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Gevulde kalkoenfilets



Ontvel de worsten en doe het vlees in een kom. Schil de appel en snijd het

klokhuis eraf. Snijd in zo klein mogelijke blokjes. Snijd de bleekselderij even klein

als de appel. Snijd de salie en het gedroogd fruit fijn. Meng het worstvlees met

de appel, de bleekselderij, de salie en het gedroogde fruit.

Leg de kalkoenschnitzels tussen 2 vellen vershoudfolie, sla ze iets platter met de

deegroller en rol ze uit tot dunne lappen. Verwijder de folie.

Verdeel de worstvulling over de schnitzels en rol deze op. Wikkel de gerookte 

 ham strak eromheen, laat de zijkanten open. Snijd de rolletjes doormidden.

Verhit de margarine in een braadpan of koekenpan en bak de rolletjes op

middelhoog vuur rondom bruin. Zet het vuur laag en laat het vlees in 20

minuten gaar worden. Hak de pecannoten grof. Snijd de rolletjes schuin door

en bestrooi met de pecannoten.

Bereidingstip: Dit recept kun je tot en met het snijden van de rolletjes 1 dag van

tevoren bereiden. Bewaar het vlees afgedekt in de koelkast. Braad op de dag zelf

de rolletjes in de pan.

28 g gedroogd fruit abrikoos/rozijn

2 stukken kalkoenborst zonder vel 

75 g gerookte ham

2 eetlepels vloeibare bakmargarine 

Per portie (ongeveer 200 g)

Energie                       

Vetten                         

waarvan verzadigd      

Eiwit                             

Koolhydraten                 

waarvan suikers               

Vezels                             

Gedroogd fruit is fruit waaruit water

onttrokken is. Toch kan je het niet zomaar

vervangen. Het bevat immers meer suikers

per 100 gram dan 100 gram vers fruit. Wel

staan ze bol van de voedingsvezels. Deze

vezels bevorderen de darmwerking.  

2 kipbraadworsten

Halve zoetzure appel

Halve stengel bleekselderij

4 verse salieblaadjes

25 g pecannoten

Gevulde kalkoenfilets

293 kcal

12,8 g

2,2 g

37,4 g

6,3 g

6,2 g

1,4 g

Ingrediënten  

Wist je dat? 

Bereidingswijze

4 personen 

deegroller

vershoudfolie 

Dit heb je nodig



Zalmrollade met pesto en pistache



Zalmrollade met pesto en pistache 

1 portie (ongeveer 175 g)

Energie                       

Vetten                         

waarvan verzadigd      

Eiwit                             

Koolhydraten                 

waarvan suikers               

Vezels                             

Bereidingswijze 

600 g verse zalm zonder huid

5 g dry-rub-vis

60 g pistache nootjes

Zalmrollade

Pesto kan je ook perfect maken met

andere pitten zoals zonnebloempitten

bijvoorbeeld indien je een

budgetvriendelijkere optie wenst. 

Dit gerecht bevat erg veel goede

vetten die ons hart en onze bloedvaten

beschermen. Smullen maar!  

478 kcal

37,3 g

6 g

33,1 g

1,6 g

1,4 g

1,6 g

Ingrediënten

Wist je dat? 

Verwarm je oven voor op 200°C.

Begin met het maken van de pistachepesto. Doe hiervoor de basilicum, de

knoflook, de pistache nootjes, de olijfolie, de Parmezaanse kaas en het sap

van de citroen in de keukenmachine. Voeg wat water toe indien te vast.

Proef of de pesto naar smaak is en pas eventueel aan.

Maal de pistache nootjes fijn. Meng hier de viskruiden bij en zet even apart.

Leg het stuk zalm op je werkvlak en dep droog met keukenpapier. Vul de

zalm met de pesto. Houd een rand vrij aan het uiteinde zodat de vulling er

niet uitvalt. Rol de zalm stevig op tot een rollade en bind dicht met

keukentouw. Verdeel de vermalen pistache nootjes over de buitenkant van

de vis.

Leg de rollade in een ovenschaal op bakpapier en bak 20 – 25 minuten in

de oven. Bereid in de tussentijd bijgerechten en serveer alles tegelijk.

4 porties

Flinke bos basilicum

4 teentjes knoflook

ongeveer 30 gr parmezaanse kaas

Handje pistache nootjes

Eetlepel extra vierge olijfolie

Sap van een halve citroen

Pesto

keukentouw 

ovenschaal bekleed met bakpapier 

Dit heb je nodig

https://www.meatfish.nl/zalmfilet-zonder-vel-bbq-5x100-gr-701/
https://www.vanbeekumspecerijen.nl/tracking/tradetracker/redirect/?tt=29737_12_280188_Beekum-rubvis&r=%2Fdry-rub-vis.html


Vegan 

Meatloveloaf



800 g kikkererwten in blik

800 g zwarte bonen

10 g verse platte peterselie

2 tenen knoflook

1½ tl gerookt paprikapoeder

50 g gebakken uitjes

1½ tl gedroogde tijm

4 el paneermeel

2 el traditionele olijfolie

100 ml ketchup

Peper en zout

Vegan Meatloveloaf

Peulvruchten zitten boordevol pectine, een stof die de slechte cholesterol (LDL)

verlaagt en je zo beschermd tegen hart- en vaatziekten. Kikkererwten, linzen,

sojabonen, witte bonen en bruine bonen zijn ideale eiwitbronnen en profileren 

 zich als milieuverantwoord en goedkoop alternatief voor vlees. Niet álle

peulvruchten zijn vleesvervangers, zo worden snijbonen, sperziebonen, boterbonen

en peultjes geklasseerd als groente door het lagere eiwitgehalte. 

1 portie  (ongeveer 225 g)

Energie                       

Vetten                         

waarvan verzadigd      

Eiwit                             

Koolhydraten                 

waarvan suikers               

Vezels                             

Verwarm de oven voor op 200 ºC. 

Doe de kikkererwten en zwarte bonen in een vergiet, spoel af met koud

stromend water en laat goed uitlekken. Snijd de peterselie grof. Houd ¼ van

de kikkererwten apart. Schep alle ingrediënten behalve de ketchup in de

keukenmachine en mix tot een samenhangend geheel. Hier en daar mogen

wat grovere stukjes tussen zitten. 

Schep de rest van de kikkererwten door het mengsel. Breng op smaak met

peper en eventueel zout. Verdeel het mengsel over de cakevorm, druk goed

aan en strijk glad. Bak het meatloaf ongeveer 25 minuten in het midden van

de oven goudbruin. Neem uit de oven en stort voorzichtig op een met

bakpapier beklede bakplaat. Bestrijk de bovenkant en zijkanten met de

ketchup. Bak nog 10 minuten in het midden van de oven zonder bakvorm. 

Serveertip: Serveer de meatloaf met cranberry's (diepvries, ontdooid) voor wat

extra kleur.

319 kcal

8,5  g

2,1 g

16,4 g

31,7 g

4,2 g

23,3 g

Ingrediënten

Wist je dat? 

Bereidingswijze

8 portiesDit heb je nodig
• keukenmachine

• rechthoekige cakevorm 30 cm

• bakpapier



Gevulde 

pompoenrollade 



Wist je dat? 

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Spoel de flespompoen af onder de kraan en snijd hem in de lengte doormidden.

Verwijder de zaden en hol de pompoen met een lepel uit.

Snijd het vruchtvlees in blokjes en hou apart. Snipper de sjalotten en snijd de

knoflook fijn. Snijd de zongedroogde tomaatjes in blokjes.

Verhit een beetje olie in een koekenpan. Voeg de pompoenblokjes toe en bak ze

gaar (ongeveer 15 minuten). Voeg vervolgens de ui en de knoflook toe en bak even.

Voeg de (ongekookte) rijst, de Italiaanse kruiden, de piment en de kaneel toe

samen met 200 ml water.

Breng het geheel aan de kook en laat dit 10 min zachtjes pruttelen op laag vuur.

Voeg vervolgens de zongedroogde tomaten en de veenbessen toe en roer.

Handje voor handje voeg je de verse spinazie toe tot deze geslonken is. Laat dit

rustig inkoken tot het meeste vocht verdampt is. Breng op smaak met peper en zout.

Schep de vulling in beide helften van de uitgeholde pompoen en druk ze dan op

elkaar. Smeer de pompoen in met olie en strooi er naar smaak wat peper en zout

overheen. 

Pak de pompoen stevig in in aluminiumfolie en zet hem vervolgens voor 2 uur         

 in de oven.

Na de oventijd kun je de pompoen voorzichtig uitpakken en in plakken snijden. 

De Hoge Gezondheidsraad een minnimale inname van 300 gram

groenten per dag aanraadt?! Level up the veggies!   

2 sjalotten

75 g volkoren 

1 tl piment

Halve tl kaneel

1 eetlepel olijfolie

2 tenen knoflook

      ongekookte rijst

Gevulde pompoenrollade 

Per portie  (ong. 400 g)

Energie    

Vetten  

Verzadigd vet 

Eiwit  

Koolhydraten 

Suikers   

Vezels                

Ingrediënten: 

Bereidingswijze

150 kcal

5,8 g

1,3 g

7,8 g

30,8 g

13,9 g

10,1 g

6 personen

1 hele flespompoen

150 g verse spinazie

2 en een halve theelepel

Italiaanse kruiden

75 g zongedroogde tomaten

25 g gedroogde veenbessen

peper en zout, naar smaak

aluminiumpapier

Dit heb je nodig



Geroosterde bloemkool

met sesamdressing



1 bloemkool

2 eetlepels vloeibare margarine

2 eetlepels sesamolie

Anderhalve eetlepel garam masala

2 eetlepels sesamzaad

1 kg zoete aardappel

4 eetlepels magere yoghurt

Halve eetlepel rijstazijn

15 g verse koriander

Geroosterde bloemkool met sesamdressing

Je kan mayonaise vervangen door

magere yoghurt om dressings te maken 

1 portie  (430 g)

Energie                       

Vetten                         

waarvan verzadigd      

Eiwit                             

Koolhydraten                 

waarvan suikers               

Vezels                             

Verwarm de oven voor op 200 °C. Laat de stelen en bladeren aan de

bloemkool zitten, maar snijd een klein stukje van de onderkant van de

bloemkool af, zodat hij straks mooi rechtop kan staan. Breng een ruime pan

met water en wat zout aan de kook. Plaats de bloemkool ondersteboven

met behulp van een schuimspaan in de pan en kook voor 5 minuten. Neem

uit de pan en laat 5 minuten afkoelen. Dep droog met een schone theedoek.

Meng ondertussen de margarine met de ¾ van de sesamolie, de garam

masala, de helft van het sesamzaad, peper en zout. Wrijf de bloemkool

rondom in met het mengsel (niet de stelen en bladeren) en verdeel over een

met bakpapier beklede bakplaat. Bak de kool in het midden van de oven in

ongeveer 20 minuten goudbruin.

Schil ondertussen de aardappelen, snijd ze in stukken en kook ze gaar.

Verhit een pan zonder vetstof en rooster de rest van het sesamzaad 2

minuten op middelhoog vuur. Meng de magere yoghurt met de geroosterde

sesamzaadjes, de azijn en de rest van de sesamolie tot een dressing. Breng

op smaak met peper.

Giet de zoete aardappelen af, maar vang 1 kopje kookvocht op. Pureer met

de pureestamper tot een gladde puree. Voeg zoveel kookvocht toe tot het

smeuïg is. Snijd de koriander fijn en meng ⅔ van de koriander door de

puree. Breng op smaak met peper en eventueel zout.

Schep de zoete-aardappelpuree in het midden van een schaal en maak met

de achterkant van je lepel een cirkel ermee. Verdeel de bloemkool erover en

verdeel de sesamdressing erover. Garneer met de rest van de koriander.

268 kcal

8,1 g

1,2 g

8,6 g

33,8 g

13,4 g

11,3 g

Ingrediënten

Wist je dat? 

Bereidingswijze

5 personen

bakpapier

pureestamper 

Dit heb je nodig



Groententaart



Groententaart

1 portie (ongeveer 400 g): 

Energie                       

Vetten                         

waarvan verzadigd      

Eiwit                             

Koolhydraten                 

waarvan suikers               

Vezels                             

Bereidingswijze

Kleine bol knoflook

3 eetlepels olijfolie 

2 aubergines

1 courgette

1 witte kool voor 8 bladeren 

Peper en zout

900 g aardappelen

226 kcal

8,1 g

1,1 g

6,6 g

 28,2 g

14 g

6,8 g

Ingrediënten

Volgende pagina

6 porties

1 plantje basilicum  

4 zoete rode paprika's  

1 tak kerstomaten 

2 handjesvol pistachenoten

grillpan 

ronde springvorm (Ø 26 cm)

mandoline 

aluminiumfolie

keukenpapier

Dit heb je nodig



Groententaart

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd een stukje van de bovenkant van

de bol knoflook. Leg de knoflook, samen met de paprika's in de oven. Pof de

knoflook en rooster de paprika's voor 15 minuten in de voorverwarmde oven.

Snijd ondertussen de aubergines in de lengte in dunne plakken van halve

cm dik. Kruid met peper en zout. Verhit de grillpan zonder vetstof en gril de

aubergineplakken langs beide zijden. 

Haal de paprika's uit de oven en schrik ze onder koud water en verwijder de

pel. Wip de look uit de knoflookbol. Verlaag de temperatuur van de oven

tot 180°C.  

Doe de look in een keukenprocessor samen met de basilicum, 3 eetlepels

olijfolie en de helft van de pistachenootjes. Mix tot een pesto. 

Snijd de courgette in dunne plakken (in de lengte of in de breedte) van een

halve cm dik. Kruid met peper en zout. Verhit de grillpan zonder vetstof en

gril de courgetteplakken langs beide zijden. 

Haal de 8 buitenste bladeren van de kool en snijd de harde kern eruit. Kook

de bladeren voor 10 minuten in kokend water en spoel met koud water. Laat

goed uitlekken. Dep droog met keukenpapier. 

Bekleed de bodem en rand van de springvorm met de koolbladeren en houd

1 koolblad achter. 

Schil de aardappelen en maak dunne schijfjes met de mandoline. 

Bouw de groentestaart als volgt op: bekleed de bodem en de rand van de

springvorm met een laag koolbladeren en houd 1 koolblad achter. Leg

vervolgens een laagje aardappelen, een laagje aubergine, een laagje

aardappelen, een laagje pesto, een laagje aardappelen, een laagje

courgette, een laagje aardappelen, een laagje paprika, een laagje pesto,

een laagje aardappelen, een laagje courgette, een laagje aardappelen,

een laagje aubergine, een laagje pesto en een laagje aardappelen.

Vouw het achtergehouden koolblad er overheen, druk aan en dep

eventueel droog. Maal de overgebleven pistachenootjes en verdeel ze over

de groententaart. Dek de taart af met aluminiumfolie.  

Zet de springvorm op een bakplaat in het midden van de oven. Bak 1 uur

afgedekt. 

Verwijder na 1 uur de folie, leg de tomaten met tak op de taart. Bak voor

nogmaals 30 minuten in het midden van de oven. 

Neem daarna de taart uit de oven, zet op een bord en verwijder de

springvorm. Serveer direct. Smakelijk! 



Eet overdag evenwichtig zodat je niet met reuzehonger dineren gaat. Een

knorrende maag zou er immers voor kunnen zorgen dat je je niet kan bedwingen en

hapjes naar binnen slokt.  

Laat ook tijdens het kerstdiner groenten schitteren. Ook vandaag is het goed om

aan de aanbeveling te komen van 300 gram groenten per dag.  

Fris glaasje cava of een glaasje wijn wordt vandaag bij velen genuttigd. Hydrateer

voldoende tussendoor, wissel af met water. Experimenteer ook eens met

gearomatiseerde fruitwaters. Gouden smaakcombinaties zijn munt-limoen-

komkommer, basilicum-aardbei en sinaasappel-bosbes. 

Op het kerstdiner durven we al eens meer eten dan gewoonlijk. Om dit te

voorkomen kan je kiezen voor iets kleinere porties. Je voelt veel sneller wanneer je

vol zit en kan van alles eens proeven. Win-win situatie!

Genieten. Dit is de allerbelangrijkste tip. Zowel van het lekkere eten als het sociale

contact rond jouw kersttafel. Vooral in deze tijden merken we meer dan ooit het

belang ervan. Ook de wetenschappelijke studies liegen er niet om. Sociaal

(bubbel)contact is goed voor jouw gezondheid!

Tips voor een gezond Kerstdiner 



Dit receptenboekje is ontstaan in samenwerking met:Dit receptenboekje is ontstaan in samenwerking met:

Nele

Foodcoach
Sportdietiste

Diabeteseducator

justine
 

Laatstejaarsstudente 
Voedings- en Dieetkunde in Gent 

en stagiaire bij Nele



HEALTHY BITES WENST JOU

Fijne
feestdagen


