
 

         Ontbijt

Havermout uit de oven
voor 1 persoon

 
Meng in een kom alle ingrediënten en
plaats deze hittebestendige kom of
ovenschaaltje in de oven voor 20
minuten  op 200 °C.

Klaar is jouw havermout ontbijt "taartje".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

4 eetlepels havermoutvlokken
60 ml amandelmelk
een handje walnoten/hazelnoten
een flinke eetlepel donkerrood  fruit
een halve appel geraspt of in stukjes
een snuf kaneel, vanille of kardemon

Ingrediënten:



 

         Lunch

Omelet wrap
voor 1 persoon

 
Klop de eieren samen met de
amandelmelk, de fijn gesneden verse
kruiden en  peper en zout tot een
mengsel om de omelet te bakken. Zet
het mengsel  even apart

Snij de groente in kleine stukjes. 

Doe in een koekenpan een beetje
kokosolie en bak hierin de gesneden
groenten (m.u.v. de avocado).

Giet dan het eimengsel over de
groenten en zet het  vuur laag.  Leg op de
pan een deksel zodat de omelet kan
gaan stollen. Kijk af en toe of de
onderkant van de omelet niet te bruin
wordt.  leg de stukjes avocado op de
omelet en vouw of rol deze voorzichtig
op.

Je kan ook eerst een een dunne omelet
bakken, hierop de gebakken groenten
leggen en deze oprollen. 

Ook een prima gerecht om mee te
nemen.

 
 

2 eieren
peper en zout
klein beetje amandelmelk
verse kruiden naar smaak
1/2 courgette
flinke handvol verse spinazie
1/2 rode paprika
1 avocado
1 kleine ui

Ingrediënten:



 

         Diner 

Baketray
voor 2 personen

 
Verwarm de oven voor op 180 °C. Doe
de kikkererwten in een vergiet, spoel af
onder koud stromend water en laat
uitlekken. Meng de olie met de garam
masala, peper en eventueel zout.
Verdeel de ovengroenten en
kikkererwten over een met bakpapier
beklede bakplaat. Meng met de
specerijenolie.
 Rooster 40 min. in het midden van de
voorverwarmde oven. Af en toe even
omdraaien.

Kruid het gehakt met peper en zout en
maak  kleine balletjes van maximaal 3 a 4
cm van het gehakt.  Bak in een
koekenpan de balletjes in kokosolie
rondom bruin.

Serveer de  gehaktballetjes samen met
de groente en een kleine kloddertje
creme fraiche, eet smakelijk!

 
 
 
 
 
 
 

350 g bio kikkererwten 
2 el milde olijfolie
2 el garam masala
400 g ram ovengroente zoete aardappel, 

300 g  biologisch rundergehakt

Ingrediënten:

            wortel, prei, rode ui


