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Disclaimer
Dit boek is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies en/of behandeling, maar als inspiraKebron voor recepten. Iedereen met klachten 
die medische aandacht nodig hebben, dient een gekwalificeerde (natuur)arts of therapeut te zoeken. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomaKseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zon-
der voorafgaande schriWelijke toestemming van de uitgever en auteur.
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We hopen dat we je met deze recepten, maar vooral met de variaKes hierop, inspi-
raKe hebben meegegeven. Dat je daarmee een stapje uit je normale denkpatroon 
hebt kunnen zeXen en misschien zelfs wel een aantal variaKes in jouw voedingspa-
troon hebt kunnen aanbrengen. 

VariaKe in je voedingspatroon heeW een tal van voordelen. Dat is daarom ook een 
rode draad binnen al onze adviezen; of dit nu voor iemand die op hoog niveau 
werkt (high performance) of voor iemand met een chronische aandoening is. 

Heb je, na het lezen en maken van deze recepten vragen, opmerkingen of nog meer 
inspiraKe, laat het ons dan vooral weten! Je kunt dit eenvoudig doen door een mail-
tje te sturen naar info@melioro.nl. 

Hartelijke groet, 

Mark & Judith 
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Notencracker 
~ Een knapperige cracker, zonder granen ~
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Een cracker is een handige vervanger voor een boterham. Nu 
heeW het eten van granen nogal wat nadelen. In onze prakKjk 
horen wij regelmaKg van mensen, dat het vervangen van hun bo-
terham nog best wel lasKg is. Zij het missen om ‘ergens iets op 
te smeren’. Hiervoor is de notencracker is een mooie oplossing. 

Je kunt de cracker zelf op diverse manieren aanpassen. Ook de 
manier waarop je de cracker belegt geeW een heel ander effect.
 

Laten we eerst maar eens kijken naar hoe het basisrecept  is. 

Ingrediënten, voor één 
bakplaat
180 gram noten of zaden
1 medium kippenei
Kruiden en smaakmakers naar smaak
2 vellen bakpapier

Instructies
• Verwarm de oven voor op 180°C. 
• Maal de noten en/of zaden in een blender (zeer) fijn. 
• Voeg een ei aan de gemalen noten toe en meng dit tot 

er een deegbal vormt. Voeg nu ook eventueel kruiden 
of smaakmakers toe. 

• Leg het deeg op een vel bakpapier en druk het iets 
plat. Leg hierop het andere vel bakpapier en rol het 
deeg uit tot een dikte van maximaal ½ cm. 

• Maak kerven in het deeg voor de gewenste maat van 
de crackers. 

• Doe de crackers 10-15 minuten in de oven. Let goed 
op de kleur en haal de crackers uit de oven wanneer ze 
bruin kleuren. 

• Breek, wanneer de crackers klaar zijn, over de gekerfde 
rand. Laat de crackers aioelen. 

Dit is het basisrecept



Variatie 1: ingrediënten

Om te beginnen kun je ze maken van verschillende soorten no-
ten en/of zaden. Je kunt je voorstellen dat het nogal een ander
effect geeW wanneer je deze crackers maakt van enkel sesam-
zaad dan wanneer je ze alleen van cashewnoten maakt. 

Je kunt in een cracker ook makkelijk combinaKes maken. Regel-
maKg maken wij ze thuis en dan doe ik eigenlijk gewoon van al-
les aan noten en zaden bij elkaar. Er zijn wel degelijk interessan-
te culinaire combinaKes te verzinnen. In de prakKjk is er niets 
mis mee om gewoon de noten die je in de kastjes hebt staan te 
gebruiken.

Variatie 2: textuur

Een andere manier om te variëren met dit recept is om af te wis-
selen met de grokeid van de noten. Een cracker van grofgema-
len pecannoten geeW een heel ander effect dan een tot meel 

gemalen pecannoot. Uiteraard kun je ook nog diverse grooXes 
door elkaar mengen, waardoor je nog meer verschil in textuur 
merkt. 

Variatie 3: knapperigheid

De knapperigheid van de cracker is ook beïnvloedbaar. In princi-
pe is het zo dat wanneer je de cracker heel dun uitrolt voor hij 
in de oven gaat dat het eindresultaat vaak het meest knapperig 
is. Let wel op dat een dun uitgerolde cracker veel eerder kleurt 
in de oven en zelfs makkelijk kan verbranden. Ook al verbrand 
een klein uitstekend randje in de oven terwijl de rest mooi 
bruin blijW kun je toch al een ‘verbrande’ smaak in je hele bak-
plaat proeven. Oppassen dus.

Een dikker uitgerolde cracker blijW wat meer ‘gummi’ en heeW 
een ander effect. Het is vooral persoonlijke voorkeur.
Let wel op dat deze crackers, zeker de dikkere variant, erg mach-
Kg zijn en dat je ze niet te groot maakt.
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VariaKes
~ Bij het maken van de crackers kun je eindeloos variëren ~



Variatie 5: formaat

Het formaat is ook een variaKeopKe. Nu klinkt dat een beetje 
simpel, maar wanneer je kleine crackers maakt zijn het meer 
toastjes en zul je ze waarschijnlijk beleggen met kleine hapjes. 

Wanneer je een grote vierkante ‘ontbijt’ cracker maakt, ge-
bruikt je waarschijnlijk één soort beleg en varieer je wellicht 
iets minder. Ook kun je deze crackers na het bakken heel klein 
maken en als croutons gebruiken in een salade (goede Kp voor 
de restjes).

Variatie 6: smaakmakers

VariaKe in verschillende soorten smaakmakers, geeW een heel 
andere smaak. Als laatste kun je ook variaKe aanbrengen door 
verschillende soorten smaakmakers door het ‘deeg’ te mengen 
voor het in de oven gaat. Denk hierbij aan: 

•  Verse of gedroogde kruiden
•  Grofgemalen zeezout
•  Gedroogd fruit, zoals rozijnen, cranberry’s

Verse kruiden hebben doorgaans meer smaak dan gedroogde 
kruiden. Je hebt dan ook minder kruiden nodig, als je de verse 
gebruikt. Belangrijk is wel dat je de verse kruiden fijn snijdt. 
Houdt ze goed in de gaten wanneer ze in de oven staan, zodat 
ze niet verbranden. 

Mocht je gedroogde kruiden gebruiken, denk dan ook eens aan 
diverse kruidenmelanges. Nee, dan heb ik het niet over de be-
kende ‘potjes’. Je kunt bijvoorbeeld shoarmakruiden, proven-
ciaalse kruiden, ras el hanout of tacokruiden. 

Variatie 7: beleg

En dan uiteraard nog het beleg zelf. We zullen je hier enkele 
ideeën geven om eens mee te experimenteren. De keuze voor 
beleg is natuurlijk erg persoonlijk. Eigenlijk kun je jouw cracker 
beleggen met elke soort voeding die je kunt bedenken. 

Een paar voorbeelden: 
•  Eiersalade
•  Zalmsalade (zie ook het recept verderop)
•  Gerookte makreel
•  Avocado
•  Garnalen
•  Vleeswaren, bijvoorbeeld rookvlees of rosbief
•  Guacamole
•  Stukjes appel
•  Gekruide boter

Er zijn tegenwoordig ook steeds meer soorten beleg op basis 
van groenten in de supermarkt verkrijgbaar. Kijk hierbij natuur-
lijk wel even naar de ingrediënten die hierbij gebruikt zijn.
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Appel-banaanomelet 
~ Een snelle, zoete lunch ~
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Dit recept is een snelle manier om een zoet smakende lunch te 
maken. Kinderen vinden dit gerecht ook geweldig. Het smaakt 
namelijk een beetje naar appeltaart!  

Het recept bestaat in de basis uit slechts drie ingrediënten en is 
redelijk snel te maken. Je kunt er op een aantal manieren mee 
variëren. De variaKes lees je op de volgende pagina. 

Ingrediënten, voor één 
persoon
½ appel
1 rijpe banaan
2 eieren
1 eetlepels geraspte kokos
1 theelepel kaneel

Instructies
1. Was de appels goed onder stromend koud water. 
2. Schil en snijd de appel in plakken. 
3. Verwarm een koekenpan en smelt er 1 el kokosolie in. 
4. Doe ondertussen de banaan, eieren en kokos in een 

blender en mix deze tot de ingrediënten gemengd zijn. 
5. Doe de appel in de pan en laat deze zachtjes fruiten. 
6. Draai de appels om wanneer deze heel licht bruin be-

ginnen te worden. 
7. Voeg vervolgens het eiermengsel aan de appels toe. 
8. Laat het gerecht met het deksel op de pan in ca. 20 mi-

nuten garen. Let op dat de hiXebron laag staat.
9. Keer, zodra de onderkant van de omelet gebruind en 

gaar is, de omelet om. Leg hiervoor een bord op de pan 
en keer het geheel om. Nu kun je de omelet gemakke-
lijk, gekeerd en al, weer terug in de pan laten glijden. 

10. Serveer de omelet met eventueel een beetje geraspte 
kokos over de bovenkant.

Dit is het basisrecept



Variatie 1: consistentie 

Door de verhouding tussen de eieren en de banaan te verande-
ren kun je een ander soort gerecht creëren. Wanneer je wat 
meer ei toevoegt wordt het gerecht wat steviger van consisten-
Ke en ook wat minder zoet. Wanneer je meer eieren toevoegt, 
krijgt de omelet een meer karakterisieke omeletsmaak. 

Wanneer de banaan het hoofdbestanddeel wordt,  is de omelet 
wat zachter en smeuïger van textuur en ook wat meer uitge-
sproken zoet en fruitachKg. Je merkt dan zelfs niet meer dat er 
ei in dit gerecht zit! Je kunt beter de eieren niet helemaal wegla-
ten, want het is wel belangrijk voor de binding van de omelet.

Variatie 2: zoetkracht

Indien je rijpe bananen gebruikt zal de smaak veel zoeter zijn. 
Hoe rijper (bruiner) de banaan hoe meer suikers er gevormd zijn 
en hoe zoeter het gerecht. Let wel op want, sommige mensen 

kunnen buikklacht krijgen bij gebruik van onrijpe (groene) bana-
nen. Dit kan komen doordat er meer zetmelen aanwezig zijn. 
Hoe langer je de banaan laag rijpt, hoe meer suikers ontstaan. 

Variatie 3: appelsmaak

De appel in dit gerecht kun je als schijues eerst in wat roombo-
ter of kokosolie bruin en zacht bakken (of liever gezegd: frui-
ten). Je kunt de appel ook in kleine blokjes snijden of zelfs pure-
ren en door het eiermengsel heen mengen. Wanneer je het pu-
reert is de appelsmaak minder overheersend. Voor een appel-
taartachKge smaak, kun je grotere stukken appel beter eerst ga-
ren en (licht)bruin bakken om er vervolgens het eiermengsel 
overheen te gieten.

Variatie 4: kruiden en specerijen 

Zoals je ook al in het eerste recept heb kunnen lezen, kun je 
met kruiden veel variaKe aanbrengen. Kaneel is natuurijk een 
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VariaKes
~ Bij het maken van deze omelet kun je eindeloos variëren ~



specerij die de karakterisKeke appeltaartsmaak geeW. Verder 
kun je experimenteren met speculaaskruiden, gember, nootmus-
kaat, kardamom, kruidnagel, anijs en foelie. 

Het moment waarop je de kruiden toevoegt, heeW ook nog in-
vloed op de smaak van je omelet. Je kunt de kruiden over de ap-
pel heen strooien, maar ook aan het eiermengsel toevoegen. 

Variatie 5: ander fruit

Met fruit valt natuurlijk ook veel te variëren. In deze omelet 
ook. Je kunt bijvoorbeeld al heel gemakkelijk de appel vervan-
gen door peer. Peer is over het algemeen veel zoeter. 

Probeer ook eens een keer gedroogde en/of gewelde vruchten, 
zoals: rozijnen, grof gesneden tuw fruw, abrikozen of dadels 
door het eiermengsel. Daarbij kun je natuurlijk ook denken aan 
vruchtensap, zoals citroensap. 

Andere (verse) vruchten zijn ook het proberen waard, denk 
eens aan: 

• Ananas
• Perzik, nectarine
• Mango
• Frambozen

Niet echt een vrucht, maar wel het proberen waard is om avoca-
do tegelijkerKjd met het eiermengsel te pureren. Avocado 
geeW, samen met de banaan, een smeuïgere textuur. 

Variatie 6: poffertjes

Of crêpes, of flensjes of zelfs muffins! Om meer te kunnen bin-
den, zou je hieraan ook wat extra  kokos(meel), of amandelmeel 
kunnen toevoegen aan het eiermengsel. 

Met de kleine poffertjes, kun je natuurlijk ook een leuke spies 
maken. Dat is dan weer leuk voor een kinderfeestje. Ook bij het 
maken van zowel de poffertjes, als crêpes (dus het dun bakken 
van de omelet) als de flensjes als ook de muffins, kun je kiezen 
voor andere ingrediënten, een of meer van de andere variaKes. 

En hoe leuk is het om een aantal verschillende (verrassing!!) pof-
fertjes in je lunchtrommel mee te krijgen. 

Variatie 7: andere smaakmakers

Ander fruit hebben we natuurlijk al gehad. Je kunt ervoor kie-
zen om dit door het eiermengsel heen te roeren, maar je kunt 
er je appel-banaanomelet ook mee beleggen. Met andere 
smaakmakers bedoel ik bijvoorbeeld: 

• Noten / studentenhaver
• Kokossnippers
• Honing / agavesiroop 
• Zie ook recept voor een boerenomelet op pagina 16
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Tonijnsalade 
~ De lekkerste vissalade, maak je gewoon lekker zelf! ~
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Deze tonijnsalade is een basisrecept wat je op veel verschillen-
de manieren kunt ombouwen tot veel verschillende soorten ge-
rechten. Laten we eerst maar eens kijken naar de basis en hoe 
dat smaakt. Geen kant-en-klaar, geen onnodige toevoegingen, 
maar pure producten. Indien je wilt, kun je zelfs de mayonaise 
eenvoudig zelf maken. Mocht je het leuk vinden om in de keu-
ken te staan, kun je zelf de augurken en zilveruitjes inmaken.

Dit recept is een prima te gebruiken als bijgerecht, als beleg op 
een (noten)cracker of op groenten, maar je kunt het ook verder 
uitbreiden tot een maalKjdsalade. Lees dus meer voor alle Kps 
bij een tonijnsalade! 

Ingrediënten, voor één 
persoon
½ ui (wit of rood) of meer naar smaak 
1 teentje knoflook
1 blikje tonijn
1 theelepel peterselie
1 eetlepel mayonaise (makkelijk zelf te maken)
Peper en zout naar smaak

Instructies
1. Pel en snipper de ui zeer fijn. Pel de knoflook en pureer 

deze. 
2. Laat het blikje tonijn uitlekken of bak de tonijn gaar in 

een koekenpan op middel-hoog vuur. Wanneer je de 
tonijn bakt, kun je deze het beste helemaal laten aioe-
len alvorens te gebruiken. 

3. Meng alle ingrediënten door elkaar. 
4. Je kunt de tonijnsalade serveren op een plakje kom-

kommer of op een zelfgemaakte notencracker (zie re-
cept: notencracker).

Dit is het basisrecept



Variaties van dit recept

De variaKes van dit recept worden op een andere manier be-
schreven dan bij de eerder genoemde recepten. Het zijn name-
lijk eerder afzonderlijke recepten, die allemaal in de basis het-
zelfde als de simpele tonijnsalade zijn. 

Variatie 1: tonijn met appel

De combinaKe van de onderstaande ingrediënten, maar in ieder 
geval de appel met tonijn en augurk / zilverui werkt goed. Zo 
heb je allerlei smaken (zoet, zuur en zout) in je gerecht. 

Meng voor deze variaKe de volgende ingrediënten door elkaar 
heen:

• Zilveruitjes, naar smaak
• Augurken (liefste zelf ingemaakt), naar smaak
• 1 appel

• 1-2 eetlepels zelfgemaakte mayonaise (favoriet is avocado-
pitolie met eigeel en mosterd) 

• 1 blikje tonijn

Wanneer je zelf mayonaise maakt probeer dan geen olie te ge-
bruiken waar omega 6 in zit. We krijgen al zoveel van deze vet-
ten binnen dat het ontstekingsproblemen geeW. Olijfolie is een 
erg gezonde opKe, maar heeW een uitgesproken smaak. 

Variatie 2: zoete aardappel met zalm

Door zoete aardappel toe te voegen aan je vissalade, maak je 
van het basisrecept een maalKjdsalade. Wees zelf natuurlijk cre-
aKef met ingrediënten die je nog meer zou willen toevoegen. 

Als je meer groenten toevoegt (zie ook Kp 6), maak je de salade 
eigenlijk alleen maar gezonder! 

Gebruik voor variaKe 2 de volgende ingrediënten: 
• Zalmmoot
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VariaKes
~ Van bijgerecht tot hoofdmaaltijd, culinair of een gemakkelijke maaltijd ~



• Zoete aardappel in blokjes gesneden 
• Roomboter of kokosvet
• Zilveruitjes
• Augurken (liefste zelf ingemaakt), naar smaak
• Zelfgemaakte mayonaise 
• Grof zeezout, naar smaak
• Peper, naar smaak

Voor de bereiding van dit recept is iets meer werk nodig. Eerst 
dien je de zoete aardappel en de zalmmoot te bakken tot deze 
gaar zijn. Laat beide producten wel eerst even aioelen alvo-
rens door de salade te mengen. Vervolgens kun je alle ingrediën-
ten met elkaar mengen. 

 Variatie 3: gerookte zalm

Voor deze variant kun je variaKe 2 gebruiken en daarin de zalm-
moot vervangen door gerookte zalm. Door deze simpele aan-
passing, krijgt het gerecht al een heel ander effect. 

Je kunt de zoete 
aardappel weglaten, 
voor een ‘klassieke’ 
vissalade. Dan is het 
gerecht zeer geschikt 
als beleg op een no-
tencracker of een 
plak groente.  

Variatie 4: gerookte makreel

Gerookte makreel werkt erg goed in combinaKe met avocado 
en gesnipperde ui. Je kunt hier ook extra groenten aan toevoe-
gen door er bietjes bij te doen. 

Eventueel kun je het dan ook nog in verhouding andersom 
doen; een salade op basis van bietjes, met daarbij gerookte ma-
kreel. 

Variatie 5: garnalen

Natuurlijk kunnen we ook de garnalen niet vergeten. Ook in dit 
basisrecept kunnen garnalen een mooie vervanger zijn voor de 
tonijn. Meng de volgende ingrediënten door elkaar: 

• Hollandse garnalen
• Mayonaise
• Kappertjes
• Peterselie
• Stukjes zoet fruit (ananas, mango, etc)
• Amandelen combineren ook erg goed met garnalen

Variatie 6: groenten toevoegen 

Ook aan deze salade kun je meer groenten toevoegen. Groen-
ten zorgen voor extra vezels. Op hun beurt zorgen vezels weer 
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TIP!

Voor de notencracker kun je in dat 
geval beter een noot gebruiken met 
een subKele smaak. Amandel heeW 
bijvoorbeeld een minder uitgespro-
ken smaak. 



voor betere bulkvorming van de ontlasKng. Kortom, een betere 
stoelgang. Daarnaast leveren groenten natuurlijk ook voedings-
stoffen. Een ideale aanvulling dus! 

Heb je al gedacht aan het toevoegen van de volgende groen-
ten? 

Variatie 7: iets anders dan vis

Natuurlijk kun je van deze tonijnsalade ook een totaal andere 
salade maken. Een salade die ook gemakkelijk te maken is, is ge-
rookte kipsalade of eiersalade. Natuurlijk kun je ook het eiwit-
component weglaten, en er een groentesalade van maken. 
Denk maar eens aan een coleslaw; een salade op basis van wit-
te kool. 

Vervang de tonijn gemakkelijk voor wat stukjes gerookte kip, en 
je zult al snel een andere, verrassende salade hebben. 
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• Avocado
• Lente ui
• Rode ui 
• Gebakken ui 
• Knoflook
• Bleekselderij
• Witlof
• WiXe kool
• IJsbergsla
• Rucola
• Eikenbladsla
• Lollo rosso
• Snijbiet
• Bieten
• Komkommer
• Tomaat

• Paprika
• Wortel
• Zoete aardappel
• Aardpeer, topinamboer
• Knolraap / meiraap
• Olijf, groene
• Knolselderij
• Prei
• PasKnaak
• Taugé
• Veldsla
• Spinazie
• Zeekraal
• Zeewier
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Boerenomelet 
~ Eigenlijk een alles-kan-erin recept ~
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Een boerenomelet is ook een echt basisrecept. Je kunt dit re-
cept volledig aanpassen aan je smaak, maar vooral naar wat je 
op dat moment in huis hebt. 

Dit gerecht kun je koud eten, en is dus ideaal voor in je luncht-
rommel. Akankelijk van de extra ingrediënten in je omelet, kun 
je het beter gekoeld bewaren. 

Het recept hiernaast bevat wat meer ingrediënten om te zorgen 
dat de voedingswaarde wat hoger is en er ook voldoende verza-
diging. Zo kom je makkelijker de middag door. De zoete aardap-
pel levert wat koolhydraten in en de wortel en ui zorgen voor 
extra groenten en dus verzadiging. 

Ingrediënten, voor één 
persoon
1 ui
½ wortel
1 teentje knoflook
1 zoete aardappel
3 eieren
Peterselie en Kurkuma

Instructies
1. Snipper de ui, snijd de wortel in blokjes en pers de knof-

look.  Schil de zoete aardappel en snijd deze in blokjes. 
2. Verwarm een pan op middel-hoog vuur en voeg de ui-

en toe. Laat deze heel langzaam al roerend bruinen 
(dus zonder boter!).

3. Voeg vervolgens de wortel en zoete aardappel toe aan 
de pan. Laat dit op middel-hoog vuur al roerend garen. 

4. Zodra dit bijna gaar is, voeg je de knoflook hieraan toe. 
Roer het geheel om. 

5. Tik de eieren stuk in een schaaltje. Klop of kluts de eie-
ren los met een klein beetje zout. Voeg de kruiden aan 
het eimengsel toe. Schenk het mengsel vervolgens 
over de groenten.

6. Laat de omelet met deksel op de pan garen. 

Dit is het basisrecept



Variatie 1: omelet als quiche

Bij ons thuis noemen we het inmiddels een ‘quiche-zonder-bo-
dem’. Niet dat het geen bodem heeW, maar hierbij laten we de 
bladerdeeg simpel weg. 

Zo’n quiche is super-simpel om te maken en heel leuk om mee 
te kunnen variëren. Gebruik als basisrecept voor 1 ovenschaal: 
1 ui, 500 gram groenten naar smaak en (minimaal) 4 eieren. Ver-
warm dit ca. 20-25 minuten in de oven die voorverwarmd is op 
200 graden. 

Enkele lekkere combinaKes zijn: 
• Broccoli, ui, eieren
• Prei, hamblokjes, eieren
• Broccoli, tonijn, ui, eieren
• Prei, mosselen, eieren
• Spinazie, zalm, eieren
• Paddestoelen, spekblokjes, ui, eieren
• Witlof, ham, ui, eieren

• Boerenkool, ui, eieren en afdekken met zoete aardappel
• Provençaalse groenten, eieren (en denk ook aan de krui-

den!)
• Zuurkool, ananas, spekblokjes, eieren

Variatie 2: meer verzadiging

Je kunt dit recept uitbreiden met prakKsch alle soorten groen-
ten die je kunt vinden. Ideaal dus, om op deze manier de restjes 
op te maken. 

Zelfs bloemkoolrijst (dus rauwe bloemkool even fijnmalen) kun 
je, toevoegen aan je omelet of muffin (zie variaKe 3) voor meer 
verzadiging.

Wanneer je meer verzadiging zoekt, kun je wat kokosmelk toe-
voegen aan de eieren als je ze klutst. 

Wanneer je de eieren  met een mixer opklopt, komt er lucht in 
en krijg je een veel dikker en luchKger eigerecht. 
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Variatie 3: omelet als muffin

Ook een leuk effect bereik je door het gerecht te maken in cup-
cakevormpjes of muffinvormen in de oven. Je kunt er dan bij-
voorbeeld een cherrytomaatje als 'verassing' in stoppen. Voor 
Kerst kun je ook stukjes romanesco als 'kerstboompjes' in de 
muffins verwerken. 

Ook leuk in een muffinvorm; is wanneer je eerst de vorm om-
kleed met ontbijtspek, daarin wat groenten doet en per vorm 1 
ei erin doet (niet klutsen, gewoon open Kkken). Lekker met wat 
gesneden lente ui erop. 

Variatie 4: een wrap

Wanneer je een ei eerst klutst en vervolgens dun bakt in een 
pan met anK-aanbaklaag, heb je een mooie basis voor de lunch. 
Je kunt de afgekoelde wrap nu vullen met bijvoorbeeld: sla, 
komkommer, wortel, paprika, kipfilet, kalkoen, gehakt, of wat 
roergebakken groenten. 

Uiteraard kun je ook de tonijnsalade uit het hoofdstuk hiervoor 
in je wrap doen. 

Variatie 5: smaakmakers

Voeg eens wat smaakmakers toe zoals: 
• Blauwaderkaas
• Brie
• Geitenkaas
• Oude / jonge kaas
• Noten
• PijnboompiXen
• ZonnebloempiXen
• PompoenpiXen
• Ansjovis
• Kruiden

Voor een zoetere smaak, kun je stukjes dadel of vijg, rozijnen of 
stukjes fruit aan de eieren toevoegen. 

Variatie 6: kruiden en specerijen

Ook bij dit recept heb ik het er nogmaals bij gezet. Je hebt in de 
eerdere recepten al gezien dat je, door eens andere kruiden en/
of specerijen toe te voegen, je ineens een heel ander gerecht 
lijkt te hebben. 

Varieer dus, ook bij het maken van een omelet, met kruiden en 
ontdek wat jij het lekkerste vindt! Je kunt daarbij natuurlijk ook 
gewoon een geklutst ei met alleen maar kruiden maken. Zo kun 
je natuurlijk ook ontdekken welke kruiden je echt lekker vindt 
en zo je smaak verbreden. 
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• Basilicum
• Bieslook
• Bladselderij
• Cayenne peper
• Chili
• Citroen(schil)
• Citroengras
• Citroenmunt
• Dille
• Dragon
• Komijn 
• Kurkuma
• Gember
• Kaneel
• Kerrie
• Knoflook

• Kokosrasp
• Komijn
• Koriander
• Munt
• Oregano
• Paprika
• Peper, wit / zwart
• Pesto
• Peterselie
• Provençaalse kruiden 
• Rozemarijn
• Sambal
• Santen
• Sereh
• Tijm

Kruiden, specerijen en smaakmakers
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Avocado 
~ Super simpele lunch ~
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Dit basisrecept is een eenvoudige salade van avocado met ge-
kookt ei welke beiden voor flinke verzadiging zorgen en samen 
veel goede eiwiXen en veXen bevaXen. 

Als extra smaakmaker is er een gesnipperd uitje toegevoegd 
met een beetje citroensap.

Ingrediënten, voor één 
persoon
2 eieren
1 avocado
1 ui
1 tl citroensap
Peper en zout

Instructies
• Kook de eieren hard. Pel ze en snij de eieren in kleine 

stukjes.
• Ontdoe de avocado van zijn schil, verwijder de pit en 

snijd de avocado in stukken. Doe wat citroensap over 
de stukjes zodat ze niet bruin kleuren.

• Pel en snipper de ui zeer fijn. 
• Meng alle ingrediënten door elkaar. 
• Voeg eventueel naar smaak nog andere kruiden toe.

Dit is het basisrecept



Variatie 1: avocado rolletjes

Snij partjes van de avocado en rol deze in een plakje ham of 
een ander vleeswaar. Ook kun je het ei, op deze manier in vlees-
waren rollen. 

Eventueel kun je ook ei, ui en avocado mengen tot een smeuïge 
massa en dit vervolgens met een vork op een plakje vleeswaren 
leggen. Dit plakje rol je vervolgens op. Zo heb je ook weer een 
mooi borrelhapje!

Variatie 2: avocado uit de oven

Snijd de avocado met een scherp mes in tweeën en verwijder 
de pit. Vervolgens Kk je een ei en laat je dit voorzichKg in de in 
avocado lopen waar de pit gezeten heeW. Zet de  de avocado 
met ei in een oven op 180 graden. Zodra het ei gestold is kun 
je het serveren. Breng eventueel op smaak met kruiden naar 
wens.

Variatie 3: oer-guacamole

De avocado in plakjes snijden en wat grof zeezout op de avoca-
do strooien. Vervolgens leg je deze plakjes op het ei en ui meng-
sel. Eventueel kun je een klein beetje mayonaise toe voegen 
aan het ei -uimengsel zodat het wat smeuïger wordt. Je kunt 
ook de olijfolie gebruiken in plaats van de mayonaise en vervol-
gens een beetje sesamolie over de avocado gieten. Dit geeW 
een ‘geroosterde’ smaak.

Je kunt wat sesamzaadjes kort in een hete droge koekenpan la-
ten bruinen (heel kort roosteren) en dit vervolgens over het ge-
recht strooien voor extra smaak.

Wanneer je de guacamole wat meer smaak wilt geven kun je va-
riëren met de volgende ingrediënten: kruiden (Kjm, venkel), ci-
troensap, knoflook, sinaasappel of mandarijn partjes, kleine 
stukjes citroen (voor de liekebber). 
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