybonen
• 1 klein blikje biologische mais
• flinke hand cherrytomaatjes, gehalveerd
• 1 rode puntpaprika
• 2 bosuitjes

BEREIDINGSWIJZE
• Kook de quinoa volgens aanwijzingen op de verpakking.
• Spoel de gekookte quinoa met koud water af.
• Spoel boven een vergiet ook de mais en de zwarte bonen af.
• Snijd de avocado, puntpaprika, bosuitjes en mango in kleine stukjes.
• Halveer de cherrytomaatjes.
• Mix alle ingrediënten in een grote schaal en voeg naar smaak zout, peper, koriander, 

limoensap en extra vierge olijfolie toe.
• Eet direct of zet weg in de koelkast voor later.

Mexicaanse quinoa salade 
Quinoa is zeer voedzaam en bevat naast veel
B-vitamines ook relatief veel eiwitten, magne-
sium, ijzer en koper. Bovendien heeft quinoa
een lage Glycemische Lading en is het dus
goed voor het stabiliseren van de bloedsuiker-
spiegel. Deze salade, die zowel lauwwarm als
koud gegeten kan worden, zit bomvol vitami-
nes en antioxidanten.

• bosje koriander
• verse, rijpe mango of flink wat verse 

ananas
• 1 limoen
• 1 theelepel zeezout
• peper
• 2 eetlepels extra vièrge olijfolie

TIP: VOEG VOOR STEVIGE TREK KIP OF VIS TOE NAAR BEHOEFTE.



RECEPTEN E-BOOK• 46 •

DINER

BEREIDINGSWIJZE
• Verhit de kokosolie op middelhoog vuur en fruit hierin de ui.
• Voeg de gember, rode peper en knoflook toe en roer goed om.
• Voeg de kipblokjes toe en bak ze tot ze een mooie lichtbruin kleurtje hebben.
• Voeg amandelpasta, kokosmelk, coconut aminos en honing toe en roer goed door.
• Laat de saus iets indikken en breng op smaak met zout en peper.
• Garneer met gehakte cashewnoten

(Bloemkool)rijst met kipsaté

INGREDIËNTEN KIPSATÉ
•  2 el kokosolie
• 1 ui
• 3 cm verse gember in zeer kleine stukjes
• 1⁄2 rode peper fijngesneden
• 3 teentjes knoflook
• 500 gr kipfilet, in blokjes
• 2 a 3 el amandelpasta

• 200 ml kokosmelk
• 2 el coconut aminos
• 3 el honing
• versgemalen peper en Keltisch  

zeezout, naar smaak
• 4 el cashewnoten, grof gehakt

Dit is een pareltje van een gerecht. Doordat
je de satésaus zelf maakt heb je geen last van
soja of gluten. Bovendien is het zo klaar. Om
voldoende groenten binnen te krijgen en onze
darmen extra rust te gunnen kiezen we niet
voor rijst, maar voor rijst gemaakt van bloem-
kool! Genoeg voor 4 personen. Heb je geen zin 
in bloemkoolrijst en wil je met je gezin mee-
eten? Vervang de bloemkool dan voor zilver-
vliesrijst!

Zie verder op de volgende pagina >>
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(Bloemkool)rijst met kipsaté (Vervolg)

BEREIDINGSWIJZE BLOEMKOOLRIJST
• Maal in de keukenmachine de bloemkool tot korrels. (Niet te klein, om een    

bite te houden)
• Verhit de kokosolie en fruit de ui en de knoflook.
• Voeg nu de kruiden (paprikapoeder, gemberpoeder, kurkuma) toe en bak dit    

heel even mee.
• Voeg daarna de kokos aminos toe en breng op smaak met wat peper.
• Roer alles goed door elkaar en voeg nu de prei en de wortel toe en bak dit   

2-3 minuten mee.
• Voeg als laatste de bloemkool toe.
• Roerbak dit voor zo’n 3-4 minuten totdat alles goed warm is

INGREDIËNTEN BLOEMKOOLRIJST
• 1 el kokosolie
• 1 bloemkool
• 1 wortel fijn geraspt
• 2 tenen knoflook
• 1 ui
• 1 prei
• 1 tl kurkuma

• 1 tl paprikapoeder
• ½ tl gemberpoeder
• peper naar smaak
• Scheut cocos aminos (sojavrij    

alternatief voor sojasaus)
• kokosolie om in te bakken
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INGREDIËNTEN
• 1/2 Bundeltje zoete aardappel noedels       

(glass noodles) of een andere glutenvrije       
pasta soort.

• Spekjes of bacon
• 350 gram kastanje champignons
• 2 teentjes knoflook

BEREIDINGSWIJZE
• Bak de spekjes in een pan tot ze knapperig zijn.
• Snij de knoflook in grote stukken en bak deze alvast mee met de spekjes (als deze bijna-

klaar zijn).
• Zet een pan met water op het vuur. Als deze kookt kun je de zoete aardappel noedels 

erbij doen.
• Ondertussen kun je alvast de champignons in grote stukken snijden, ik snij ze meestal 

eerst door de helft en dan in plakjes.
• Als de spekjes klaar zijn kun je de champignons erbij doen.
• Wacht totdat de champignons een beetje gebakken zijn, dit duurt een paar minuutjes.
• Voeg dan de kokosmelk, de tapioca meel en de uipoeder toe.
• Laat dit warm worden (niet laten koken) en blijf goed roeren.
• Ondertussen zullen de noedels wel klaar zijn, ze moeten echt goed doorzichtig zijn. Ze 

zijn ook niet knapperig dus je kunt ze even proeven om te kijken of ze zacht zijn. Als 
deze goed zijn kun je het water afgieten en het in de pan met champignons doen.

• Zout en peper toevoegen. Meng daarna het geheel en je kunt de maaltijd serveren.

Pasta met roomsaus
Champignons bevatten veel vezels en de 
essentiële aminozuren threonine, valine en 
phenylalanine. Ze zouden het immuunsys-
teem in balans brengen. Mooi comfort-food 
recept weer van Claire van Bijzonder Au-
to-immuun. Zij deelt recepten speciaal voor 
het auto-immuun protocol (AIP). Met een 
beetje creativiteit laat ze zien dat het AIP niet 
saai en smaakloos hoeft te zijn. Voor meer 
leuke recepten en interessante blogs zie:
https://bijzonderautoimmuun.nl/

• 4 el. kokosmelk
• 1 el. Tapioca meel of een theelepel 

arrowroot poeder om te binden.
• 1 tl. uipoeder
• Zout en peper naar smaak

https://bijzonderautoimmuun.nl/
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INGREDIËNTEN
• 1 kg zoete aardappel, geschild          

en in blokjes
• 400 g boerenkool
• 2 el ghee of kokosolie
• 1 sjalotje, gesnipperd
• 2 teentjes knoflook, gesnipperd

BEREIDINGSWIJZE
• Kook de aardappelen samen met de boerenkool in ruim water met zout in 10 minuten 

gaar.
• Verhit intussen de ghee of kokosolie in een koekenpan en fruit hierin kort de sjalot, 

knoflook en peper.
• Bak daarna de champignons nog een paar minuten mee.
• Doe de bosui en coconut aminos erbij en warm nog even kort door.
• Giet de aardappelen met boerenkool af en hou een kopje kookvocht apart.
• Stamp de aardappelen met boerenkool en voldoende kookvocht met de pureestamper 

tot een smeuïge stamppot. 
• Voeg de madras kruiden en een beetje zout toe.
• Verdeel de stamppot over de borden en schep het champignon mengsel eroverheen.

Boerenkool stamp met pittige 
champignons

Boerenkool is supergezond en heel voedzaam. 
Vandaag in een stamppot, maar net even  
anders dan je gewend bent.

• 1⁄2 rode peper, fijngesneden
• 250 gr kastanjechampignons, gehalveerd
• 2 bosuitjes, in ringetjes
• 2 el coconut amonis
• 2 tl curry madras kruiden
• (keltisch) zeezout, naar smaak
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BEREIDINGSWIJZE
• Schil de aardappels, snijd ze in gelijke stukken en kook ze in ca. 20 min. gaar.
• Schil de pastinaak en snijd in kleine stukken.
• Halveer grote bloemkoolroosjes.
• Doe beide groente de laatste 10 min. van de kooktijd bij de aardappelen.
• Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie of boter en rooster de pijnboompitten
• in een droge koekenpan. Laat afkoelen op een bord.
• Snijd de oreganoblaadjes fijn en meng de blaadjes met een deel van de pijnboompitten 

en de versgemalen peper door de tartaar (houd wat van de pijnboompitten achter voor 
de garnering).

• Draai 4 ballen van de rundertartaar.
• Verhit de olie in een kleine braadpan of koekenpan en bak de ballen in ca. 5 min. goud-

bruin. Ze mogen nog rosé van binnen zijn.
• Giet de aardappelen en de groenten af en stamp fijn met de pureestamper.
• Voeg de (spinazie) andijvie of postelein in delen toe en laat slinken op laag vuur.
• Breng op smaak met peper.
• Serveer de stamppot met de tartaarballen en bestrooi met de pijnboompitten.

Bloemkool/pastinaak stamppot met 
tartaarballen

Door naast de aardappels ook pastinaak en
bloemkool mee te stampen verbruik je minder
aardappels en voeg je meer groenten toe. 
Slimmigheidje!

• 4 takjes verse oregano
• 300 g rundertartaar
• 1 el milde olijfolie
• 200 g (spinazie) andijvie of postelein

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN
• 500 g iets kruimige aardappelen
• 400 g pastinaak
• 400 g bloemkoolroosjes
• 30 g pijnboompitten
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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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INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN 
• 500 gram prei
• 1 doosje champignons
• 1 broccoli
• 1 ui

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven voor op 200°C.
• Was de prei en snij deze in ringen.
• Snipper de ui, snij de champignons in plakjes, de broccoli in roosjes en de   

knoflook fijn.
• Bak de spekjes uit in een koekenpan totdat ze knapperig zijn.
• Haal de spekjes uit de pan maar laat het spekvet in de pan achter.
• Fruit de uitjes in het spekvet.
• Voeg de champignons, knoflook en broccoli toe en bak een aantal minuten mee.
• Voeg de prei toe en laat deze slinken.
• Voeg als laatste weer de spekjes toe en haal de pan van het vuur.
• Kluts de eieren en breng op smaak met een beetje peper naar smaak.
• Meng het prei mengsel door de eieren
• Roer het geheel goed door elkaar en schep in de springvorm.
• Bak de taart voor ongeveer 45-50 minuten in de oven of totdat deze gaar is.

Groententaart met prei
En ook dit gerecht is ideaal om vooruit klaar
te maken. Ook koud is deze taart erg lekker 
bij een salade, een kop soep of snel ontbijt.

• 2 tenen knoflook
• 200 gram (biologisch) spek
• 5 eieren
• Peper naar smaak
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INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN  
• 3 pastinaken
• 250 g winterpeen
• 500 g kruimige aardappelen in schil
• 4 el traditionele olijfolie
 

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven voor op 200 °C.
• Schil de pastinaken en winterpeen, halveer in de breedte en snijd in de lengte in  

staafjes.
• Boen de aardappelen schoon en snijd ze in partjes.
• Schep de groenten en aardappelen op een met bakpapier beklede bakplaat.
• Pureer de olie met de knoflook en tijm met de staafmixer. Verdeel over de aardappelen 

en groenten.
• Bak ca. 35 min. in de hete oven.
• Snijd ondertussen het spek in plakjes en bak in 5 min. uit. Schep met het bakvet na 25 

min. oventijd tussen en over de groenten op de bakplaat.
• Verdeel de aardappelen, groenten en spek over de borden en verkruimel de feta kaas 

erover. Serveer lauwwarm.

Geroosterde ovenmaaltijd
Makkelijk en verassend lekkere ovengerecht.
Schap jij zuivel? Laat dan de feta achtewege.

• 2 tenen knoflook
• 2 tl gedroogde tijm
• 240 g gerookt ontbijtspek (stuk/plakjes)
• 150 g feta kaas
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INGREDIËNTEN
• Doosje cherry-tomaten
• 2 winterwortels
• 2 gele paprika's, in reepjes gesnedens
• 1 grote broccoli in kleine roosjes 

Regenboog groenten met kip en rijst
Dit gerecht is genoeg voor 5 porties, dus je 
kan ook direct voor meerdere dagen een 
maaltijd voorbereiden.

• 2 kleine rode uien, in partjes gesneden
• 1 pond kippenborsten zonder botten, in 

blokjes gesneden
• 300 gr ongekookte zilvervliesrijst

Voor de marinade
• 5 el extra vièrge olijfolie
• Sap van 2 limoenen
• Paar takjes vers gehakte koriander
•  Snuf zout en peper

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven voor op 200 graden 
• Leg tomaten, wortelen, paprika, broccoli, rode ui en kip op twee grote bakplaten.
• Maak de marinade: Meng in een kom de olijfolie, limoensap en koriander.   

Kluts goed door elkaar en breng op smaak met voldoende zout en peper.
• Giet de marinade over groenten en kip. 
• Bak in ongeveer 25 minuten gaar.
• Kook in tussen de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
• Verdeel de gekookte rijst over vijf bakjes en bedek met de geroosterde     

groenten en kip. 
• In de koelkast zijn deze bakjes 3 dagen houdbaar. Invriezen kan ook.
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INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN 
• 2 courgettes
• 2 el olijfolie
• 1 gesnipperde ui
• 300 gram rundergehakt
• 100 gram champignons

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
• Halveer de courgettes in de lengte en hol ze met een theelepel uit. Bewaar het vrucht-

vlees wat je eruit schraapt.
• Snij de paprika en champignons in kleine stukjes en snij de ui en knoflook fijn.
• Leg de courgette-helften in een ovenschaal en strooi er wat peper en zout over.
• Besprenkel ze met wat olijfolie.
• Bak de courgette-helften 20 minuten in het midden van de oven.   
• Bereid in de tussentijd de vulling voor: verhit de kokosolie in een koekenpan en bak 

hierin op middelhoog vuur de gesnipperde ui zacht en voeg ook de knoflook toe.
• Voeg het gehakt toe en bak dit rul.
• Voeg nu ook het restant van het vruchtvlees (fijngesneden), de champignon, paprika 

blokjes en kruiden toe en bak nog even mee.
• Breng op smaak met peper en zout.
• Schep het mengsel in de gebakken courgettes.
• Zet de grillstand van de oven aan, zet de ovenschaal er terug in en bak het gerecht nog 

5-8 minuten tot de vulling bruin begint te kleuren.

Gevulde courgette
Voor de grotere eter kun je er zilvervliesrijst 
bij serveren of een salade.

• 1 paprika
• Verse kruiden naar keuze fijn gesneden 

(bijv rozemarijn, salie, tijm etc)
• Zout & peper - naar smaak
• Kokosolie
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DINER

 
INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN
•  1 el kokosolie
•  2 rode uien
•  400g knolselderij, geschild en          

       in kleine blokjes gesneden
•  1 prei
•  250g kastanjechampignons
•  Peper en zout

Zalm ovenschotel
Dit is een pareltje van een gerecht. Doordat 
je de satésaus zelf maakt heb je geen last van 
soja of gluten. Bovendien is het zo klaar. Om 
voldoende groenten binnen te krijgen en onze 
darmen extra rust te gunnen kiezen we niet 
voor rijst, maar voor rijst gemaakt van bloem-
kool! Genoeg voor 4 personen.

Heb je geen zin in bloemkoolrijst en wil je met 
je gezin mee-eten? Vervang de bloemkool dan 
voor zilvervliesrijst!

•  1 el bieslook
•  200g gerookte wilde zalm, in plakjes
•  6 eieren
•  120 ml amandelmelk

BEREIDINGSWIJZE KIPSATÉ
•  Verwarm de oven voor tot 200°C.
•  Snij de ui in ringen, de prei in ringen, de champignons in plakjes en de bieslook fijn. 
•  Verhit de kokosolie in een hapjespan en bak hierin de uien zachtjes aan.
•  Voeg de blokjes knolselderij, prei en champignons toe en bak deze mee tot de      
 groenten zacht beginnen te worden.
•  Breng op smaak met peper en zout
•  Schep nu ook de bieslook er doorheen.
•  Verdeel over een ovenschaal en leg de plakjes zalm er bovenop.
•  Klop de eieren op met amandelmelk en schenk dit over de groenten en zalm.
•  Bak de zalmschotel in 40-45 minuten gaar.
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DINER

 
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN 
• 200g gerookte spekblokjes
• 2 uien, in ringen
• 3 tenen knoflook, fijngehakt
• 2 grote pastinaken, in kleine blokjes 
       (of 4 kleine)

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven voor tot 200 graden
• Bak de spekblokjes op halfhoog vuur bijna krokant.
• Snijd ondertussen de ui, knoflook en pastinakengroenten.
• Voeg de uien en knoflook toe aan de spekblokjes en bak deze nog 2-3 minuten mee.
• Schep het spek-ui mengsel op de bodem van een ovenschaal.
• Verdeel vervolgens de pastinaken, rookworst en zuurkool over de ovenschaal.
• Klop de eieren op met kokosmelk en schenk dit over de zuurkoolschotel.
• Bak de schotel in 35 - 40 minuten goudbruin en gaar. 

Zuurkoolschotel

• 1 rookworst, in plakjes
• 500g zuurkool, uitgelekt
• 6 eieren
• 200 ml kokosmelk
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Bijgerechten
HAPPY HASHIMOTO RECEPTEN
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BIJGERECHTEN

 
INGREDIËNTEN 
• 1 kleine bloemkool
• 1 el kokosolie
• 3 teentjes verse knoflook, fijngesneden
• Stuk verse gember van ongeveer         

2,5 cm in 5 dunne plakjes gesneden

BEREIDINGSWIJZE
• Snij de bloemkool in roosjes en snij de stronk weg.
• Doe de bloemkoolroosjes in een keukenmachine en maal fijn tot de grootte van een 

rijstkorrel. Waarschijnlijk moet je deze actie een aantal keer herhalen tot je de hele 
bloemkool gedaan hebt. 

• Snij de gember in dunne plakjes. 
• Verwarm de kokosolie en bak de plakjes gember op middelhoog vuur tot de gember 

bruin is en heerlijk geurt. 
• Verwijder de plakjes gember. 
• Voeg bloemkool-rijst en knoflook toe aan de olie en bak, al roerend tot de bloemkool 

al dente gaar is. Ongeveer 8 minuten.
• Roer de azijn, bieslook en zout erdoor. 

Bloemkoolrijst met gember en knoflook

• 1 eetlepel bieslook, gehakt (of gebruik 
gedroogde bieslook van goede kwaliteit)

• 1 eetlepel kokosazijn of appelcider azijn
• Snuf zout, naar smaak
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BIJGERECHTEN

 
INGREDIËNTEN 
• 1 bloemkool
• 3 eetlepels extra vièrge olijfolie
• Sap van 1 grote citroen

Geroosterde citroen-knoflook bloemkool 
Een heerlijk bijgerecht of ter vervanging voor 
aardappelen of rijst die hoger in koolhydraten 
zitten.

• 3 tenen knoflook (fijngesneden)
• Snuf zout en peper
• 1 eetlepel verse peterselie (fijngehakt)

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven op 220 graden.
• Bekleed de bakplaat met bakpapier.
• Snij de bloemkool in kleine bloemkoolroosjes.
• Mix in een kom de olijfolie, het citroensap, de knoflook, zout, peper en peterselie.
• Voeg de bloemkoolroosjes toe en roer goed om.
• Verdeel de roosjes over de bakplaat.
• Bak in ongeveer 20 minuten, of tot ze gaar en bruin zijn.
• Draai ze halverwege de baktijd om. 
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BIJGERECHTEN

 
INGREDIËNTEN VOOR  10 STUKS
• 250 gr. zoete aardappel
• 150 gr. tonijn uit blik
• 7 gr. Gelatine Poeder (eigeel van 1 ei       

werkt ook als je dat kunt verdragen)
• Salade mix
• 1/4 komkommer
• Radijsjes
• 1 kleine sjalot

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven voor op 190 graden.
• Breng water aan de kook in een pannetje. Schil de zoete aardappel en snij deze in grote 

stukken. Laat het dan koken in het pannetje totdat het gaar is (ongeveer 10 minuten).
• Ondertussen maak je alvast de gelatine. Doe het gelatine poeder in een grote kom (hier 

gaat straks de zoete aardappel en de tonijn ook in). Voeg er 7 gr. lauw water en 7 gr.  
heet water aan toe, of gewoon twee kleine theelepels. Meng alles een beetje, het gaat 
straks afkoelen en hard worden maar dat is niet erg.

• Als de zoete aardappel gaar is giet dan het water weg en prak het samen met de gelati-
ne fijn. Door de warmte van de aardappel zal de gelatine ook weer vloeibaar worden 
en kun je het zo goed mengen.

• Giet het water uit het blik met tonijn weg en voeg dan de tonijn toe aan het aardappel-
mengsel. Prak de hele boel en voeg de kruiden, een scheutje olijfolie, en 7 gram kokos-
meel toe.

Zie verder op de volgende pagina >>

Tonijnburgers
Claire van Bijzonder Auto-immuun deelt
recepten speciaal voor het auto-immuun pro-
tocol (AIP). Met een beetje creativiteit laat ze
zien dat het AIP niet saai en smaakloos hoeft 
te  zijn. Voor meer leuke recepten en inte-
ressante blogs zie: https://bijzonderautoim-
muun.nl/. 

LET OP: DIT RECEPT IS NIET STRIKT AIP, 
MAAR VOLDOET WEL AAN DE HAPPY 
HASHIMOTO RICHTLIJNEN.

• 7 gr. kokosmeel (+ ietsje voor paneren)
• Kruidenmix, bijvoorbeeld 1 tl. van  

kurkuma, knoflook poeder, uien poeder, 
oregano, foelie, koriander

• Olijfolie
• Tahin
• Appelazijn
• Warm + Lauw water

https://bijzonderautoimmuun.nl/.
https://bijzonderautoimmuun.nl/.
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BIJGERECHTEN

Tonijnburgers (Vervolg)

BEREIDINGSWIJZE (VERVOLG)
• Vul een andere kom met een beetje kokosmeel. Leg daarnaast het ovenrooster met een 

vel bakpapier erop.
• Maak met je handen burgers van het mengsel en rol dit even in het kokosmeel, zodat 

er een goede laag op komt. Laat de burgers dan ongeveer 15-20 minuten bakken in de 
oven. Draai ze af en toe om.

• Ondertussen kun je een salade maken voor ernaast. Snij de komkommer in kleine 
blokjes en meng dit met de sla.

• Snij ook de sjalot en radijsjes in kleine blokjes. Voeg dit toe aan de salade.
• Voor de dressing meng je een theelepel tahin met een scheutje azijn. Voeg olijfolie toe 

tot het een vloeibaar mengsel wordt.
• Haal de burgers uit de oven en serveer deze met de salade. Voeg peper en zout toe naar 

smaak.
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BIJGERECHTEN

Groentechips 
Gezond chips met een bite uit de oven. Vari-
eer met groenten en specerijen. Kikkererwten
worden met paprikapoeder eroverheen heer-
lijke borrelnootjes! (Kikkererwten natuurlijk
niet in plakjes snijden.)

 
INGREDIËNTEN 
• Halve zoete aardappel
• 1 wortel
• 1 pastinaak
• 1 rode biet
• Olijfolie

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven voor op 140°C.
• Snij de groenten met een mandolinesnijder in dunne plakjes.
• Doe alle plakjes in een schaal en druppel de olijfolie er overheen
• Strooi de specerijen eroverheen en mix goed door elkaar.
• Leg de chips op een bakplaat met bakpapier.
• Schuif in de oven voor ongeveer 40 minuten. Check na 25 minuten of er al chips klaar 

zijn en haal die er vast uit. De bietjes doen er het langst over (ongeveer 20 minuten 
langer dan de andere groenten).

• Knoflookpoeder
• Paprikapoeder
• Weinig zout
• Weinig cayennepeper
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Dressings
HAPPY HASHIMOTO RECEPTEN
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DRESSINGS

BEREIDINGSWIJZE
• Combineer alle ingrediënten in een schaaltje en roer goed door tot er een gladde saus 

ontstaat.

Aïolie
Verander jouw zelf gemaakte mayonaise in 
een handomdraai in een heerlijke knoflook-
saus.

INGREDIËNTEN 
• 5 el zelfgemaakte mayonaise
• 3 tenen knoflook uitgeperst
• 2 tl mosterd rasp van een citroen
• sap van een halve citroen

Italiaanse dressing
 
INGREDIËNTEN 
• 1 el balsamico-azijn
• 3 el olijfolie
• 2 el mosterd
• ½ el honing (of meer naar smaak)
• 2 tl oregano of Italiaanse kruiden

• 2 lente-uitjes in smalle ringetjes
• Versgemalen peper
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DRESSNGS

Honing-mosterd dressing
 
INGREDIËNTEN 
• 3 el extra vièrge olijfolie
• 2 el mosterd
• 2 el honing
• 2 el citroensap
• 1 tl balsamico azijn

BEREIDINGSWIJZE
• Combineer alle ingrediënten in een kommetje en roer goed door tot er een gladde  

dressing ontstaat.

Sinaasappel-gember dressing
 
INGREDIËNTEN 
•  3 el sinaasappelsap – versgeperst
•  2 el appel cider azijn
•  ½ avocado zonder schil uiteraard
•  1 tl geraspte gember

•  ½ tl knoflookpoeder
•  Zout

BEREIDINGSWIJZE
• Voor de dressing voeg je alle ingrediënten bij elkaar en mis je met de staafmixer tot een 

gladde saus.


