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300-400 kcal 

 

 
 
 
 
 
 
 
Beste BenFitter, 
 
In dit receptenboekje vind je diverse recepten uit het BenFit programma. Deze categorie recepten 
bevat tussen de 300 - 400 calorieën en zijn geschikt voor een weekmenu dat tussen 1500 – 1650 
calorieën zit. Je mag maximaal 2 x per week een ontbijt, lunch of diner vervangen door een recept uit 
dit boekje.  
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Vis met champignons en worteltjes (diner -302 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 150 gram magere vis naar keuze, in stukjes 

• 150 gram worteltjes, in stukjes 

• 100 gram champignons 

• 1 bosuitje, in stukjes 

• 1 kleine ui, gesnipperd 

• 2 eetlepels crème fraîche halfvol 

• 1 eetlepel zonnebloemolie 
 
Bereidingswijze: 
Kook de worteltjes in ongeveer 5 minuten gaar. Verhit de olie in een pan en fruit de ui. Voeg de 
worteltjes en de champignons toe en schep het geheel goed door elkaar. Schep de eetlepels crème 
fraîche erdoor. Verdeel de stukjes vis en het bosuitje over de groenten en doe de deksel op de pan. 
Laat het geheel gaar worden in ongeveer 5 minuten. 
 

*** 

 

Omelet met tomaat (lunch – 330 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 2 eieren 

• 2 vleestomaten 

• 20 gram geraspte kaas, 30+ 

• 1 eetlepel olijfolie 

• kruiden naar keuze 
 
Bereidingswijze: 
Klop de eieren los in een schaaltje. Snijd de tomaten in kleine blokjes en roer ze door het eimengsel 
samen met kruiden naar keuze. Verhit de eetlepel olijfolie in een pan en giet het eimengsel in de pan. 
Laat het geheel stollen tot een omelet.  
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Salade met kip en meloen (lunch/diner – 355 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 125 gram gerookte kipfilet, in reepjes 

• 1/4 galiameloen, in blokjes 

• 75 gram sla naar keuze 

• 1 rode ui, in ringen 

• 2 eetlepels crème fraîche halfvol 

• 1 eetlepel olijfolie 

• 1 eetlepel citroensap 

• Peper 
 
Bereidingswijze: 
Meng de blokjes meloen met de reepjes kipfilet en de uienringen. Meng de crème fraîche met de olie 
en de eetlepel citroensap. Breng het geheel op smaak met wat peper. Meng de dressing met de 
meloen, de kipfilet en de uienringen. Verdeel de sla over het bord en schep het mengsel van kip, 
meloen en ui er overheen.  
 

*** 

Vleespannetje (diner – 400 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram kalkoenfilet, in blokjes 

• 1 eetlepel olijfolie 

• 50 gram magere hamblokjes 

• 100 gram champignons 

• 1 ui, in ringen 

• 1 Paprika 

• Rauwkost naar keuze 

• 2 eetlepels crème fraîche halfvol 

• Peper 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de olijfolie in een pan en fruit de ui hierin. Bak daarna de champignons en de paprika mee. 
Voeg de kalkoen toe aan de groenten en bak deze gaar. Roer de crème fraîche erdoor en verwarm 
het geheel door en door. Voeg naar eigen smaak peper en kruiden toe aan het gerecht en serveer 
het met een lekkere rauwkostsalade naar keuze. 
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Kalfsreepjes met Chinese kool ( diner– 330 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram ongepaneerde kalfsschnitzels, in reepjes 

• 100 gram Chinese kool, in reepjes 

• 1 eetlepel geschaafde amandelen 

• 1/4 theelepel gemberpoeder 

• 2 eetlepels olijfolie  

• 1 theelepels verse tijmblaadjes 

• versgemalen peper & kruiden naar keuze 
 
Bereidingswijze:  
Bestrooi de kalfsreepjes met de gemberpoeder. Verhit de olie in een wok en roerbak de vleesreepjes 
enkele minuten tot ze rondom lichtbruin zijn. Voeg de koolreepjes bij het vlees samen met de tijm, 
kruiden naar keuze en peper, schep het regelmatig om. Rooster intussen de amandelen in een droge 
hete koekenpan lichtbruin. Bestrooi het gerecht hiermee net voor het opdienen.  
 

*** 

 

Roerbakschotel met courgette en zalm (diner – 350 kcal) 
 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram zalmfilet, in blokjes 

• 1 kleine courgette, in dikke plakken 

• 1/2 rode ui, in halve schijven gesneden 

• peterselie (naar eigen smaak) 

• 1 eetlepel olijfolie 

• versgemalen peper 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de olie in de pan en bak de uien in ongeveer 5 minuten lichtbruin en zacht. Voeg de 
courgette toe en roerbak op hoog vuur lichtbruin. Voeg de zalmblokjes en de gehakte kruiden 
(peterselie) en peper toe en bak enkele minuten mee zonder dat de vis uit elkaar valt. 
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Tortilla met garnalen en mango (diner – 412 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 75 gram garnalen, gepeld 

• 1 bloemtortilla 

• 1/2 avocado, in plakken 

• 1/2 mango, in plakken 

• 1 eetlepel crème fraîche halfvol 

• 1 theelepel tomatenketchup 

• Tabasco 

• Rauwkost salade naar keuze 
 
Bereidingswijze:  
Meng de crème fraîche, ketchup en enkele druppels tabasco naar eigen smaak door elkaar in een 
schaaltje. Voeg de garnalen, mango en avocado toe aan het mengsel en schep alles door elkaar. Leg 
de tortilla op een bord en verdeel het mengsel hier overheen. Rol hem op en serveer er een lekkere 
frisse rauwkost salade bij. 
 

*** 

Zalm met sesamzaad (diner – 389 kcal) 

 

Benodigdheden per portie: 

• 100 gram zalmfilet (zonder vel) 

• 1 eetlepel sesamzaad 

• 1 rode paprika, in reepjes 

• 100 g champignons, in plakjes 

• 1 lente-uitje, gesnipperd 

• 1 theelepel sojasaus 

• 1 eetlepel olijfolie 
 
Bereidingswijze: 
Strooi de sesamzaadjes op een bordje en druk de zalm hierin, zodat de zaadjes op de zalm blijven 
kleven. Verhit een halve eetlepel olijfolie in een pan en bak de zalm op een laag vuur ongeveer 3 
minuten aan beide kanten totdat de zalm gaar is. Haal de zalm van het vuur, maar houdt hem wel 
warm. Verhit de rest van de olijfolie in de pan en roerbak de groenten ongeveer 4 minuten. 
Besprenkel de groenten met de sojasaus.  
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Soep met zalm en witte bonen (diner – 385 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram zalmforel 

• 125 gram witte bonen 

• 1 ui, gesnipperd 

• 1/2 courgette 

• 1 tomaat, in blokjes 

• 1/2 citroen 

• 1 stengel bleekselderij, in plakjes 

• 1/2 blokje groentebouillon 

• 1 eetlepel olijfolie 

• gemalen peper 
 
Bereidingswijze: 
Snijd de courgette in de lengte en snijd de lengtes in plakjes. Boen de citroen schoon en rasp de schil. 
Spoel de bonen af en laat ze uitlekken. Snijd de zalm in blokjes. Fruit de ui, courgette, citroenrasp, 
tomaat en bleekselderij ongeveer 5 minuten in de olijfolie. Voeg het bouillonblokje en 200 ml water 
toe en laat de soep ongeveer 15 minuten afgedekt op laag vuur koken. Breng de soep op smaak met  
peper en verwarm als laatste de bonen en blokjes zalmfilet enkele minuten mee in de soep. 
 

*** 

Maaltijdsalade met biefstuk en krieltjes (diner – 410 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 150 gr krieltjes 

• 100 gr biefstukreepjes 

• 200 gr sperziebonen 

• 1 bosuitje, fijngesneden 

• 1 theelepel honing 

• 1 eetlepel olijfolie  

• 1 teentje knoflook 
 
Bereidingswijze: 
Maak de boontjes schoon en kook ze beetgaar. Laat de krieltjes in de magnetron even warm garen. 
Verhit in een wok een eetlepel olie en roerbak hierin op hoog vuur de biefstukreepjes 3-4 minuten. 
Roer de honing en knoflook erdoor, breng op smaak met peper. Schep de aardappels en de 
sperziebonen door het vlees en bestrooi de salade met de bosui.  
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Kalfsschnitzel met mozzarella en spinazie (diner – 305 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 125 gram kalfsschnitzel 

• 1 plakje mozzarella 

• 100 g bladspinazie, vers 

• 1 teentje knoflook 

• 1 eetlepel olijfolie 

• Peper en kruiden naar keuze 

• Tomatensalade naar keuze als bijgerecht 
 
Bereidingswijze: 
Verhit de olijfolie in een pan en fruit de knoflook. Voeg de spinazie toe en roerbak het even op een 
hoog vuur. Zorg dat de schnitzels plat genoeg zijn (anders moeten ze wat platter geslagen worden). 
Leg de spinazie en het plakje mozzarella op de schnitzel en vouw hem dicht. Zet het stukje vlees vast 
met een prikker, zodat hij gevouwen blijft zitten. Bak het vlees in de pan aan beide kanten ongeveer 
4 minuten. Breng op smaak met peper en kruiden naar keuze. Eet hier een lekkere salade van 
bijvoorbeeld tomaat en bosuitjes bij.  
 
Tip: 
Als je geen liefhebber bent van kalfsschnitzel mag deze vervangen worden door een runderschnitzel.  
 

*** 

Runderreepjes met teriyaki (diner – 402 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 125 runderhaas, in reepjes 

• 100 g sperzieboontjes 

• 100 g sugarsnaps 

• 1 stronkje broccoli, in kleine roosjes 

• 1 kleine ui, gesnipperd 

• 1 teentje knoflook 

• 2 eetlepels teriyaki-saus 

• 1 eetlepel olijfolie 

• Peper 
 
Bereidingswijze: 
Kook de boontjes, sugarsnaps en de broccoli beetgaar. Verhit de olijfolie en fruit de ui en de knoflook 
in een wok en roerbak daarna de reepjes vlees. Voeg de groenten toe aan het vlees en roerbak het 
geheel nog ongeveer 3 minuten. Als laatste mag er de teriyaki-saus bij en verwarm het geheel goed 
door. 
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Stoofschotel van kip en abrikoos (diner – 352 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram kipfilet, in blokjes 

• 4 gedroogde abrikozen 

• 1 kleine ui, in ringen 

• 150 ml kippenbouillon 

• 1 eetlepel olijfolie 

• 1 theelepel bloem 

• Paprikapoeder 

• Koriander 

• 150 gram erwten 
 
Bereidingswijze: 
Kook de erwten gaar. Verhit een eetlepel olijfolie in de pan en bak hier de stukjes kipfilet in. Haal de 
stukjes gare kip uit de pan en fruit de ui. Daarna mag de kip er weer bij. Strooi de kruiden en de 
bloem bij de kip en bak het geheel ongeveer 2 minuten. Schenk daarna de bouillon erbij en laat het 
een kwartier sudderen. Als laatste mogen de abrikozen erbij en laat het geheel nog ongeveer 15 
minuten op een klein vuurtje doorgaren. Serveer het gerecht samen met de erwten.  
 

*** 

 

Pistolet met roerei (ontbijt/lunch – 360 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 1 pistoletje volkoren 

• 2 eieren 

• 50 ml magere melk 

• 10 gram halvarine 

• (tuin)kruiden naar keuze 

• Peper  
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de boter in de pan. Klop de eieren los samen met de melk, peper en de overige kruiden. 
Giet het eimengsel in de pan en meng/klop het  door elkaar. 
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*** 

 

Salade met courgette en ham (lunch/diner – 313 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 125 gram gekookte hamblokjes 

• 100 gram courgette, in blokjes 

• 100 gram witlof, in reepjes 

• 100 gram ananas, in stukjes 

• 1 mandarijntje, in stukjes 

• 2 eetlepels kwark 

• 1 theelepel appelazijn 

• Paprikapoeder 

• Peper en kruiden naar keuze 
 
Bereidingswijze: 
Meng alle groente, fruit en hamblokjes door elkaar. Meng in een andere kom de eetlepels kwark, 
paprikapoeder en azijn door elkaar. Schep de saus door de salade en je hebt een heerlijke frisse 
salade. 
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Maaltijdsalade met tonijn en aardappeltjes (lunch/diner – 403 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram aardappels met schil ,in vieren gesneden 

• 150 gram sperziebonen 

• 100 gram tonijn op water 

• 1 theelepel halvanaise 

• 100 gram mais (blik) 

• 1 theelepel citroensap 
 
Bereidingswijze: 
Kook de aardappelen in 15 min. gaar. Kook  de sperziebonen in 5 minuten beetgaar en spoel ze af 
met koud water. Giet de tonijn af en maak het los met een vork. Schep de halvanaise en het 
citroensap erdoorheen en breng de vis op smaak met peper en kruiden naar keuze. Roer de mais en 
de sperziebonen door de warme aardappelen en verdeel de vis erdoorheen.  
 

*** 

Visschotel uit de oven met aardappel (diner – 348 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram kabeljauwfilet 

• 150 gram aardappel, in schijfjes 

• 2 tomaten, in plakjes 

• 1 kleine ui, in ringen 

• 1 theelepel oregano 

• Peper & kruiden naar keuze 

• 1 eetlepel olijfolie 

• Rauwkostsalade naar keuze 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Vet een ovenschaal in met 1 eetlepel olijfolie. Leg hier 
de kabeljauwfilet in. Leg de aardappelschijfjes, uienringen en de plakjes tomaten er omheen. 
Bestrooi het geheel naar smaak met peper, kruiden naar keuze en oregano. Zet de schaal in de oven 
en laat het gerecht in ongeveer een half uur gaar worden. Heerlijk met een gemengde 
rauwkostsalade van komkommer en tomaat. 
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Maaltijdsoep met pesto & groenten (diner – 393 kcal) 

 
Benodigdheden voor 4 personen: 

• 1,5 liter groentebouillon 

• 400 gram soepgroenten, grof 

• 100 gram vermicelli 

• 1/2 potje pesto, groen 

• 1 gesnipperde ui 

• 4 harde broodjes naar keuze 
 
Bereidingswijze: 
Verhit een eetlepel olie in de soeppan en fruit hierin de ui. Giet de groentebouillon erbij samen met 
de soepgroenten en vermicelli. Roer als laatste de pesto erdoorheen. Eet hier een lekker hard 
broodje bij. 
 
Tip: 
Dit recept is voor 4 personen. Als de soep is afgekoeld kun je hem ook makkelijk invriezen.  
 

*** 

 

Tosti met rookvlees en banaan (ontbijt/lunch – 347 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 2 volkoren boterhammen 

• 1 plakje kaas, 30+ 

• 2 plakjes rookvlees 

• 1/2 banaan 

• 1 eetlepel kerriesaus 

• 10 gr halvarine, dieet 
 
Bereidingswijze: 
Besmeer de boterhammen met de halvarine. Leg het plakje kaas aan de niet besmeerde kant van de 
boterham. Bestrijk de kaas met de kerriesaus en verdeel het rookvlees en de banaan eroverheen. Leg 
de andere boterham er bovenop, ook met de besmeerde kant naar buiten. Bak de tosti in enkele 
minuten goudbruin in een tosti-ijzer of in de pan. 
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Vispotje met aardappel (diner – 364 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram visfilet 

• 200 gram aardappelen 

• 200 gram broccoli 

• 1 kleine ui 

• 1 paprika 

• 1 eetlepel tomatenpuree 

• 1 ½ dl groentebouillon 

• Italiaanse keukenkruiden 
 
Bereidingswijze: 
Maak de ui en de paprika schoon en snijd ze in stukjes. Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes. 
Kook ondertussen de broccoli beetgaar. Fruit de ui in een eetlepel olijfolie. Voeg de paprika, de 
aardappelblokjes, de tomatenpuree, de kruiden en de groentebouillon toe en stoof dit met een 
deksel op de pan in 12 minuten gaar. Snijd de vis in blokjes en bestrooi ze met peper en kruiden naar 
smaak. Voeg de laatste 5 minuten de vis toe en laat dit mee gaar worden. Serveer het stoofpotje met 
de broccoli en eventueel een lekkere rauwkostsalade.  
 

*** 

 

Wintersalade met hamblokjes (lunch/diner – 401 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 g magere hamblokjes 

• 1/4 geschilde knolselderij, in blokjes  

• 1/2 rode ui, gesnipperd  

• 15 gram gepelde walnoten, grof gehakt  

• 1 eetlepel honing-mosterddressing 

• 1 schaaltje sla (bij voorkeur rucola) 

• 1 snee volkorenbrood 
 
Bereidingswijze: 
Kook de knolselderij in weinig water in ± 12 min. beetgaar en spoel daarna onder koud water af.  
Meng de blokjes met de ui, de noten en de hamblokjes. Schep de dressing erdoor en breng de salade 
op smaak met peper. Verdeel de sla over het bord en verdeel het mengsel eroverheen. Heerlijk met 
een stokbroodje en halvarine.  
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Chinese kalkoen met ananas (diner – 343 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram kalkoenfilet, in stukjes 

• 75 gram ananasstukjes, op eigen sap 

• 1 wortel, in kleine stukjes 

• 2 lente-uitjes, in stukken gesneden 

• 1 eetlepel sojasaus 

• 1 eetlepel tomatenpuree 

• 1 eetlepel olijfolie 

• citroensap 

• Knoflook 

• 1 theelepel maïzena 

• Salade naar keuze 
 
Bereidingswijze: 
Laat de stukjes ananas uitlekken en vang het sap op. Fruit de vers geperste knoflook in de pan en 
voeg de stukjes kalkoenfilet toe. Verwarm de kalkoen in ongeveer 10 minuten gaar. Voeg de stukjes 
ananas en wortel toe en verwarm het geheel ongeveer 5 minuten door. Meng de maïzena met een 
eetlepel citroensap, tomatenpuree, sojasaus en het ananassap. Schenk het mengsel in de pan bij de 
kalkoenfilet. Als laatste mogen de bosuitjes erbij verwarmd worden. Heerlijk met een frisse salade.  
 

*** 

 

Salade met scampi en pijnboompitten (lunch/diner – 394 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 8 scampi's, gepeld 

• 1/2 appel, in stukjes 

• Sla, naar keuze 

• 1 eetlepel pijnboompitjes 

• Kerstomaatjes naar smaak 

• 2 eetlepels dressing naar keuze 

• 1 eetlepel olijfolie 
 
Bereidingswijze: 
Verhit de olijfolie in de pan en bak de scampi's en de stukjes appel. Verdeel de sla over een bord 
samen met de dressing. Verdeel de stukjes appel en de scampi's over de salade. Strooi de 
pijnboompitjes eroverheen en garneer het met de tomaatjes.  
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Paprika-kaassoep met croutons (lunch – 369 kcal) 

 
Benodigdheden voor 4 personen:  

• 1 ui, gesnipperd  

• 3 rode paprika's, in stukjes  

• 200 gram smeerkaas 20+  

• 75 gram croutons  

• 2 theelepels paprikapoeder  

• 1 bouillonblokje, kruiden  

• 3 eetlepels olijfolie  

• 4 sneetjes volkorenbrood 
  
Bereidingswijze: 
Verhit de olie in een soeppan. Bak de stukjes paprika en de ui hierin. Voeg 3 dl water, 1 
bouillonblokje, 2 theelepels paprikapoeder en de 200 gram smeerkaas toe. Laat het geheel ongeveer 
12 minuten zachtjes koken. Doe het geheel in een keukenmachine en pureer de soep. Breng het op 
smaak met peper. Laat de soep door een zeef lopen en verwarm het daarna nog ongeveer 2 
minuten. Voeg als laatste de croutons toe om deze lekker knapperig te houden. Lekker met een 
sneetje geroosterd brood. 
 

*** 

 

Stamppot met boerenkool en kip (diner – 369 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 200 gram aardappelen 

• 200 gram boerenkool 

• 75 gram gerookte kipfilet 

• 20 ml magere melk 

• Peterselie & peper 
 
Bereidingswijze: 
Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Snijd de boerenkool klein en de kipfilet in blokjes. Kook 
de aardappelen samen met de boerenkool in ongeveer 20 minuten gaar in water. Giet de groenten af 
en stamp de aardappelen en boerenkool door elkaar. Voeg tijdens het stampen langzaam de magere 
melk toe. Als laatste gaan de blokjes kipfilet erdoor en warm deze mee. Breng het geheel op smaak 
met peterselie & peper.  
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Witlof met ham en kaas (diner – 370 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 3 stronken witlof 

• 3 plakken achterham 

• 3 plakken kaas, 30+ 

• 1 eetlepel olijfolie 

• Rauwkost naar keuze 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Verwijder de bittere punten van de witlof (onderkant 
van de stronk). Kook de stronken witlof in een beetje water in ongeveer 20 minuten gaar. Laat 
daarna de witlof goed uitlekken. Wikkel eerst een plakje ham om elk stronkje heen en daarna de 
kaas. Leg ze in een ingevette ovenschaal en zet deze in de oven voor ongeveer 5 minuten, totdat de 
kaas gesmolten is. Heerlijk met een rauwkostsalade.  
 

*** 

Maaltijdsoep met kip en ham (diner – 302 kcal) 

 
Benodigdheden voor 4 personen: 

• 1 zakje droge mix voor kippensoep 

• 100 gram kipfilet, in stukjes 

• 200 gram peultjes 

• 1 teentje knoflook 

• 75 gram roerbak mie 

• 100 gram achterham, in reepjes 

• 4 harde volkoren broodjes 
 
Bereidingswijze: 
Verhit een eetlepel olie in een soeppan en fruit hierin een teentje knoflook met de stukjes kipfilet. 
Als de kip gaar is bak je de peultjes en de hamreepjes 5 minuten mee. Voeg 1,5 liter water toe samen 
met het zakje soep. Breng het aan de kook. Voeg als laatste de roerbakmie toe en laat het geheel 8 
minuten zachtjes doorkoken. Eet er een lekker hard broodje bij. 
 
Tip: 
Deze soep is bedoeld voor 4 personen. Maar is afgekoeld ook prima om in te vriezen. 
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300-400 kcal 

 

Goulashschotel (diner – 397 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 125 gram krieltjes (evt. in de schil)  

• 100 gram runderreepjes  

• 1 ui (in ringen gesneden)  

• 1 rode paprika (in reepjes gesneden)  

• 1 grote tomaat (in stukken gesneden)  

• paprikapoeder  

• 1 eetlepel olijfolie 
  
Bereidingswijze: 
Kook de krieltjes gaar. Verhit een eetlepel olijfolie in een wok en bak de reepjes. Haal de reepjes uit 
de pan en fruit de ui hierin. Na 5 minuten voeg je de tomaat en paprika toe. Voeg de reepjes aan het 
groentemengsel toe en breng de goulash op smaak met paprikapoeder, peper en kruiden naar keuze. 
 

*** 

 

Groentepotje met gehaktballetjes (diner – 375 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 100 g rundergehakt  

• 100 g koolraap  

• 1 kleine winterwortel  

• 1 kleine prei  

• 1 vleestomaat  

• 1 theelepel ketjap  

• 1 theelepel paneermeel  

• Een snufje Provençaalse kruiden  

• 1 eetlepel olijfolie  

• Peper & kruiden naar keuze  
 
Bereidingswijze:  
Maak alle groenten schoon en snijd alles klein. Verhit de eetlepel olijfolie in de pan en fruit hier de 
prei in. Voeg daarna de rest van de groente toe samen met een scheutje water. Naar eigen smaak 
kruiden en toevoegen. Laat het geheel ongeveer 10 minuten stoven. Maak ondertussen de 
gehaktballetjes. Meng peper, kruiden, ketjap en het paneermeel door het gehakt en maak er kleine 
balletjes van. Schep de balletjes bij de groenten in de pan en laat het nog ongeveer 10 minuten mee 
garen.  
 

 


