Gezond en
lekker makkelijk!

Een mini e-book met 13
heerlijke gezonde recepten

Vindt je het ook altijd lastig om
steeds maar weer een makkelijke
maar gezonde maaltijd te
bedenken? I feel you!
Ik heb mijn 13 favoriete gezonde
recepten voor je gebundeld in
dit gratis e-book. Veel plezier
ermee, en eet smakelijk! :)
xx Jessica

Volg je me ook al op social media?
Daar vind je nog veel meer lekkere
recept inspiratie!

Klik op de icons:

    
www.foodiefeest.nl

Pasta met de lekkerste
zelfgemaakte tomatensaus
Voor 2 personen:
Voor de tomatensaus:
6 trostomaten

Een pasta gerecht kan ook hartstikke gezond én
makkelijk zijn. Deze verse pasta met tomatensaus zit
boordevol langzaam geroosterde tomaten voor een
rijke, licht zoete smaak.

300 gram cherry tomaten
16-18 gram basilicumblaadjes + extra
ter garnering
1 rode paprika
2 tenen knoflook
2 theelepels tomatenconcentraat

1. Verwarm de oven voor op 150 graden. Zet een
grote bakplaat klaar bekleed met bakpapier.
2. Was de groenten. Snijd de trostomaten in vieren en
snijd de paprika in stukken. De cherrytomaatjes kun
je heel laten of halveren. Pel de knoflook. Leg alles
op de bakplaat en drizzle de olijfolie erover. Rooster

Wat olijfolie

de groenten in de oven voor 45 minuten op 150

Een snuf zout

graden. Elke oven is anders, dus houd de laatste 10

Voor de pasta:

minuten goed in de gaten om te voorkomen dat er
wat aanbrand.

200 gram pasta

3. Plaats de geroosterde groenten en knoflook samen

Een handje Parmezaanse kaas flakes

met de basilicum, tomatenconcentraat en een snuf

Een handje pijnboompitjes

zout in een blender, en blend tot een grove saus.
4. Kook ondertussen de pasta volgens de
aanwijzingen op de verpakking. Giet de pasta
daarna af en roer de saus erdoor. Als je de saus
niet meer heet is kun je de gehele pasta in de pan
nogmaals verwarmen.
5. Verdeel de pasta over 2 borden en garneer naar
smaak met extra basilicum, Parmezaanse kaas
flakes en pijnboompitten. Enjoy!

Couscous salade met
courgette, appel & nootjes
Voor 1 tot 2 personen:
Voor de couscous:
100 gram courgette

Een frisse en zomerse couscous salade met courgette
die goed vult en waarbij je niets hoeft te koken of
bakken! 🙂  Alle  ingrediënten  gaan  rauw  in  de  salade, 
dus even snijden, husselen en klaar is je salade

75 gram couscous
50 gram geitenkaas bolletjes

1. Bereid de couscous volgens de instructies op de

30 gram amandelen

verpakking. Roer de couscous met een vork door

Een halve appel

en laat het goed afkoelen.

Een handje babyspinazie

2. Maak de yoghurtsaus door de yoghurt, olijfolie, de
geperste knoflook en het citroensap met elkaar te

Voor de yoghurtsaus:

mengen. Was de muntblaadjes en hak ze in zeer

4 eetlepels yoghurt (ik gebruik magere)

kleine stukjes. Voeg naar smaak peper en zout toe.

Ongeveer 25 blaadjes verse munt
2 eetlepels milde olijfolie
2 kleine teentjes knoflook, geperst
2 theelepel vers citroensap

Roer de helft van de yoghurtsaus door de couscous
heen, en zet de andere helft apart.
3. Was de courgette en snijd hem met een dunschiller
in de lengte dunne plakjes.
4. Hak de amandelen in grove stukken en snijd de
appel in kleine halve schijfjes.

Peper en zout

5. Hussel de courgette, amandelen, appel, baby
spinazie en geitenkaas in een grote saladeschaal
door de couscous.
6. Serveer de couscous salade met (naar smaak) een
drizzle van de overgebleven yoghurtsaus erover.
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Geroosterde paprikasoep
met feta blokjes
Voor 2 kommen soep:
3 paprika’s
250 ml water

Want roosteren maakt alles beter toch? Deze soep
bevat maar liefst 3 hele paprika’s, waardoor je lekker
veel vezels en vitamine C binnenkrijgt. En daarnaast is
de soep natuurlijk ook nog eens mega lekker! 

2 eetlepels olijfolie
2 eetlepels feta blokjes
1 teen knoflook (ongepeld)
1 eetlepel (vega) kippenbouillon
poeder
1 eetlepel gedroogde oregano + extra

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd de
paprika’s in reepjes en verdeel ze over een met
bakpapier beklede bakplaat. Drizzle de 2 eetlepels
olijfolie erover en besprenkel met peper, een snufje
zout en wat gedroogde oregano. Leg de teen
knoflook (niet pellen) erbij. Rooster 20 minuten.

1 eetlepel gerookte paprikapoeder

2. Plaats de geroosterde paprika in de blender samen

1 theelepel uienpoeder

met de 250 ml water. Pel de geroosterde knoflook

een flinke snuf zout

en hak of pers hem fijn. Voeg toe. Blend tot een
stevige soep. Hou je van een iets dunner soepje,

een snufje cayennepeper poeder
een snufje peper

voeg dan een beetje extra water toe.
3. Breng op smaak met (vega) kippenbouillon
poeder, de eetlepel gedroogde oregano, gerookte
paprikapoeder, het uienpoeder, de cayennepeper,
zout en peper. Proef na elke toevoeging of je de
soep al lekker op smaak vind, en voeg naar eigen
smaak extra (of juist minder) kruiden toe. Ik gebruik
graag veel zout en paprikapoeder, maar eet je
zoutarm dan kun je dat aanpassen!
4. Schep/schenk de soep in de kom(men) en garneer
met de feta blokjes en wat extra oregano. Enjoy!

Rucolapesto met pistache
en sinaasappel
Voor een grote portie:
50 gram (gepelde) pistachenootjes
40 gram geraspte parmezaanse kaas
40 gram rucola
Verse basilicum, ongeveer 10 blaadjes
1 teen knoflook
1 eetlepel sinaasappelsap (vers!) + een
halve theelepel sinaasappel rasp

Wist je dat je zelf heel makkelijk een variatie op
pesto kan maken? Er zijn eindeloos veel lekkere
combinaties te verzinnen. In mijn rucolapesto vervang
ik een groot deel van de basilicum voor verse rucola,
en de pijnboompitten zijn vervangen door pistache
nootjes. In plaats van citroen heb ik voor deze pesto
sinaasappelsap en rasp gebruikt. De verse pesto basis
van parmezaanse kaas, knoflook en olijfolie is hetzelfde
gebleven.

60 ml olijfolie
Een snuf peper en zout naar smaak

1. Pesto maken is zo gebeurt! Plaats alle ingrediënten
in je keukenmachine of hakmolen, en blend alles
door elkaar. De pesto is klaar wanneer hij er stevig
en romig uitziet, maar nog wel structuur heeft. Een
paar keer de pulse knop indrukken is voldoende.
2. Bewaar de pesto afgedekt in de koelkast. Hier is hij
nog 2 tot 3 dagen houdbaar.

Gnocchi met rucolapesto
en geroosterde paprika
Voor 2 personen:
250 gram gnocchi
4 eetlepels rucolapesto volgens het
recept van de vorige pagina
1 rode paprika
Een handje Parmezaanse kaas flakes

Heb je al eens gnocchi gegeten? Deze Italiaanse
balletjes gemaakt van aardappel en bloem zijn een
leuke variatie op pasta. Gnocchi kun je net als pasta in
een pan met water koken, maar persoonlijk vind ik het
erg lekker om ze in de pan te bakken. Net als dat je
met aardappelpartjes zou doen! De buitenkant van de

Een beetje olijfolie, peper en zout

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd de
Optioneel: een handje rucola en wat
gehakte pistachenootjes ter garnering.

paprika in stukken en leg ze op een met bakpapier
beklede bakplaat. Besprenkel met olijfolie, peper
en zout. Rooster de paprika in de oven voor 20
minuten.
2. Bak de gnocchi met een scheutje olijfolie in de pan
in 8 tot 10 minuten goudbruin.
3. Voeg de rucolapesto toe en meng alles goed door
elkaar.
4. Leg de gnocchi op een bord, verdeel de stukken
paprika erover en bestrooi met de Parmezaanse
kaas.

Gepofte zoete aardappel
met feta en gegrilde ui
Voor 2 personen:
Voor de aardappelen:
4 zoete aardappelen
4 eetlepels olijfolie

Deze gepofte zoete aardappelen zijn van binnen
heerlijk zacht en zitten bomvol smaak. De gegrilde uien
zorgen voor een zoete touch en de feta gecombineerd
met bieslook zijn lekker zoutig en scherp. Weinig
ingrediënten, groots resultaat.

Peper en zout
Een snuf knoflookpoeder
Voor de toppings:
2 zoete uien

1. Verwarm de oven voor op 220 graden
2. Was de aardappelen en prik er met een vork wat
gaten in.
3. Mix de olijfolie met het knoflookpoeder en flink

150 gram fetakaas

wat peper en zout. Wrijf de aardappelen ermee

Handje bieslook

in en verpak ze in aluminiumfolie. Vouw de folie

4 tl olijfolie

helemaal dicht met de opening aan de bovenkant.

Een handje rucola.

4. Bak de in folie verpakte aardappels in de oven op
een rooster in 1 uur af.
5. Snijd de uien door midden totdat je stukken van
ongeveer 2 bij 3 centimeter hebt. Leg de stukken
ui op aluminiumfolie en giet er wat olijfolie over.
Bak de uien in de laatste 15 minuten van de
aardappelen mee in de oven.
6. Snijd ondertussen de feta in kleine blokjes. Hak de
bieslook fijn. Plaats de feta en bieslook in een kom
en roer de olijfolie erdoor. Voeg wat peper en zout
naar smaak toe.
7. Snijd de gepofte aardappels aan de bovenkant
open. Vul ze met wat rucola gevolgd door het feta
mengsel en de uien. Eet smakelijk!

burrata salade met
gemarineerde cherrytomaten
Voor 1 persoon / bijgerecht:
Voor de salade:
1 bol burrata (150 gram)

Van salades als deze gaat mijn hartje sneller kloppen.
Ik ben dol op cherrytomaatjes én op zachte kazen,
en veel meer heeft deze smaakvolle burrata salade
eigenlijk niet nodig.

Een handje verse basilicum blaadjes
Een handje sla melange

1. Maak de marinade door de olijfolie, balsamico azijn,

Voor de gemarineerde tomaatjes:

gedroogde oregano, knoflookpoeder en peper in

1 bakje cherrytomaatjes (250 gram)

een kom door elkaar te mengen.

2 eetlepels extra vierge olijfolie (van
goede kwaliteit!)
2 eetlepels balsamico azijn

2. Halveer de cherrytomaatjes en roer ze door de
marinade tot elk tomaatje goed bedekt is. Laat
het zo afgedekt minimaal 2 uur in de koelkast
staan. Het mag ook langer; een dag van tevoren

1 theelepel gedroogde oregano

klaargemaakt vind ik ze het lekkerst. Laat de

Een halve theelepel knoflookpoeder

tomaten voor het serveren een kwartiertje op

Een snufje peper

kamertemperatuur komen.
3. Leg wat sla op een bord en schep hierop de
tomaatjes. Snijd de burrata door vieren en leg de
partjes op de tomaatjes. Verdeel de basilicum
erover en serveer direct.

Wortelsoep met gember en
citroengras
Voor 2 kommen:
650 gram wortel, schoongemaakt en
geraspt (ik koop ze kant-en-klaar)
400 ml light kokosmelk
150 ml water

Deze snelle wortelsoep is perfect voor wanneer je
niet helemaal lekker in je vel zit, en last hebt van
verkoudheid of griep. Dankzij de kruiden tintelt de
soep in je keel en heeft hij een verzachtende werking.
En daarna zit hij natuurlijk propvol vitaminen! 🙂

1 stengel citroengras (sereh)

1. Plaats de wortel, kokosmelk, het water, het
1,5 eetlepel (vegan) kippenbouillon
poeder

kippenbouillon poeder en cayennepeper in een
soeppan.

Een halve theelepel cayennepeper
Een stuk gember van 2,5 cm

2. Rasp de gember en voeg toe aan de soep.
3. Snijd het onderste deel van de citroengras af en
gooi dit weg. Snijd de stengel in 4 a 5 stukken en
voeg toe aan de soep.
4. Breng de soep aan de kook, en laat het daarna 15
minuten doorkoken.
5. Verwijder daarna de stukken citroengras en gooi
het weg. (deze blend je niet mee)
6. Blend de soep in de blender tot een glad geheel. Is
je soep iets te dik, voeg dan een klein beetje extra
water of kokosmelk toe.
7. Serveer de soep direct, of bewaar afgedekt in de
koelkast.

Salade met blauwe kaas,
geroosterde ham en druiven
Voor 1 tot 3 personen:
Voor de salade:
30 gram sla: rode bladsla veldsla

Een heerlijke en snelle salade met blauwe kaas die je
binnen 10 minuten op tafel hebt staan. Vol smaak en
met een beetje pit.

melange
20 gram fijngesneden rode biet
(julienne, kant en klaar uit de
supermarkt koeling)
75 gram rode druiven

1. Plaats de sla, rode biet, kiemgroenten en druiven in
een saladeschaal. Snijd de schimmelkaas in kleine
stukjes. Scheur met je handen de roasted ham
plakjes in stukjes. Verdeel beiden over de salade.

3 plakjes roasted ham ‘blikster’
(vleeswarenafdeling)

2. Maak de dressing door de azijn, mosterd en
mayonaise even met een vorkje op te kloppen.

65 gram danish blue schimmelkaas
Een handje pittige kiemgroenten
Voor de dressing:
1,5 eetlepel appelazijn
1 theelepel mosterd
1 theelepel mayonaise
Peper en zout

Voeg naar smaak peper en zout toe.
3. Schenk de dressing over de salade en serveer
direct.

Geroosterde pompoen met
feta uit de oven
Voor 1 tot 2 personen:
400 gram pompoenblokjes, kant en
klaar uit de supermarkt (koeling)

Een snelle en gezonde maaltijd uit de oven. Heerlijk
van smaak vanwege de gekruimelde feta, uien,
geroosterde pijnboompitjes en verse tijm!

50 gram feta kaas
Een paar takjes verse tijm

1. Verwarm de oven voor op 200 graden.

15 gram pijnboompitjes

2. Snijd de ui in dunne halve ringen, en snijd de feta in

1 eetlepel olijfolie

kleine blokjes. Eventueel kun je de feta ook met je
vingers verkruimelen.

1 rode ui
Peper & zout

3. Verdeel de pompoenblokjes over een met
bakpapier beklede bakplaat en strooi hier de ui
en feta bij. Pluk de tijm en sprenkel de blaadjes
over de pompoen. Druppel daarna de eetlepel
olie erover, gevolgd door wat peper en zout naar
smaak.
4. Schuif de bakplaat in de oven en rooster het geheel
voor 25-35 minuten op 200 graden.
5. Rooster ondertussen in een pan zonder olie de
pijnboompitten. De pijnboompitten bakken we
apart om te voorkomen dat ze een beetje zompig
worden tussen de pompoen, aangezien er wat
vocht vrij komt.
6. Zodra de pompoen klaar is kun je de
pijnboompitten toevoegen, om daarna direct te
serveren. Eet smakelijk! 🙂

Snelle griekse salade
met feta, ui en olijven
Voor 1 tot 2 personen:
150 gram feta kaas
Een halve komkommer
2 tomaten
Een halve rode ui
15 groene olijven

Geen zin om lang in de keuken te staan? Binnen 5
minuten maak je deze heerlijke griekse salade. Ik ben
een groot voorstander van ‘less is more’. Soms heeft
een recept niet veel nodig en hangt het allemaal af
van de ingrediënten. Deze griekse salade bevat veel
producten met een uitgesproken smaak zoals de feta
kaas en olijven.

1. Snijd de feta kaas in kleine blokjes en snijd de rode
ui in dunne halve ringen.
2. Snijd de komkommer en de tomaat in kleine
blokjes, en halveer als laatste de olijven.
3. Meng de ingrediënten in een saladekom door
elkaar. Als het goed is geeft de feta wat vocht
af, waardoor na het husselen van de salade de
fetasmaak overal terecht komt. Een dressing heb je
niet nodig! 🙂

Balinese zwarte rijstepap
van kokosmelk
Voor 3 tot 4 personen:
180 gram zwarte rijst (Thaise schap in
de supermarkt)
400 ml kokosmelk (1 blik)
4 eetlepels agave siroop (of een andere

Rijstepap met een tropische twist! De oorsprong van
dit heerlijke gerechtje komt uit Bali, en het wordt
gemaakt met zwarte rijst en kokosmelk. Het is een
heerlijk vullend gerechtje wat echt elk moment van de
dag lekker is; ontbijt, lunch, tussendoortje of dessert.

suiker naar keuze, evt. meer)
1 theelepel vanille extract.
Toppings: vers fruit naar keuze

1. Kook de rijst (in water) volgens de aanwijzingen op
de verpakking (een laagje water en dan 20 minuten
zachtjes koken).
2. Als het goed is is daarna al het water verdampt.
Voeg dan de kokosmelk en de agave siroop toe en
laat het op laag vuur zo’n 20 minuten doorpruttelen
tot de structuur van romige pap ontstaat.
3. Check regelmatig en roer ook goed over de bodem
om te voorkomen dat er wat aankoekt.
4. Voeg als de pap klaar is de vanille toe en serveer
hem warm met vers fruit en kokosrasp.
De pap blijft een paar dagen houdbaar in de
koelkast! Het vocht trekt wel in de rijst dus voeg
wanneer je de pap weer opwarmt een klein
scheutje melk of water toe om hem weer romig te
maken.

Skyr yoghurt ontbijt met
verse passievrucht
Voor 2 personen:
2 scheppen havermout, granola of
muesli naar keuze
225 gram skyr
2 passievruchten

Een frisse yoghurt maar niet te zuur, lekker dik en
romig. Skyr bevat lekker veel eiwitten en weinig vet.
Ik dacht eerst dat Skyr een merk was, maar dat is
dus niet zo. Het is gewoon de stijl/bereidingswijze:
yoghurt in IJslandse stijl!

15 ml suikervrije citroen siroop

1. Verdeel een schepje havermout / granola / muesli
naar keuze over de bodem van 2 kleine glaasjes. ⠀
2. Meng de inhoud van 1 passievrucht door de skyr.
Roer hier de citroen siroop doorheen voor extra
frisheid en om het zoeter te maken. ⠀
3. Schep de inhoud van de tweede passievrucht
bovenop de skyr, en je bent klaar! ⠀

Volg je me ook al op social media?
Daar vind je nog veel meer lekkere
recept inspiratie!

Klik op de icons:

    
www.foodiefeest.nl

