Kerst is nog nooit gezond geweest!
Heerlijke recepten om de schade te beperken
tijdens de feestdagen.

door Niki van de Ven
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Zoete snacks & taart
Zoete dadelbonbons
Ingrediënten voor 20-25 bonbons:
- 350 gram dadels fijngemalen in de
keukenmachine
- 70 gram geroosterde amandelen
- 140 gram gehakte pistachenoten
- 1/2 theelepel kaneel
- 200 gram pure chocolade (85% cacao)
Bereiding:
• Doe de pistachenoten en amandelen in
de keukenmachine en maal deze fijn.
• Voeg er de dadelpasta, het kaneelpoeder en wat water aan toe en laat draaien tot alles goed
gemengd is.
• Draai er balletjes van.
• Smelt de chocolade au bain marie of in de magnetron.
• Dip de dadel balletjes in de gesmolten chocolade en rol deze voorzichtig in de gemalen
pistache totdat ze rondom helemaal bedekt zijn.
• Leg ze op een bakplaat bedekt met bakpapier en laat opstijven in de koelkast.
• Bewaar de dadel balletjes in de koelkast. In een goed afgesloten trommel kun je ze een week
bewaren en in de koelkast 2 weken.

Gezonde fruitlolly’s
Voor deze lolly’s kun je zoete appel, ananas,
banaan, aardbei, mango enz. gebruiken.
Varieer met vorm, zoals sterretjes, rondjes,
balletjes, maantjes enz.

Bereiding:
• Was/schil het fruit en snijd er de gewenste vorm van
• Prik een satéprikker onderin het fruit.
• Smelt pure chocolade (85% cacao) au bain-marie.
• Dip het fruit in de chocolade, doop fruit wat snel verkleurt volledig in de chocolade, fruit wat
niet snel verkleurt, zoals aardbeien kun je voor de helft een chocolade jasje geven.
• Haal ze daarna door verschillende toppings, zoals fijngehakte pistachenoten. walnoten, kaneel,
kokosrasp, fijngehakte pinda’s enz.
• Serveer in een mooi hoog glas.
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Gluten- en lactosevrije applecrumble cheesecake

Ingrediënten:
Voor de bodem
50 gr (glutenvrije)
havermout
25 gr
(glutenvrij) havermeel
25 gr amandelmeel
1 tl speculaas kruiden
of kaneel
10 gr chiazaad + 75
ml water
10 gr agavesiroop

Voor de appellaag
100 gr dadels +130 ml
warm water
2 kleine appels
40 gr rozijnen
1 tl kaneel

Voor de cheesecake
vulling
700 gr (plantaardige)
kwark of yoghurt
7 gelatine blaadjes of 4
gr agar agar
1 tl vanille aroma
40 gr agavesiroop,
ahornsiroop of honing

Voor de crumble:
50 gr amandelmeel
1 tl kaneel
1 el honing
1 el kokosolie

Bereiding:
1. Verwarm de oven alvast voor op 175 graden. Bekleed de bodem van een springvorm (20 cm
doorsnede) met bakpapier en vet de randen in zodat jouw Parel als een zonnetje het ijzeren
harnas zal verlaten.
2. Roer het chiazaad en het water door elkaar zodat het kan mengen en laat het mengel even
staan.
3. Week de ontpitte dadels in het warme water zodat ze zachter worden. Houd je van comfort?
Gebruik Medjoul dadels, deze hoef je namelijk niet te weken. Deze kun je kopen bij de toko en
grotere supermarkten.
4. Doe de ingrediënten voor de bodem in een mengkom en voeg hier als laatste het
chiazaadmengsel aan toe. Roer dit aromatische goedje door elkaar.
5. Bekleed de bodem van de springvorm met dit goddelijke goedje. Duw met de onderkant van
een lepel de bodem mooi egaal of gebruik je handen.
6. Maak ook alvast de crumble topping zodat deze tegelijkertijd met de bodem kan genieten van
een bruiningskuurtje in de oven.
7. Smelt de kokosolie en meng de ingrediënten voor de crumble in een kom samen met de
kokosolie. Roer dit mengsel goed door elkaar zodat er flinke kruimels ontstaan. Is het nog te
droog? Voeg dan wat extra zoetmiddel of kokosolie toe.
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8. Verdeel de kruimels op een bakpapiertje of doe ze in een schaaltje.
9. Schuif zowel de springvorm als de crumble de oven in voor zo’n 10 minuten.
10. Ondertussen maak je de dadelpasta ,doe hiervoor de dadels en weekwater in een blender en
mix zodat er een fluwelen pasta ontstaat.
11. Snijd de appel in kleine stukjes en doe deze in een kom samen met de rozijnen, kaneel en de
dadelpasta.
12. Laat de bodem even afkoelen. Verdeel hier het appeltaartmengsel over en druk dit goed aan.
13. Doe de (lv) kwark of yoghurt in een kom en voeg hier het zoetmiddel en de vanillearoma aan
toe. Mix jouw hagelwitte goedje luchtig met een mixer voor heerlijk resultaat. Proef je beslag ,
als je hem zoeter wilt voeg dan extra zoetstof aan toe.
14. Gebruik je gelatine? Week de blaadjes gelatine in een kommetje met koud water. Knijp de
gelatine uit wanneer deze week geworden is. Verwarm de gelatine met 2 eetlepels van het
yoghurtmengsel en roer dit goed door elkaar. Voeg nu beetje bij beetje het yoghurtmengsel
toe aan de verwarmde gelatine. Blijf ondertussen goed roeren om klontjes te voorkomen. Ga
door naar stap 16.
15. Gebruik je agar agar? Roer de agar agar met enkele eetlepels water door elkaar en kook dit
zo’n 2 minuten in een pannetje. Schenk hier de yoghurt bij en roer het mengsel goed door
elkaar. Verwarm het mengsel nog even zodat de agar agar goed kan binden. Haal het
pannetje van het vuur.
16. Giet het mengsel op de bodem en zet de taart een half uurtje in de koelkast om op te stijven.
17. Na dat half uurtje strooi je de crumble topping over de taart en laat je deze kanjer nog
minimaal 3 uur in de koelkast staan om op te stijven.

Vegan en glutenvrij Snickerstaartje
Benodigdheden:
2 springvormpjes 10 a 12 cm
Bakpapier
Mengkom
Spatel
Ingrediënten:
Voor 2 taartjes voor 8 personen
een puntje
Voor de bodempjes:
70 gr pindameel geroosterd- of
70 gr pinda’s grof gemalen
30 gr ahornsiroop
25 gr kokosolie gesmolten
Snufje zeezout

Voor de vulling:
100 gr Medjoul dadels- ontpit
100 gr 100% pindakaas
75 gr lima bonen of witte
bonen
50 ml kokosmelk- volle variant
Snufje zout
1/2 tl vanille-extract
20 gr pinda’s

Voor de topping:
50 gr pure chocolade
1/2 el kokosolie
20 gr pinda’s

Bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 170 graden onder- en bovenwarmte op 160 graden hetelucht.
2. Bekleed de bodempjes van de springvormpjes met bakpapier.
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3. Doe het meel in een mengkom en spatel hier de overige ingrediënten voor de bodempjes
doorheen.
4. Verdeel het deeg over de bodempjes van de springvormpjes en schuif deze de oven in voor
zo’n 8 minuten.
5. Ga ondertussen aan de slag met het maken van de vulling. Doe de ontpitte Medjoul dadels in
een mengkom, voeg de pindakaas, zout, vanille en de kokosmelk toe. Pureer dit alles tot een
gladde massa. Spoel de bonen schoon en laat ze uitlekken, pureer deze mee met de vulling
totdat er een smeuïge pindakaasvulling te zien in. Proef even of de vulling op smaak is.
6. Bekleed de afgekoelde springvormpjes eventueel met acetaatfolie, verdeel de vulling over de
bodempjes en schuif de springvormpjes de koelkast in zodat de vulling op kan stijven.
7. Verwarm de chocolade au bain marie met de kokosolie. Verdeel deze over de pindakaasvulling
en garneer de taartjes met enkele grof gehakte pinda’s.
8. Schuif de springvormpjes weer de koelkast in voor een uur zodat de chocolade goed uit kan
harden en de Snickers taartjes stevig genoeg zijn om aan te snijden.
9. Wanneer je de taartjes aan wil snijden, verwarm dan een mes door deze onder warm water te
houden. Maak het mes droog en snijd nu mooie puntjes.
Tip: Je kan deze mega lekkere taartjes zo’n 5 dagen in de koelkast bewaren in een afgesloten bakje.
Invriezen is ook mogelijk, doe dit per puntje of per blokje.
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Hartige snacks & borrelhapjes
Courgette chips met Parmezaanse kaas
Ingrediënten:

- 2 courgettes
- 50 gr geraspte Parmezaanse kaas
- 1 el olijfolie
- Knoflookpoeder
- Peper

Bereiden:
• Verwarm de oven voor op 220 graden.
• Was de courgette en snijd in plakken van ca. 1 cm.
• Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg hier de plakjes op.
• Smeer met een kwastje wat olijfolie op de courgette en strooi de knoflookpoeder en peper
erover.
• Verdeel met een lepel de Parmezaanse kaas over de courgette.
• Bak de courgette ongeveer 15-20 minuten.
• Zodra de courgette en kaas licht goudbruin is geworden zijn ze gaar.
Tip: je kunt ook anderen groenten gebruiken, zoals aubergine, wortel, pastinaak, knolselderij e.d.

Paprikachips van zoete aardappel
Ingrediënten:
1 middel grote zoete aardappel
scheutje olie
zeezout
paprika poeder
Voor de dip
2 el yoghurt
1 tl gedroogde basilicum
Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 180 graden en bekleed twee bakplaten met bakpapier.
• Was de aardappel en snijd hem in heel dunne plakjes. Dit gaat het makkelijkst met een
keukenmachine of met een schaaf.
• Verdeel de plakjes naast elkaar over de bakplaten en bestrijk met een laagje olie. Sluit af met
een snufje zout en paprikapoeder en zet de platen boven elkaar in de oven.
• Als ze te hard gaan zet je de oven wat zachter en als ze nog niet knapperig genoeg zijn laat je
ze er wat langer in.
• Maak ondertussen de dip door de ingrediënten met elkaar te mengen.
• Laat de chipjes even afkoelen, hierdoor zullen ze nog iets knapperiger worden. Serveer samen
met de dip.
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Dip groenten

Als dit geen gezonde en vrolijke borrel wordt. Zoveel mooie kleuren bij elkaar en samen te stellen met
groenten die jij lekker vindt. Ga los met wortels in diverse mooie kleuren, paprika, komkommer,
courgette, groene asperges en broccoli (wel even kort koken en blancheren), plakjes rauwe biet enz.
Maar ook gefermenteerde groenten als augurk en zilveruien zijn heerlijk om te dippen.
Combineer met allerlei dippers in kleine schaaltjes, zoals guacamole, hummus in diverse smaken,
yoghurt dip en roomkaas in verschillende smaken.

Gezonde borrelplank
Je kunt heel eenvoudig een borrelplank samenstellen, die 1 gezond is en 2 door gasten ook
gewaardeerd wordt.
• Meng rundergehakt met een eitje, zout, peper, lepel mosterd en een teentje geperste
knoflook en maak hier balletjes van die je in een pan aanbraad in wat olie.
• Gebruik lekker kaasjes, rijpe Franse kaasjes zijn uitstekend voor je darmen, mits je geen
allergie voor koemelk hebt natuurlijk. Geiten- en schapenkaas kun je dan uiteraard wel
gebruiken.
• Maak prikkers met een stukje gerookte kip, schijfje komkommer, blokje geitenkaas, plakje
augurk enz.
• Bak frietjes van zoete aardappel, knolselderij en pastinaak in de oven
• Ouderwets maar smakelijk hapje waar je perfect mee kan variëren is het gevulde eitje
• Maak eiersalade van gekookte eieren, kruiden, olijfolie en een beetje yoghurt
• Zet er kleine schaaltjes met snackgroenten tussen
• Grill groenten als plakken aubergine
• Maak je eigen dippers en sausjes, dan heb je zelf in de hand wat erin gaat.
• Olijven in verschillende smaken en noten zijn natuurlijk onmisbaar op een borrelplank
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Voorgerechten
Bietencarpaccio met geitenkaas
Ingrediënten (4 porties)
- 8 bietjes voorgekookt
- 400 gr zachte geitenkaas
- 6 el azijn
- 8 el olijfolie, of walnoten olie
- 2 eetlepel honing
- Frisse krulsla
- Handje pijnboompitten
Bereiding:
• Snijd de bietjes in heel dunne
plakjes, je kunt hier eventueel een
keukenmachine of kaasschaaf voor gebruiken.
• Verdeel de krulsla over de borden drapeer hier de plakjes biet dakpansgewijs over.
• Verkruimel de geitenkaas en verdeel dit over de bietjes.
• Meng de olie, azijn en honing in een apart bakje of glas.
• Rooster de pijnboompitjes heel even in de oven of pan en verdeel deze ook over de borden.
Besprenkel met de dressing.

Italiaanse bloemkoolsoep met pesto & pijnboompitten
Ingrediënten (4-6 porties)
- Scheutje olijfolie
- Klontje roomboter
- 1 grote ui, fijngehakt
- 2 tenen knoflook, fijngehakt
- 1 bloemkool, schoongemaakt en in roosjes
- 1 courgette, in blokjes
- 1 liter (groente, vlees, of kip)bouillon
- Pesto
- 2 el geraspte Pecorino- of Parmezaanse kaas
- Handje geroosterde pijnboompitten
- Zwarte peper

Bereiding:
• Verhit een flinke scheut olie in een grote pan en voeg eventueel wat roomboter toe.
• Fruit de knoflook en ui.
• Schep na enkele minuten de bloemkool en courgette erdoor.
• Smoor alles al roerend door totdat de groenten en uit mooi goudbruin zijn.
• Doe de bouillon erbij en laat ca. 15 minuten pruttelen tot de groenten zacht en gaar zijn.
• Pureer de soep met een staafmixer of in een blender. Als je de soep te stevig vindt voeg je nog
wat bouillon of een beetje water toe. Breng op smaak met peper en serveer meteen.
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Enchilada pokebowl met pittige tofu
Ingrediënten:
Voor de linzen, rijst en bonen
1/2 kopje bruine rijst
1/2 kopje groene linzen
1 blikje zwarte bonen
Voor de tofu marinade
- 200 gram stevige tofu
- 1 tl maple siroop
- 1 tl soja saus
- 1 tl chili poeder
- 1 tl amandelpasta
Voor de enchilada saus
- 1 ui, fijngesneden
- 1 teentje geperste knoflook
- 150 ml tomaten saus
- 1 tl chili poeder
- 1/4 tl komijnzaad
- 1 tl oregano
- 1 tl azijn
- 2 avocados
Bereiding:
Linzen, rijst en bonen
• Kook de rijst en linzen (zonder deksel op de pan) gaar in ca. 20 minuten
• Giet de rijst en linzen af en doe een kom
• Laat de zwarte bonen uitlekken en doe dit bij de linzen en rijst
Tofu
• Meng alle ingrediënten voor de marinade door elkaar
• Leg de tofu op een vel keukenpapier op een snijplank en leg hier weer een vel keukenpapier
bovenop. Plaats iets zwaars op de tofu en houd dit gedurende 5-10 minuten onder druk.
• Snijd de tofu in blokjes en doe deze bij de marinade, laat 20 minuten marineren
• Verhit wat olie in een pan op middel heet vuur en bak hierin de blokjes tofu in ca. 5-6
minuten. Keer ze regelmatig om tijdens het bakken.
• Zet de blokjes aan de kant en ga verder met de enchilada saus.
Enchilada saus
• Verhit wat olie in een koekenpan en fruit hierin de ui, voeg de knoflook toe en verhit deze
even mee.
• Voeg de tomatensaus, kruiden en azijn toe. Breng op smaak met zout en peper en verhit alles
goed in ca. 5 minuten.
• Voeg de linzen, rijst en bonen toe aan het tomaten mengsel en meng dit goed door elkaar.
Tip: je kunt dit gerecht als lunch eten, of maak er kleinere porties van verdeeld over schaaltjes, of een
mooi bord als voorgerecht. Garneer eventueel met wat verse peterselie, koriander en sesamzaad.
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Hoofdgerechten
Vegetarische gepofte aubergine met geitenkaas
Ingrediënten:
- 1 grote aubergine
- 150 gr couscous
- 125 gr geitenkaas
- 100 ml. Griekse yoghurt
- 1 flinke rode ui
- 2 teentjes knoflook
- 30 gr ongezouten walnoten
- 2 tl. honing
- 1 tl. gedroogde basilicum
- Peper en zout
- Olijfolie
- Ongezouten boter

Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 180 graden.
• Was de aubergine. Snijd hem over de lengte in en trek een beetje uit elkaar. Het moeten niet
twee helften worden, maar de aubergine moet wel een beetje open staan.
• Meng in een kom 3 el. olijfolie met 1 (geperst) teentje knoflook, de basilicum en naar smaak
peper en zout.
• Bestrijk de schil en binnenzijde van de aubergine met de olie.
• Plaats in een ovenschaal en zet deze voor 60 minuten in het midden van de oven. Controleer
zo nu en dan tussendoor of de aubergine niet verbrand.
• Zo’n 40 minuten later kun je aan de slag met de rest van het gerecht. Bereid de couscous
volgens de gebruikersaanwijzing. Zodra de couscous gaar is, roer je er wat olijfolie en naar
eigen smaak zout en peper doorheen.
• Ondertussen schil je de rode ui en snijd in dunne, halve ringen.
• Verwarm wat boter in een koekenpan op laag-middelhoog vuur. Bak de uienringen zachtjes
door totdat ze glazig worden. Verkruimel de geitenkaas.
• Rooster de walnoten in een droge koekenpan op laag vuur. Schud de pan regelmatig zodat de
noten niet aanbranden.
• In een kom schep je de yoghurt om met het andere (uitgeperste) teentje knoflook en peper en
zout naar smaak.
• Serveer de gepofte aubergine met de yoghurtdip eroverheen geschept, de couscous, ui en
geitenkaas. Bestrooi met de walnoten en een lepel de honing.
Tip: couscous is niet glutenvrij, wil je dit recept glutenvrij maken, gebruik dan quinoa.
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Kabeljauwfilet met Parmaham en knolselderij

Ingrediënten voor 2 pers.:
• 2 kabeljauw filets – ca. 250 gr
• 1 grote knolselderij
• 4 plakken parmaham
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 1 tl roomboter

•
•
•
•
•

1 tl mosterd
1 tl bouillonpoeder – tuinkruiden
2 el ahornsiroop
2 el amandelen – gehakt
klein bakje cress of tuinkers

Bereiding:
• Zorg dat de kabeljauw op kamertemperatuur is. Verwarm de alvast oven voor op 180 graden.
• Snijd het knoestige gedeelte van de knolselderij en snijd er daarna twee plakken van zo’n twee
cm. vanaf. Je hoeft de plakken niet te schillen. Verwijder wél de schil van de overgebleven
knolselderij en snijd hem in blokjes.
• Verhit een scheutje olie in een hoge pan. Snipper de ui en pers de knoflook. Fruit de knoflook,
ui en blokjes knolselderij een paar minuten aan.
• Vul de pan met water tot alles net onder staat en voeg een theelepel bouillonpoeder toe.
Kook de knolselderij in 15 min. zacht.
• Besprenkel de plakken knolselderij met olijfolie en wat peper & zout. Rooster de plakken een
half uurtje in het midden van de oven.
• Strooi een snuf peper over de kabeljauwfilets en wikkel ze beide in plakken parmaham. Wrijf
de pakketjes licht in met olijfolie en leg ze 15 min. apart bij de knolselderij in de oven.
• Ga verder met de puree. Giet het water af en pureer het geheel met een staafmixer tot een
egale massa. Schep de puree terug in de pan, zet het vuur laag en roer de roomboter erdoor.
Breng de puree op smaak met de mosterd en voeg eventueel een snufje zout toe.
• Maak de borden op met een streep puree en leg daarop een plak geroosterde knolselderij.
Sluit af met de kabeljauw, gehakte amandelen, een eetlepel ahornsiroop en een paar blaadjes
cress of tuinkers.
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Coq au vin met granaatappelpitjes.

Ingrediënten:
- Flinke klont boter
- 4 kippenbouten
- 2 tenen knoflook
- 4 sjalotjes in vieren
- 2 wortels in plakjes
- 200 g pancetta in blokjes
- 500 ml rode wijn (Merlot)
- 1 kippenbouillonblokje

-

1 el bloem
2 aardappels geschild in vieren
250 g champignons
takjes verse tijm
1 laurierblaadje
10 gr peterselie
versgemalen zwarte peper en zout
100 g granaatappelpitjes

Bereiding:
• Smelt de boter in een grote braadpan met dikke bodem en braad hierin de kippenbouten
circa 10 minuten tot het vel mooi krokant is.
• Haal ze uit de pan en bak knoflook, sjalotjes, wortels en pancetta in het resterende vet.
• Doe kippenbouten terug in de pan en voeg alle ingrediënten behalve de granaatappelpitjes
toe. Laat het geheel circa 4 uur sudderen op laag vuur.
Bestrooi voor het serveren de coq au vin met granaatappelpitjes.
Tip: serveer met een puree van aardappel en pastinaak.
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Nagerechten
Vegan chocolademousse met aardbeien
Ingrediënten:
- 4 bananen
- 2 rijpe avocado
- 8 eetlepels cacao
- Een scheutje kokosmelk
- Een handje aardbeien
- Een handje pecannoten
- Wat kokosschaafsel

Bereiding:
•

•
•
•

Snijd de bananen en de avocado in
grove stukken en mix deze samen
met de cacao in een
keukenmachine tot een romig
geheel.
Voeg op het laatste een scheutje
kokosmelk toe en mix dit er nog even goed doorheen.
Schep de gezonde chocolademousse in een kommetje of mooi glas en plaats in de koelkast
Garneer voor het serveren met wat kokosschaafsel, in partjes gesneden aardbeien en
pecannoten.

Tip: om dit dessert extra feestelijk te maken kun je de rand van een mooi glas in een laagje honing, of
acaciasiroop duwen en daarna bestrooien met kokosschaafsel. Laat even afkoelen in de koelkast
voordat je de mousse erin schept.

Bananen roomijs
Ingrediënten:
4 (over) rijpe bananen
8 eetlepels cacao
Een scheutje soja- /kokosmelk
Verwijder de schil, snijd de banaan in
plakjes en doe het in een bakje in de
diepvries.
Als de bananen bevroren zijn doe je
de stukjes met een beetje sojakokosmelk in een blender/
keukenmachine en maal het fijn.
Doe dit mengsel terug in het bakje en
plaats het nog een uurtje in de
diepvries.
Tip: serveer met vers fruit, fijngehakte pistachenoten en garneer met wat schaafsel van pure
chocolade.
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Bronvermelding:
Dadelbonbons: www.dulcefresa.nl
Vegan Snickertaartje: www.ohmypie.nl
Applecrumble cheescake: www.ohmypie.nl
Paprikachips van zoete aardappel: www.beaufood.nl
Italiaanse bloemkoolsoep: www.madebyellen.com
Vegetarische gepofte aubergine: www.bettyskitchen.nl
Kabeljauw met Parmaham: www.beaufood.nl
Coq au vin: www.smulweb.nl
Vegan chocolademousse met aardbeien: www.leukerecepten.nl
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