Een vegetarisch &
eiwitrijk weekmenu
Voor dagelijkse ontbijt, lunch & diner inspiratie

By: Jouwfoodplan.nl & Yourmealplanners

Een eiwitrijk weekmenu
Yourmealplanners & jouwfoodplan.nl bundelen hun krachten!
Het resultaat: een gezond, vegetarisch en eiwitrijk weekmenu.
Waarom? Wij van yourmealplanners krijgen regelmatig de
vraag hoe onze recepten zijn samengesteld en uit welke
voedingsstoffen de recepten bestaan en dat terwijl Desiré
regelmatig de vraag krijgt of ze recept inspiratie kan delen. Een
samenwerking in de vorm van een weekmenu om jou te
inspireren en te leren over de voedingsstoffen in maaltijden is
het prachtige resultaat! Enjoy!

Lucy - Yourmealplanners
Ho ! k ben Lucy, samen met m zus Rosa vorm k
Yourmealplanners. Een platform waar gezond, lekker en
(veelal) vegetar sch koken voorop staat. Dagel ks deel k
recept nsp rat e en met onze weekmenu's proberen w het zo
gemakkel k mogel k te maken om gezond te eten!
De weekmenu's z n samengesteld op bas s van veel groenten
en peulvruchten, maar wat z t er nou prec es n? En hoeveel
e w tten kr g e op een dag b nnen? Door de samenwerk ng
met Des ré van ouwfoodplan.nl worden deze vragen n d t
weekmenu beantwoord! Veel lees- en kook plez er!

Liefs Lucy

Desiré van der Kruk- diëtist jouwfoodplan.nl
H , k zal m voorstellen: k ben Des ré en werkzaam als onl ne
d ët st b ouwfoodplan.nl. k heb veel kenn s over gezonde
voed ng en wat e prec es nod g hebt op een dag.
Wat yourmealplanners doet v nd k een leuk n t at ef: ze
stellen lekkere en vaak gezonde gerechten op. De perfecte
samenwerk ng: d ët st sche kenn s met heerl ke nstagram
worthy gerechten. k ben n hun gerechten gedoken en heb een
e w tr k weekmenu opgesteld. Vooral voor vegetar ërs s d t
hand g, z hebben meer e w tten nod g dan vleeseters. Hoeveel
e w tten heb nod g? K k op de volgende pag na!

xx Desiré

Wat is jouw eiwitbehoefte?
De standaard formule voor de dagel kse e w tbehoefte van
gezonde volwassenen s : 0,8 gram e w t x kg l chaamsgew cht
Een persoon van 60 kg heeft dus m n maal 48 gram e w t nod g
(B overgew cht: De formule gaat n et hoger dan een BM van
27,5, omdat anders de e w t nname te hoog l gt. L gt ouw BM
hoger dan moet e rekenen met een gew cht dat gel k staat aan
een BM van 27,5)
Vegetar ërs en vegan sten hebben ets meer e w tten nod g
omdat plantaard ge e w tten m nder goed worden opgenomen
door het l chaam. Voor hen s de formule als volgt:
Vegetar ërs: 1 gram e w t x kg l chaamsgew cht
Vegan sten: 1,2 gram e w t x kg l chaamsgew cht

*let wel: voor ouderen en k nderen en b ondervoed ng, bodybu ld ng en
z ekte gelden andere getallen.

Wat staat er op het
menu?
Maandag

O: Granola ontb t tr ffle
L: Verrassende boterham
D: Zomerse traybake
Totaal e w tten: 83 gram

D nsdag

O: Havermout cacao ontb t 'toet es'
L: Kerr e tofu 'egg' salad
D: Fr ttata met pompoen en ge tenkaas
Totaal e w tten: 73 gram

Woensdag

O: Granola ontb t tr ffle
L: Verrassende boterham
D: Mex caanse maalt dbowl
Totaal e w tten: 86 gram

Donderdag

O: Carrot overn ght oats
L: Fr sse groene pasta salade
D: Auberg ne groenteschotel
Totaal e w tten: 80 gram

Vr dag

O: Havermout cacao ontb t 'toet es'
L: Kleurr ke lunchbowl met creamy dress ng
D: Tort zza met zalm en pesto
Totaal e w tten: 65 gram

Ontbijt 1

Havermout cacao ontbijt ‘toetjes’
1 persoon

10 m nuten

bereiding

ingrediënten
40 gram havermout
1 r pe banaan
1 fl nke el rauwe cacao
200 ml water
Voor erb :
So ayoghurt (schaalt e 150 ml)
S naasappelrasp
P stachenoot es (hand e)

1. Prak de banaan met een vork en zet een steelpannet e op het
vuur. Doe h er de havermout, banaan, water en cacao n en
meng goed door. Laat c.a. 2 m nuten zacht es pruttelen en
klaar ben e.
2. H

s zowel koud als warm lekker. Serveer eventueel met

so ayoghurt, s naasappelrasp en p stache. En oy!

voedingswaarden per portie
Energ e: 490 kcal

R k aan de volgende v tam nes

E w t: 18,7 gram

(gebaseerd op de aanbevolen dagel kse

Vet: 18,1 gram

hoeveelheden van het Voed ngscentrum

Waarvan verzad gd: 3,1 gram voor volwassen vrouwen):
Koolhydraten: 57,2 gram

76% van de ADH van magnes um

Vezels: 11,4 gram

68% van de ADH van fosfor

Natr um: 165 mg

45% van de ADH van v tam ne B6
43% van de ADH van z nk
29% van de ADH van kal um

Ontbijt 2

Carrot overnight oats
1 serv ngs

15 m nuten + overn ght

Wortel n e ontb t?! a zeker!
De wortel voegt een heerl k, ets wat zoete, touch toe. Zeker de moe te waard om eens te
proberen!

Ingrediënten
40 gram havermout
½ banaan

1 kle ne wortel
1 el gebroken l nzaad
kle n hand e roz nen

Bereiding
1. Rasp de wortel en prak de banaan met een vork.
2. Meng de wortel en banaan vervolgens met de havermout, l nzaad,
roz nen, kaneel en het water of de melk.
3. Zet gedurende de nacht weg n de koelkast.
4. De volgende ochtend hoef e de oats alleen nog even u t de koelkast te
pakken en er wat noot es over te stroo en. Klaar s power ontb t!

kle n hand e pecannoten
1 tl kaneel

T p: overn ght oats z n deaal om mee te nemen onderweg naar kantoor of

150 ml water of:

stud e.

150 ml (amandel)melk

Voedingswaarden per portie
Op bas s van halfvolle melk:

R k aan de volgende v tam nes:

Energ e: 589 kcal

55% van de ADH van magnes um

T p: voeg nog 2 el l nzaad toe

E w t: 16,2 gram

91% van de ADH van fosfor

voor 20,6 gram e w t!

Vet: 27,9 gram

24% van de ADH van v tam ne A

Waarvan verzad gd: 4,1 gram

51% van de ADH van z nk

Koolhydraten: 62,1 gram

36% van de ADH van calc um

Vezels: 11 gram

28% van de ADH van zer

Natr um: 85 mg

Ontbijt 3

Ontbijt Trifle
2 personen

15 m nuten

Ingrediënten
500 gram magere kwark
2 s naasappels

Bereiding
1. Pel en sn d de s naasappels.
2. Rooster de kokosvlokken n een droge
koekenpan.
3. Pak twee moo e glazen en schep h er als eerste

3 el granola
hand e p stachenoten
hand e kokosvlokken

Voedingswaarden

een laag e kwark n. Vul daarna met stuk es

Energ e: 487 kcal

s naasappel en granola om vervolgens weer een

E w t: 29,5 gram

laag e kwark en s naasappel te maken. Top af
met kwark, p stachenoten en geroosterde
kokosvlokken.

Vet: 8 gram
Waarvan verzad gd: 3,1 gram
Koolhydraten: 41,8 gram
Vezels: 9,3 gram
Natr um: 165 mg
R k aan de volgende v tam nes:
120% van de ADH van v tam ne C
80% van de ADH van fosfor
63% van de ADH van v tam ne B12
41% van de ADH van calc um

ingrediënten
130 gram tofu
1 el mayona se
1 el magere kwark
1 tl mosterd
1 el kappert es
1/2 tl kerr epoeder
1 lente u
verse b eslook

voedingswaarden per portie
Energ e: 306 kcal
E w t: 17 gram
T p: Met 2 volkoren boterhammen
erb bevat het gerecht 24,8 gram e w t!
Vet: 22,5 gram
Waarvan verzad gd: 2,9 gram
Koolhydraten: 6,5 gram
Vezels: 4,6 gram
Natr um: 602 mg

Lunch 1

Kerrie Tofu ‘egg’ salad
1 persoon

15 m nuten + 1 uur wachtt d

R k aan de volgende v tam nes en

Bereiding

m neralen:

Beg n een uur (of avond) van tevoren:

31% van de ADH van calc um
34% van de ADH van v tam ne E
33% van de ADH van magnes um
36% van de ADH van fosfor

1. Laat de tofu u tlekken en sn d n twee gel ke
plakken. W kkel deze n een theedoek. Zorg
ervoor dat e de tofu daarna tussen twee
zwaardere ‘ob ecten’ legt. B voorbeeld tussen
twee ovenschalen met boeken erop.
2. Sn d de tofu daarna n kle ne blok es en doe
n een kom.
3. Meng de mosterd, mayo, kwark, kerr epoeder,
lente-u , b eslook en kappert es. Meng d t
vervolgens met de tofu. Breng op smaak met
peper/ zout.
4. Beleg op (glutenvr ) brood, een cracker of een
toast e. Gen eten!

lunch 2

Frisse groene pasta salade
2-3 personen

30 m nuten

Deze pastasalade s wat m betreft het deale p ckn ck gerecht, makkel k te maken
doordat e we n g sn werk hebt én lauwwarm of koud ook erg lekker!

Ingrediënten
150 gram pasta
200 gram tu nbonen*

200 gram doperwten*
225 gram halloum
75 gram rucola
1 avocado
1 bos e rad s
1 c troen

Bereiding
1. Kook de pasta volgens de aanw z ngen op de verpakk ng, g et af en spoel
na met koud water. Laat afkoelen. Doe er eventueel wat ol e door om
plakken te voorkomen.
2. Kook de tu nbonen en doperwt es n c.a. 4 m nuten beetgaar.
3. Sn d de halloum n stuk es en verwarm een beet e ol e n een koekenpan.
Bak de halloum tot ze goudbru n kleuren.
4. Meng de ngred ënten voor de dress ng tot een gladde massa. Breng op
smaak met peper en zout.
5. Sn d de avocado n blok es en de rad s es n dunne plak es.
6. Meng de rucola, avocado, rad s, halloum en boont es door de gekookte

Voor de dress ng:

pasta. Schep daarna de dress ng erdoor en kn p er nog wat extra

2 el mayona se

c troensap over. Eetsmakel k!

3 el Gr ekse yoghurt

Voedingswaarden per portie (op basis van 3 pers.)

1 tl wasab

Energ e: 660 kcal

R k aan de volgende v tam nes:

Sap van een halve c troen

E w t: 29,9 gram

83% van de ADH van fosfor

Peper & zout

Vet: 42,3 gram

51% van de ADH van v tam ne E

Waarvan verzad gd: 16,5 gram

51% van de ADH van z nk

*d epvr esproducten

Koolhydraten: 33,3 gram

44% van de ADH van v tam ne C

z n een opt e

Vezels: 11,3 gram

43% van de ADH van v tam ne A

Natr um: 1140 mg

lunch 3

Kleurrijke lunchbowl
1 persoon

40 m nuten, ncl. ovent d

Bereiding
1. Verwarm e oven voor op 200 graden. Leg de
ovengroenten op een bakplaat met bakpap er en
schep om met ol fol e, peper & zout. T p: k
gebru k h ervoor alt d een rest e groente van de
avond ervoor!
2. Kook de qu noa volgens de aanw z ng op de
verpakk ng.
3. Sn d de papr ka n reep es en gr ll n een gr llpan
of apparaat aan be de kanten c.a. 2 m nuten.
4. Meng alle ngred ënten voor de dress ng.
5. Sn d de komkommer en appel, halveer de
avocado en sn d n plak es.
6. Maak een moo e bowl door alle ngred ënten op
een d ep bord te leggen. Garneer met de dress ng
en en oy!

Ingrediënten
100 gram ovengroenten
(bv. zoete aardappel & past naak)
50 gram gekookte qu noa
halve avocado
grote hand sp naz e
½ papr ka
⅓ komkommer
½ appel
Opt e: zwarte sesamzaad es
Voor de creamy dress ng:
2 el p ndakaas (100%)
Sap van een halve c troen
1 tl sambal
1 kle ne teen knoflook
1 el so asaus

Voedingswaarden per portie
Energ e: 717 kcal
E w t: 20,3 gram
Vet: 46,5 gram
Waarvan verzad gd: 7 gram
Koolhydraten: 46,3 gram
Vezels: 14,7 gram
Natr um: 214 mg
R k aan de volgende v tam nes:
139 % van de ADH van v tam ne C
107% van de ADH van v tam ne E
59 % van de ADH van magnes um
44 % van de ADH van z nk
32 % van de ADH van kal um

diner 1

Zomerse traybake

2 personen

Zomerse traybake met met m neola, k kkererwten & geroosterde groenten. Eem

45 m nuten
nc. ovent d

comb nat e van fr s, stev g en l cht p tt g. We n g werk en een verrassend resultaat! L ever
vlees? Gebru k dan 2 k pd f lets.

ingrediënten
1 bl k k kkererwten
1 bak e vegetar sche k pstuk es
2 m neola’s
1 courgette, n ronde plakken
1 (gele)papr ka, n parten
2 wortelen (bospeen), gesch ld en n plak es
2 el (p tt ge) mosterd
Hand e geschaafde amandelen
Ol fol e

Voedingswaarden per portie

bereiding
1. Verwarm de oven voor op 20o °C. Spoel de k kkererwten af n
een zeef en laat goed u tlekken.
2. Sn d de courgette n plakken, de papr ka n parten en sch l de
wortel voordat e hem n ronde plakken sn dt.
3. Boen ½ van een m neola schoon en rasp de sch l. Meng het rasp
door de mosterd.
4. Bestr k de (vegetar sche) k p met de mosterd en leg op een met

Energ e: 630 kcal

bakpap er beklede bakplaat. Verdeel ook de k kkererwten en

E w t: 31,2 gram

groenten over de bakplaat. Besprenkel vervolgens met ol fol e,

Vet: 35,5 gram
Waarvan verzad gd: 5,3 gram
Koolhydraten: 36,9 gram
Vezels: 19,9 gram
Natr um: 994 mg
R k aan de volgende v tam nes en m neralen:
197% van de ADH van v tam ne C
69% van de ADH van fol umzuur

peper en zout en schep voorz cht g alle groenten en k p om.
5. Halveer de m neola’s overdwars en leg ze tussen de andere
ngred ënten op de bakplaat. Zet de ovenplaat voor 25-30 m n. n
het m dden van de oven en schep halverwege nog even om. H

s

klaar als de groenten goed zacht z n geworden.
6. Serveer het gerecht door de parten m neola op e bord te leggen

70% van de ADH van v tam ne E

en vervolgens de over ge ngred ënten. Lekker om de m neola u t

80% van de ADH van fosfor

te kn pen over de rest van het gerecht!

117% van de ADH van z nk

diner 2

Aubergine groenteschotel
2-3 personen

30 m nuten

Ingrediënten
1 auberg ne, n kle ne blok es
1 rode papr ka, n blok es
C.a. 5 zongedroogde tomaten, n reep es
C.a. 15 kalamata ol ven
1 rode u , f ngesneden
1 tenen knoflook, geperst
1 bl k k kkererwten (300 gram)
Selder , naar smaak
1 el gemalen kom nzaad (D ntan)
1 el so asaus (meer naar smaak)
Voor het yoghurtsaus e:
150 ml (plantaard ge)kwark
Sap van een halve l moen
1 teen knoflook, geperst
Verse munt, f ngesneden & naar smaak
Opt oneel: Falafel en p tabrood es.

Voedingswaarden
Energ e: 684 kcal
E w t: 29,4 gram
Vet: 23,3 gram
Waarvan verzad gd: 6,1 gram
Koolhydraten: 76,4 gram
Vezels: 25,2 gram
Natr um: 1438 mg
R k aan de volgende v tam nes en m neralen:
206% van de ADH van v tam ne C
84% van de ADH van zer

Bereiding
1. Sn d alle groenten n het u ste formaat.
2. Spoel de k kkererwten af onder koud water en laat goed
u tlekken.
3. Meng alle ngred ënten voor het saus e goed door elkaar en
zet even weg.
4. Fru t de u en knoflook n een grote koeken- of wokpan.
5. Voeg de auberg ne en rode papr ka toe en bak c.a. 3 m nuten
mee met de u en knoflook. Voeg vervolgens de kom n

73% van de ADH van kal um

kru den toe samen met een kle n scheut e water. Bak het

50% van de ADH van calc um

geheel tot de auberg ne goed zacht s geworden.

59% van de ADH van v tam ne E
63% van de ADH van magnes um
99% van de ADH van fosfor

6. Voeg nu de k kkererwten, zongedroogde tomaten, ol ven en
so asaus toe. Verwarm tot alles goed warm s.
7. Sn d de selder wat f ner en voeg b het geheel. Meng goed

Note
De voed ngswaarden z n voor 1 port e, op bas s
van 2 personen (met halfvolle kwark en 1 el
ol fol e voor het fru ten)

door.
8. Als alles goed warm s serveer e de groenteschotel met het
yoghurtsaus e en eventueel met p ta en falafel.

Diner 3

Frittata met pompoen & geitenkaas
2 personen

Ingrediënten
400 gram pompoen
( n blok es*)
1 pre

30 m nuten

Bereiding
1. Kook de pompoenblok es 5 m nuten. Ze hoeven nog n et heel zacht te z n!
2. Sn d ondertussen de pre n r ngen en was deze vervolgens n een verg et. Sn d de
zoete puntpapr ka n blok es.
3. Zet een koekenpan met een goede ant aanbaklaag op het vuur. Verwarm h er een

1 zoete puntpapr ka

fl nke scheut ol fol e n en bak de pre n c.a. 3 m nuten zacht. Voeg vervolgens de

75 gram ge tenkaas

papr ka toe en bak deze 2 m nuten mee.

1 tl ch l poeder
1 tl papr kapoeder

4. Klop de e eren met de kru den en een scheut e plantaard ge melk goed door elkaar.
5. Doe de pompoen b de pre en papr ka n de pan en roer even goed door. Schenk
nu het e mengsel over de groenten en verdeel evenred g over de pan.

2 tl kor anderpoeder

6. Sn d de ge tenkaas n ronde plakken of verkru mel deze en leg vervolgens op het e .

4 e eren

7. Doe nu de deksel op de pan en zet het vuur laag. Laat 15 m nuten zacht es pruttelen

Scheut e plantaard ge
melk
Verse petersel e
en kor ander
Opt oneel:hand e
walnoten & stokbrood
Nod g: Koekenpan met
goede ant aanbaklaag en
deksel

tot het e volled g s gestold. e kunt er ook nog een hand e walnoten over
verkru melen!
8. Bak eventueel nog een stokbrood af n de oven en serveer de fr ttata met
f ngesneden, verse kru den.
T p: Heb e een koekenpan d e n de oven kan? Dan s het lekker om de fr ttata de laatste 5 m nuten even onder de gr ll te leggen.
Dan wordt de ge tenkaas en het e lekker krokant.

Voedingswaarden per portie
Energ e: 446 kcal
E w t: 19,9 gram
t p: met een eetlepel walnoten en 6 sneet es bru nstokbrood
erb kr g e 28,9 gram e w t b nnen!
Vet: 36,3 gram, Waarvan verzad gd: 10,3 gram

R k aan de volgende v tam nes:
153% van de ADH van v tam ne C
73% van de ADH van v tam ne E
69% van de ADH van fosfor
57% van de ADH van v tam ne B12

*d epvr es of u t het verse

Koolhydraten: 8,2 gram

46% van de ADH van fol umzuur

koelvak s een opt e

Vezels: 4 gram
Natr um: 310 mg

45% van de ADH van v tam ne A

Diner 4

'Tortizza' met zalm & pesto
2 personen

20 m nuten

Bereiding
1. Sn d het kont e van de asperges en kook n c.a. 5
m n beetgaar.
2. Sn d de broccol n roos es en kook deze even
heel kort, c.a. 2 m nuten.
3. Doe ondertussen alle ngred ënten voor de pesto n
een blender of keukenmach ne. Voeg tot slot de
gekookte broccol toe. Meng alle ngred ënten en
breng op smaak met peper en zout. Beg n met het
toevoegen van een scheut e ol fol e, als de pesto te
droog s kun e alt d meer toevoegen.

4. Verwarm een eetlepel ol fol e n de koekenpan
en bak h er n de wrap om en om tot deze een
kle n beet e bru n kleurt. Let op dat de wrap n et
te knapper g wordt.

Ingrediënten
5 asperges, n stuk es van c.a. 2 cm
2 volkoren wraps
50-75 gram gerookte zalm
1 el verse d lle
ngred ënten broccol pesto
1 broccol (ongeveer 250 gram)
2 teent es knoflook
-75 gram cashewnoten
peper en (zee)zout
fl nke scheut (extra v erge) ol fol e
15 gram bas l cum
Opt oneel: sap van een halve c troen
Nod g: blender of keukenmach ne

Voedingswaarden per portie

5. Smeer de wrap n met de pesto en beleg met de

Energ e: 665 kcal

asperges, zalm en bestroo met de verse d lle.

E w t: 26,4 gram
Vet: 37,7 gram
Waarvan Verzad gd: 6,8 gram
Koolhydraten: 48,2 gram
Vezels: 13,1 gram
Natr um: 726 mg
R k aan de volgende v tam nes:
140% van de ADH van v tam ne C
103% van de ADH van fol umzuur
98% van de ADH van fosfor
58% van de ADH van v tam ne E
54% van de ADH van v tam ne B12
53% van de ADH van v tam ne B3
50% van de ADH van v tam ne B6

Diner 5

Mexicaanse maaltijdbowl met smaakvolle guacamole
2 personen

Ingrediënten

30 m nuten

Bereiding

1 avocado

1. Kook de r st volgens aanw z ngen op de verpakk ng.

200 gram k ppend of 1

2. Meng een scheut ol fol e met de kru denm x en meng door de k ppend en

bak e vega k pstuk es, n
blok es gesneden
100 gram z lvervl esr st
1 rode papr ka
½ auberg ne
200 gram zwarte bonen

of vega k p.
3. Sn d de papr ka n reep es en de auberg ne n blok es en gr l of bak n een
gr ll- of koekenpan n c.a. 5 m nuten zacht.
4. Verh t een scheut ol fol e n een koekenpan en bak h er n de
gemar neerde (vega) k p om en om tot deze gaar s.
5. Laat de zwarte bonen en ma s u tlekken n een verg et.
6. Prak de avocado, pers een teen knoflook u t en meng met de Gr ekse

150 gram ma s

yoghurt. Voeg naar smaak peper en zout toe aan deze guacamole met een

2 el Gr ekse yoghurt

tw st.

Opt e: geraspte kaas en
verse kor ander

7. Verdeel de r st, (vega) k p, gegr lde groenten, ma s en zwarte bonen over
de borden en serveer met de guacamole. Garneer naar smaak met de verse
kor ander.

Kru denm x
(theelepel van elk):

Voedingswaarden per portie
Voor 1 persoon met vegak p:

R k aan de volgende v tam nes:

ch ll poeder

Energ e: 728 kcal

126% van de ADH van v tam ne C

papr kapoeder

E w t: 34,4 gram

122% van de ADH van z nk

kom npoeder

Vet: 37,1 gram

97% van de ADH van fosfor

Waarvan verzad gd: 6,2 gram

56%van de ADH van magnes um

*d epvr es of u t het verse
koelvak s een opt e

Koolhydraten: 51,2 gram
Vezels: 26,6 gram
Natr um: 801 mg

No bake energy balls
20 stuks

20 m nuten

Bereiding

Ingredients

1. Rasp de wortel en ontp t de dadels. Wel de dadels een
paar m nuten n lauwwarm water.

125 gram havermout

2. Doe alle ngred ënten n e keukenmach ne (of blender)

100 gram dadels

en meng tot een moo e deegbal. Bl ft het te nat voeg dan

1 wortel (bospeen),

wat havermout toe. Te droog? Dan een scheut e water!

geraspt 1 tl

3. Haal nu steeds een beet e deeg van de bal af en maak 20

kaneel Scheut e water,
c.a. 25 ml water
Nod g: keukenmach ne
of blender

ballet es.
4. Maak twee bak es, een met cacao en een met geraspte
kokos. Nu kun e de ballet es lekker gaan rollen door de
topp ngs. Even n de skast en klaar s e gezonde snack!
T p: gehakte p stachenoot es of sesamzaad es kunnen ook
heel goed als topp ng!

Topp ng:
Raw cacao
Geraspte kokos

Voedingswaarden per portie
Per 3 ballet es:
Energ e: 126 kcal
E w t: 3,4 gram
Vet: 4 gram
Waarvan verzad gd: 2,3
gram

Koolhydraten: 17,4 gram
Vezels: 3,4 gram
Natr um: 78 mg

Contactpagina
Wl

meer gezonde recepten of hand ge voed ngsadv ezen? Volg ons op soc al med a en

neem een k k e op onze webs tes!

Wl

gezonde gerechten n een

hand ge en overz chtel ke app?
Ga naar yourmealplanners.nl
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D eetadv es door een d ët st?
Bezoek ouwfoodplan.nl of ma l naar
des revdkruk@ ouwfoodplan.nl

nstagram.com/ ouwfoodplan.nl
facebook.com/ ouwfoodplan

