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Omeletwraps 

Ingrediënten  

1 citroen 
75 gram waterkers 
100 gram gerookte zalm 
4 eieren 
50 ml kokosmelk 
1 tl dille 
1 el kokosolie  
Zout  
Peper  

Bereidingswijze 

Boen de citroen schoon en rasp de gele schil. Snijd de waterkers grof. Snijd de gerookte zalm in reepjes en 
klop de eieren los met de kokosmelk en dille.  

Verwarm een pan op middelhoog vuur en laat vervolgens de kokosolie smelten. Bak de helF van het ei tot het 
ei stolt. Draai om en bak de andere kan nog even tot deze net goudbruin is. Haal de omelet uit de pan en leg 
op een bord.  

Herhaal dit met de rest van het ei.  

Beleg de omeleJen vervolgens met de zalm, de waterkers en de citroenrasp. Rol de wraps op en snijd ze door 
de helF. Serveer ze, bij bijvoorbeeld een soep (zie ook: roze bietensoep).  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Koude roze bietensoep 

Ingrediënten 
200 gram amandelen 
400 ml water 
200 gram rode biet 
3 el rode wijnazijn 
Zout naar smaak 
Olijfolie  
Munt 

Bereidingswijze  

Maal de amandelen in een keukenmachine tot dat er een pasta ontstaat. Voeg eventueel alvast een scheutje 
water toe om dit proces te vergemakkelijken. Voeg vervolgens scheutje voor scheutje het water toe, waardoor 
je de amandelpasta verdunt tot de basis van de soep.  

Hak de bieten grof en voeg dit toe aan de keukenmachine. Voeg ook de knoflook en rode wijnazijn toe. Breng 
op smaak met zout. Meng het geheel goed door tot er een egaal mengsel ontstaat.  

Serveer de soep met wat druppels olijfolie en wat blaadjes munt.  
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Groentekoekjes  

Ingrediënten  

10 gram bieslook 
400 g courgeJe 
Peper 
Zout  
2 el kokosolie 
8 eieren 
½ rode peper  

Bereidingswijze  
Snijd de bieslook fijn. Maak van de courgeJe spagheV, met behulp van een spirallisnijder. Meng de helF van 
de bieslook door de courgeJe. 

Verwarm een koekenpan op middelhoog vuur en laat de kokosolie smelten. Schep de courgeJe in hoopjes in 
de pan. Maak een kuiltje in het hoopje en breek boven elk kuiltje een ei. Bak vervolgens tot het eiwit stolt. 
Eventueel kun je het deksel op de pan leggen. Breng op smaak met peper en zout.  

Halveer de rode peper en verwijder de zaadjes. Snijd de peper in stukjes en bestrooi de eieren met de peper 
en de rest van de bieslook.  
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Paddenstoelensandwich 

Ingrediënten  

1 zoete aardappel 
20 g kokosolie  
100 gram ui 
10 gram knoflook 
4 portobello’s 
1 avocado 
Peper  
Zout naar smaak 
100 gram slamix 

Bereidingswijze  

Schil de zoete aardappel. Snijd deze in dunne plakken van ca. ½ cm. Verwarm een koekenpan met de helF van 
de kokosolie en bak hierin de zoete aardappelplakken tot deze zacht en goudbruin zijn. Laat de plakken 
vervolgens uitlekken op een met keukenpapier bedekt bord.  

Zet alvast twee borden klaar en verdeel de slamix hierover.  

Verwarm een andere pan en voeg de andere helF van de kokosolie toe. Bak vervolgens de portobello’s Tot ze 
iets zacht en gaar zijn. Leg op elk bord 1 portobello en houd de overige 2 Portobello’s achter voor later 
gebruik.  

Pel en snipper de ui en de knoflook. Verwarm een pan op middelhoog vuur en voeg de andere helF van de 
kokosolie toe. Fruit hierin de ui tot deze glazig ziet. Voeg op het laatst de knoflook toe. Breng dit op smaak 
met peper en zout en roer goed door. Haal het uit de pan en zet dit weg tot gebruik.  

Halveer ondertussen de avocado, verwijder de pit en snijd de avocado in repen. Vervolgens kun je de avocado 
er heel gemakkelijk met een lepel uit scheppen.  

Stapel vervolgens de zoete aardappel op de portobello, gevolgd door het uienmengsel, avocado, zoete 
aardappel etc. Dek af met de overgebleven Portobello’s en serveer.  
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Kokosbrownies  

Ingrediënten  

200 gram santen (kokoscreme)  
3 eieren 
3 el honing 
30 gram cacaopoeder 
1 el kaneel 
½ tl bakpoeder 
¼ tl zeezout 
50 gram noten naar wens 

Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 160C. Smelt de santen in een pan op laag vuur. Let er goed op dat het niet 
verbrand. Laag de santen op kamertemperatuur komen.  

Doe de eieren, honing, cacaopoeder, kaneel, bakpoeder en zout in een keukenmachine en maal tot er een 
gladde massa ontstaat. Roer er vervolgens ook de gesmolten santen doorheen.  

Hak de noten grof en voeg dit aan het cacaomengsel toe.  

Vet een ovenschaal in met kokosolie of roomboter. Schenk het mengsel in de voerschaal en zet gedurende 30 
minuten in de oven.  

Je kunt de brownies in de koelkast bewaren.  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Zoete aardappeltoast 

Ingrediënten  
1 grote zoete aardappel 
1 el kokosolie 
4 eieren 
1 avocado 
1 kleine ui 
Peper en zout 
Mayonaise (zelfgemaakt)  

Bereidingswijze 

Boen de zoete aardappel schoon onder de kraan. Snijd de zoete aardappel vervolgens overlangs in plakken van 
ca. ½ cm.  

Verwarm een koekenpan op middelhoog vuur en laat de kokosolie smelten. Bak hier vervolgens de plakken 
zoete aardappel in, tot deze gaar en goudbruin is.  

Kook ondertussen de eieren in ca. 5-7 minuten.  

Halveer de avocado, verwijder de pit en haal het vruchtvlees uit de schil. Doe het vruchtvlees in een kom. Pel 
en snipper de ui en maak indien gewenst nog de mayonaise. Mix de avocado met de rauwe ui en mayonaise. 
Breng op smaak met peper en zout.  

Serveer de zoete aardappel met daarop het avocadomengsel en de eieren.  
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Kalkoenbakjes 

Ingrediënten 

2 eetlepels kokosolie 
24 plakjes kalkoen of kipfilet (gesneden) 
2 lente uitjes, enkel het groene deel, dun gesneden 
2 takjes verse oregano, (blaadjes van) 
2 takjes verse ejm, (blaadjes van) plus eventueel extra voor garnering  
12 grote eieren 
Peper  
Himalaya zout 

Bereiden 

Warm de oven voor op 220 graden. 

Gebruik de kokosvet om 12 muffin-bakvormpjes in te veJen. Leg 2 plakjes kalkoen of kipfilet onderin het 
bakvormpje zodat er een bakjes-vorm ontstaat van de kip/kalkoen. 

Verdeel de fijn gesneden lente-ui, oregano blaadjes en ejm blaadjes over de bodem van alle cupjes. Breek de 
eieren in elk cupje zodat elke cupje een ei bevat. 

Strooi wat vers gemalen zwarte peper en himalaya zout op elk ei. Zet alle bakvormpjes in de voorverwarmde 
over en bak 10 tot 12 minuten.  

Hanteer 10 minuten voor een vloeibaar ei en 12 minuten voor zachte eieren. Haal de bakvormpjes uit de oven, 
plaats het op de serveerbordjes. Serveer met wat takjes ejm.  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Klassiek gevulde eitjes  

Ingrediënten 

6 eieren 
3 plakjes ontbijtspek 
2 el mayonaise (zelfgemaakt)  
¼ tl paprikapoeder 
Snuje chilipoeder 
2 tl bieslook 

Bereidingswijze 

Breng de eieren aan de kook, en kook gedurende 10 minuten tot de eieren hardgekookt zijn. Bak ondertussen 
de plakken ontbijtspek in enkele minuten tot deze knapperig zijn.  

Pel de eieren en halveer ze met een scherp mes. Verwijder de dooiers en doe deze in een kom.  

Pureer de eidooiers met de mayonaise, paprika- en chilipoeder. Doe het mengsel in een spuitzak met 
kartelmondje.  

Leg de halve eitjes op een mooie schaal en spuit in elke holte een toeje van het eigeel.  

Snijd de ontbijtspek in stukjes. Garneer de gevulde eieren met de ontbijtspek en grofgehakte bieslook.  
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Kokosmakronen 

Ingrediënten  
2 eiwiJen  
Zout 
60 g ahornsiroop 
150 g kokosrasp 
⅛ tl vanillepoeder 
Vulling naar keuze, bijv. Paaseitjes, frambozen, blauwe bessen, gedroogd fruit etc.  

Bereidingswijze  

Verwarm de oven voor op 175C. Bekleed een bakvorm met bakpapier.  

Klopt de eiwiJen sejf met een snuje zout. Spatel er vervolgens de ahornsiroop, kokosrasp en vanillepoeder 
doorheen. Vorm van het mengsel zo’n 8 bollen. Leg de bollen op de bakplaat en maak er een nestje van, voor 
een kuiltje in de bollen te maken.  

Bak de kokosmakronen ca. 12-15 minuten lichtbruin en gaar. Laat de kokosmakronen vervolgens aloelen en 
vul ze met de gewenste vulling.  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Paasstol - maar dan anders 

Ingrediënten  

125 g amandelmeel 
35 g kokosmeel 
35 g arrowroot 
2 el honing 
1 tl kaneel 
½ tl bakzout 
Zout 
6 eieren 
60 ml kokosmelk 
60 ml kokosolie 
2 appels 
60 g rozijnen 

Bereidingswijze 

Verwarm de oven voor op 175C. Bekleed een cakevorm met bakpapier.  

Meng de amandelmeel, kokosmeel, arrowroot, kaneel, bakzout en een snuje zout met elkaar. Voeg hier 
vervolgens de honing, eieren, kokosmelk en kokosolie aan toe. Roer het geheel door tot een glad beslag.  

Schil en snijd de appel in blokjes. Roer de appel en rozijnen door het beslag heen. Schep het beslag vervolgens 
in de cakevorm.  

Bak het brood gedurende ca. 50 minuten in de oven.  

Noeee:  
Lekker met wat avocado.  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Tips & Trucs 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Nodig zelf mensen uit 
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Nodig zelf mensen uit 
Wanneer je zelf de gasten ontvangt, heb je zelf de controle over de maalejden. Het is een mooie manier om 
te kunnen genieten van de feestdagen en tegelijkerejd rekening te houden met jouw eigen 
voedingsvoorkeuren. 
Daar waar de feestdagen vooral bekent staan als vreet-dagen, denk ik dat iedereen je dankbaar is op het 
moment dat je het ruseg aan doet met al het lekkers. Houdt het daarom vooral simpel! 

Men hoeF natuurlijk niet te weten dat je een speciaal dieet volgt, of dat je mee doet met de challenge. 
Wanneer je al het lekkers voorschotelt, zullen de meesten niet eens merken dat het volgens een speciaal 
programma is.



Lekker naar buiten 
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Lekker naar buiten 
Ga vooral lekker naar buiten, ejdens de paasdagen! Zeker wanneer je voor het eten wat beweging doet, help 
je jouw spijsvertering om beter te werken. 

Ga dus vooral op onderzoek uit, of je samen met jouw gasten een wandeling kunt maken. Misschien lekker 
de duinen in? Is er een bos in de buurt waar je samen naartoe kunt? Of is er een leuke buurt waar je kunt 
wandelen?  

Is het leuk om een picknickkleedje mee te nemen en bijvoorbeeld bij een (kinder)boerderij lekker te lunchen? 



Het grote plaatje 
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Het grote plaatje 
In deze vijf weken-durende challenge is er slechts één feestdag, nota bene aan het einde van de challenge. 
Vraag jezelf daarom vooral af wat je op die dag zelf het liefste wilt. Dit komt ook veel meer naar voren met 
ons nieuwe concept ‘Inteneonal Living’, ofwel: leven volgens jouw waarden.  

We zijn allemaal maar mensen. Uitzonderingen horen erbij. Zonder zwart is er ook geen wit, zeg maar. 
Doordat je op deze dagen misschien wat meer uitzonderingen maakt, wil het niet zeggen dat je meteen 
helemaal de zogenaamde verkeerde kant op gaat. 

Eigenlijk is het heel simpel: wanneer je de maalejd(en) die volgen na de feestdagen weer op de rails terug 
komt, ben je er al. Meteen goed om te weten dat ná 21 april de recepten nog twee weken beschikbaar zijn. 
Kun je dus alsnog lekker doorgaan - op jouw tempo. 



Luister naar je lichaam
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Luister naar je lichaam 
Deze ep is misschien wel de aller-belangrijkste: luister naar je lichaam. Het lichaam geeF ontzeJend goed 
aan wanneer je behoeFe hebt aan voedingsstoffen, vocht en mineralen. Je hoeF dus echt niet alle 
voedingsmiddelen die passeren daadwerkelijk te eten. Probeer dus met je lichaam af te stemmen, door jezelf 
af te vragen: heb ik nu echt behoeFe om te eten of te drinken?  

Wanneer je op visite bent en je weet dat daar doorgaans veel hapjes worden geserveerd, kun je bijvoorbeeld 
ook naar de gastheer / gastvrouw toe lopen om dit met hem of haar te bespreken.


