
 

Kookclinics Lekker Fit! recepten 



 

Chocoladedip met sinaasappels, manda-

rijn of aardbeien 

 

Wat heb je nodig: 

100 g/1 rijpe banaan 

200 g/ 1 avocado 

3 eetlepels cacao poeder 

2 eetlepels rijst - haver - of gewone melk 

250 g aardbeien  of 500 g sinaasappels of 500 g mandarijn 

Beetje citroensap naar smaak 

 

Wat moet je doen: 

Voor de chocoladedip: 

1. Snijd de avocado in de lengte in twee stukken. Haal 
de pit eruit en schep het vruchtvlees met een eetlepel 
eruit.  

2. Schil de banaan en snijd in plakjes. 

3. Doe de avocado, banaan, cacaopoeder en melk in een 
mengkom. 

4. Pureer alles tot met een staafmixer of keukenmachine. 

5. Voeg eventueel nog wat citroensap toe voor een frisse-
re smaak. 

Voor het fruit: 

6. Spoel de aardbeien af of schil de sinaasappel of man-
darijn. 

7. Snijd alles in blokjes van 1 cm. 

Voor het serveren: 

8. Schep de chocoladedip in een diepe schaal. 

9. Zet de schaal op een dienblad en leg het fruit er om-
heen. 

 

Serveer het fruit met de chocoladedip.  

  
Variatie: Je kan natuurlijk ook ander fruit gebruiken zo-
als stukjes peer of zoete appel. 



 

Guacamole  

 

Wat heb je nodig:  

200 g/1 avocado 

50 g/1 tomaat 

30 g/1 sjalotje  

30 g/1 eetlepel rode paprika  

10 g/1 theelepel rode peper 

2 eetlepels verse koriander  

1 eetlepel citroensap 

Zout en peper 

Crackers of stokbrood/ciabatta 

 

Wat moet je doen: 

1. Snijd de avocado in twee stukken in de lengte.  

2. Haal de pit eruit en schep het vruchtvlees met een theelepel eruit.  

3. Pureer dit met een vork. 

4. Snijd de tomaat, het sjalotje, de paprika en rode peper in hele kleine stukjes.  

5. Hak de verse koriander fijn. 

6. Meng alles met de gepureerde avocado.  

7. Voeg citroensap toe, en breng op smaak met zout en 
peper. 

 

Serveer de guacamole in een schaaltje  met crackers.  



 

Wrap Los Angeles 

Wat heb je nodig: 

150 g/1 avocado 

75 g/1 tomaat 

25 g/1 sjalotje (of bosui of lente-ui) 

75 g/ ½ rode paprika  

20 g/½  kop verse koriander 

Mespunt chilipoeder of klein stukje chilipeper 

1 eetlepel citroensap 

Zout en peper 

30 g slablaadjes en kiemen o.a. taugé 

4 volkoren tortilla’s  

Tapas/ cocktailprikkers 

 

Wat moet je doen: 

Voor de vulling: 

1. Snijd de avocado in 2 stukken. 

2. Haal de pit eruit en schep het vruchtvlees met 
een theelepel eruit. 

3. Pureer de avocado met een vork. 

4. Snijd de tomaat, sjalotje, rode paprika en eventu-
eel het stukje chilipeper in hele kleine stukjes en hak 
de koriander fijn. 

5. Meng alles door elkaar. 

6. Voeg citroensap en chilipeper toe en breng op 
smaak met zout en peper. 

 

Maak dan de wrap: 

7. Leg de tortilla op een snijplank.  

8. Doe 3 eetlepels van de vulling op de tortilla. 

9. Leg er wat slablaadjes en kiemen op. 

10. Rol de tortilla op. Snijd in kleine stukjes. 

11. Doe een tapasprikker door elk stukje. 

Variatie:  
je kan altijd de vulling vervangen met andere soorten 
groente of peulvruchten o.a.  

 humus: kikkererwtenpuree met tahin, citroensap, komijnpoeder 

 pesto: groene pesto met basilicum en olijfolie, met stukjes tomaat 

 muhammara: gegrilde rode paprika puree met komijnpoeder, lente ui 



 

Drie kleuren wrap  

Wat heb je nodig (per 6 wraps = 30 proef stukjes) 

volkoren wraps middelgroot (3 of 6) 

bieten- en wortelwraps, voor een leuk gekleurd effect (van elk 1) 

tomatenketchup (1 klein dessertkommetje per 6 wraps ) 

humus naturel (1/2 bakje per 6 wraps) 

pot augurken zoet-zuur middelgroot/ standaard (4 augurken per 6 wraps) 

shoarmakruiden (1 kleine theelepel per 6 wraps) 

Ketjap Manis (2-3 eetlepels per 6 wraps) 

gesnipperde uitjes (2 eetlepels per 6 wraps) 

blik tomatenblokjes  

klein zakje gesneden ijsbergsla 

1 zakje julienne gesneden worteltjes 

klein blikje mais 

1 kleine paprika of een halve grote rode paprika 

cocktailprikkers (24 per 6 wraps)  

servetjes / keukenpapier om te serveren 

 

Tip : Wist je dat jij ook zelf tomatenketchup en humus 

kunt maken? Mjammie!  

Misschien kun je dat een volgende keer doen.  

Variatie:  
je kan altijd de vulling vervangen met andere soorten 
groente of peulvruchten o.a.  

 humus: kikkererwtenpuree met tahin, citroensap, 
komijnpoeder 

 pesto: groene pesto met basilicum en olijfolie, 
met stukjes tomaat 

 muhammara: gegrilde rode paprika puree met 
komijnpoeder, lente ui 



 

Drie kleuren wrap  

Wat moet je doen: 

1. Marinade 

Begin met de marinade voor wortel en paprika, dan kan dit even intrek-

ken: 

 Doe een zakje (julienne gesneden) worteltjes in een kommetje.  

 Snijd de paprika in smalle reepjes en voeg toe. 

 Doe er ongeveer 2 eetlepels ketjap manis bij.  

Schep de groentes regelmatig om, zodat de ketjap er in kan trekken.  

2. Salsa 

Daarna maak je de salsa: 

 Trek voorzichtig het blik tomatenblokjes open. Laat de blokjes even uit-

lekken in een zeef boven een kommetje. Het sap heb je niet no-

dig, de tomatenblokjes doe je in een kommetje.  

 Snijd 4 grote augurken in kleine blokjes en doe dit bij de toma-

tenblokjes. 

 Voeg twee eetlepels gesnipperde uitjes toe.  

 Voeg 1 klein theelepeltje shoarmakruiden toe. 

Proef maar even. Pak hiervoor telkens een schoon lepeltje. Is 

het goed op smaak of zijn er meer kruiden nodig? 

3. Wraps 

 Laat eerst de worteltjes en paprika even uitlekken in een 

zeef boven een kommetje, roer er af en toe doorheen 

met een vork.  

 Spoel de zeef af. En laat de mais uitlekken in de zeef bo-

ven een kommetje.  

 Pak een wrap en leg deze op je droge placemat/ snij-

plankje. 

 Doe wat vulling (niet te veel) in het midden van de wrap : 

 humus 

 salsa 

 ijsbergsla 

 worteltjes en paprika 

 mais 

 Rol de wrap strak op en steek er meteen cocktailprikkers 

doorheen. Zorg ervoor dat de prikker helemaal door de 

wrap heen gaat. Steek 4 cocktailprikkers op gelijke af-

stand van elkaar in de wrap.  

 Je snijd daarna de wraps in gelijke stukjes (de prikker zit in het midden).  

Leg de stukjes wrap op een schaal. 

 Maak weer even je snijplankje droog met een stukje keukenrol en leg de 

volgende wrap erop. Het is leuk om wat verschillende kleuren wraps te 

nemen voor een vrolijk effect.  

 Serveer de stukjes wraps op de schaal met een bakje tomatenketchup 

met theelepeltje en een servetjes erbij. Eet smakelijk!  

 



 

Zelfgemaakte tomaten ketchup 

Wat heb je nodig voor de tomatenketchup: 

1 kleine rode ui 

¼ venkelknol 

1 klein stukje rode biet 

1 appel 

1 teentje knoflook 

50 ml olijfolie 

1 theelepel korianderzaad 

1 kruidnagel 

1 laurierblad 

300 g tomaten of 1 blik gepelde tomaten 

2 eetlepels tomatenpuree  

2 eetlepels rijstazijn  

Zout en peper 

 

Wat moet je doen: 

Voor de tomatenketchup: 

1. Pel de ui, snijd in stukjes en doe ze in een grote pan. 

2. Snijd de venkel, biet en appel in kleine stukjes. Voeg 
deze bij de ui.  

3. Snijd de knoflook in plakjes en prik de kruidnagel in het laurierblad.  

4. Voeg de knoflook, het laurierblad, de korianderzaadjes, olijfolie, ½ theelepel 
zout en peper toe aan de groenten in de pan. 

5. Laat de groenten 10 minute zachtjes bakken tot alles zacht is, roer geregeld 
goed door. 

6. Voeg na 10 minuten de tomaten, tomatenpuree en de rijstazijn toe. 

7. Breng de saus aan de kook en zet daarna gelijk het vuur lag. Laat de saus 20 
minute op lag vuur koken. Blijf regelmatig roeren. 

8. Haal de pan van het vuur, haal het laurierblad met kruidnagel uit de saus en 
giet de saus in een keukenmachine. 

9. Pureer de saus in de keukenmachine. Druk daarna de saus door een fijne zeef 
om hem mooi glad te maken.  

 



 

Noedelsalade met Gado Gado 

Wat heb je nodig: 

½ pakje dunne mie 

½ (200 gr) witte kool 

1 (50 gr) kleine wortel 

1 kop kousenband of (diepvries) sperziebonen 

3 eetlepels pindakaas 

2 eetlepels tomatenpuree 

2 eetlepels gebakken uitjes 

mespuntje chilipoeder 

mespuntje kerriepoeder 

 

Wat moet je doen: 

Kook 1,5 liter water in de waterkoker.  

Doe de mie in een grote mengkom. Schenk de helft van het hete water hierop. 

Laat 5 minuten staan totdat de mie zacht wordt.  

Snijd de kool in hele dunne reepjes. 

Rasp de wortel grof. 

Snijd de kousenband in hele dunne stukjes van 0,5 cm. 

Doe de kousenband in een grote kom en schenk de rest van 

het hete water erop. Voeg na 10 minuten de geraspte 

wortels en de kool toe. Laat nog 5 minuten staan.  

Haal alles door een vergiet (mie en de groenten). 

Meng de mie en de groenten goed door elkaar. 

 

Kook nog ½ kop water in de waterkoker.  

Doe de pindakaas, tomatenpuree, chilipoeder en  

kerriepoeder in een kleine kom. Voeg het hete water 

toe. Meng alles goed door. 

 

Pak een mooi bord. Doe de mie met groenten hierop. 

Versier met pindakaas en gebakken uitjes en wat 

groen naar smaak. Serveer! 



 

Humus 

1 bosje verse koriander 

1 blik of glas kikkererwten  

1 volle eetlepel tahin  

2 eetlepels olijfolie 

sap van 1/2 citroen  

1 teentje knoflook  

zout en peper naar smaak 

Volkoren crackers of groente in reepjes 

schone glazen conservenpotjes om in te bewaren 

 

Pel de kikkererwten. Als je te weinig tijd hebt, kun je de  

kikkererwten ook ongepeld laten. Gepeld wordt de humus romiger.  

Was en pluk de mooie blaadjes van verse koriander in kleine stukken. 

 

Pers een halve citroen uit in een kleine mengkom. 

Pel het knoflookteentje en pers dit ook in de meng-

kom. Voeg de tahin, olijfolie, kikkererwten, koriander, 

zout en peper toe. Doe het mengsel in de keukenma-

chine en pureer.  

 

Proef of het goed op smaak is en serveer met volko-

ren crackers of met stukjes groente als dip (wortel, 

komkommer, etc).  

 

De humus is ci 5 dagen houdbaar in de koelkast. 



 

Happy dog worstje  

met zelfgemaakte mosterd 

Wat heb je nodig: 

10 dunne wortels 

10 volkoren zachte broodjes 

Olie om te bakken 

Garnering naar smaak  

Voor de marinade: 
½ kop soya saus 

1 kop water 

1 eetlepel olijfolie 

2 theelepel tomatenpuree 

1 theelepel knoflookpoeder 

1 eetlepel shoarmakruiden 

1 extra eetlepel shoarmakruiden voor het bakken 

Wat moet je doen: 
Voor de marinade: 

1. Doe de soya saus, water, olijfolie, tomatenpuree, 
knoflookpoeder en 1 eetlepel shoarmakruiden in een 
diepe pan. 

2. Schil de wortels met een dunschiller. 

3. Breng de wortels aan de kook in de marinade. Zet het 
vuur lager en laat 20 minuten zachtjes doorkoken, tot 
de wortels beetgaar zijn. 

Voor de mosterd: 

4. Doe het mosterdzaad, de azijn, appelsap en kerrie in 
een keukenmachine en mix totdat je mosterd hebt. 
Breng op smaak met peper en zout. 

Tip: Wil je een gladde mosterd maken? Week de mos-
terdzaadjes dan een nacht in de azijn. 

Voor de garnering: 

5. Maak je garnering naar smaak. Bak bijvoorbeeld Turk-
se peper of tomaten of verwarm zuurkool in een pan of 
hak koriander fijn. 

Voor de ‘Happy dog worst’: 

6. Als de wortels beetgaar zijn, haal je ze uit de pan. 

7. Rol de wortels door 1 eetlepel shoarmakruiden en bak de wortels langzaam 
knapperig met hete olijfolie in een koekenpan. 

8. Pak een broodje en snijd open. Smeer beide kanten met de mosterd. Leg de 
gebakken wortel ertussen samen met de garnering. 

Voor de mosterd: 

30 g mosterdzaad 

15 ml appelazijn 

30 ml appelsap 

½ theelepel kerriepoeder 

Zout en peper 



 

Loempia’s uit de oven 
Wat heb je nodig (voor 10-20 loempia’s): 

50 g/1 kop taugé 

100 g/1 kop wortel 

150 g/ 1 kop kool 

60 g/ 2 lente uitjes (of bosui of sjalotje) 

125 g mihoen 

1 theelepel kerriepoeder 

½ theelepel chilipoeder 

Zout en peper 

Kurkumapoeder 

6 eetlepels olie 

Diepvries loempiavellen (Let op: geen rijstvellen en niet 
wellen) 

 

Wat moet je doen: 
1. Verwarm de oven op 200 graden. 

2. Kook 1 liter water in de waterkoker. 

3. Vul een grote kom met het gekookte water en laat de 
mihoen hier 10 minuten in weken. 

4. Rasp de wortel (met de grove kant van de rasp). 

5. Snijd de kool in dunne reepjes en de lente ui in dunne ringen. 

6. Doe de wortel, kool en lente ui in een kom en voeg de kerriepoeder, chili-
poeder en 3 eetlepels olie toe. Eventueel wat zout. Roer het daarna goed 
door. 

7. Doe 1 eetlepel olie in een koekenpan en bak het mengsel 5 minuten. 

8. Laat de mihoen uitlekken in een vergiet. Voeg de taugé, zout en peper toe. 
Roer voorzichtig met een vork. 

9. Meng de groenten uit de koekenpan met de mihoen. 

Voor het vullen van de loempia: 

10. Leg een loempiavel op een snijplank. 

11. Doe 2-3 eetlepels van de vulling op het breedste gedeelte van je 
loempiavel.  

12. Vouw de zijkanten dicht en rol de loempia voorzichtig op. Plak het 
einde vast met een klein beetje water. 

13. Leg ze op een ovenschaal die bedekt is met bakpapier. 

14. Bestrijk de boven– en onderkant met een klein beetje olie en kurkumapoe-
der. 

15. Bak de loempia’s 15-20 minuten goudbruin in de oven. 

Serveer met zelfgemaakte chilisaus! 



 

Eet smakelijk! 


