
 

Gezond beleg voor op je desembrood, rijstewafel, 

lijnzaadcracker, etc 

Hierbij een aantal mogelijke manieren om je brood of rijstewafel te beleggen.  

 

• Plakjes geitenkaas of schapenkaas/ geitenkaasbrie / geitensmeerkaas 

• Pindakaas (die ongeharde versie met een olielaagje erop die je 
eerst nog even moet doorroeren) en notenpasta's (gemengde 
noten, hazelnotenpasta, amandelpasta). Koop ik bij AH, 
reformwinkel, EKO Plaza, www.denotenkoerier.nl 

• EKO jam (AH, EKO Plaza of reformwinkel), met mate (niet 
dagelijks dus) 

• Rauwe honing, met mate 

• Huttenkase met tomaat en komkommer 

• Gerookte zalm en avocado 

• Tomatenspread of andere groentenspreads (EKO Plaza of reformwinkel) 

• Hummus (zelf gemaakt, zie recept hieronder of op mijn Pinterest of google ernaar). 

• Guacemole. Zelf maken of bij AH verkopen ze een gezonde guacemole (zie foto hieronder) 

• Gebakken of gekookte eieren (eventueel met avocado) 

• Plakjes tomaat en komkommer  

 

Struin op Pinterest en zie daar recepten ter inspiratie: 
http://www.pinterest.com/puurpower/ 
 
 

        
 

 

 

http://www.denotenkoerier.nl/
http://www.pinterest.com/puurpower/
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/70/21/94/7021941ea5c798fb42b46a3191d150aa.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/cd/f7/f4/cdf7f4264f72668eac59fa46cf5d798c.jpg


 

EENVOUDIGE RECEPTEN 

Doe de ingrediënten van de foto in je blender. Zet kort aan en check of je de 

gewenste substantie hebt gemaakt. Ik gebruik ongeveer (op gevoel) 2 bieten op 1 grote beker 

Hüttenkäse en een eetlepel olijfolie. En 1 rauwe paprika met een hand pijnboompitten en ½ 

eetlepel olijfolie. 

Bewaar 1 a 2 weken in een luchtdichte glazen pot in de koelkast. 

(TIP: Ook lekker als dipsaus of salade dressing) 

 

 

 

 

 



 

Wortelspread 

 

Nodig: 

750g wortel, schoongemaakt en in stukjes. 
2 el olijfolie 

1 teentje knoflook 
1 tl cajunkruiden 

1 tl (geroosterde) paprika 
1/4 tl zeezout, Keltisch zout of Himalayazout 

1/4 tl gemberpoeder 
1/4 tl peper 

handje walnoten, grof gehakt 

Hoe maak je het: 

1. Kook de wortel heel gaar, als je er een vork in steekt moet dat heel makkelijk gaan. 
2. Doe de wortel samen met de andere ingrediënten in een grote kom en pureer met de 

staafmixer glad. Of doe alles in een blender en mix. 
3. Roer de grofgehakte walnoten erdoor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recept rode paprika spread met rozemarijn 

 

Ingrediënten (voor ± 250 g)  

– 3 rode paprika’s 

– 75 g cashewnoten (of zonnebloempitten) 

– snufje cayennepeper 

– sap van ½ citroen 

– de naaldjes van 2 takjes rozemarijn 

– zeezout, Keltisch zout of Himalaya zout 

En verder: keukenmachine of blender 

Bereidingswijze 

1. Verwarm de oven voor op 200°C. 

2. Halveer de paprika’s en verwijder de zaadlijsten. Leg ze met de holle kant naar beneden op 

een bakplaat en schuif de plaat in de oven. Rooster de paprika’s 40 minuten, of tot het 

velletje licht verbrand is. Je huis vult zich met een heerlijk zoete paprika geur uit de oven. 

3. Haal ze uit de pan en laat ze afkoelen. Rooster ondertussen de cashewnoten lichtjes in een 

koekenpan met de zout en een snufje cayennepeper. 

4. Als de paprika’s zijn afgekoeld kun je ze gemakkelijk ontvellen. Snij ze in stukjes en doe ze 

samen met de cashewnoten, het citroensap en de rozemarijn in een blender of 

keukenmachine. Pureer tot je een gladde spread hebt en pas eventueel nog de smaak aan. 

 

 



 

 

Rode bieten humus 

 

Ingrediënten 

1. 1 pot kikkererwten 

2. 400 gram gekookte rode bieten 

3. 2 tenen knoflook 

4. 0.5 tot 1 theelepel komijn 

5. 2 eetlepels tahin 

6. 1 citroen (het sap) 

7. peterselie 

8. peper 

9. zeezout, Himalaya zout of Keltisch zout 

Hoe maak je het 

1. Doe de kikkererwten, bieten, knoflook, komijn, tahin en het citroensap in de 

keukenmachine of blender en maal tot een fijne pasta. 

2. Wanneer het niet dun genoeg is kun je water of olie toevoegen, zelf gebruik ik altijd 

water. 

3. Blijf zo doorgaan tot alles helemaal fijn is en de juiste dikte heeft. Proef en breng 

indien nodig verder op smaak met komijn, peper en zout. 

 

 



 

Humus 

 

25 gr kikkererwten uit blik of pot 

1 à 2 el vocht van de kikkererwten uit blik of pot 

2 tenen knoflook, grof gehakt 

3 el citroensap 

4 el tahini (sesampasta, te koop bij natuurwinkels of Turkse/Marokkaanse supermarkt) 

3 el olijfolie 

1 tl gemalen komijn 

zout & peper 

Laat de kikkererwten uitlekken en bewaar het vocht. 

Doe ze in een blender of keukenmachine en maal ze met 1 à 2 eetlepels van hun vocht tot 

een grove puree. 

Voeg de knoflook, citroensap en tahini toe en maal tot de massa weer glad is. 

Giet geleidelijk de olijfolie erbij en voeg komijn en peper toe. Maal nog een keer kort en breng 

op smaak met zout. 

Je kunt ‘m zo fijn of grof malen als je zelf wilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bonendip 

 

Ingrediënten 

• 1 blik witte bonen 

• 2 el wasabi 

• 2 tenen knoflook 

• 2 el sojasaus 

• 6 el olijfolie 

• evt. peper 

 

Bereidingswijze 

1. Laat de bonen uitlekken en spoel ze af. 

2. Maal de bonen fijn in de foodprocessor samen met de wasabi, knoflook en sojasaus. 

3. Giet nu langzaam de olijfolie erbij terwijl de foodprocessor blijft malen. 

4. De bonendip is klaar zodra de massa één geheel is. 

 

 

 



 

 

Champignon paté 

 

250g champignons, in plakjes 

1 kleine ui, fijngesneden 

2 teentjes knoflook, fijngeperst 

1 tl kerriepoeder 

1 tl azijn 

snuf gerookt paprika poeder 

1 el gemengde notenpasta (of pindakaas) 

handje pinda’s 

 

Hoe maak je het: 

1. Verwarm een koekenpan met een scheut olijfolie op midden hoog vuur. 

2. Bak de ui en knoflook kort aan (2 minuten). 

3. Voeg de champignons en de kerrie toe en bak totdat de champignons lichtbruin zijn 

en hun vocht hebben losgelaten. 

4. Voeg de azijn toe en laat het vocht verdampen. 

5. Doe de champignons samen met de notenpasta, pinda’s en paprikapoeder in een kom en 

pureer grof met de staafmixer. 

 



 

 

Tonijnsalade 

Ingrediënten: 2 blikjes tonijn op waterbasis of verse tonijn, 1 rode paprika (in kleine stukjes 
gesneden), 3 el hüttenkäse, zout en peper naar smaak 

Bereidingswijze: 
Heel simpel! 

Meng alle ingrediënten door elkaar en je tonijnsalade is klaar! 

Tip: vervang de tonijn voor gerookte makreel voor een diervriendelijke keuze! 

Eiersalade 

Ingrediënten: 8 biologische eieren, 5 el hüttenkäse, zout en peper, verse bieslook, 
paprikapoeder, kerriepoeder 

Bereidingswijze: 
Kook de eieren 8-10 minuten en laat ze afkoelen. 

Pel de eieren en snijdt ze in kleine stukjes. 
Voeg de hüttenkäse, zout, peper en bieslook toe en roer dit. 

Kipsaté salade 

Ingrediënten: 300 gram kipfilet bakken of koken (in hele kleine stukjes), 120 ml amandelmelk, 
5 grote el notenpasta of ongeharde pindakaas (met zo’n olielaagje erop als je het koopt), 4 el 

tamari sojasaus, 2 el citroensap 

Bereidingswijze: 
Breng wat water een de kook in een steelpan en kook daarin 5 minuten de kipfilet. Of bak het 

in de koekenpan.  
Verwarm de amandelmelk en notenpasta in een pannetje en roer tot het een geheel is. Als 

het te dun is voeg je extra notenpasta of pindakaas toe. Als het te dik is voeg je extra 
amandelmelk toe. 

Voeg dan de kipfilet, sojasaus en citroensap toe en roer dit goed door. Niet laten koken. 
Haal de pan van het vuur en laat de saté afkoelen. 

 

 


