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‘NUT-TELLA’ SMOOTHIE BOWL
FASE 1-2-3

Begin je al te watertanden bij de gedachte aan chocolade-hazelnootpasta? Dan zul je verzot zijn op deze ‘nut-tella’
smoothie bowl! Een heerlijk keto-ontbijt voor wie ’s morgens
het liefst start met iets zoets. De pure cacao en goede vetten
zullen je heel wat energie geven.

VEGAN

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

1 persoon

Voorbereiding: 5 minuten

blender

NO D I G

2 koppen (480 ml) amandel- of hazelnootmelk, ongezoet
1 kop (150 g) ijsblokjes of bevroren
courgette
½ rijpe avocado
2 eetlepels (20 g) chocolade-proteïnepoeder
(zie tips)
2 eetlepels hazelnootpasta, ongezoet
1 eetlepel puur cacaopoeder, ongezoet
1 eetlepel ALL GOOD MCT-olie (via
JuliesLifestyle.com/Shop)
JuliesLifestyle.com/Shop
een snufje Himalayazout of zeezout

shake. Je kunt kiezen tussen ijsblokjes (keto) of bevroren courgette (iets koolhydraatrijker). Het is belangrijk dat je een
krachtige high-speed blender gebruikt zodat de smoothie mooi
romig wordt.
2 . Als je de smoothie met bevroren courgette wilt maken: spoel

en droog de courgette, snijd ze in stukjes en vries ze de dag ervoor
in. Een echte vitamine C-bom!
3 . Proef de smoothie. Nog te flets? Voeg dan wat extra chocola-

de-proteïne en/of cacao toe om de shake op smaak te brengen.
Hoe rijper de avocado, hoe beter.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
•		Het chocolade-proteïnepoeder geeft dit recept
een zoete chocoladesmaak. Je kunt ook wat keto-zoetstof
met extra cacaopoeder toevoegen om deze smoothie op
smaak te brengen. Ook lekker met wat gemalen koffie en
macapoeder.
• Wil je deze smoothie omtoveren tot een chocolade-chiapudding? Roer dan 2 eetlepels chiazaad door de smoothie,
laat een 2-tal minuten staan, roer nog eens om en herhaal
tot je ziet dat de chiazaadjes de smoothie beginnen te
absorberen. Plaats de pudding 30 minuten (of een nacht) in
de koelkast.

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON
MET IJSBLOKJES + 1 EL MCT-OLIE)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

BEREIDING
1 . Doe alle ingrediënten in de blender en mix tot een romige

5,5 g
23,5 g
56,6 g
656 kcal

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON
MET BEVROREN COURGETTE)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

8g
25 g
43 g
546 kcal
VO E D I N G SWA A R D E VOEDINGSWAARDE

VOED INGSWAARDE PER PERSOON, MET

CHOCOLADE-CHIAPUDDING (PER PERSOON MET

BEVROREN COURGETTE + 1 EL MCT-OLIE)

IJSBLOKJES + 1 EL MCT-OLIE + 2 EL CHIAZAAD)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

8g
25 g
57 g
676 kcal
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7g
27 g
62,7 g
753 kcal
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BRAIN FUEL KOFFIE OF THEE
FASE 1-2-3

V EGAN

V EG G IE

P O RT I E
1 persoon

Sla je het ontbijt meestal over omdat je ’s morgens niet zo’n
honger hebt, maar wil je voorkomen dat je al om 10 uur naar
een snoepreep grijpt? Start je dag dan eens met een brain
fuel-koffie (of -thee): koffie gemixt met ongezouten grasboter
en MCT-olie van kokosnoot, twee goede vetten die je helpen
om je hersenen optimaal te voeden en de natuurlijke vetverbranding in je lichaam tijdens keto ondersteunen. Als je de
ingrediënten kort mixt in de blender zul je de goede vetten
gemakkelijker absorberen en krijg je een heerlijk romige
schuimlaag. Een van de meest efficiënte manieren om je
lichaam sneller in ketose te brengen.

FLEXI

TIJD
Voorbereiding: 2 minuten

NODIG

1 grote kop (250 ml) hete koffie (of thee: zie
tips)
1 eetlepel (gras)boter, ongezouten (vegan:
zie tips)
1 eetlepel ALL GOOD MCT-olie (zie tips)
snufje Himalayazout of ongeraffineerd
zeezout
Optioneel:
1 eetlepel hennepzaad
1 eetlepel collageen (zie tips)

VOED INGSWAARDE (ZONDER HENNEPZAAD EN COLLAGEEN)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

0g
0,2 g
26 g
235 kcal

VOED INGSWAARDE (MET HENNEPZAAD EN COLLAGEEN)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

0,5 g
8,8 g
30,9 g
313 kcal

6

M AT E R I A A L
blender

BEREIDING
1 . Giet de hete koffie of thee in de blender samen met de boter,

de MCT-olie en een flinke snuf Himalayazout. Mix een 20-tal
seconden op de hoogste stand tot je een dikke schuimlaag krijgt
zoals bij een cappuccino.
2 . Je kunt eventueel een lepel hennepzaad en/of een lepel pure

collageen toevoegen voor een langduriger voldaan gevoel en een
goede hormonenbalans (in het bijzonder belangrijk voor
vrouwen).

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Drink je geen koffie? Vervang die dan door matchathee,
groene thee, earl grey, rooibos, chai-thee …
• Onze pure C8 ALL GOOD MCT-olie (die werkt het sterkst op
vetverbranding) vind je via JuliesLifestyle.com/Shop.
Start met een koffielepel MCT en bouw op tot 3 koffielepels
(= 1 eetlepel) per brain fuel-koffie of -thee zodat je lichaam
de tijd heeft om te wennen aan deze snelle energieleverancier. MCT kan je darmwerking in het begin sterk stimuleren.
• Collageen is een van de basisbouwstoffen van onze cellen
en bijzonder waardevol om je botten, spieren, gewrichten,
pezen en huid langer jong en soepel te houden. Mijn favoriete collageen vind je via JuliesLifestyle.com/Shop.
• Als je gevoelig bent voor melkproducten kun je de grasboter
vervangen door pure cacaoboter (vegan) of biologische
ghee (geklaarde boter). Ghee wordt gemaakt door roomboter te smelten. Tijdens dat proces scheiden de melkeiwitten (caseïne) en de melksuiker (lactose) zich af van de
vetten. Het eindproduct is daardoor een stuk eenvoudiger
te verteren, ook voor wie doorgaans moeite heeft met
melkproducten.

FOOD FREEDOM RECEPTEN
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KETO PANCAKES: AMANDELMEEL OF
KOKOSBLOEM
FASE 1-2-3 (ZO NDE R TO P P ING S)

Wie houdt er nu niet van een lekkere pannenkoek? Ik herinner me vooral de dunne crêpes die mijn ouders bakten op
verjaardagsfeestjes, al moet ik toegeven dat ik tegenwoordig
ook wel houd van stevige ‘American’ pancakes.

V EGG IE

Hieronder vind je twee recepten: dikke ‘fluffy’ pancakes met
kokosbloem (voor wie allergisch is voor noten) en dunnere
amandelmeel-pannenkoekjes met een krokant korstje. Beide
blijven heerlijk sappig en smaakvol dankzij de toevoeging
van (vegan) Griekse yoghurt. Ze worden zelfs nog beter als je
ze van tevoren klaarmaakt en een nachtje in de koelkast laat
rusten. Ik serveer ze het liefst met rood fruit, vegan kokosyoghurt en gesmolten donkere chocolade.
P O RT I E
8 kleine luchtige pannenkoekjes (dik met kokosbloem,
dun met amandelmeel)

TIJD
Voorbereiding: 5 minuten
Baktijd: 4 minuten per pannenkoek
Houdbaarheid: tot 1 week in de koelkast

MAT E R I A A L
mengkom, pan (gietijzer of
antiaanbak)

BEREIDING
1 . Klop de eieren los in een kom samen met de yoghurt, de

NODIG

2 eieren
½ kop (120 g) (vegan) volle (Griekse)
yoghurt, naturel (zie tips)
1 eetlepel keto-zoetstof (optioneel)
2 grote snufjes zeezout
vanillepoeder (optioneel)
1 eetlepel (geklaarde) boter of extra vierge
kokosolie

keto-zoetstof, het zeezout en eventueel wat vanillepoeder (zaadjes
van een vanilleboon).
2 . Meng er ook de baksoda en de kokosbloem door (voor dikke

pancakes), of het spuitwater en het amandelmeel (voor dunne
pancakes).
3 . Smelt wat (geklaarde) boter of kokosolie in een pan. Contro-

Versie 1 met kokosbloem (dik):
½ koffielepel natriumbicarbonaat (baksoda)
4 eetlepels kokosbloem

leer of de vetstof heet genoeg is door er een druppel water in te laten vallen. Als het water meteen opspat, is de boter warm genoeg.
4 . Plaats eventueel een pannenkoekenvorm in de pan en lepel

Versie 2 met amandelmeel (dun):
1 eetlepel spuitwater
¾ kop (75 g) amandelmeel

het deeg in de rondjes. Je kunt ook een ronde koekjesuitsteker
gebruiken voor perfecte kleine ronde pannenkoekjes.
5 . Verlaag het vuur van hoog naar medium (4 op een schaal van
10), zodat de onderkant van de pannenkoekjes niet aanbrandt.
Laat ongeveer 3 minuten bakken en draai de pannenkoekjes dan
voorzichtig om met een spatel. Laat nog 1 minuut of langer bakken aan de andere kant.
6 . Herhaal tot al het deeg gebakken is en houd de pannenkoekjes
ondertussen warm tussen twee borden of in een voorverwarmde
oven.
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J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS

VOED INGSWAARDE (PER PANNEN-

•

KOEKJE MET KOKOSBLOEM)

Ik gebruikte ongezoete vegan kokosyoghurt, die is heel rijk
aan goede vetten en past qua smaak zeer goed bij de
kokosbloem. Je kunt ook ‘gewone’ volle yoghurt naturel

Koolhydraten
1,4 g
(zonder polyolen uit erythritol)
Vezels
1,2 g
Eiwitten
2,3 g
Vetten
4,9 g
Calorieën
65 kcal

gebruiken of een ander vegan alternatief (amandel, soja …)
zonder toegevoegde suikers.
•

Voor dunne ‘crêpes’ kun je de hoeveelheid amandelmeel
verminderen naar een halve kop (50 gram), dan blijft het
deeg vloeibaarder, met heel dunne pannenkoeken als
resultaat.

VOED INGSWAARDE (PER PANNEN-

•

KOEKJE MET AMANDELMEEL)

Laat de keto-zoetstof ook eens weg voor hartige pannenkoekjes, heerlijk met bijvoorbeeld avocado en gerookte zalm.

Koolhydraten
1,6 g
(zonder polyolen uit erythritol)
Vezels
1,1 g
Eiwitten
4g
Vetten
9,7 g
Calorieën
110,3 kcal
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KETO PORRIDGE
FASE 1-3 (MET B E S S E N),
FASE 2 (ZON DE R FR UIT )

Begin je je dag normaal met havermoutpap en zoek je een
koolhydraatarm granenvrij alternatief ? Probeer dan eens
deze porridge op basis van hennep- en chiazaad, boordevol
gezonde vetten en plantaardige eiwitten. Hij bevat slechts een
handvol ingrediënten en je kan gemakkelijk verschillende
porties voorbereiden voor een viertal dagen. Lekker verwarmend en heel vullend!

VEGAN

Om de porridge op smaak te brengen, gebruik ik liefst wat
vegan keto vanille-proteïnepoeder gezoet met stevia maar je
kan ook gewoon wat keto zoetstof toevoegen. Kaneel en kardemom vind ik heerlijk voor de winter, of een lepeltje speculaaskruiden. Je kan ook een chocolade-variant maken met puur
cacaopoeder – wat je ’t liefste lust. Een crunchy topping erop
en je hebt een heerlijk ontbijt waar je uren mee verder kan.
P O RT I E
1 persoon

TIJD
Voorbereiding: 5 minuten
Koeltijd: 1 nacht
Houdbaarheid: tot 5 dagen in de koelkast

NO D I G

2 koppen (500 ml) amandelmelk, ongezoet
(of lichte kokosmelk)
3 eetlepels chiazaad
4 eetlepels hennepzaad
1 eetlepel (9 g) vanille-proteïnepoeder (zie
tips)
½ eetlepel ALL GOOD MCT-olie
2 grote snufjes zeezout
smaakmakers: kaneel, kardemom, speculaaskruiden, macapoeder, stevia…
granol (of
2 eetlepels ALL GOOD keto granola
gemengde noten/pitten, kokosschilfers…)
8-tal bessen: framboos, braambes…

M AT E R I A A L
mengkom of bokaal, kleine kookpot
of steelpan

BEREIDING
1 . Meng de amandelmelk met het chiazaad in een kom of een

grote bokaal. Roer goed, laat even staan, roer nog eens en herhaal
een aantal keer tot de chiazaadjes beginnen te wellen en een deel
van de melk hebben geabsorbeerd.
2 . Plaats enkele uren of een nacht in de koelkast, zodat de chia-

zaadjes de tijd hebben om alle melk te absorberen. Hoe langer je
wacht, hoe romiger de porridge zal worden.
3 . Doe de chiapudding ’s morgens in een kleine kookpot of steel-

pan. Meng met het hennepzaad, het proteïnepoeder, de MCT-olie,
het zeezout en de andere smaakmakers. Warm de porridge kort
op.
4 . Serveer lekker warm met wat keto granola of andere krokante
toppings, zoals gehakte noten, ongezoete kokosschilfers… Voeg
eventueel wat bessen toe.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Je kunt ook meteen alle ingrediënten mengen tot een dikke
chiapudding en een nacht in de koelkast laten staan.
’s Morgens kun je de porridge kort opwarmen met wat extra
amandelmelk. Klaar in 2 minuten!
• Mijn favoriete vegan keto proteïnepoeder vind je via
www.JuliesLifestyle.com/Shop.
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VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,
ZONDER TOPPINGS)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

6,3 g
28,1 g
50,8 g
617 Kcal

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,
MET TOPPINGS)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

8,5 g
31,5 g
59,7 g
723 Kcal
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VANILLECHIAPUDDING
FASE 1-2-3

Heb je ’s morgens weinig tijd en ben je op zoek naar een snel
en vullend ontbijt dat je energie zal geven tot de lunchpauze? Trakteer jezelf op deze romige vanillepudding. Chiazaad
bevat een unieke combinatie van vezels, omega 3-vetten,
eiwitten en mineralen die je lichaam optimaal hydrateren en
je langer een voldaan gevoel geven. Maak gerust een driedubbele portie en bewaar de chiapudding in de koelkast; zo heb je
je ontbijt klaar voor enkele dagen.

VEGAN

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

2 personen

Voorbereiding: 5 minuten

kookpot of steelpan

Koeltijd: 1 nacht
Houdbaarheid: tot 4 dagen in de koelkast

NO D I G

1 blik (1½ kop = 360 ml) volle kokosmelk,
ongezoet (of amandelmelk natuur)
1 eetlepel vegan keto vanille-proteïnepoeder
1 eetlepel ALL GOOD MCT-olie (optioneel)
2 grote mespuntjes vanillepoeder (zaadjes
van een vanilleboon)
een snufje zeezout

BEREIDING
1 . Verwarm de kokosmelk op een medium vuur in een kookpot of

steelpan en roer goed tot de kokosroom volledig gesmolten is.
2 . Draai het vuur uit en meng het proteïnepoeder, de MCT-olie,

het vanillepoeder en het zeezout met de vloeibare kokosmelk.
Haal van het vuur en voeg nu ook het chiazaad toe. Roer enkele
keren goed door, zodat de chiazaadjes mooi verdeeld zijn door de
melk.

4 eetlepels chiazaad
3 . Plaats enkele uren of een nacht in de koelkast, zodat de chia-

2 eetlepels hennepzaad
2 eetlepels kokosschilfers, ongezoet
8-tal bessen: framboos, braambes… (optioneel)

zaadjes de tijd hebben om de melk te absorberen. Hoe langer je
wacht, hoe romiger de pudding zal worden.
4 . Je kunt de chiapudding rechtstreeks uit de koelkast meene-

men als ontbijt on the go of nog even opwarmen. Hoe warmer,
hoe zoeter de chiapudding zal smaken. Werk eventueel af met
hennepzaad, kokosschilfers en wat bessen.
VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,
ZONDER TOPPINGS)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

4,2 g
6,6 g
42,6 g
466 Kcal

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Het vanille-proteïnepoeder kun je ook vervangen door wat
keto zoetstof naar smaak.
• Voor een lichtere variant kan je de volle kokosmelk
vervangen door ongezoete amandelmelk.

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,
MET TOPPINGS)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

5,4 g
10,2 g
50,7 g
559 Kcal
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VITAMINEWATER & ICETEA
FASE 1-2-3

Deze vitaminewaters en homemade iceteas met verse kruiden,
thee en citrus zijn een lekker dorstlessend alternatief voor
water en frisdrank. Het zal je helpen om je lichaam te hydrateren, je lever te ontgiften, je spijsvertering te ondersteunen en
je concentratie gedurende de dag op peil te houden.

VEGAN

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

6 koppen (1,5 l)

Voorbereiding: 5 minuten

grote kan of fles

Houdbaarheid: 2 dagen in de koelkast

BEREIDING
1 . Meng de gekoelde thee met de andere ingrediënten en drink in

NO D I G

Framboos en citroen
6 koppen (1,5 liter) witte thee, afgekoeld
1 citroen, schijfjes
1 handvol vers basilicum
1 handvol frambozen

de loop van de dag op.

Pompelmoes en rozemarijn
6 koppen (1,5 liter) rooibosthee, afgekoeld
½ pompelmoes, schijfjes
1 handvol verse rozemarijn
Mojito icetea
6 koppen (1,5 liter) groene thee, afgekoeld
½ kleine komkommer, schijfjes
1 limoen, schijfjes
1 handvol verse munt

15

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Tijdens de winter kan je de drankjes ook licht warm serveren.
• Als je de drankjes langer dan een dag wilt bewaren in de
koelkast kun je de citrus (citroen, pompelmoes, limoen) beter
schillen zodat de icetea niet te bitter wordt. Je kunt alles ook
een uurtje laten trekken en de icetea daarna zeven om hem
langer te bewaren.
• Houd je van drankjes met pit? Experimenteer met kruiden
zoals verse gemberwortel, korianderblaadjes of kaneelstokjes.

FOOD FREEDOM RECEPTEN
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GREEN JUICE
FASE 1-2-3

Pure groentesappen of green juices zijn een echte weldaad
voor je lichaam. Ze ondersteunen je vetverbranding en ontgifting, houden je huid langer jong en ze zijn bijzonder rijk aan
essentiële mineralen die je drang naar zoete tussendoortjes
verminderen. Bovendien zijn ze een van de beste bronnen van
chlorofyl: een heilzame stof die zware metalen helpt af te voeren, je zuur-basegehalte in balans brengt en je darmwerking
ondersteunt. Goed voor een plattere buik, een stralende huid
en meer energie!

VEGAN

Dit basisrecept met komkommer en witte selderij is verrassend zacht en lichtjes zoet van smaak. Als je houdt van wat
meer pit, voeg dan ook een stukje gember en het sap van een
halve citroen of limoen toe. Echte green juice liefhebbers kunnen er wat extra bladgroen bijvoegen.
P O RT I E
1 persoon

TIJD
Voorbereiding: 5 minuten
Houdbaarheid: 1 dag

M AT E R I A A L
blender of slow juicer

BEREIDING
1 . Mix of blend alle ingrediënten samen met wat water tot een

NO D I G

1 bundel witte selderij
2 komkommers
1 limoen of kleine citroen (optioneel)
1 à 3 cm verse gember (optioneel)

sapje. Giet het eventueel door een fijne zeef (of notenmelkzak/
kaasdoek) als je sap zonder pulp wilt. Je kunt ook een slow juicer
gebruiken.

Optioneel (voor echte green juice liefhebbers):
1 handvol peterselie en/of koriander
2 handenvol bladgroen: spinazie, warmoes,
boerenkool, radijzengroen…

17

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Meng ook eens een ½ koffielepel spirulina, chlorella of
moringa onder het sap als ‘detoxshot’.
•

Maak je dit sapje voor kinderen? Voeg dan wat zoete appel
of peer toe.

FOOD FREEDOM RECEPTEN
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BLOEMKOOL FLATBREAD
FASE 1-2-3

Dit flatbread met bloemkool en amandelmeel is lekker zacht,
glutenvrij en een creatieve manier om restjes bloemkool te
verwerken. Leuk ter vervanging van brood bij de lunch, als
hartig tussendoortje of bij het aperitief met guacamole of
hummus.

V EGG IE

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

8 sneetjes

Voorbereiding: 10 minuten

mengkom, bakpapier, bakplaat,

flatbread

Baktijd: 30 minuten

oven

Houdbaarheid: : tot 1 week in de koelkast
of 3 maanden in de diepvries

BEREIDING
1 . Verwarm de oven voor op 175 °C.

NO D I G

2 koppen (250 g) bloemkool
4 eieren
1 kop amandelmeel
½ koffielepel zeezout + 2 grote snufjes
zwarte peper
1 à 2 koffielepels kurkumapoeder

2 . Hak de bloemkool fijn tot ‘rijst’ met de pulse-functie op je

keukenmachine. Je kunt ook een koffiemaler gebruiken, of de
bloemkool met de hand fijnhakken.
3 . Klop de eieren los in een mengkom. Voeg de bloemkool-‘rijst’,

het amandelmeel, het zeezout, de zwarte peper en het kurkumapoeder toe. Meng tot een dik deeg.
VOED INGSWAARDE (PER SNEETJE)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

2,4 g
6,3 g
9,5 g
122 kcal

4 . Leg het deeg op een bakplaat bedekt met bakpapier. Gebruik
een spatel om het deeg uit te spreiden tot het ongeveer een halve
centimeter dik is.
5 . Bak 30 minuten of langer tot het goudbruin is.
6 . Laat het flatbread minstens 10 minuten afkoelen. Draai het
daarna om en verwijder het bakpapier. Snijd het in vierkante
stukken en bewaar het in een grote glazen bokaal in de koelkast.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Varieer met de kruiden voor een andere smaak en kleur:
groen met vers basilicum, rood met paprikapoeder…
• Voor een koolhydraatrijkere versie kan je de bloemkool ook
deels of volledig vervangen door rauwe wortel, rode biet…
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

BLOEMKOOLPUREE MET
GEBAKKEN CHAMPIGNONS
FASE 1-3

V EGAN

Bloemkoolpuree is mijn favoriete low carb alternatief voor
aardappelpuree, en je kan het op heel veel manieren serveren.
Met een stukje vis en gestoofde prei, met een stuk kip of kalkoen en warme wortels, met gerookte tofu als vegan maaltijd
of vegetarisch zoals dit recept.

VEG G IE

De bloemkoolpuree is echt in een mum van tijd klaar en heel
romig. Met een goede blender krijgt de puree zelfs een vederlichte textuur zoals mousseline. Hier serveer ik hem met gebakken champignons en een spiegeleitje, verrassend vullend
maar toch ook licht verteerbaar.
P O RT I E
2 personen

TIJD
Voorbereiding: 10 minuten
Kooktijd: 5 minuten
Houdbaarheid: tot 2 dagen in de koelkast

NO D I G

1 grote bloemkool (500 g)
4 eetlepels (60 ml) amandelmelk, ongezoet
(of water)
4 eetlepels extra vierge olijfolie (of boter)
zwarte peper en zeezout
1 doosje (250 g) champignons of bospaddenstoelen
6 eieren

M AT E R I A A L
kookpan, blender

BEREIDING
1 . Breng een pan met water aan de kook.
2 . Hak de bloemkool grof en kook gaar in ongeveer 5 minuten.
3 . Bak ondertussen de paddenstoelen goudbruin in wat boter

of olijfolie.
4 . Giet de zachte bloemkool af en mix tot een romige puree in

een krachtige high-speed blender met de amandelmelk en een
geutje olijfolie. Kruid met peper en zout naar smaak.
5 . Bak tot slot de spiegeleitjes. Serveer ze bij de puree met de

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

11,7 g
25,6 g
42,9 g
542 kcal

champignons en werk af met fijngehakte peterselie.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
Vervang de bloemkool ook eens door broccoli of romanesco.
Lekker met een goede lepel pesto.
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

FRITTATAMUFFINS
FASE 1-2-3

Deze frittatamuffins zijn eigenlijk gewoon groenteomeletjes in
de vorm van cupcakes. Heel handig om mee te nemen als snel
ontbijt of in je lunchbox. Je kan ze serveren met wat salade,
restjes warme groenten van de avond ervoor, olijven, avocado, zadencrackers… Ook leuk om mee te geven in de brooddoos voor kindjes als ‘mini quiche’.

V EGG IE

Om je een idee te geven qua portie als eenvoudige maaltijd: 6
van deze kleine frittatamuffins met een halve avocado en wat
gemengde sla is een stevige maaltijd voor 1 persoon waar je
lang mee verder zal kunnen zonder tussendoortje. Dit recept
maakt dus genoeg frittatamuffins voor 2 personen als je ze
neemt als hoofdmaaltijd.
P O RT I E
12 kleine
frittatamuffins

TIJD
Voorbereiding: Baktijd: 30 minuten
Houdbaarheid: tot 4 dagen in de koelkast

M AT E R I A A L
pan, mengkom, muffinvorm, oven

BEREIDING
1 . Hak de sjalot fijn. Bak glazig in wat kokos- of olijfolie, of gras-

NODIG

2 sjalotten (of 1 ui)
1 kleine eetlepel kokosolie (of olijfolie,
grasboter)
1 grote puntpaprika
8 stelen boerenkool
Zwarte peper en zeezout
8 eieren
½ kop (120 ml) ongezoete amandelmelk

boter.
2 . Halveer de paprika, verwijder het zaadbed en snijd in kleine

fijne ringetjes. Haal de boerenkool van de harde stengels door de
blaadjes met je duim en wijsvinger van de stengel te ritsen. Hak
de boerenkoolblaadjes in fijne reepjes. Bak 5 minuten tot beetgaar. Breng op smaak met peper en zout.
3 . Verwarm de oven voor op 175 °C.

VOED INGSWAARDE (PER MUFFIN)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

4 . Klop de eieren los in een kom. Meng met de amandelmelk en
de gestoofde groenten.

1,3 g
4g
4,4 g
63 kcal

5 . Giet het vloeibare deeg in muffinvormpjes en plaats 30 minu-

ten in de oven.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Gebruik in plaats van paprika ook eens een handvol
champignons of een halve kleine courgette; de boerenkool
kun je vervangen door een andere bladgroente, zoals
spinazie of warmoes.
• Als je de groenten eerst kort aanbakt, worden de frittatamuffins voller van smaak; met rauwe groenten zijn ze iets
wateriger.
• Ook heerlijk met blokjes pompoen voor een koolhydraatrijkere versie.
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

GEMARINEERDE TOFU MET BROCCOLINI
FASE 1-3 (MET B LO E M KO O L R IJ ST ),
FASE 2 (ZON DE R B LO E M KO O L R IJ ST )

VEGAN

Heb je het tijdens de week vaak ook te druk om ’s avonds nog
uitgebreid te koken? Houd je van snelle eenpansmaaltijden
die eenvoudig, lekker én gezond zijn? Kook je ook graag eens
vegetarisch of vegan? Probeer dan zeker dit super simpele
éénpansgerecht: gemarineerde tofu met broccolini.

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

2 personen

Voorbereiding: 10 à 15 minuten

mengkom, airfryer of oven

Baktijd: 10 minuten

BEREIDING
1 . Verwarm de airfryer of oven voor op 180°C.

NO D I G

300 g (gerookte) tofu
400 g broccolini
1 rode (punt)paprika
4 eetlepels sesamzaad
2 eetlepels tamari (glutenvrije sojasaus)
1 steel lente-ui

2 . Snijd de tofu in driehoekjes, plakjes of blokjes.
3 . Marineer de tofu (enkele minuten of langer) in de tamari met

fijngesneden lente-ui en eventueel wat sesamolie, appelciderazijn
en verse chilipeper.

Optioneel:
1 chilipeper, appelciderazijn, sesamolie,
gerookt paprikapoeder

4 . Halveer ondertussen de broccolini in de lengte. Ontzaad de
rode paprika en snijd hem in dunne partjes.

Tahinsausje
4 eetlepels tahin (sesampasta)
4 eetlepels (60 ml) water
2 eetlepels citroensap
½ koffielepel kurkumapoeder
½ koffielepel zeezout
zwarte peper

5 . Schik de gemarineerde tofu in het bak-accessoire of mandje
van de airfryer, of op een bakplaat bedekt met wat bakpapier
en werk af met een rijkelijke portie sesamzaad. Leg de groenten
ernaast en werk ze af met de overgebleven marinade en eventueel
wat gerookt paprikapoeder.
6 . Bak de groenten en tofu 10 minuten of langer, tot ze gaar ge-

noeg zijn naar jouw smaak.
Extra’s om erbij te serveren (optioneel)
1 bloemkool (+/- 500 g = 4 koppen
‘bloemkoolrijst’)
1 rijpe avocado
Platte peterselie
Granaatappelpitjes (koolhydraatboost)

7. Voor de snelle ‘keto’ versie: serveer de tofu en groenten met

een goede lepel ALL GOOD MCT-olie en avocado. Werk eventueel af met peterselie en wat appelciderazijn of vers citroensap.
8 . Voor een uitgebreidere ‘low carb’ versie: serveer met tahinsaus

en bloemkoolrijst. Die laatste kan je zelf maken of voorgehakt
kopen in de winkel.
9. Voor het tahinsausje: meng de sesampasta met wat water en

het sap van een halve citroen. Breng op smaak met zwarte peper
en zeezout + eventueel wat kurkumapoeder.
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10. Voor de bloemkoolrijst: snijd de bloemkool in kleinere stuk-

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,

ken en hak ze fijn tot ‘rijst’ met de pulse-functie op je keukenmachine. Je kunt ook een hakmolen gebruiken, de bloemkool met de
hand fijnhakken, of bloemkoolrijst kopen die al voorgehakt is.

ALLEEN DE TOFU + GROENTEN ALS
BIJGERECHT)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

9,6 g
30,1 g
15 g
296,2 kcal

1 1 . Serveer de gebakken tofu en groenten bovenop de bloem-

koolrijst met schijfjes avocado, eventueel wat platte peterselie en
granaatappelpitjes, en een rijkelijke portie tahinsaus.

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,
TOFU + GROENTEN MET 1 AVOCADO &

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS

1 EETLEPEL MCT-OLIE ALS HOOFDGERECHT)

•

Hoeft dit gerecht niet vegan te zijn? Vervang de tofu dan

•

door een stukje vis zoals wijting, zeebaars, makreel…
De groenten en tofu kan je zeker 2 dagen in de koelkast

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

12,1 g
32,8 g
49,9 g
653,4 kcal

bewaren; de tahinsaus tot 4 dagen in de koelkast of
3 maanden in de diepvries.

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,
TOFU + GROENTEN MET 2 KOPPEN BLOEMKOOLRIJST, ½ AVOCADO & 4 EETLEPELS
TAHINSAUS ALS HOOFDGERECHT)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

20 g
38,3 g
32,6 g
544,8 kcal
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

GEVULDE GROENTEN MET GEHAKT
FASE 1-2-3

V EGAN

Deze gevulde groenten met gehakt zijn een echte comfort
food-klassieker én kids-proof. Je kunt er allerlei fijngehakte
groenten door mengen zodat zelfs de meest kieskeurige eters
hun portie groenten binnenkrijgen. Ideaal voor drukke
werkdagen wanneer je niet zoveel inspiratie of zin hebt om te
koken.

FLE X I

P O RT I E
3 porties

TIJD
Voorbereiding: 15 minuten

M AT E R I A A L
mengkom, oven (of airfryer)

Baktijd: 40 minuten
Houdbaarheid: tot 2 dagen in de koelkast

BEREIDING
1 . Verwarm de oven (of airfryer) voor op 175 °C.

NO D I G

3 kleine ronde courgettes (500 g)
3 tomaten

2 . Snijd de hoedjes van de courgettes en de tomaten, en hol ze

400 g (kippen)gehakt, ongekruid (vegan:
zie tips)
1 ei
1 steel witte selderij
2 handenvol spinazie (of postelein)
1 handvol basilicum (of oregano, tijm, peterselie)
4 eetlepels amandelmeel (optioneel)
3 eetlepels extra vierge olijfolie
zwarte peper en zeezout

voor de helft uit met een lepel. Giet een scheutje olijfolie in elke
courgette en tomaat, en kruid met een snufje zeezout.
3 . Snijd het vruchtvlees van de courgettes in kleine blokjes voor

de vulling. Snijd ook de witte selderij, spinazie en basilicum in fijne reepjes. Meng alles met het gehakt, het ei en het amandelmeel
(= vervanging van paneermeel). Kruid met peper en zout.
4 . Vul de uitgeholde courgettes en tomaten met het bereide
gehakt en schik ze in een ovenschaal. Laat de hoedjes en het
zaadbed van de tomaten ernaast garen. Overgiet alles rijkelijk
met olijfolie en plaats 40 minuten in de voorverwarmde oven (of
airfryer).

VOED INGSWAARDE (PER PORTIE)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

8,4 g
32,5 g
32,3 g
463 Kcal

5 . Werk af met vers basilicum. Lekker met een eenvoudige salade
of bloemkoolpuree (zie p. 22).

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Voor een vegan versie kun je gehakt van tofu gebruiken, en
het ei vervangen door een ‘chia-‘ of ‘lijnzaadei’ (= 3 eetlepels
chiazaad of gemalen lijnzaad geweekt in weinig water).
• Voor een koolhydraatrijkere variant kun je minipompoentjes
gebruiken om te vullen of de groenten in het gehakt
vervangen door zoetere knollen, zoals wortel, pastinaak…
Gebruik dan wat minder olijfolie zodat het gerecht lager is
in vetgehalte.
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

GROENTECURRY MET KOKOSMELK
FASE 1-3

Deze verwarmende kokoscurry met gember en kurkuma is
mijn favoriete eenpansgerecht voor drukke werkdagen. Het
enige wat je hoeft te doen, is wat groenten snijden, een blik
kokosmelk opentrekken en kruiden toevoegen. Het resultaat
is een heerlijk romig gerecht dat je weerstand een extra duwtje in de rug zal geven!

VEGAN

P O RT I E
2 personen

TIJD
Voorbereiding: 15 minuten

M AT E R I A A L
-

Kooktijd: 15 minuten
Houdbaarheid: tot 3 dagen in de koelkast of
2 maanden in de diepvries

NODIG

1 ui
2 eetlepels extra vierge kokosolie (of olijfolie)
2 cm verse gember, fijngehakt
2 cm verse kurkuma, geraspt (of ½ koffielepel kurkumapoeder)
1 kleine broccoli
1 kleine courgette
1 bakje (250 g) champignons
1 ½ kop (1 blik) volle kokosmelk
1 kop (240 ml) water (of bouillon – groente/
kip)
½ koffielepel zeezout
½ koffielepel currypoeder
1 handvol koriander (of platte peterselie)

BEREIDING
1 . Hak de ui fijn. Verwarm wat kokos- of olijfolie in een grote pot

en stoof de versnipperde ui aan. Voeg ook de fijngehakte gember
en kurkuma toe.
2 . Snijd ondertussen de broccoli in roosjes, de geschilde

broccolistam in blokjes, de courgette in blokjes of halve maantjes,
en de champignons in partjes.
3 . Voeg alles toe aan de kookpot samen met de kokosmelk, het

water, het zeezout en het currypoeder. Sluit de kookpot af met
een deksel en laat de groenten 15 minuten sudderen op een
medium-laag vuur, tot beetgaar.
4 . Werk vlak voor het serveren af met koriander. Je kunt er ook
enkele handenvol spinazie onder mengen.
5 . Serveer eventueel met bloemkool-‘rijst’ of courgettenoedels.

Voor extra proteïne kun je stukjes tofu (vegan) toevoegen, of
reepjes kip of kalkoen.

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

21,5 g
13,9 g
31,7 g
451 kcal

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Voeg ook eens een stengel citroengras en enkele
kaffir-limoenblaadjes toe voor extra smaak.
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

KIP CURRY
FASE 1-2-3

V EGAN

Kip curry is na kaas en choco misschien wel het populairste broodbeleg, zeker bij de lunch. Serveer deze kipsalade met wat sla en
andere groenten tussen twee sneetjes pompoenpitbrood, of als snelle-keto lunch in een gehalveerde avocado. Hier gebruik ik vegan
yoghurt voor een frisser resultaat, maar je kan ook gewoon verse
mayonaise gebruiken. Voor een vegan variant op het recept kan je
de kip vervangen door gerookte tofu, ook echt heerlijk.

FLE X I

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

6 porties

Voorbereiding: 10 minuten
Baktijd: 15 minuten

braadpan, kom

Houdbaarheid: tot 2 dagen in de koelkast of
2 maanden in de diepvries

NO D I G

450 g kippendijen, ontbeend (vegan: zie
tips)
2 eetlepels extra vierge olijfolie
2 stelen witte selderij
2 handenvol peterselie
½ kop (120 g) (vegan) volle (Griekse) yoghurt, natuur
1 koffielepel currypoeder
zwarte peper en zeezout

BEREIDING
1 . Verhit de olijfolie in een braadpan. Snijd de ontbeende kippen-

dijen in kleinere stukken zodat ze snel garen, en bak ze goudbruin
en krokant. Verlaag daarna het vuur, voeg wat water toe en dek de
pan af met een deksel. Laat de kip 15 minuten of langer garen op
een medium vuur, tot het vlees helemaal zacht is. Laat de kip op
een bord volledig afkoelen.
2 . Snijd de gebakken kip in kleine stukjes met een mes of trek de

kip in draadjes met een vork.
3 . Snijd de selderij in dunne boogjes en hak de peterselie fijn.

VOED INGSWAARDE (PER PORTIE)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

4 . Meng de stukjes kip met de selder, de peterselie, de yoghurt (of

0,9 g
23,9 g
10,1 g
196,8 kcal

twee grote lepels mayonaise) en het currypoeder. Breng op smaak
met peper en zout. Als je mayonaise gebruikt, kan je ook het sap
van een halve citroen toevoegen voor extra frisheid.

VOED INGSWAARDE (PER PORTIE ALS
LICHTE MAALTIJD MET 1 AVOCADO + 50 G
SLA)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

4,2 g,
27,2 g
31,1g
431,4 kcal

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Voor een vegan variant: vervang de kip door tofu of hempfu,
en gebruik vegan volle yoghurt. Ik gebruikte ongezoete
vegan kokosyoghurt; die is bijzonder rijk aan goede vetten.
Je kunt ook vegan ‘Griekse’ yoghurt op basis van soja
gebruiken.

VOED INGSWAARDE (PER PORTIE ALS
MAALTIJD MET 3 SNEETJES BLOEMKOOL
FLATBREAD + 50 G SLA)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

8,3 g
43,1 g
38,5 g
565,5 kcal
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

KIPPENBURGERS MET CHAMPIGNONS
FASE 1-3 (MET R O D E B IE T
E N SPRU I TJES),
FASE 2 (BU RGE R S A PA RT )

Op zoek naar een gezond fastfoodrecept voor drukke
weekavonden? Deze kippenburgers zijn lekker zacht en
bestaan voor de helft uit champignons. Ik serveer ze het liefst
met krokant gebakken spruitjes en ‘aardse’ groenten zoals
rode biet. Voor de kleinsten kun je ze ook combineren met
schijfjes komkommer, kerstomaatjes en ovengebakken groentefrietjes van bv. pastinaak of zoete aardappel.

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

4 personen

Voorbereiding: 20 minuten

pan, kookpot, mengkom

(8 burgers)

Baktijd: 10 minuten
Houdbaarheid burgers: tot 2 dagen in de
koelkast of 2 maanden in de diepvries

BEREIDING
1 . Snijd de champignons in kleine stukjes. Bak ze gaar in een

NO D I G

Kippenburgers met champignons
2 bakjes (500 g) champignons
400 g bio-kippengehakt
1 lente-ui
1 ei
zwarte peper en zeezout
tijm (of oregano)

lepel kokosolie.
2 . Breng een pot met water aan de kook en maak de spruitjes

schoon. Snijd het kontje van elke spruit en verwijder (indien nodig) de buitenste blaadjes van elk minikooltje. Kook de spruiten
beetgaar, ongeveer 10 minuten.

3 eetlepels extra vierge kokosolie (of olijfolie)

3 . Snijd ondertussen de lente-ui in fijne reepjes. Klop het ei los in

Slaatje van gebakken spruitjes en rode biet
800 g spruitjes
2 eetlepels grasboter (of extra vierge
kokosolie, olijfolie)
2 rode bieten, voorgekookt
1 handvol radijzen
2 grote handenvol alfalfa-kiemscheuten

een kom en meng met de lente-ui en het gehakt. Kruid met peper,
zout en tijm. Voeg ook de gebakken champignons toe en meng
goed.
4 . Vorm acht burgers van het gehakt. Bak ze 10 minuten in

kokos- of olijfolie, tot goudbruin.
5 . Giet de spruitjes af en gebruik dezelfde pot om ze kort aan te
bakken in boter.
6 . Snijd de gekookte rode bieten in staafjes en de radijzen in

schijfjes.
VOED INGSWAARDE (PER BURGER)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

0,5 g
15,5 g
8,8 g
147 kcal

7. Serveer de kippenburgers met de spruitjes en de rode biet,

eventueel afgewerkt met enkele schijfjes radijs en alfalfa-kiemscheuten.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Vervang de gebakken champignons ook eens door andere
groenten zoals courgette, paprika, wortel of zelfs venkel.
• Voor een vegan versie kun je het kippengehakt vervangen
door gehakte tempé en het ei door 3 eetlepels gemalen
lijnzaad gemengd met 9 eetlepels water (dit zal na 5 minuten
een gel worden die dient als bindmiddel). Bak in kokos- of
olijfolie.

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON
ALS MAALTIJD MET TWEE BURGERS EN
SLAATJE)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

16,2 g
39,3 g
24 g
461 kcal
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

MAALTIJDSALADE MET KIP EN AVOCADO
FASE 1-2-3

Deze kleurrijke salade met kip en avocado is de ultieme ‘fit
food’. De unieke combinatie van eiwitten, gezonde vetten en
vezels zal je energie een flinke opkikker geven, je darmflora
ondersteunen en je verbranding stimuleren. Goed voor een
langdurig voldaan gevoel en sterke spieren! Serveer de salade
ook eens tijdens een zomerse barbecue.

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

4 personen

Voorbereiding: 10 minuten
Baktijd: 10 minuten

kookpot, mengkom, grote pan

Houdbaarheid: tot 3 dagen in de koelkast

BEREIDING
1 . Verwarm 3 eetlepels olijfolie in een grote pan. Bak de kipfilets

NO D I G

4 eetlepels extra vierge olijfolie (of kokosolie, boter)
400 g kippenborst
zwarte peper en zeezout

goudbruin met wat peper en zout in +/- 10 minuten.
2 . Breng ondertussen water aan de kook en maak de boontjes

schoon. Kook ze 5 minuten in licht gezouten water tot ze beetgaar
zijn.

200 g prinsessenboontjes
20-tal kerstomaatjes (of 2 grote trostomaten, cœur de bœuf …)
200 g gemengde sla
100 g alfalfa kiemscheuten
2 rijpe avocado’s, ontpit

3 . Snijd de tomaten in partjes en meng met de sla, de kiemscheu-

ten en de boontjes. Werk af met enkele schijfjes avocado en kip.
4 . Breng op smaak met een eenvoudige dressing van extra vierge
olijfolie, citroensap, peper en zout. Ook lekker met basilicumdressing (zie p. 60) of appelcidervinaigrette (zie p. 58).

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

7,5 g
30,5 g
40,8 g
543 kcal

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Een tip om boontjes gemakkelijk en snel schoon te maken:
schik ze zo dat dat de steeltjes ongeveer op gelijke hoogte
liggen. Zo kun je de harde uiteinden er in een keer afsnijden.
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

OOSTERSE ROERBAK
FASE 1-2-3

Houd je van de Thaise en Chinese keuken? Deze Oosterse
roerbak met gember, knoflook, chili en limoen is supersnel
klaar en een echte smaakbom! Door de korte baktechniek op
hoge temperatuur behouden de groenten meer vitaminen en
mineralen. Ook mooi meegenomen: je hoeft maar één pan af
te wassen ;-)

VEGAN

P O RT I E
2 personen

TIJD
Voorbereiding: 10 minuten

M AT E R I A A L
wok of diepe pan

Baktijd: 5 minuten
Houdbaarheid: tot 3 dagen in de koelkast

NO D I G

2 eetlepels extra vierge kokosolie
1 doosje (250 g) paddenstoelen: shiitake,
oesterzwam, champignon…
1 kleine paksoi (500 g, of spinazie, warmoes..)
1 kleine courgette
2 stelen lente-ui
5 cm verse gember
1 à 2 teentjes knoflook (optioneel)
verse chilipeper (optioneel)
2 eetlepels tamari (glutenvrije sojasaus – of
zeezout naar smaak)
sap van ½ à 1 limoen

te-ui in reepjes, en de courgette in halve maantjes (middendoor
in de lengte en dan in schijfjes). Hak de gember en eventueel wat
knoflook en chili fijn.
2 . Verhit de kokosolie in een wok of diepe pan. Bak eerst de gem-

ber, knoflook en chili, ongeveer een halve minuut. Voeg daarna
de groenten toe en roerbak tot beetgaar. Voeg de tamari en het
limoensap toe, roerbak nog een minuut en haal van het vuur.
3 . Dien de groenten meteen op met proteïne naar keuze: vis,

schaaldieren, gevogelte, ei, tofu…

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Voor een koolhydraatrijkere versie kun je wortel, pastinaak,
peterseliewortel, erwtjes… gebruiken.

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

BEREIDING
1 . Snijd of scheur de paddenstoelen in partjes, de paksoi en len-

8,6 g
10,5 g
15,2 g
216 Kcal
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

OVENSCHOTEL VAN VIS MET PESTOKORST
FASE 1-2-3

Als je ’s avonds thuiskomt na een lange werkdag heb je waarschijnlijk ook geen zin om nog lang in de keuken te staan. Op
zo’n momenten komt deze ovenschotel van gegrilde groenten
en vis met pestokorst goed van pas. Als je de pesto al klaar
hebt, is de schotel voorbereid in amper tien minuten – de oven
doet de rest van het werk terwijl jij andere dingen kan doen of
gewoon kan ontspannen.

F LE X I

Je kan eindeloos variëren met je keuze van groenten en vis,
afhankelijk van wat er in seizoen is. Wil je een lichtere variant? Laat de pestokorst dan weg en serveer de vis gewoon met
gegrilde groenten, enkele partjes citroen en een geutje olijfolie.
P O RT I E
2 personen

TIJD
Voorbereiding: 10 minuten
Baktijd: 15 minuten
Houdbaarheid: tot 2 dagen in de koelkast

NODIG

2 kabeljauwfilets van 150g
2 courgetten (geel of groen)
1 grote venkelknol
3 eetlepels extra vierge olijfolie (of boter)
6 eetlepels pijnboompitten (of zonnebloempitten, pompoenpitten)
1 plantje vers basilicum
6-tal stelen bieslook
Zwarte peper en zeezout
10-tal olijven
Optioneel:
1 citroen, 1 rode ui

M AT E R I A A L
oven, bakplaat, hakmolen/vijzel

BEREIDING
1 . Verwarm de oven voor op 175°C.
2 . Houd twee eetlepels pijnboompitten aan de kant als af-

werking. Hak vier eetlepels pijnboompitten fijn samen met de
bieslook en basilicum (eventueel met behulp van een hakmolen
of vijzel). Meng met een eetlepel olijfolie of gesmolten boter en
breng op smaak met peper en zout.
3 . Wrijf een bakplaat in met wat olijfolie of boter (of bedek met

bakpapier) en leg er de kabeljauw op. Bedek de kabeljauw met de
kruidenkorst.
4 . Pel de ui, spoel de courgettes en de venkel. Snijd de groenten
in kleine stukken en schik ze op de bakplaat rond de vis, samen
met de olijven. Overgiet met een lepel olijfolie of gesmolten boter,
en kruid met peper en zout.

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,
ZONDER UI/CITROEN)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

5 . Bak de groenten en vis 10 à 15 minuten, tot gaar. Snijd even-

8,9 g
39,9 g
39,8 g,
568 kcal

tueel ook een citroen doormidden en leg die bij de vis als extra
smaakmaker. De citroen zal heerlijk karamelliseren in de oven.
6 . Serveer de geroosterde groenten met de kabeljauw en olijven.
Werk af met de extra pijnboompitten, eventueel licht geroosterd.
Ook lekker met wat verse peterselie.

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,
MET UI EN CITROEN)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

12,9 g
40,5 g
39,9 g
587,8 kcal

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Houd je van de klassieke Franse keuken? Vervang de olijfolie
dan door echte roomboter.
• De kabeljauw kan je vervangen door andere vis van het
seizoen zoals wijting, griet, zeebaars, mooie meiden…
• Geen fan van venkel? Gebruik dan geroosterde broccoli(ni),
bloemkool, rode paprika of aubergine.
41

FOOD FREEDOM RECEPTEN

42

S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

POMPOENPITBROOD
FASE 1-2-3

Houd je enorm van brood maar heb je nog geen enkel keto-recept ontdekt dat je favoriete boterham kunt vervangen? Dit
pompoenpitbrood komt voor mij heel dicht in de buurt van
stevig boerenbrood. Serveer het bij het ontbijt met keto choco,
of gewoon met wat boter en een spiegeleitje of omelet. Ook
lekker bij de lunch bij een salade, bij soep of als belegd broodje. Probeer het ook eens op zijn Spaans als ‘pan con tomate’:
krokant gebakken in olijfolie met tomaat, grof zeezout en
eventueel wat knoflook.

V EG G IE

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

600 g
(16 sneetjes)

Voorbereiding: 10 minuten
Baktijd: 30 minuten
Houdbaarheid: tot 5 dagen

mengkom, kookpan, kleine cakevorm
(ca. 25x10 cm), oven

NO D I G

1 kop (120 g) pompoenpitten + extra voor
afwerking
1 kop (100 g) amandelmeel
4 eetlepels (40 g) vlozaadpoeder
1 koffielepel bakpoeder (bio, zonder aluminium)
1 koffielepel zeezout
3 eetlepels (45 g) boter (of extra vierge
olijfolie)
½ kop (125 ml) water
1 eetlepel citroensap (of appelciderazijn)
4 kleine (of 3 grote) eieren

BEREIDING
1 . Verwarm de oven voor op 175 °C.
2 . Maal de pompoenpitten fijn tot een meel. Meng het pompoen-

pitmeel met het amandelmeel, het vlozaadpoeder, het bakpoeder
en het zeezout in een kom.
3 . Smelt ondertussen de boter en meng met het water. Voeg ook

het citroensap en de eieren toe, maar let op dat het water niet te
warm is, anders krijg je roerei.
4 . Giet de droge ingrediënten bij de vloeibare ingrediënten en

meng tot een dik deeg. Laat het deeg 5 minuten rusten om het
bakpoeder extra te activeren.
5 . Bedek de cakevorm met bakpapier en giet het deeg in de vorm.
Werk af met extra pompoenpitten.
6 . Bak 30 minuten of langer in de oven tot het brood voldoende
gebakken is. Gebruik een vork of prikker om te controleren of het
klaar is. Als de prikker er schoon uit komt, is het brood klaar.
7. Bewaar het brood in de koelkast, of snijd het in sneetjes en

bewaar ze tot 3 maanden in de diepvries.
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J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS

VOED INGSWAARDE (PER SNEETJE

•

BROOD)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

Vlozaadpoeder vervangt de gluten in dit brood en zorgt voor
binding. Zonder het vlozaad zal je brood snel verkruimelen en
zul je het niet kunnen invriezen. De Engelstalige benaming

1,5 g
4,7 g
10 g
119 kcal

van vlozaadpoeder is psyllium husk powder. Je vindt het via
JuliesLifestyle.com/Shop.
•

Voor een notenvrije versie kun je het amandelmeel vervangen door fijngemalen zonnebloempitten of extra
pompoenpitten. Schrik alleen niet als het brood een
groenige of paarsachtige kleur krijgt; dat gebeurt soms
doordat het chlorofyl in de pitten reageert met het bakpoeder of vlozaadpoeder.
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

SPAGHETTI BOLOGNAISE
FASE 1-2-3

V EGAN

Als je houdt van de Italiaanse keuken en snelle pasta’s met heerlijke
sauzen, dan zal deze spaghetti bolognaise zeker iets voor jou zijn. Het
is een ideaal recept voor drukke weekavonden want je kan de saus
perfect op voorhand klaarmaken en zelfs porties invriezen, zodat je
de avond zelf alleen nog maar de courgettenoedels hoeft te maken.

FLE X I

Als je tafelgenoten liever gewone pasta eten, kan jij dezelfde saus
combineren met groentenoedels. Zo heb je een low carb alternatief
voor gewone deegwaren en kunnen jullie samen genieten van een
gezellige maaltijd zonder dat je twee potjes hoeft te koken.
P O RT I E
3 personen

TIJD
Voorbereiding: 15 minuten
Baktijd: 45 minuten
Houdbaarheid: tot 2 dagen in de koelkast of
3 maanden in de diepvries

NO D I G

3 eetlepels extra vierge olijfolie
1 ui
1 teentje knoflook (optioneel)
600 g bio-kippengehakt (vegan: zie tips)
600 g gepelde tomaten (of 10 verse tomaten)
2 stelen witte selder
Laurier en oregano
Zwarte peper en zeezout

M AT E R I A A L
kookpot (of diepe braadpan), oven,
bakplaat

BEREIDING
1 . Maak eerst de bolognaisesaus. Hak de ui (en eventueel look)

fijn en bak glazig in een pot of diepe pan met 2 lepels olijfolie.
Kruid met peper, zout, laurier en oregano.
2 . Doe het gehakt erbij, roer goed en laat even meebakken.
3 . Voeg de gepelde of verse tomaten toe, en laat 10 minuten sud-

deren op een laag vuur.
4 . Maak ondertussen de courgettenoedels met een spiraalsnijder.

6 courgetten (2 per persoon)
Vers basilicum

5 . Snijd de selderij in dunne reepjes en roer ze onder de saus.
Proef en kruid eventueel bij.

Optioneel:
ALL GOOD amandel-cashew ‘kaas’ crackers
(of wat Parmezaanse/geraspte kaas)

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,

met vers basilicum en eventueel wat verkruimelde ALL GOOD
amandel-cashew ‘kaas’ crackers of geraspte (Parmezaanse) kaas.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Voeg ook eens extra groenten toe aan de bolognaisesaus
zoals stukjes champignon, wortel, paprika of aubergine.
• Wil je deze saus vegan maken? Vervang het kippengehakt
dan door gerookte tofu of tofu natuur die je zelf fijnhakt met
de hand of in een kleine keukenmachine. Kruid naar smaak.

SAUS ZONDER PASTA)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

6 . Serveer de courgettenoedels met de bolognaisesaus. Werk af

7,6 g
40,2 g
22 g
392,4 kcal

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,
SAUS MET NOEDELS VAN 2 KLEINE COURGETTEN, ZONDER KAAS)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

12,6 g
43,1 g
22,7 g
432,5 kcal
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

STEVIGE GROENTE-OMELET
FASE 1-2-3

Wist je dat eitjes van goede kwaliteit een fantastische bron
zijn van omega 3-vetten en goede cholesterol die je hersenen
optimaal voeden? Deze poweromelet zal je urenlang energie
geven! Serveer hem als ontbijt, brunch of lichte lunch na het
sporten om sneller te herstellen.

V EG G IE

P O RT I E
2 personen

TIJD
Voorbereiding: 10 minuten

M AT E R I A A L
grote pan

Baktijd: 10 minuten
Houdbaarheid: tot 2 dagen in de koelkast

BEREIDING
1 . Breek het harde, onderste stuk van de asperges af. Snijd ze

NO D I G

1 bundel (350 g) groene asperges
4 eetlepels (60 g) boter (of extra vierge
olijfolie)
zwarte peper en zeezout
1 grote sjalot
6 grote eieren

eventueel in dunne reepjes met een dunschiller. Bak ze kort aan
met een lepel boter. Breng op smaak met peper en zout en plaats
even aan de kant terwijl je de omelet maakt.
2 . Hak de sjalot fijn en bak goudbruin in een lepel boter. Haal de

helft uit de pan.
2 eetlepels pesto (p. 60)
2 eetlepels pitten (zonnebloem, pompoen en
sesam)
peterselie

3 . Klop de eieren los, voeg een lepel boter toe aan de pan en

wacht tot de boter goed warm is. Giet de helft van de eitjes in de
pan en kruid met peper en zout. Bak tot een omelet.
4 . Herhaal voor de tweede omelet met de rest van de sjalot en de
boter.

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,

5 . Serveer met de asperges en werk eventueel af met een lepel
pesto (zie p. 60), wat gemengde pitjes en peterselie.

MET PESTO EN PITJES)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

5,4 g
18,8 g
46,6 g
507 kcal

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Zet op het einde een deksel op de pan zodat de omelet
overal goed warm is.
•
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Vervang de asperges ook eens door een bakje (250 g)
champignons, een kleine courgette of vier handenvol jonge
spinazie.
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

TOAST AVOCADO
FASE 1-2-3

V EGAN

VEG G IE

Deze ‘toast avocado’ met zadencrackers is heerlijk vol van
smaak, lekker krokant en superhandig om mee te nemen als
ontbijt on the go of snelle lunch. Ik combineer deze toast het
liefst met twee zachtgekookte eitjes, wat sla of komkommer,
goede olijfolie en een kom groentesoep. Een voedzame maaltijd voor drukke werkdagen!

FLEXI

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

1 persoon

Voorbereiding: 5 minuten

kookpot (voor eitjes)

BEREIDING
1 . Beleg de pompoenpitcrackers met avocado, geprakt of in

NODIG

2 zadencrackers (zie p. 82)
1 rijpe avocado
limoensap, zwarte peper en zeezout

schijfjes. Breng op smaak met limoensap, peper en zout.
2 . Versie 1: werk af met fijne reepjes verse chilipeper, zonder

Versie 1: verse chilipeper

zaad.

Versie 2: 1 zachtgekookt ei + handvol
Romeinse sla + peterselie

3 . Versie 2: werk af met een zachtgekookt eitje, peterselie en een

Versie 3: 2 sneetjes (75 g) gerookte (wilde)
zalm + handvol mesclun ( jonge sla) + dille

4 . Versie 3: werk af met gerookte zalm, dille en een handvol

handvol fijngesneden Romeinse sla.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Let erop dat de gerookte zalm geen toegevoegde suikers
bevat. In heel wat supermarkten vind je tegenwoordig al
wilde zalm (al dan niet bio) die puur gerookt is met zout.

VOED INGSWAARDE (VERSIE 1 MET
CHILI)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

mesclun.

5g
9,9 g
38,5 g
436 Kcal

VOED INGSWAARDE (VERSIE 2 MET EI)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

5,7 g
15,7 g
43,2 g
508 Kcal

VOED INGSWAARDE (VERSIE 3 MET
GEROOKTE ZALM)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

5,4 g
26,1 g
46,5 g
572 Kcal
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TOFU SCRAMBLE
FASE 1-2-3

Deze tofu scramble is een leuk vegan alternatief voor roerei. Je kunt er alle
groenten en kruiden aan toevoegen die je wenst. Ik eet hem het liefst met veel
gerookte-paprikapoeder en kurkuma, geprakte avocado en pompoenpitbrood of
zadencrackers. Lekker bij het ontbijt, maar evengoed als lunch of zelfs als avondmaal met een salade of wat gegrilde groenten.

VEGAN

Tofu is een keto-vriendelijk vegan alternatief voor gevogelte, vis en ei. Het wordt
gemaakt van sojabonen en heeft een neutrale smaak. Heel belangrijk om het goed
op smaak te brengen met veel kruiden en smaakmakers zoals in dit recept.
Je kan deze tofu scramble perfect voor verschillende dagen maken en tot 3 dagen
in de koelkast bewaren. Hier gebruik ik snijbiet maar je kan variëren met allerlei groenten: spinazie, boerenkool, courgette…
P O RT I E
2 personen

TIJD
Voorbereiding: 5 minuten
Baktijd: 10 minuten
Houdbaarheid: tot 3 dagen in de koelkast

M AT E R I A A L
grote pan

BEREIDING
1 . Giet de tofu af en laat ze goed uitlekken tussen keukenpapier.

NODIG

1 pak (250 g) tofu naturel
2 stelen snijbiet
2 eetlepels extra vierge olijfolie
1 koffielepel kurkuma
1 koffielepel (gerookte-)paprikapoeder
zwarte peper en zeezout
2 grote handenvol peterselie,
koriander en/of basilicum

2 . Snijd de tofu in kleine stukjes of verkruimel ze met de hand of

een vork.
3 . Snijd de snijbiet in fijne reepjes.
4 . Verwarm de olijfolie in een grote pan en bak de snijbiet aan.

Voeg de tofu toe samen met de kurkuma en het (gerookte-) paprikapoeder. Kruid rijkelijk met peper en zout naar smaak. Bak op een
medium vuur en roer regelmatig om.

1 rijpe avocado + citroen

5 . Snijd de peterselie, koriander en/of basilicum fijn en voeg de
kruiden toe aan de pan. Draai het vuur uit.
VOED INGSWAARDE (PER PERSOON)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

3,9 g
19,1 g
32,9 g
384,3 kcal

6 . Serveer de tofu-scramble met avocado (schijfjes of geprakt) en
eventueel een scheutje vers citroensap om verkleuring van de avocado tegen te gaan.
7. Heerlijk met pompoenpitbrood of zadencrackers, en een een-

voudige salade of warme groenten.

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON
MET 2 SNEETJES POMPOENPITBROOD)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

7g
28,6 g,
52,7 g
622,8 kcal

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Voeg ook eens een lepel glutenvrije edelgistvlokken (vegan
kaasvervanger) toe voor een hartige ‘kazige’ smaak.
•
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Houd je van gerechten met pit? Voeg dan ook 1 fijngehakte
lente-ui, ½ verse chilipeper, 1 teentje knoflook en eventueel
½ koffielepel komijn toe. Ook lekker met gebakken puntpaprika
(fase 1+3).
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

TORENTJES VAN MAKREEL EN AVOCADO
FASE 1-2-3

Deze tartaar van makreel en avocado is dé mediterrane
keto-maaltijd bij uitstek, boordevol goede vetten, eiwitten en
smaak. Je hebt er maar een flinke handvol ingrediënten voor
nodig en je kunt het gerecht ook gemakkelijk omvormen tot
een snelle salade. Wil je het als klein voorgerecht of hapje serveren? Presenteer het dan in kleine torentjes, zo is er genoeg
voor 6 tot 8 personen.

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

4 personen

Voorbereiding: 10 minuten

mini-blender (of hakmolen), mengkom, dresseerring (torentje)

Houdbaarheid vinaigrette: tot 2 weken in de
koelkast

BEREIDING
1 . Snijd de gerookte makreel, de courgettes en de avocado’s in

NO D I G

400 g gerookte makreel (of haring/zalm)
2 kleine courgettes (250 g)
2 avocado’s
1 handvol basilicum
50 g rucola
4 eetlepels pijnboompitten
zwarte peper

kleine blokjes. Snipper het basilicum fijn en meng alles in een
kom. Presenteer in torentjes met behulp van een dresseerring.
2 . Rooster de pijnboompitten lichtjes in een droge pan.
3 . Voor de vinaigrette: mix alle ingrediënten tot een romige saus

in een mini-blender of hakmolen.
Ansjovisvinaigrette
6 ansjovisfilets op olijfolie
6 eetlepels extra vierge olijfolie
1 à 2 eetlepels appelciderazijn (of sap
van 1 citroen)
2 koffielepels mosterd

4 . Werk de torentjes af met de vinaigrette, rucola, pijnboompit-

ten en zwarte peper van de molen.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
Ook lekker met stukjes rode puntpaprika of kerstomaat in een
salade-versie.

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,
MET VINAIGRETTE)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

3,6 g
30,7 g
46,9 g
574,9 kcal

VOED INGSWAARDE (PER EETLEPEL
VINAIGRETTE)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

0,1 g
0,9 g
10,5 g,
98 kcal
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

VEGAN MAYONAISE VAN HENNEPZAAD
FASE 1-2-3

Deze romige mayonaise op basis van hennepzaad is heel eenvoudig om te maken en een leuk vegan alternatief voor klassieke mayonaise. In tegenstelling tot traditionele ‘veganaise’
is het volledig suikervrij en rijk aan omega-3, proteïne en
vezels. Goed om de ontstekingsgraad in je lichaam te verlagen
en je gewrichten gezond te houden. In de tips vind je enkele
ideeën voor smaakvarianten, zoals cocktailsaus, smokey BBQ
en aioli.

VEGAN

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

1 kop (200 g =

Voorbereiding: 5 minuten
Houdbaarheid: tot 1 week in de koelkast of
3 maanden in de diepvries

blender

16 eetlepels)

NO D I G

¾ kop (120 g) hennepzaad
6 eetlepels (90 ml) amandelmelk, ongezoet
3 eetlepels (45 ml) citroensap (of 1 à 2 el
appelciderazijn)
1 koffielepel mosterd
½ koffielepel zeezout

VOED INGSWAARDE (PER EETLEPEL
MAYONAISE)

Koolhydraten
Vetten
Eiwitten
Calorieën

0,5 g
3,8 g
2,4 g
44 kcal
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BEREIDING
1 . Mix alle ingrediënten tot een romige saus in een blender.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
Enkele ideeën voor smaakvarianten:
• Cocktail: 6 eetlepels pure tomatenpuree, ongezoet
• Smokey BBQ: cocktailsaus + 1 koffielepel gerookte
paprikapoeder
• Curry: 1 koffielepel currypoeder + ½ à 1 koffielepel
kurkumapoeder + draai zwarte peper
• Wasabi: 1 à 2 koffielepels pure wasabipasta, zonder
toevoegingen
• Aioli: 1 à 3 teentjes knoflook

FOOD FREEDOM RECEPTEN
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

APPELCIDERVINAIGRETTE
FASE 1-2-3

VEGAN

Deze appelcidervinaigrette is mijn go-to sausje om eender welke salade of groenteschotel op smaak te brengen. De vinaigrette is lekker fris en kan een gerecht echt
helemaal tot leven brengen. Je hebt maar 3 ingrediënten nodig: goede olijfolie of
MCT-olie, een beetje mosterd en appelciderazijn + peper en zout naar smaak.
Appelciderazijn is in tegenstelling tot andere soorten azijn ‘alkaliserend’, wat betekent dat het de zuurtegraad in je lichaam verlaagt en daardoor ook kan helpen om
de ontstekingsgraad in je lichaam te verlagen. Wetenschappelijke studies hebben
ook aangetoond dat appelcider bijzonder waardevol kan zijn om een gezond gewicht te bereiken en te behouden omdat het je bloedsuikerspiegel verlaagt, je eetlust
afremt, je zin in zoet vermindert en je gevoeligheid aan insuline verhoogt (wat heel
belangrijk is om je lichaam te helpen om vetten te verbranden).
Serveer deze vinaigrette bij warme of koude groenten, gevogelte of vis. Je kan hem
gemakkelijk een maand in de koelkast bewaren, dus ik maak meestal een driedubbele portie.

P O RT I E
+/- 7 eetlepels

TIJD
Voorbereiding: 5 minuten
Houdbaarheid: tot 1 maand in de koelkast

NODIG

4 eetlepels extra vierge olijfolie (of ALL
GOOD MCT-olie)
MCT-olie
2 eetlepels appelciderazijn (of kokosazijn)
1 eetlepel mosterd
Zeezout en zwarte peper

BEREIDING
1 . Doe de olijfolie, de appelciderazijn en de mosterd in een glazen

bokaal. Breng op smaak met zout en peper. Sluit de bokaal en
schud goed. Proef en kruid eventueel bij. Je kunt ook een blender
gebruiken.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
Voeg ook eens ½ koffielepel kurkumapoeder toe, of enkele druppels stevia voor een ‘zoetzure’ dressing.

VOED INGSWAARDE (PER EETLEPEL)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

M AT E R I A A L
-

0,1 g
0,1 g
7,8 g
70,4 kcal
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

BASILICUMDRESSING
FASE 1-2-3

Deze basilicumdressing is een van mijn favoriete sausjes om
salades en groentegerechten op smaak te brengen. De dressing
is heel licht verteerbaar en zijdezacht dankzij de rauwe courgette en het mixen in de blender. Varieer ook eens met andere
kruiden zoals koriander, peterselie, dille of kervel. Heerlijk
bij een stukje vis en gegrilde groenten.

VEGAN

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

1 kop (250 g)

Voorbereiding: 5 minuten

blender

Houdbaarheid: tot 1 week in de koelkast of
1 maand in de diepvries

BEREIDING
1 . Mix alle ingrediënten tot een gladde saus in de blender. Kruid

NO D I G

1 kop (150 g) courgette, grof gehakt
2 grote handenvol vers basilicum
3 eetlepels extra vierge olijfolie
2 eetlepels citroensap
1 eetlepel mosterd
Zwarte peper en zeezout

met peper en zout naar smaak.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
Je kan ook een half sjalotje of wat lente-ui toevoegen voor extra
pit.

VOED INGSWAARDE (PER EETLEPEL)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

0,3 g
0,2 g,
2,6 g
25,5 kcal
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

VISSALADE
FASE 1-2-3

Eet je ’s middags graag een belegd broodje of een snelle salade? Dan zal deze
vissalade zeker goed van pas komen. Je kan het serveren als broodbeleg bij
het pompoenpitbrood of bloemkool flatbread en wat gemengde sla en schijfjes komkommer. Je kan de vissalade ook combineren met een restje warme
groenten van de vorige avond. Of je kan hem serveren bij een eenvoudige
maaltijdsalade van bijvoorbeeld kropsla, radijsjes, avocado en een zadencracker erbij.

FLEXI

Als basis voor de vissalade kan je gepocheerde of gebakken witte vis gebruiken, het liefst een stevige witte vis zoals kabeljauw, griet of wijting. Een
goede lepel verse mayonaise erbij met wat fijngesneden selder en ui, en je
hebt een authentieke vissalade.
Als het echt snel moet gaan, kan je ook een blikje makreel of sardientjes
op olijfolie gebruiken. Heel vullend en bijzonder rijk aan essentiële omega
3-vetten die de ontstekingsgraad in je lichaam verlagen, je hersenen te voeden en zin in zoet verminderen.
P O RT I E
2 personen

TIJD
Voorbereiding: 10 minuten
Houdbaarheid: tot 4 dagen in de koelkast

NO D I G

2 blikjes (200 g) makreel op olijfolie (wildvangst)
1 à 2 eetlepels citroensap
2 stelen bleekselderij
½ kleine rode ui (of 1 steel lente-ui)
½ koffielepel kurkumapoeder (of currypoeder)
zwarte peper en zeezout
Optioneel:
4 sneetjes pompoenpitbrood
2 handenvol (50 g) kiemscheuten
10-tal kerstomaatjes
peterselie (of dille, kervel)

M AT E R I A A L
mengkom

BEREIDING
1 . Giet de makreel met zijn olijfolie in een mengkom en prak

met een vork. Voeg wat vers citroensap toe. De olijfolie kun je ook
vervangen door een grote lepel verse mayonaise.
2 . Snijd de selderij en de rode ui in fijne reepjes. Meng de groen-

ten onder de makreel samen met het kurkumapoeder. Kruid met
peper en zout.
3 . Serveer de vissalade bij een sneetje pompoenpitbrood of

bloemkool flatbread, of in een maaltijdsalade met sla, avocado en
een zadencracker.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• De vissalade past ook heel goed bij gegrilde groenten zoals
courgette en venkel, of met bittere groenten zoals witlof of
radicchio.
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VOED INGSWAARDE (PER PERSOON =

VO E D I N G SWA A R D E (PER PERSOON

½ RECEPT

MET 2 SNEETJES POMPOENPITBROOD,

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

1g
23,5 g
19,9 g
283,2 kcal
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TOMAAT EN ALFALFA)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

6,3 g
34,7 g
40,1 g
542,8 kcal

ZEEBAARSFILET IN PAPILLOT
MET GROENTJES
FASE 1-2-3

Deze papillot van zeebaars met olijven, kappertjes en traaggegaarde kerstomaatjes is zo eenvoudig en tegelijkertijd
zo vullend en smaakvol! Boordevol selenium, omega-3 en
omega-9, goed voor gezonde hart- en bloedvaten. Het gerecht
is voorbereid in een tiental minuten, handig als snel avondmaal. Ook lekker op de barbecue.

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

2 personen

Voorbereiding: 10 minuten
Baktijd: 10 minuten
Houdbaarheid: tot 2 dagen in de koelkast

oven (of airfryer), bakplaat, bak-

BEREIDING
1 . Verwarm de oven (of airfryer) voor op 180 °C.

NO D I G

300 g zeebaarsfilet
3 eetlepels extra vierge olijfolie
1 kleine courgette (120 g)
12-tal kerstomaatjes
50 g zwarte olijven, ontpit
25 g kappertjes
100 g prinsessenboontjes
200 g gemengde sla (of babyspinazie)
1 citroen (of appelciderazijn)
zwarte peper en zeezout

2 . Breng wat water aan de kook om de boontjes te blancheren.
3 . Snijd de courgette, kerstomaatjes en olijven in kleinere stukjes.
4 . Verdeel de zeebaarsfilet over twee papillotten van bakpapier
samen met de stukjes tomaat, courgette, olijven en kappertjes.
Breng op smaak met een rijkelijke portie olijfolie, wat zwarte
peper en enkele schijfjes citroen. De kappertjes en olijven zijn
normaal zout genoeg, maar je kunt ook wat zeezout toevoegen.
5 . Vouw de papillotten dicht en zet ze 10 minuten in de voorver-

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

papier

warmde oven (of airfryer).

9,3 g
43,8 g
38,6 g
567 Kcal

6 . Blancheer ondertussen de boontjes tot ze beetgaar zijn.
7. Serveer de papillot van zeebaars met de boontjes en gemengde

sla, op smaak met olijfolie, een draai zwarte peper en eventueel
wat appelciderazijn.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Je kunt de papillottes ook garen op de barbecue, met
variaties zoals makreel, forel, heilbot…
• Lekker met bloemkoolpuree (zie p. 22).
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S
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APERITIEFNOOTJES
FASE 1-2-3

Ben je niet zo’n zoetekauw? Deze gezouten nootjes zijn lekker
hartig en ideaal als snel tussendoortje on the go of als aperitiefhapje. Je kunt eindeloos variëren met de smaken: ‘Italiaanse pizza’ met oregano en rozemarijn, ‘hot & spicy’ met
curry en cayennepeper, of ‘BBQ’ met gerookt paprikapoeder
en tijm.

VEGAN

P O RT I E
10 porties

TIJD
Voorbereiding: 5 minuten

M AT E R I A A L
oven, bakplaat

Baktijd: 8 à 10 minuten
Houdbaarheid: tot 2 weken in de koelkast

NO D I G

2 koppen (250 g) gemengde noten (zie tips)
1 eetlepel extra vierge kokosolie, gesmolten
(of olijfolie)
½ koffielepel zeezout
1 koffielepel kruiden: oregano, rozemarijn,
tijm, kaneel, curry, gerookt paprikapoeder…
½ kop (40 g) kokosschilfers (of extra noten
of pitten)
4 eetlepels (35 g) pompoenpitten

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

BEREIDING
1 . Verwarm de oven voor op 175 °C.
2 . Bedek een bakplaat met bakpapier.
3 . Meng de noten met de gesmolten kokosolie, het zeezout en

kruiden naar keuze.
4 . Bak 5 à 7 minuten en roer af en toe om.
5 . Voeg de kokosschilfers en pompoenpitten toe, en laat nog
2 minuten bakken. Let erop dat je de bakplaat niet te dicht bij de
grill schuift, anders kan de bovenkant van de noten aanbranden.
6 . Laat de noten goed afkoelen zodat ze lekker krokant worden.

1,4 g
3,1 g
18,9 g
186 kcal

7. Bewaar in een luchtdichte glazen bokaal in de koelkast (of op

een donkere, koele plaats).

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Noten beperk je het best tot 1 handvol per dag (inclusief
amandelmeel en notenpasta).
• Macadamia-, pecan- en paranoten zijn het rijkst aan
gezonde vetten en het armst aan koolhydraten, dus de
beste keto-opties. Hazelnoten, walnoten en amandelen zijn
dan weer rijker aan proteïne.
• Heb je een droogoven in huis? Week de noten een nacht in
koud water om ze lichter verteerbaar te maken, giet het
weekwater weg, spoel goed en meng met het zout en de
kruiden (de kokosolie kun je weglaten). Plaats +/- 24u in de
droogoven op 50 °C tot de noten volledig droog en krokant
zijn.
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S TO P S U GA R C R AV I N G S G I D S

CHOCOLADETAART
FASE 1-2-3

Ben je net als ik verzot op pure chocolade? Deze chocoladetaart is misschien wel de gemakkelijkste taart die ik ooit
gemaakt heb. Je hebt maar een handvol ingrediënten nodig
en voor de liefhebbers van ‘snickers’ snoeprepen kan je ook
een paar lepels pindakaas toevoegen. Voeg ook eens een klein
lepeltje gemalen koffie toe voor een intensere chocoladesmaak.

V EG G IE

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

1 grote taart

Voorbereiding: 10 minuten

(750 g) of 10 stukken

Baktijd: 40 minuten
Houdbaarheid: tot 1 week in de koelkast

kleine springvorm (ca. 20 cm diameter), 2 mengkommen, handmixer,
oven (of airfryer)

of 3 maanden in de diepvries

NO D I G

125 g donkere chocolade (ik gebruikte 99%
cacao)
125 g boter, ongezouten
125 g keto-zoetstof
125 g amandelmeel
4 eieren
¼ à ½ koffielepel zeezout

BEREIDING
1 . 		Haal de eieren van tevoren uit de koelkast zodat ze op kamer-

temperatuur kunnen komen.
2.

Verwarm de oven (of airfryer) voor op 175 °C.

3 . 		Bedek een kleine springvorm met bakpapier en vet de randen

rijkelijk in met boter.
4 . Smelt de donkere chocolade ‘au bain-marie’ (in een kom
boven heet water) en haal van het vuur.

VOED INGSWAARDE (PER STUK)

5 . Voeg de boter toe aan de gesmolten chocolade en roer erdoor
met een houten lepel of rubberen spatel zodat de boter mooi
smelt.

Koolhydraten
2,3 g
(zonder polyolen uit erythritol)
Eiwitten
6,9 g
Vetten
24,7 g
Calorieën
266,4 kcal

Voeg de keto-zoetstof en het amandelmeel toe aan de kom en
meng goed. Laat even afkoelen.
6.

7. 		Zet ondertussen de tweede mengkom klaar en splits de

eierdooiers van de eiwitten. De eierdooiers gaan in het afgekoelde
chocoladedeeg, de eiwitten gaan in de tweede mengkom.
8 . 		Gebruik een handmixer om de eiwitten luchtig op te kloppen.
9. 		Spatel het opgeklopte eiwit vervolgens langzaam door het

chocoladedeeg om zoveel mogelijk lucht in het deeg te krijgen.
10. 		Giet het deeg in de springvorm en plaats 40 minuten in de

voorverwarmde oven (of 30 à 35 minuten in de airfryer). Gebruik
een vork of prikker om te controleren of de taart klaar is. Let erop
dat je de taart niet te dicht bij de grill plaatst zodat de bovenkant
niet aanbrandt.
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1 1 . 		Laat de taart minstens 15 minuten afkoelen voor je hem uit
de vorm haalt en ga eerst langs de randen van de springvorm met
een mes voor je de vorm opent, om te voorkomen dat de taart aan
de zijkant blijft plakken.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
•

Voeg ook eens 1 à 2 koffielepels gemalen koffie of ½ à
1 koffielepel sinaasappelzeste toe aan het deeg voor je het
eiwit erdoor mengt.
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FAT-BURNER CHOCOLADEREEP
FASE 1-2-3

Wist je dat pure cacao speciale antioxidanten bevat die je
energie verhogen en de aanmaak van je gelukshormoon ‘serotonine’ stimuleren? Een echte weldaad voor je humeur! De
middellange vetzuurketens uit de MCT-olie zullen je helpen
om je natuurlijke vetverbranding te ondersteunen. Genoeg
redenen om te genieten van deze kleurrijke chocoladereep!

VEGAN

P O RT I E
+/- 450g =

TIJD
Voorbereiding: 10 minuten

20 stukjes

Koeltijd: 10 minuten
Houdbaarheid: tot 1 maand in de koelkast of

M AT E R I A A L
kleine ovenschaal, bakpapier

3 maanden in de diepvries

BEREIDING
1 . Smelt de chocolade au bain-marie (in een kom boven heet

NO D I G

300 g donkere chocolade (minstens 85%
cacao)
1 eetlepel ALL GOOD MCT-olie
2 snufjes zeezout (optioneel)

water) en haal van het vuur.
2 . Meng de gesmolten chocolade met de MCT-olie en eventueel

twee snufjes zeezout. Je kan ook wat keto zoetstof toevoegen.
½ kop (50 g) noten, grof gehakt (walnoot,
amandel, pecan…)
4 eetlepels hennepzaad
4 eetlepels pompoenpitten
4 eetlepels kokosschilfers, ongezoet
2 eetlepels gevriesdroogde aardbeien (optioneel)

VOED INGSWAARDE (PER STUKJE VAN

3 . Bedek een kleine ovenschaal met bakpapier en giet de choco-

lade in de schaal.
4 . Werk af met de grof gehakte noten, het hennepzaad, de

pompoenpitten, de kokosschilfers en eventueel wat gevriesdroogde aardbeien (koolhydraatrijker).
5 . Plaats tien minuten of langer in de diepvries om te stollen.
Snijd in stukjes zodra de chocolade hard genoeg is.

20 G, ZONDER AARDBEIEN)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

1,9 g
3,3 g
13,1 g
143 kcal

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Hoe lager het suikergehalte in de chocolade, hoe beter. Er
zijn zelfs chocolades van 99% cacao. Daar kan je extra keto
zoetstof aan toevoegen voor een zoeter resultaat.
• Pure C8 ALL GOOD MCT-olie (helpt o.a. om meer ketonen
aan te maken & zin in zoet te verminderen) vind je via
www.JuliesLifestyle.com/Shop.
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FAT-BURNER GUACAMOLE
FASE FASE 1-2-3

Guacamole, letterlijk vertaald als ‘avocadosaus’, is een fantastische bron van gezonde vetten en kalium – een belangrijk
mineraal voor een gezonde bloeddruk, sterke spieren en een
goede hormonenbalans. Je kunt de saus serveren bij het aperitief met rauwe groenten of flatbread (p. 20), als afwerking
bij warme gerechten of bij een eenvoudige lunchsalade met
kip. Hoe rijper de avocado, hoe voller van smaak.

VEGAN

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

4 personen

Voorbereiding: 5 minuten

-

NODIG

2 rijpe avocado’s, ontpit
1 ½ eetlepel ALL GOOD MCT-olie (of extra
vierge olijfolie)
1 ½ eetlepel vers limoensap
Zwarte peper en zeezout
Rode ui of lente-ui + koriander

BEREIDING
1 . Voor de guacamole: lepel de ontpitte avocado’s uit de schil.

Prak ze tot chunky puree met een vork.
2 . Voeg de MCT-olie en het limoensap toe. Kruid met peper en

zout. Voeg tot slot de fijngehakte rode ui of lente-ui toe, en wat
verse koriander of peterselie. Meng goed met een lepel.
3 . Serveer met zadencrackers (p. 82), rauwe aperitiefgroenten

of bij een gerecht (bv. salade met kip, of gerookte tofu met
broccolini).

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON =
½ AVOCADO)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

1,3 g
1,4 g
15,7 g
163 kcal

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• De guacamole serveer je best zo vers mogelijk. Restjes kan
je minstens 1 dag bewaren blijven in een luchtdichte pot
in de koelkast. Om verkleuring te voorkomen kan je wat extra
limoensap op de guacamole gieten of de dip bewaren met
de pit erbovenop.
•
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Verse koriander heeft een sterke ontgiftende werking. Als je
niet houdt van de specifieke smaak kan je het kruid ook
vervangen door basilicum of peterselie.
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HAZELNOOTKOEKJES
FASE 1-2-3

Liefhebber van Nutella? Dan zul je gek zijn op deze hazelnootkoekjes met donkere chocolade. Varieer ook eens met
amandelpasta en enkele druppels amandelextract voor
marsepeinkoekjes, of pure pindakaas als je van snickers
houdt.

VEGAN

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

12 koekjes

Voorbereiding: 10 minuten
Baktijd: 15 minuten

oven (of airfryer), bakplaat, bakpapier, keukenmachine

Houdbaarheid: tot 2 weken in de koelkast
of 2 maanden in de diepvries

NO D I G

1 eetlepel chiazaad, geweekt in 3 eetlepels
water
1 kop (100 g) amandelmeel
½ kop (125 g) hazelnootpasta, ongezoet
4 eetlepels keto-zoetstof
½ koffielepel zeezout

BEREIDING
1 . Verwarm de oven (of airfryer) voor op 175 °C.
2 . Roer het chiazaad met het water in een glas of kommetje. Zet

5 minuten opzij. Dit zal een gel worden die dient als bindmiddel.
3 . Mix het amandelmeel met de hazelnootpasta, de zoetstof en

het zeezout. Voeg ook de chiagel toe en mix tot een dik deeg.
50 g donkere chocolade, minstens 92%
cacao

4 . Breng eventueel extra op smaak met zaadjes van een vanille-

boon, kaneel, speculaaskruiden…

VOED INGSWAARDE (PER KOEKJE MET
CHOCOLADE)

Netto koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

1,3 g
6,8 g
8,4 g
117 Kcal

5 . Bedek een bakplaat met bakpapier. Maak 12 balletjes van het

deeg en verspreid ze over de bakplaat. Druk ze zachtjes aan met
de palm van je hand of met een natte vork (als je de vork nat
maakt, blijft hij niet in het deeg plakken).
6 . Bak ongeveer 15 minuten in de voorverwarmde oven (of air-

fryer). Laat de koekjes minstens 10 minuten afkoelen.
7. Smelt ondertussen de donkere chocolade ‘au bain-marie’ (in

een kom boven heet water) en haal van het vuur. Giet over elk
koekje en werk eventueel af met wat gehakte hazelnootjes. Laat
even afkoelen zodat de chocolade kan stollen.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Heerlijk met een glas pure amandelmelk of een warme kop
thee/koffie.
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KETO BOUNTY CHOCOLADEREPEN
FASE 1-2-3

Wat waren jouw favoriete snoeprepen als kind? Bij mij stond
Bounty op nummer 1. Romige kokosnoot bedekt met pure
chocolade… Onweerstaanbaar!

VEGAN

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

16 minibounty-

Voorbereiding: 10 minuten
Koeltijd: 1 u

keukenmachine (of mengkom), kleine

chocoladerepen

bakschaal

Houdbaarheid: tot 1 maand in de diepvries

NO D I G

2 koppen (200 g) kokosrasp
6 eetlepels extra vierge kokosolie, gesmolten
2 à 3 eetlepels keto-zoetstof
1/8 koffielepel zeezout

BEREIDING
1 . Meng de kokosrasp met de gesmolten kokosolie, de zoetstof en

het zeezout in een keukenmachine of mengkom tot een
plakkerig deeg.
2 . Bekleed een kleine bakschaal met bakpapier en verdeel het

100 g donkere chocolade (minstens 85%),
gesmolten

kokosmengsel tot het ongeveer 2 centimeter dik is. Zet de
schaal een tiental minuten in de diepvries.
3 . Smelt de chocolade au bain-marie (in een kom boven heet

water) en haal van het vuur.

VOED INGSWAARDE (PER REEP)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

3,4 g
1,2 g
14,4 g
150,6 Kcal

4 . Snijd het harde bountydeeg in repen en bedek ze met de

gesmolten chocolade. Je kunt de repen ook volledig onderdompelen met een vork. Leg ze op een vel bakpapier en laat
de chocolade stollen. Bewaar in de koelkast of de diepvries.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Roer ook eens enkele geprakte frambozen onder het
bountydeeg voor een roze kleur.
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VEGAN CHOCOLADEPUDDING
FASE 1-3

Dit eenvoudige recept voor keto chocoladepudding is klaar in
slechts vijf minuten! Het perfecte dessert of tussendoortje om
het hele jaar door van te genieten, als je van chocolade houdt.
Koud geserveerd wordt hij nog lekkerder.

VEGAN

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

4 personen

Voorbereiding: 5 minuten

blender

(3 koppen =

Houdbaarheid: tot 3 dagen in de koelkast

720 ml)

NO D I G

2 rijpe avocado’s, ontpit
1 à 1¼ kop (240 à 300 ml) amandel- of
hazelnootmelk, ongezoet
6 à 8 eetlepels (40 à 55 g) cacaopoeder,
ongezoet
6 à 8 eetlepels (75 à 100 g) keto zoetstof
2 eetlepels hazelnoot- of amandelpasta,
ongezoet
1 eetlepel ALL GOOD MCT-olie (optioneel)
2 grote snufjes zeezout

BEREIDING
1 . Mix alle ingrediënten (behalve de afwerking) tot een romige

pudding in een krachtige blender. Begin met 1 kop melk en voeg
indien nodig meer melk toe om alles goed gemixt te krijgen. Met
een high-speed blender krijg je een zijdezacht resultaat. Ook het
cacaopoeder en de keto zoetstof kan je naar smaak toevoegen.
2 . Plaats de pudding eventueel een uurtje of langer in de koel-

kast, dan wordt hij nog lekkerder.
3 . Serveer de mousse puur of werk hem af met wat opgeklopte

(kokos)room, fijngehakte hazelnoot en stukjes donkere chocolade.
Afwerking (optioneel)
8 eetlepels (kokos)room (120 ml), opgeklopt
(zie tips)
2 eetlepels hazelnoot, gehakt
20 g donkere chocolade, minstens 85%
cacao

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
Mijn favoriete vegan alternatief voor slagroom is opgeklopte
kokosroom uit een blik gekoelde ongezoete volle kokosmelk,
eventueel lichtjes op smaak gebracht met wat vanillepoeder
(zaadjes van een vanilleboon) en enkele druppels stevia of andere keto zoetstof. Vervang door andere room naar keuze.

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,
ZONDER TOPPINGS)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

4,6 g
4,6 g
20,5 g
239 Kcal

VOED INGSWAARDE (PER PERSOON,
MET TOPPINGS)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

6,7 g
7g
36 g
394 Kcal
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ZADENCRACKERS
FASE 1-2-3

Deze zadencrackers zijn een echte life saver als je weinig tijd
hebt om te koken en daardoor vaak naar brood grijpt als
ontbijt of lunch. Ze zijn heerlijk krokant en supereenvoudig
om te maken. Ik heb altijd wel enkele voorraadpotjes in mijn
koelkast staan. Serveer ze bij verse soep of tover ze om tot een
snelle keto-lunch met kipsalade of avocado en gerookte zalm
met wat spinazie of sla. Ook lekker bij het aperitief of in een
Zuiderse ‘mezze’ met dips.

VEGAN

P O RT I E

TIJD

M AT E R I A A L

15 crackers

Voorbereiding: 15 minuten

mengkom, bakpapier, bakplaat,

Baktijd: 40 minuten
Houdbaarheid: 3 maanden

oven

NO D I G

1 ½ kop (200 g) gemengde pitten: zonnebloem, pompoen, sesam, maanzaad …
5 eetlepels (50 g) lijn- of chiazaad
1 eetlepel vlozaadpoeder (optioneel, zie tips)
1 koffielepel zeezout
1 kop (240 ml) warm water
Optionele smaakmakers:
- Italiaans: 1 eetlepel gedroogde oregano,
basilicum, rozemarijn …
- Midden-Oosters: 1 à 2 koffielepels (gerookt) paprikapoeder, ras el hanout,
za’atar …

BEREIDING
1 . Verwarm de oven voor op 175 °C.
2 . Meng de pitten, het lijn- of chiazaad, eventueel wat vlozaad-

poeder, het zeezout en het warme water in een grote kom. Voeg
eventueel ook wat extra kruiden toe. Roer goed en zet een tiental
minuten opzij. Het lijn- of chiazaad zal het water absorberen en
een ‘gel’ worden die voor binding zorgt in de crackers.
3 . Leg het deeg op een bakplaat bedekt met bakpapier. Gebruik

een spatel om het deeg uit te spreiden tot het max. een halve centimeter dik is.
4 . Bak de crackers ongeveer 40 minuten, tot ze volledig krokant
zijn. Zijn je crackers dikker? Dan zullen ze een langere baktijd
nodig hebben om krokant te worden. Let er wel op dat ze niet
aanbranden; plaats ze dus niet te dicht tegen de grill.

VOED INGSWAARDE (PER CRACKER)

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Calorieën

0,6 g
4g
8,8 g
101 kcal

5 . Laat de crackers minstens 10 minuten afkoelen en bewaar ze
in een grote luchtdichte glazen pot op een koele donkere plaats
zodat ze krokant blijven.

J U L I E ’ S T I P S & T R I C KS
• Heb je een droogoven in huis? Spreid het deeg dan uit over
verschillende droogovenplateaus bedekt met een Teflexblad
en plaats de crackers ongeveer 24 uur in de droogoven op
50 °C tot ze volledig droog en krokant zijn.
•
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Het vlozaadpoeder (oftewel psyllium husk powder) zorgt voor
extra binding, waardoor je stevigere crackers krijgt, maar
het is niet essentieel. Je vindt het in sommige biowinkels en
via JuliesLifestyle.com/Shop > Favoriete ingrediënten.
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