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Beste BenFitter, 
 
In dit receptenboekje vind je diverse recepten uit het BenFit programma. Deze categorie recepten 
bevat minder dan 300 calorieën per maaltijd en is geschikt voor een weekmenu dat tussen de 1400 – 
1500 calorieën zit. Je mag maximaal 2 x per week een ontbijt, lunch of diner vervangen door een 
recept uit dit receptenboekje.  
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Broccoli-courgettesoep (lunch/tussendoortje– 87 KCAL) 

 
Benodigdheden per portie: 

• Halve eetlepel olijfolie traditioneel 

• Een kwart rode ui 

• Een kwart courgette 

• 75 gram broccoliroosjes  

• Half kruidenbouillontablet 
 
Bereidingswijze: 
Snijd de ui en courgette fijn. Verhit de olijfolie in een pan en fruit de ui hierin 2 minuten. Bak de 
courgette 4 minuten mee. Breng op smaak met peper en gebruik kruiden als tijm, laurier en 
peterselie. Voeg de broccoliroosjes, 200 ml water en het halve bouillontablet toe. Laat 4 minuten 
zacht koken. Pureer het geheel met een staafmixer. 
 
Tip: 
Deze soep is eenvoudig voor vier personen te maken, dan hoef je ook geen groenten weg te gooien. 
Schenk de soep in een bak en bewaar deze in de vriezer. 
 

*** 
Spruitjessoep met toast (lunch – 214 kcal) 

 
Benodigdheden voor 4 personen: 

• 500 gram spruiten 

• 4 boterhammen 

• 4 porties halvarine 

• 2 teentjes knoflook, fijn gehakt 

• 1 liter bouillon, groenten 

• 100 ml crème fraîche halfvol 

• Peterselie, peper 
 
Bereidingswijze: 
Maak de spruiten schoon en snijd ze in tweeën. Doe de spruiten samen met de bouillon en de 
knoflook in een soeppan en laat het geheel ongeveer 10 minuten koken. Neem de pan van het vuur 
en pureer het geheel met een staafmixer. Voeg naar eigen smaak peper toe. Voeg water toe naar 
behoefte. Zet de soep terug op een laag vuur, zorg dat het niet meer gaat koken. Voeg de crème 
fraîche toe en roer alles goed door elkaar. Rooster de boterhammen en besmeer met halvarine. Snijd 
ze schuin door. Serveer met de soep. 
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Kippensoep (lunch – 177 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 1 eetlepel olijfolie traditioneel 

• 50 gram kipfilet, in reepjes 

• Snufje kerriepoeder 

• Een kwart ui 

• Een kleine prei 

• Een half kippenbouillontablet 
 
Bereidingswijze: 
Verhit de olijfolie in een soeppan. Bak de kipreepjes 3 minuten. Voeg kerriepoeder toe. Snijd de ui en 
prei in ringen en bak 3 minuten mee. Voeg een kwart liter kokend water en het halve 
kippenbouillontablet toe. Laat nog 2 minuten zachtjes koken. 
 

*** 

Maissoep (lunch – 227 kcal) 

 
Benodigdheden voor 4 personen: 

• 4 stengels bleekselderij, in plakjes 

• 2 eetlepels olijfolie 

• 1 teen knoflook, fijngesneden 

• 1 theelepel gemalen koriander 

• 1 theelepel gemalen komijn 

• 2 blikjes mais ( 300 gram per blikje ) 

• 1 groentebouillon tablet 

• 500 ml water 
 
Bereidingswijze: 
Snijd 4 stengels bleekselderij in plakjes. Verhit 2 el olijfolie en bak de plakjes 5 minuten. Bak 1 
fijngesneden teen knoflook, 1 tl gemalen koriander en 1 tl gemalen komijn 2 minuten mee. Voeg de 2 
blikjes mais, het groentebouillontablet en het water toe. Kook dit alles 5 minuten op laag vuur. 
Pureer met een staafmixer. Breng op smaak met peper. 
 
Tip: 
Lekker met komijnzaad en gemakkelijk in te vriezen. 
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Koolvis met bietensalade (lunch – 290 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram koolvisfilet, ontdooid  

• 2 rode bietjes, in plakjes 

• 1 (rode) ui, in smalle ringen 

• 1/2 kleine komkommer, in plakjes 

• 100 ml magere yoghurt  

• 1 eetlepel rode pesto 

• 3 eetlepels gehakte peterselie 

• versgemalen peper 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de ovengrill voor. Dep de visfilet droog. Leg de vis in een ovenschaal. Meng 50 ml yoghurt 
met de pesto 
en 1 eetlepel peterselie. Breng op smaak met peper. Bestrijk de vis met het yoghurtmengsel totdat 
de filet helemaal bedekt is. Zet de koolvis onder de hete ovengrill en rooster de vis in circa 4 minuten 
gaar. Leg intussen de komkommerplakjes langs de rand van een schaal. Schep de bietjes er in het 
midden bij. Verdeel de uienringen erover en schep de rest van het yoghurtmengsel erop. Serveer de 
vis erop. 
 

*** 

Garnalen met tomaat en fetakaas (lunch – 290 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram gepelde garnalen 

• 25 gram fetakaas 

• 200 gram tomatenblokjes (blik) 

• 1 kleine ui, klein gesneden 

• 1 eetlepel olijfolie 

• Peterselie 

• Rauwkost 
 
Bereidingswijze: 
Fruit de ui in de pan en voeg de tomatenblokjes toe. Laat het geheel ongeveer 5 minuten sudderen. 
Voeg de garnalen toe en verwarm het geheel goed. Schep het mengsel op een bord en kruimel de 
stukje fetakaas hier overheen. Garneer het met de peterselie. Eet hier rauwkost naar keuze bij. 
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Stokbroodje kip (lunch – 216 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 1 pistoletje volkoren 

• 2 eetlepels magere kwark 

• 2 plakjes kipfilet 

• 1 tomaat (in plakjes gesneden) 

• sla 

• bieslook 
 
Bereidingswijze: 
Meng de kwark met de bieslook en voeg naar eigen smaak wat peper toe. Bestrijk het broodje met 
het kwarkmengsel. Verdeel een helft met de sla, kipfilet en de plakjes tomaat en maak het broodje 
dicht.  
 

*** 

Bolletje gezond (Lunch – 230 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 1 bruin bolletje 

• 3 eetlepels magere kwark 

• 1 plakje 30+ kaas 

• 100 gram sla en rauwkost naar keuze 
 
Bereidingswijze: 
Snijd een bruin bolletje in tweeën besmeer beide kanten met de magere kwark. Leg er wat blaadjes 
sla op en een plakje 30+ kaas. Lekker met nog wat extra rauwkost zoals tomaat en komkommer. 
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Stokbroodje ham en huzarensalade (lunch – 257 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 1 pistoletje volkoren 

• 1 eetlepel mosterd 

• 2 plakjes achterham 

• 25 gram huzarensalade 

• tuinkers 
 
Bereidingswijze: 
Snijd het broodje open en besmeer het met de mosterd. Verdeel de ham erover en schep de salade 
erop. Evt. tuinkers naar smaak toevoegen. 
 

*** 

Koolvis met olijven en ansjovis (lunch – 212 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram koolvisfilet  

• 1 ansjovisfilet uit de olie, fijngehakt 

• 15 gram ontpitte zwarte olijven, grof gehakt 

• 50 gram kerstomaatjes, gehalveerd 

• Basilicumblaadjes naar smaak 

• 6 eetlepels water 

• 1 eetlepel olijfolie 

• 2 teentjes knoflook, fijngehakt 

• peper  
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 220 graden Celsius. Meng de ansjovis, knoflook, olijven, tomaatjes, 
basilicum en olie door elkaar in een schaaltje. Bestrooi de vis rondom met peper. Wentel ze door de 
saus en leg ze in een ovenschaal. Zet de schaal ongeveer 10 minuten in de oven totdat de vis gaar is.  
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Groentesoep met couscous (lunch – 226 kcal) 

 
Benodigdheden voor 4 personen: 

• 3,5 dl groentebouillon 

• 1 liter water 

• 100 gram couscous (onbereid) 

• 2 wortels, grof in stukken 

• 3 aardappelen, grof in stukken 

• 3 stengels bleekselderij, in stukken 

• 2 grote uien, in stukken 

• 1 teentje knoflook, geperst 

• 1 eetlepel olijfolie 

• 1 theelepel paprikapoeder 

• 4 sneetjes volkorenbrood geroosterd, met halvarine 
 
Bereidingswijze: 
Verhit de olie in een grote pan. Bak de ui, knoflook, selderij en paprikapoeder. Voeg daarna de 
aardappelen, wortels, bouillon en water toe en breng het geheel aan de kook. Zet het vuur zacht en 
laat het ongeveer een kwartier zachtjes doorkoken totdat de groenten zacht zijn. Roer de couscous 
erdoor en laat het geheel zonder deksel op de pan nog ongeveer 10 minuten doorkoken. Voeg water 
toe naar behoefte. Eet hier een lekkere snee geroosterd brood met halvarine bij. 
 
Tip: 
Deze soep is voor 4 personen, maar is zeer geschikt om in te vriezen. 
 

*** 

Maaltijdsalade met biefstukreepjes (lunch/diner – 282 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram biefstukreepjes 

• 200 gram sperziebonen 

• 1 bosuitje, fijngesneden 

• 1 theelepel honing 

• 1 eetlepel olijfolie  

• 1 teentje knoflook 
 
Bereidingswijze: 
Maak de boontjes schoon en kook ze beetgaar. 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 sperziebonen door het vlees en bestrooi de salade met de bosui.  
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Kip-kerriesandwich (Lunch – 271 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 2 sneetjes volkoren brood (naar wens geroosterd) 

• 30 gram kip-kerriesalade 

• 1 tomaat (in plakjes gesneden) 

• sla 

• tuinkers 
 
Bereidingswijze: 
Bestrijk de helft van de boterhammen met de kip-kerriesalade. Leg er wat blaadjes sla op samen met 
de tomaat. De liefhebber knipt er nog wat tuinkers overheen. Leg de andere boterham erop en snijd 
de sandwich schuin door. 
 

*** 

Panini geitenkaas en zalm  (Lunch – 265 kcal) 

 

Benodigdheden per portie: 

• 1 pistolet volkoren (nog af te bakken) 

• 1 plakje gerookte zalm 

• 20 gram geitenkaas, in dunne plakjes 

• 1 theelepel groene pesto 

• 1 kleine tomaat 

• Bosuitje in ringetjes 

• Verse basilicum 
 
Bereidingswijze: 
Snijd het broodje open. Bestrijk een kant dun met pesto en beleg de onderkant met de zalm, 
geitenkaas en tomaat. Verdeel de bosui erover en maal er naar smaak wat peper over. Leg het 
blaadje basilicum erop en leg de bovenkant van het broodje erop. Leg hem tussen een hete 
contactgrill en rooster hem in 3-5 minuten goudbruin.  Heb je geen grill ter beschikking smaakt het 
geheel ook prima op een vers broodje.  
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Kalkoen met peultjes en gember (diner – 289 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram kalkoenfilet, in stukjes 

• 100 gram peultjes 

• 1 kleine prei, in stukjes 

• 1 kleine ui, in ringen 

• 3 eetlepels kippenbouillon 

• 1 teentje knoflook 

• 1 eetlepel sojasaus 

• 1 theelepel gember 

• 1 eetlepel olijfolie 
 
Bereidingswijze: 
Verhit de olijfolie in een wok en roerbak de kalkoenfilet. Haal de stukjes vlees daarna even uit de 
wok. Roerbak daarna in dezelfde olie de ui, knoflook en de gember. Voeg daarna de prei toe en 
roerbak het geheel ongeveer 5 minuten. Voeg de peultjes erbij voor ongeveer 2 minuten. Als laatste 
mogen de stukjes kalkoenfilet, sojasaus en de bouillon erbij en laat het geheel even koken.  
 

*** 

Wentelteefje (Ontbijt – 265 kcal) 

 

Benodigdheden per portie: 

• 1 ei 

• 1 zakje vanillesuiker 

• 1 theelepel kaneelpoeder 

• 1 dl halfvolle melk 

• 2 sneetjes volkoren brood 

• 10 gram halvarine 
 
Bereidingswijze: 
Doe het ei, vanillesuiker, kaneelpoeder en melk in een kom en klop het geheel los. Snijd de korstjes 
van het brood. Wentel de sneetjes door het eimengsel en leg ze op een bord. Schenk de rest van het 
mengsel over het brood en laat even intrekken. Verhit de boter in een koekenpan en bak de 
boterhammen in 5 minuten aan beide kanten goudbruin. Lekker met een klein beetje suiker en 
kaneelpoeder. 
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Sandwich met pikante groenten (Lunch – 302 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 2 sneetjes volkoren brood 

• 30 gram sandwichspread pikante groente 

• 1 kleine friszure appel 

• 1 theelepel citroensap 

• 1 bosuitje 

• Sla 

• Peper & kruiden naar keuze 
 
Bereidingswijze: 
Sla wassen en klein snijden. De bosui in kleine ringetjes snijden. Appel schillen, in plakjes snijden en 
besprenkelen met citroensap. Bestrijk hierna de sneetjes brood met de sandwichspread. Bosui, appel 
en ijsbergsla verdelen over een sneetje brood. De andere er bovenop leggen en schuin doorsnijden.  
 

*** 

Maaltijdsalade met tonijn (Lunch/diner – 312 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 150 gram sperziebonen 

• 100 gram tonijn op water 

• 1 theelepel halvanaise 

• 100 gram mais 

• 1 theelepel citroensap 
 
Bereidingswijze: 
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 mayonaise en het citroensap erdoorheen en breng de vis op 
smaak met peper en kruiden naar keuze. Roer de mais en de sperziebonen door elkaar en verdeel de 
vis erdoorheen.  
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Rundvlees met paksoi (Diner – 285 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 125 gram rundvlees, reepjes 

• 100 gram champignons 

• 1 struik paksoi 

• 1 kleine ui, gesnipperd 

• 1 teentje knoflook 

• 1 eetlepel ketjap 

• 1 eetlepel roerbakolie 

• Peper & kruiden naar keuze 
 
Bereidingswijze: 
Snijd de paksoi in repen, maar houdt de steel en het blad gescheiden. Verhit de olijfolie in een wok 
en roerbak de ui samen met de knoflook. Doe het vlees in een wok en roerbak het geheel ongeveer 4 
minuten op hoog vuur. Doe de stukjes steel van de paksoi en de champignons erbij en schep het 
regelmatig om. Als laatste het blad van de paksoi en de ketjap erbij en verwarm het geheel goed 
door.  
 

*** 

Geroosterde kabeljauw met pesto (diner – 180 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 100 gram kabeljauwfilet 

• 1 eetlepel magere yoghurt 

• 1 theelepel rode pesto 

• Peterselie 

• Salade of groenten naar keuze 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op de grilstand. Meng de eetlepel yoghurt met de pesto en de peterselie. 
Voeg naar eigen smaak peper toe. Leg de kabeljauwfilet in een ondiepe schaal en giet het 
yoghurtmengsel er overheen. Zet de schaal in de oven en gril de vis ongeveer 5 minuten. Eet hier een 
frisse salade bij of kies voor groenten die je lekker vindt. 
 
Tip: 
Als je geen oven met grill hebt , kun je de schaal afdekken met magnetronfolie en 3 minuten op de 
hoogste stand van de magnetron verwarmen.  
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Kip met cajunkruiden (diner – 289 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 125 gram kipfilet 

• 1 eetlepel bloem 

• 1 theelepel cajunkruiden 

• 1 eetlepel olijfolie 

• 2 eetlepels tzatziki 

• Peper & kruiden naar keuze 

• 200 gram groenten naar keuze 
 
Bereidingswijze: 
Meng de bloem en kruiden in een schaaltje. Wrijf beide kanten van de kipfilet in met een eetlepel 
olijfolie en strooi het cajunmengsel over de kipfilet heen. Bak de kipfilet in ongeveer 10 minuten aan 
beide zijden tot hij gaar is. Serveer het met de tzatziki en de groenten die je er zelf bij hebt gekozen.  
 

*** 

Waldkornbol met hüttenkäse en zalm (lunch – 290 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 1 waldkornbroodje 

• 2 eetlepels cottage cheese (hüttenkäse) 

• 2 plakjes gerookte zalm 

• 1 bosuitje, in ringetjes 

• 1 eetlepel kappertjes (voor de liefhebbers)  
 
Bereidingswijze: 
Schep de cottage cheese om met de bosui. Breng het mengsel op smaak met peper. Beleg het 
broodje met het kaasmengsel en verdeel de plakjes gerookte zalm en kappertjes er overheen.  
 
Tip: 
Het broodje kan verpakt worden in vershoudfolie om hem mee te nemen als je niet thuis bent, dan 
blijft deze lekker. 
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Pistoletje zalm (lunch – 295 kcal) 

 
Benodigdheden per portie: 

• 1 volkoren pistolet  

• 2 eetlepels kruidenspread light 

• 2 plakjes gerookte zalm 

• sla 
 
Bereidingswijze: 
Besmeer het broodje met de kruidenspread. Verdeel de sla en de zalm er over. 
 

*** 

 
 

 


