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Meer dan 500 kcal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Benfitter, 
 
In dit receptenboekje vind je diverse recepten uit het BenFit programma. Deze categorie recepten 
bevat meer dan 500 calorieën per recept en is geschikt voor een weekmenu dat meer dan 1800 
calorieën per dag heeft. Je mag maximaal 2 x per week een ontbijt, lunch of diner vervangen door 
een recept uit dit document.  
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Pasta met spinazie en mozzarella (diner – 662 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 90 gram volkoren pasta naar keuze  

• 60 gram mozzarella 

• 200 gram spinazie, vers  

• 20 gram geraspte 30+ kaas  

• 20 ml light room  

• 10 kerstomaatjes  

• 1 teentje knoflook  

• Peper   

• Rauwkostsalade naar keuze 
  
Bereidingswijze: 
Snijd als voorbereiding de mozzarella en de tomaatjes in stukjes. Meng ze met de room en pers er de 
knoflook doorheen. Kook de pasta gaar volgens de bereidingswijze op de verpakking. Laat het 
uitlekken en houd de pasta warm. Kook ondertussen de spinazie gaar in ongeveer 5 minuten. Laat 
het uitlekken en meng het door de pasta. Voeg de saus door de pasta en breng het op smaak met 
peper. Strooi als laatste de kaas eroverheen. Serveer het met een lekkere rauwkostsalade.   
 

*** 

 

Broodje warm vlees (lunch – 523 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 1 Italiaanse bol (of hard broodje naar keuze)  

• 100 gram runder-, kip- of biefstukreepjes  

• 100 gram champignons  

• 50 ml crème fraîche (halfvol)  

• 1 eetlepel honing  

• gemengde sla  

• Kruiden naar keuze  
  
Bereidingswijze: 
Kruid de reepjes met de kruiden en peper. Verhit een eetlepel olijfolie in de pan en bak de reepjes. 
Snijd de champignons in stukjes en bak deze mee met het vlees. Voeg de crème fraîche en de honing 
toe en verwarm dit mee. Snijd het broodje open en verdeel de onderste helft met wat sla en verdeel 
het vleesmengsel op het broodje. Heerlijk met een rauwkostsalade.  
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Boerenomelet met brood (lunch – 551 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 75 gram magere hamblokjes  

• 100 gram roerbakgroenten  

• 2 eieren  

• 1 eetlepel kookroom  

• Bieslook  

• 1 eetlepel bak en braad vloeibaar  

• 2 sneetjes bruin brood  
  
Bereidingswijze: 
Verhit de boter in een koekenpan. Bak de groenten en de hamblokjes in ca 5 minuten. Klop in een 
kom de eieren met de room. Knip een paar sprietjes bieslook fijn en doe dit bij het mengsel in de 
kom. Breng het op smaak met peper en kruiden naar keuze. Giet het eimengsel bij de groenten en 
ham in de pan en laat het ei in ca 15 minuten stollen op een matig vuur. Rooster de 2 sneetjes brood 
en maak er nog een lekkere salade bij met verschillende soorten rauwkost.   
 

*** 

Chinese kalkoen met ananas en rijst (diner – 525 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  

• 60 gram zilvervliesrijst  
  
Bereidingswijze: 
Kook de rijst volgens de bereidingswijze op de verpakking. Laat de stukjes ananas uitlekken en vang 
het sap op. Fruit de geperste knoflook in de pan en voeg de stukjes kalkoenfilet toe. Bak 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.   
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Tilapiafilet met groene groenten (diner – 576 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 50 gram sperziebonen  

• 50 gram sugarsnaps of peultjes  

• 100 gram broccoli  

• 1 lente- of bosuitje  

• 5 groene olijven, zonder pit  

• 120 gram tilapiafilet  

• 1 eetlepel olijfolie traditioneel  

• Halve eetlepel balsamico azijn  

• Peper  

• 1 eetlepel Italiaanse kruiden  

• 1 teentje knoflook  

• 70 gram zilvervliesrijst  
  
Bereidingswijze: 
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Haal de sperziebonen en sugarsnaps af. 
Verdeel de broccoli in kleine roosjes. Kook de groenten in 4 minuten in water beetgaar, giet ze af en 
spoel er koud water over. Snijd het uitje in schuine stukken van 3 cm. Snijd de olijven in stukjes. Snijd 
de tilapiafilet in brede repen. 
Verhit de olijfolie in de wok, bak de knoflook 1 minuut, schep de tilapiafilet erdoor en roerbak dit 3 
minuten op een hoge stand. Schep de groenten erdoor met de ui, olijven, balsamicoazijn, peper en 
Italiaanse kruiden. Verwarm 2 tot 3 minuten op halve stand.  
  
Tip:  
Tilapia wordt wereldwijd geteeld maar vaak ontbreekt goede en duurzame regelgeving. Tilapia wordt 
ook in Nederland en België gekweekt. Er zijn voormalige varkensboeren die een gat zien in deze tak 
van sport. Tilapia uit Nederland en België is duurder dan die van ver weg, maar deze is wel 
milieuvriendelijk gekweekt. Meer informatie op www.goedevis.nl.  
 

*** 

PILAV MET KIP EN ROZIJNEN (DINER – 569 KCAL) 
 
Benodigdheden per portie:  

• 1 eetlepel olijfolie  

• Halve ui  

• 200 gram winterpeen  

• 1 theelepel komijn, gemalen  

• 75 gram zilvervliesrijst  

• 1 eetlepel rozijnen  

• 125 ml kippenbouillon  

• 80 gram gerookte kipfilet
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•   
  
 
 
 
 
 
Bereidingswijze: 
Verhit de olie in een hapjespan en bak hierin de ui en wortel 3 minuten. Voeg de rijst en de rozijnen 
toe en bak deze 2 minuten mee. Schenk de hete bouillon in de pan en breng dit al roerende aan de 
kook. Kook de rijst gedurende ongeveer 16 minuten op matig vuur. Roer regelmatig door. Voeg de 
kip toe en warm deze nog 1 minuut mee. Breng op smaak met peper.  
 
Tip:  
Pilav is een gerecht dat bestaat uit een graansoort, meestal rijst, die eerst wordt gefruit in olie en 
vervolgens onder toevoegen van bouillon gaar wordt gesmoord. 
 

Spruitjesstamppot met tartaar (diner – 535 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 250 gram aardappelen  

• 200 gram spruitjes  

• 1 kleine ui, gesnipperd  

• 1 tartaartje  

• 1 eetlepel bak en braad vloeibaar  

• Juspoeder, voor de liefhebbers  
 
Bereidingswijze: 
Schil en was de aardappels en snijd ze in kleine blokjes. Kook de aardappelen in ongeveer 20 minuten 
gaar. Maak ondertussen de spruitjes schoon en voeg deze de laatste 10 minuten toe aan de 
aardappelen. Verhit een eetlepel olijfolie in een pan en fruit de gesnipperde ui hierin. Bak hier het 
tartaartje in tot het helemaal gaar is. Giet de aardappelen af en vang het kookvocht op. Stamp het 
geheel door elkaar tot er een lekkere stamp onstaat. Maak hem wat smeuïger door er wat kookvocht 
aan toe te voegen. Breng het geheel op smaak met peper en kruiden naar keuze. Voor de liefhebber: 
maak wat juspoeder aan met water en voeg dit toe aan het vlees.   
 

*** 

Macaroni met ham en paprikasaus (diner –507 kcal) 

 
Benodigdheden voor 4 personen:  

• 2 eetlepels olijfolie traditioneel  

• 300 gram macaroni, ongekookt  

• 300 gram magere hamblokjes  

• 100 gram geraspte 30+ kaas  

• 2 dl groentebouillon  

• 1 ui  

• 4 paprika's  

• peper,  paprikapoeder en kruiden naar keuze  
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Bereidingswijze: 
Kook de macaroni volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Maak de ui en de paprika's 
schoon en snijd ze in blokjes. Verhit 2 el olijfolie in de pan en fruit de ui en de paprika's met peper, 
paprikapoeder en kruiden naar keuze (bv. peterselie, oregano en rozemarijn). Voeg de bouillon toe 
en smoor de groente in 10 minuten gaar. Pureer de groente in een blender. Warm de saus weer door 
en voeg als laatste de magere hamblokjes toe. Bestrooi het met de kaas.  
 
Tip: Dit recept is voor 4 personen, maar het gerecht is heel geschikt om in te vriezen.  
 

Kipfilet met paksoi en feta (diner – 518 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 125 gram kipfilet, in blokjes  

• 100 gram fetakaas  

• 200 gram paksoi, in repen  

• 1 rode paprika  

• 1 eetlepel olijfolie  

• Rauwkostsalade naar keuze 
  
Bereidingswijze: 
Laat de fetakaas goed uitlekken. Verwarm een eetlepel olijfolie in een pan en roerbak de kip 
goudbruin. Voeg de groenten toe en roerbak het geheel ongeveer 10 minuten. Schep de fetakaas als 
laatste over het gerecht en serveer het met de rauwkostsalade naar keuze.  
 

*** 

 

Pannenkoek met shoarma (diner – 540 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 2 pannenkoeken kant en klaar (of zelfgemaakt)  

• 75 gram rundergehakt  

• 1 kleine ui, gesnipperd  

• 100 gram fijne soepgroenten  

• 1 eetlepel ketjap manis  

• Shoarmakruiden  

• 1 eetlepel olijfolie  
  
Bereidingswijze: 
Verhit een eetlepel olijfolie in de pan en fruit de ui hierin. Rul het gehakt in de pan en voeg er een 
eetlepel ketjap, shoarmakruiden en naar smaak peper aan toe. Als laatste mogen de soepgroenten 
worden toegevoegd en laat het geheel goed gaar worden. Verwarm de pannenkoek volgens de 
verpakking of bak hem in de pan. Schep de vulling op de helft van een pannenkoek en klap hem 
dubbel.  
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Bloemkool op mediterrane wijze (diner – 542 kcal) 
 
Benodigdheden voor 1 persoon:  

• 150 gram bloemkool  

• 1 tomaat  

• 2 eetlepels olijfolie  

• Knoflook, 0,5 teentje  

• 200 gram aardappelen  

• 25 gram olijven  

• Ui, in halve ringen  

• 125 gram schelvis  

• 1 eetlepel peterselie, grof gesneden  

• 1 theelepel sap van een citroen  
  
Bereidingswijze: 
Schil de aardappelen en kook deze in ruim water gaar. Kook ondertussen ook de bloemkool, in 
roosjes gesneden. Giet de bloemkool af en bewaar in de pan. Ontvel de tomaten, verwijder de pitjes 
en snijd het vruchtvlees in stukken. Laat de ui, de fijngehakte knoflook en tomaten in een eetlepel 
olijfolie tot een saus inkoken. Bak de vis in een koekenpan met een eetlepel olijfolie gaar. Druppel 
het citroensap eroverheen. Voeg peper toe aan de saus. Schep er tot slot de peterselie en olijven 
over. Schep de aardappelen, vis en bloemkool op een bord en verdeel de tomatensaus over de 
bloemkool.  
 

*** 

 

Rode kool risotto met garnalen (diner – 537 kcal) 

 
Benodigdheden voor 2 personen:   

• 150 gram roze garnalen  

• 200 gram risottorijst  

• 150 gram rode kool  

• 1 grote uit, gesnipperd  

• ½ liter visbouillon  

• 1 eetlepel dille  

• 2 eetlepels bak en braad vloeibaar  

• Peper en kruiden naar keuze  
  
Bereidingswijze: 
Verhit 1 eetlepel bak en braad vloeibaar in een pan met een dikke bodem en fruit de gesnipperde ui 
hierin. Voeg de rode kool toe en bak dit ongeveer 5 minuten. Doe de risottorijst erbij en bak het 
totdat de korrels glanzen en er glazig uitzien. Voeg de bouillon toe en breng alles aan de kook. Zet 
het vuur laag en kook de risotto ongeveer 20 minuten. Roer er regelmatig doorheen. Neem de pan 
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van het vuur en schep de garnalen en de andere eetlepel boter door de risotto heen. Breng het op 
smaak met de dille, peper en kruiden naar keuze. Smakelijk eten! 
 

Bonensalade (lunch – 535 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 75 gram schoongemaakte sperziebonen  

• Blaadjes van een takje munt  

• 1 eetlepel olijfolie extra vierge  

• 100 gram sla  

• Sap van een kwart citroen  

• 100 gram witte bonen, uit pot/blik,uitgelekt  

• 75 gram gehalveerde cherrytomaten  

• 50 gram feta, in blokjes  

• 2 volkoren boterhammen  
  
Bereidingswijze: 
Kook de sperziebonen beetgaar in een pan met ruim water. Giet de bonen af en laat ze goed 
uitlekken. Scheur de muntblaadjes en schep ze door de sla. Klop een dressing van het citroensap, de 
olie en peper. Verdeel de sperziebonen, de witte bonen, de tomaat en de feta over de sla. Schenk de 
dressing over de salade. Rooster de boterhammen.  
 

*** 

Macaroni met verse zalm (diner – 702 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 75 gram volkoren macaroni, ongekookt  

• 75 gram verse zalm  

• 1 bosuitje  

• 1 klein blikje gepelde tomaten  

• 1 theelepel rozemarijn  

• 1 eetlepel olijfolie  

• Peper & kruiden naar keuze  

• 2 sneetjes brood, geroosterd  
  
Bereidingswijze: 
Kook de macaroni volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Snijd de bosui in dunne ringetjes. 
Verhit een eetlepel olijfolie in een koekenpan met antiaanbaklaag en bak de zalmfilet zachtjes in 
ongeveer 5 minuten aan beide kanten bruin en van binnen net gaar. Strooi er peper naar eigen 
smaak over en leg de filet tijdelijk op een bord. Verhit weer 1 eetlepel olijfolie in dezelfde koekenpan 
en fruit de bosui met rozemarijn ongeveer 2 minuten. Schep de tomaatblokjes erdoor en laat het 
geheel op matig hoog vuur ongeveer 5 minuten sudderen tot een het een saus wordt. Verdeel de 
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zalm met een vork in stukjes. Giet de macaroni af en schep de tomatensaus en stukjes zalm erdoor. 
Voeg kruiden naar keuze en peper naar smaak toe. Heerlijk met een sneetje geroosterd brood.  
 

Zalm en garnalen met champignons, broccoli en tomaat (diner – 502 kcal) 

 
Benodigdheden voor 2 personen:  

• 2 zalmmoten à 125 gram  

• 100 gram jumbogarnalen  

• 250 gram champignons  

• 1 stronk broccoli  

• 1 grote ui  

• 1 eidooier  

• 2 tomaten  

• 150 ml sojaroom  

• 1 eetlepel bieslook en peterselie  

• 2 theelepels citroensap  

• 2 eetlepels olijfolie  

• Peper   
  
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Vet een ovenschaal in met een klein beetje olijfolie. 
Snijd de tomaten in stukjes en leg deze op de bodem van de ovenschaal. Leg hierna de garnalen en 
de zalm erop. Klop de room los samen met de kruiden, specerijen en de eidooier. Giet het mengsel 
vervolgens over de vis in de ovenschaal. Zet de schaal in de oven en bak het geheel in ongeveer 30 
minuten gaar. Snipper de ui en bak deze in een eetlepel olijfolie glazig. Voeg daarna de champignons 
toe en bak alles gaar. Intussen maak je de broccoli schoon en snijd deze in roosjes. Doe de broccoli in 
een pannetje met een klein beetje water en laat het ongeveer 10 minuten koken. Roer daarna de 
broccoli door de champignons en de ui. Eet smakelijk!  
 

*** 

 

Nasi met hamblokjes (diner – 652 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 100 gram witte rijst  

• 1 zakje mix voor Nasi Goreng  

• 200 gram nasi/bamigroenten  

• 100 gram magere hamblokjes  

• 1 eetlepel olijfolie  

• kruiden naar keuze  
  
Bereidingswijze: 
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Kook de rijst gaar. Wel 1/4 van het zakje kruidenmix volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
Verhit de olie in een wok en wok de groenten samen met de kruidenmix beetgaar. Schep daarna de 
rijst samen met de hamblokjes erdoorheen. Schep alles regelmatig om totdat de nasi warm is.  

Roerbakschotel met kip (diner – 496 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 150 gram kipfiletblokjes  

• 200 gram roerbakgroenten  

• 3 ananasschijven, in stukjes  

• 2 eetlepels chilisaus  

• 1 eetlepel olijfolie  

• Rauwkostsalade naar keuze 
  
Bereidingswijze: 
Verhit de olijfolie in de pan en roerbak de kip goudbruin. Voeg de groenten, ananas en de chilisaus 
toe en verwarm het geheel in ongeveer 10 minuten. Heerlijk met een rauwkostsalade.   
 

*** 

 

Rijst met prei en kalkoen (diner – 525 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 100 gram kalkoenfilet, in reepjes  

• 75 gram rijst  

• 200 gram prei  

• Ketjap manis  

• 1 eetlepel olijfolie  

• Kruiden naar keuze  
  
Bereidingswijze: 
Kook de rijst volgens de bereidingswijze op de verpakking. Verhit een eetlepel olijfolie in een wok en 
roerbak de kalkoen al omscheppend bruin. Voeg de in ringen gesneden prei toe en bak die totdat hij 
beetgaar is. Schep 1 eetlepel ketjap door het mengsel en voeg als laatste de gekookte rijst toe. 
Heerlijk met een zelf gemaakte rauwkostsalade.  
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Rijstnoedels met roerbakgroenten (diner – 611 kcal) 
 
Benodigdheden per portie:  

• 75 gram noedels  

• 1/2 paprika, in stukken  

• 50 gram broccoliroosjes  

• 50 gram peultjes, gehalveerd  

• 100 gram maiskolfjes  

• 1 kleine ui, in ringen  

• 1 teentje knoflook, geperst  

• 1 theelepel maïzena  

• 1 theelepel water  

• 10 ml sojasaus  

• 20 ml chilisaus  

• 1 eetlepel olijfolie  
  
Bereidingswijze: 
Bereid de noedels volgens de bereidingswijze op de verpakking. Verhit de olie in de pan en roerbak 
de ui en knoflook hierin. Voeg de sauzen toe en breng het geheel aan de kook. Meng de maïzena met 
de eetlepel water en voeg het bij het mengsel. Roer het geheel zodat de saus indikt. Voeg daarna de 
broccoli, paprika, peultjes en mais toe en roerbak het geheel totdat de groenten beetgaar zijn. 
Serveer de groenten met de noedels.   
 

*** 

 

Hartige pannenkoek met ham (lunch – 670 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 2 pannenkoeken, kant en klaar (naturel)  

• 200 gram champignon-roerbakmix  

• 150 gram magere hamblokjes  

• 125 gram champignonragout  

• 1 eetlepel olijfolie  
  
Bereidingswijze: 
Verhit de olijfolie in een pan en roerbak de champignonmix ongeveer 5 minuten. Voeg daarna de 
hamblokjes en de ragout toe en verwarm het geheel goed door. Verwarm ondertussen de 
pannenkoeken volgens de bereidingswijze op de verpakking. Verdeel het mengsel over de 
pannenkoeken en vouw ze dubbel. Smakelijk eten!  
  



 

13 v2 02-19 
 

Meer dan 500 kcal 

Kip met citroen (diner – 570 kcal) 
 
Benodigdheden voor 4 personen: 

• 2 teentjes knoflook  

• 1 citroen  

• 4 kippenbouten  

• versgemalen peper  

• 50 gram bak- en braadvet  

• 4 el honing  

• 3 takjes tijm  

• 600 gram groente naar keuze  

• Extra benodigheden: braadpan

  
Bereidingswijze: 
Plet de knoflook. Boen de citroen schoon en snijd deze in dikke plakken. Halveer de kippenbouten en 
kruid ze met peper en kruiden naar keuze. Verhit de boter in de braadpan en voeg de knoflook, 
honing en tijm toe. Braad de stukken kip hierin in ca. 5 minuten rondom bruin. Voeg de plakken 
citroen toe en laat het gerecht op zacht vuur in ca. 45 minuten afgedekt gaar stoven. Draai de kip 
tussentijds om. Neem de kip uit de pan. Laat de saus al roerend ca. 5 minuten onafgedekt inkoken 
tot een licht stroperige saus. Eet hier de groente bij die je zelf lekker vindt.  
  
Extra: 
Bereiding ca. 1 uur  
 

*** 

 

Pesto pasta met tomaat en broccoli (diner – 675 kcal) 
 
Benodigdheden per portie:  

• 60 gram ongekookte pasta naar keuze 

• 50 gram peultjes  

• 50 gram erwten, ingevroren  

• 100 gram broccoliroosjes  

• 100 gram kerstomaatjes  

• 1 eetlepel pesto  

• 1 eetlepel olijfolie  

• Kruiden naar keuze & peper  

• 1 bruin pistolet broodje  

• 10 gram halvarine
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Meer dan 500 kcal 

Bereidingswijze: 
Kook de pasta volgens de bereidingwijze op de verpakking. Snijd de groenten in stukken. Verhit een 
eetlepel olijfolie in de wok, voeg daarna 3 eetlepels water aan de olie toe en roerbak de groenten in 
ongeveer 3 minuten. Voeg als laatste de pasta en de pesto toe en warm het geheel goed door. Eet er 
een lekker bruin stokbroodje met boter bij.   
 

Spaghetti met kip en groenten (diner – 621 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 100 gram kipfilet, in blokjes  

• 100 gram spaghetti  

• 1 kleine aubergine  

• 1 kleine ui  

• 100 gram champignons  

• 1 klein pakje gezeefde tomaten/tomatenblokjes  

• 1 eetlepel olijfolie  

• Basilicum en peper  
 
Bereidingswijze: 
Kook de spaghetti volgens de bereidingswijze op de verpakking. Verhit een eetlepel olijfolie in een 
pan en fruit de ui hierin. Voeg de kip toe en bak deze +/- 5 min mee. Voeg de in stukjes gesneden 
aubergine en champignons toe en roerbak het geheel nog 5 min. Voeg de tomatenblokjes, peper en 
basilicum naar smaak toe aan het vocht en laat het gerecht ongeveer 10 min. zachtjes stoven. Strooi 
als laatste nog wat basilicum over de saus.   
 

*** 

 

Gehaktschotel met spitskool (diner – 567 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 200 gram vastkokende aardappelen  

• 200 gram spitskool  

• 1 eetlepel olijfolie  

• Een halve ui  

• 100 gram rundergehakt  

• 1 theelepel kerriepoeder  

• 1 eetlepel abrikozenjam  
  
Bereidingswijze: 
Schil de aardappelen, snijd ze in stukken en kook ze in water met kruiden naar keuze gaar. Verhit de 
olijfolie in een hapjespan. Fruit de halve ui. Voeg het gehakt toe en bak het rul. Bestrooi met 
kerriepoeder en bak dit 1 minuut mee. Voeg de spitskool in een of twee porties toe en bak al 
omscheppend in 5 minuten gaar. Schep de abrikozenjam erdoor en breng op smaak met peper. 
Schep het gehaktschoteltje op een bord met de aardappelen ernaast.  
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Meer dan 500 kcal 

 

Bonenschotel (diner – 482 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 100 gram rundergehakt  

• 200 gram Mexicaanse bonenschotel (potje)  

• 1 kleine ui, gesnipperd  

• 25 gram 30+ kaas, geraspt  

• 1 eetlepel olijfolie  

• 100 gram sla of rauwkost naar keuze  
  
Bereidingswijze: 
Verhit de olijfolie in een pan en rul het gehakt bruin. Voeg de gesnipperde ui toe en schep het geheel 
goed door elkaar. Voeg de bonenschotel bij het gehakt en breng het geheel aan de kook. Laat het op 
een laag vuurtje ongeveer 5 minuten koken. Schep de bonenschotel op het bord en strooi er als 
laatste de geraspte kaas overheen. Serveer het met een rauwkostsalade naar keuze.  
 

*** 

 

kip-kerrie met rijst en rozijnen (diner – 592 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 100 gram kipfilet  

• 70 gram zilvervliesrijst  

• 1,5 eetlepel olijfolie  

• 1 groene paprika  

• 50 gram fijngehakte bleekselderij  

• 1 theelepel kerrie  

• 1 tomaat, in stukjes gesneden  

• 25 gram rozijnen  

• 1 theelepel peterselie  
  
Bereidingswijze: 
Snijd de kipfilet in stukjes en bak deze in een braadpan in de olie mooi bruin. Haal ze daarna uit de 
pan. Voeg ui, paprika, selderij en kerrie aan de olie toe en laat alles ongeveer 5 minuten fruiten. Roer 
regelmatig door. Voeg de tomaat toe. Meng de rozijnen door de rijst. Leg de stukjes kip terug in de 
pan en voeg er de rijst met rozijnen aan toe. Laat het mengsel goed warm worden en stoof het nog 
een paar minuten totdat de kip gaar is. Bestrooi het geheel met de peterselie.  
  



 

16 v2 02-19 
 

Meer dan 500 kcal 

 

Rodekoolstamppot met kabeljauw (diner – 621 kcal) 

 
Benodigdheden voor 4 personen: 

• 1 kg aardappelen, kruimig 

• 600 gram kabeljauw, in 4 stukken 

• 1/2 rode kool, in reepjes 

• 1 rode ui, fijngesneden 

• 1 groene appel, in blokjes 

• 1 eetlepel honing 

• 1 eetlepel rodewijnazijn 

• 100 ml melk 

• 2 el bloem 

• 75 g bak en braad vloeibaar 

• 2 eetlepel olie 
 
Bereidingswijze: 
Schil de aardappelen, snijd ze in kleine stukken en kook ze in ongeveer 20 minuten gaar. Verhit 
ondertussen de olie in een koekenpan en bak de ui samen met de rode kool en de honing ongeveer 
10 minuten op hoog vuur, tot de kool beetgaar is. Schep het mengsel geregeld om. Voeg de azijn toe. 
Verhit in een andere pan 40 g bak en braad vloeibaar. Bestuif de vis met bloem en bak deze in 
ongeveer 6 minuten gaar. Keer halverwege. Giet de aardappelen af en vang wat kookvocht op. 
Stamp ze met de rest van de bak en braad vloeibaar en de melk tot een puree. Schep de kool en de 
appel erdoor en voeg eventueel wat kookvocht toe. Breng op smaak met peper. Serveer de stamppot 
samen met de kabeljauw.  
 
Tip: 
Je kunt de stamppot invriezen, maar de vis bak je vlak voor het serveren. 

*** 

 

Gehaktschotel met groenten en kaas (diner – 538 kcal) 

 
Benodigdheden per portie:  

• 125 g rundergehakt  

• 1 kleine courgette, in stukjes  

• 1 kleine ui, gesnipperd  

• 2 tomaten, ontveld in blokjes  

• 1 eetlepel pesto  

• 30 g 20+ kaas, geraspt  

• 1 eetlepel olijfolie  

• Peper & kruiden naar keuze  
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Meer dan 500 kcal 

Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Rul het gehakt totdat het half gaar is. Voeg de ui en de 
courgette toe en roerbak alles goed door elkaar. Roer de pesto erdoor en naar eigen smaak peper en 
kruiden naar keuze. Schep het mengsel in een ovenschaal. Roer de tomatenblokjes en de eetlepel 
olijfolie erdoor en bestrooi het met de geraspte kaas. Zet de schaal ongeveer 30 minuten in de 
voorverwarmde oven.   
 

Stamppotje met appel en witlof (diner – 839 kcal) 
 
Benodigdheden per portie:  

• 200 gram aardappelpuree  

• 100 gram magere spekreepjes  

• 150 gram witlof  

• 1 kleine ui  

• 1 appel, zoetzuur  

• 1 ei  

• 10 gram boter  

• peper & kruiden naar keuze  
  
Bereidingswijze: 
Maak de aardappelpuree zoals je hem zelf altijd klaar maakt, zonder toevoeging van boter. Kook het 
ei in ongeveer 10 minuten hard, laat het ei daarna schrikken onder koud water en pel het. Pel en 
snipper de ui. Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd hem in stukjes. Maak ondertussen de 
witlof schoon en snijd deze in dunne reepjes. Verhit de boter in een pan en fruit hier de ui in. Doe er 
de spekreepjes bij en bak deze knapperig. Stamp de witlof samen met de appel, de spekjes en peper 
en kruiden naar keuze naar smaak en roer het mengsel door de puree. Warm alles goed door en 
serveer daarna het in plakjes gesneden ei over de stamppot.  
 

*** 

Foe yong hay met rijst (diner – 603kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 50 gram zilvervliesrijst, ongekookt 

• 1 rode paprika 

• 1 kleine ui 

• 1 kleine prei 

• 100 gram doperwten (diepvries) 

• 50 gram Hollandse garnalen 

• 50 gram magere hamblokjes 

• 1 ei 

• 1 eetlepel olijfolie 

• 1 eetlepel magere melk 
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Meer dan 500 kcal 

Bereidingswijze: 
Was de paprika, snijd hem in blokjes en fruit hem in een eetlepel olijfolie. Kook ondertussen de rijst 
samen met de doperwten. Was de garnalen en snijd de prei en ui heel klein en bak deze al 
omscheppend gaar. Klop het ei met wat melk. Bak van het mengsel een dunne omelet. Leg de omelet 
op een bord, verdeel het groentemengsel eroverheen en sla hem dicht. Meng de paprika met het 
rijstmengsel en dat serveer je bij de omelet. 
 


