TastyBasics
Recepten

Niet minder eten,
maar anders eten

Met gemak

Niet minder, maar
anders eten!

Koolhydraatbewust menu
voor 14 dagen

TastyBasics recepten
Niet minder eten, maar anders eten

met
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k

Door minder te eten, val je af. Klinkt logisch toch? De waarheid is alleen anders. Je
lichaam is namelijk niet gemaakt om te overleven. Eet je minder, dan geeft je lijf
automatisch het signaal 'Geef me er meer van!'. Een gevoel dat je even kunt
weerstaan, maar niet lang. Het bekende jojo-effect ligt dan op de loer.
Om op gezond gewicht te blijven, is het juist van belang om 3 keer per dag
verzadigend en voedzaam te eten. Een gezonde eetstijl die wel vol te houden is. Dit
heeft veel voordelen:
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1
2

2

3
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Je hebt automatisch minder behoefte aan tussendoortjes. Je lichaam
'snakt' niet naar suikers en daardoor is het veel makkelijker om de
koektrommel links te laten liggen.
Voedzaam eten is onbewerkt en gevarieerd en geeft je de juiste bouwen brandstoffen om je zo goed mogelijk te voelen.
Kies je voor verzadigende voeding, dan zijn vezels en eiwitten je beste
vrienden. Hierdoor zit je langdurig vol. Vezels dragen ook nog eens bij
aan een gezonde darmflora en een natuurlijke stoelgang.

Hoe eet je meer verzadigend?
Gelukkig is het antwoord op deze vraag niet
ingewikkeld. Eet elk ontbijt, elke lunch en elk diner
voedzaam. Kies voor meer groente, fruit,
peulvruchten, noten, pitten en zaden, dan ben je op
de goede weg.
TastyBasics verwerkt deze onbewerkte
ingrediënten daarom in brood, crackers, muesli,
repen en pasta. Gezond eten hoeft niet moeilijk te
zijn.
Eet je plantaardige yoghurt met TastyBasics muesli
als ontbijt, dan heb je al een kwart van je
eiwitbehoefte van die dag binnen, eitje toch?

De kracht van onbewerkt!
Geloof je net als wij dus ook in de kracht van onbewerkt? Het maakt onze
producten vezelrijk en eiwitrijk en het zorgt ervoor dat er minder
koolhydraten in onze producten zitten. We voegen ook nooit suiker toe.
Wij geloven dat dit simpele principe een wereld van verschil maakt en dat
alle voeding zo zou moeten worden gemaakt.

En nu aan de slag......
Wie voor zichzelf de juiste keuzes maakt, zit lekker in zijn vel. Om jou op
weg te helpen, hebben wij een aantal koolhydraatbewuste recepten
gebundeld in een receptenboekje. Met het receptenboekje in de hand kun
je 14 dagen lang heerlijk makkelijk koolhydraatbewust en voedzaam
eten. Ervaar wat gezond eten met je doet. Smakelijke recepten, speciaal
ontwikkeld door onze kok Marijn. Elke dag genieten van ontbijt,-lunchen dinerrecepten om je goed te voelen en lekker in je vel te zitten!
Groet,

Team TastyBasics

Kies voor
koolhydraatbewust en
voedzaam

Week 1

Ontbijt: yoghurt met muesli fruit en veggie
Bereiding

Portie

5 min

2

Ingrediënten

Bereidingswijze

150 g yoghurt
30 g TastyBasics muesli
fruit en veggie
75 g blauwe bessen
10 g walnoten

1

Verdeel de yoghurt over 2 schaaltjes.

2

Verdeel de blauwe bessen, muesli en
walnoten over de 2 schaaltjes en
roeren maar! Geniet van het ontbijt.

Voedingswaarde per persoon:
energie 234 kcal, vet 9,7 g, waarvan verzadigd 2,3 g, koolhydraten
20,3 g, waarvan suikers 16,2 g, eiwit 17,9 g, vezels 8,3 g

18 g
15,4 g

Vezels

8,9 g

Lunch: hummus met gegrilde groenten
Bereiding

Porties

10 min

2

Ingrediënten

Bereidingswijze

1 paprika
1/2 courgette
4 plakjes TastyBasics brood
60 g hummus
1 el olijfolie

Energie

1

Halveer de paprika, verwijder de
zaadlijsten en snijd in reepjes.

2

Snijd de courgette in plakjes.

3

Besprenkel de courgette en de paprika
met een eetlepel olijfolie en grill deze in
een grillpan of tosti-ijzer.

247 Kcal

4

10,5 g

Besmeer het brood met hummus.
Verdeel de gegrilde groenten over het
brood. Eet smakelijk.

Voedingswaarde per persoon: energie 423 kcal,
vet 21,2 g, waarvan verzadigd 2,9 g, koolhydraten
23,4 g, waarvan suikers 9,9 g, eiwit 27,4 g,
15,4vezels
g 19,1 g

8,9 g

Week 1

Diner: pasta met gamba's en feta
Bereiding

Porties

20 min

2

Ingrediënten
80 g TastyBasics fusilli
150 g feta verkruimeld
venkelzaad of- poeder
chilivlokken
1 tl sinaasappelzeste
400 g cherrytomaten uit blik
200 g reuzengarnalen (diepvries rauw en
gepeld)
1 handje basilicum
olijfolie
1 dikke teen knoflook
snufje peper

Bereidingswijze

1

Verkruimel de pasta tussen 2 snijplanken tot rijstgrootte en
kook deze volgens de bereidingswijze op de verpakking.

2

Verkruimel de fetakaas en meng royaal met venkelzaad en de chilivlokken.
Meng tot de feta mooi is gepaneerd.

3

Zet een pan op het vuur en fruit hierin de knoflook samen met de
chilivlokken en garnalen gedurende 2 minuten op middelhoog vuur en zet
het opzij.

4

Verhit de tomaten en voeg de basilicum toe. Pureer de basilicum er doorheen.
Voeg de garnalen, sinaasappelzeste en pasta toe en verhit het geheel nog ca.
5 minuten. Eet smakelijk!
Voedingswaarde per persoon: energie 514 kcal, vet 24,4 g, waarvan verzadigd 13,4 g,
koolhydraten 30,6 g, waarvan suikers 19,3 g, eiwit 23,7 g, vezels 6 g

Week 1

Ontbijt: yoghurt met passievrucht
Bereiding

Porties

5 min

2

Ingrediënten
60 g TastyBasics muesli (naar keuze)
300 g yoghurt
2 passievruchten
2 handjes pompoenpitten
2 handjes noten (ongezout)

Bereidingswijze

1

Verdeel de yoghurt over 2 schaaltjes,
samen met de TastyBasics muesli

2

Voedingswaarde per persoon: energie 283 kcal,
vet 15,2 g, waarvan verzadigd 4 g, koolhydraten 13,4 g,
waarvan suikers 9,8 g, eiwit 18,1g , vezels 8 g

Halveer de 2 passievruchten, schep
met een lepel het vruchtvlees eruit
en verdeel over de yoghurt. Tot slot
garneer met de pompoenpitten en
noten.

Lunch: zelfgemaakte zongedroogde
tomatenpesto
Bereiding

Porties

15 min

2

Ingrediënten
1 teen knoflook
60 g geroosterde pijnboompitten
50 g Parmezaanse kaas
50 ml olijfolie

4 plakjes TastyBasics brood
Voor de pesto:
200 g zongedroogde tomaten (uitgelekt)
200 g paprikareepjes
20 g basilicumblaadjes
2 handjes rucola

Bereidingswijze

1

Doe alle ingrediënten voor de pesto in de
blender en draai de pesto glad.

2

Beleg het brood met pesto en rucola.
Tip: Heerlijk op een toastje, als basis voor
een pastasaus of voor op brood!

5

Voedingswaarde per persoon:
energie 389 kcal, vet 25,3 g, waarvan
verzadigd 2,7 g, koolhydraten 9,3 g,
waarvan suikers 2,3 g, eiwit 22,5 g,
vezels 15,4 g

Week 1

Diner: gevulde courgette
met gehakt en feta
Bereiding

Porties

50 min

2

Ingrediënten
2 courgettes
75 ml tomatensap
50 g feta
6 cherrytomaatjes
2 el bladpeterselie
1 rode ui

250 g rundergehakt
2 el olijfolie
1 teentje knoflook

Bereidingswijze

1

Verwarm de oven voor op 200 °C. Pers de knoflook. Snipper de
ui heel fijn. Hak de peterselie fijn. Verkruimel de feta fijn.

2

Halveer de courgettes in de lengte en hol ze met een lepel, tot 1
cm van de wand uit. Snijd de cherrytomaatjes door midden.

3

Hak het vruchtvlees fijn en bak het met de knoflook in een
koekenpan met olijfolie zachtjes glazig.

4

Maak het gehakt in een kom los met een vork en meng het
courgettemengsel met de ui en peterselie erdoor.

5

Kneed goed door tot het wat plakkerig wordt. Vul de courgettes
over de hele lengte met het gehakt, druk goed aan. Leg de
courgettes in de ovenschaal.

6

Druk de tomaatjes met de snijkant naar boven in het gehakt.
Strooi de feta erover. Schenk het tomatensap op de bodem van de
schaal. Bak de courgettes in de oven in 25-30 minuten mooi bruin
en gaar.
Voedingswaarde per persoon: energie 481 kcal, vet 27,6 g, waarvan
verzadigd 11,5 g, koolhydraten 16 g, waarvan suikers 14,2 g, eiwit 38,6 g,
vezels 15,5 g

Week 1

Ontbijt: yoghurt met roodfruit
Bereiding

Porties

5 min

2

Bereidingswijze

Ingrediënten
60 g TastyBasics muesli (naar keuze)
300 g yoghurt
200 g aardbeien
200 g aalbessen
Voedingswaarde per persoon: energie
262 kcal, vet 10,4 g, waarvan verzadigd
2,9 g, koolhydraten 19,2 g, waarvan
suikers 15,7 g, eiwit 15,8 g, vezels 10,6 g

1

Snijd de aardbeien in plakjes.

2

Verdeel de yoghurt over 2 schaaltjes
samen met de TastyBasics muesli,
aardbeien en aalbessen.

Lunch: sandwich met geroosterde
pompoen
Bereiding

Porties

30 min

2

Ingrediënten
1 granaatappel
1/2 flespompoen
hummus

pesto
2 el pijnboompitten
4 plakjes TastyBasics brood

Bereidingswijze

1

Snijd partjes van de flespompoen en grill
deze in een grillpan of rooster ze in de oven
met olijfolie op 200°C gedurende
20 minuten. Kruid daarna met wat peper.

2

Beleg de plakken TastyBasics brood royaal met
hummus, gevolgd door de pompoen-partjes,
granaatappelpitjes, pesto en pijnboompitten.
Gril de tosti in een tosti-ijzer of in een grillpan.
Eet smakelijk!
Voedingswaarde per persoon: energie 377 kcal,
vet 17,2 g, waarvan verzadigd 2,2 g, koolhydraten 28 g,
waarvan suikers 14,4 g, eiwit 18,6 g, vezels 12,8 g

Week 1

Diner: pompoencurry
Bereiding

Porties

20 min

2

Ingrediënten
1/2 hokkaido pompoen
90 g gesnipperde ui
2 teentjes knoflook geperst
1 el garam masala kruiden
1 el curry madras kruiden

200 g kikkererwten uit blik, uitgelekt
200 ml kokosmelk
80 g TastyBasics pasta fusilli

Bereidingswijze

1

Snijd de hokkaido pompoen in blokjes van 5 cm en kook of stoom
ze in ca. 30 minuten gaar.

2

Plet ondertussen de TastyBasics pasta tussen 2 snijplanken tot
ze de grootte hebben van een dikke rijstkorrel.

3

Kook ca. 4 minuten en giet af.

4

Fruit de ui samen met de knoflook tot deze glazig kleuren. Voeg de
kruiden toe en bak deze gedurende 1 minuut mee.

5

Voeg de kikkererwten en pompoen toe en schep het geheel een
paar keer om. Eet smakelijk!
Voedingswaarde per persoon: energie 478 kcal, vet 24,2 g, waarvan verzadigd 17,3 g,
koolhydraten 37,2 g, waarvan suikers 7,5 g, eiwit 23,5 g, vezels 15,2 g

Week 1

Ontbijt: yoghurt met bessen en peer
Bereiding

Porties

5 min

2

Ingrediënten

Bereidingswijze

300 g yoghurt
60 g TastyBasics muesli
(naar keuze)
150 g blauwe bessen
1 peer
Voedingswaarde per persoon: energie
302 kcal, vet 10,7 g, waarvan verzadigd
3 g, koolhydraten 29,7 g, waarvan
suikers 23,7 g, eiwit 15,4 g, vezels 10,4 g

1

Was de peer en snijd deze met
schil in kwarten. Meng de peer
met de yoghurt.

2

Schep de blauwe bessen en muesli
erop. Verdeel de fruityoghurt over
twee schaaltjes.

Lunch: cracker pindapasta cacao
Bereiding

Porties

5 min

2

Ingrediënten
4 TastyBasics crackers (naar keuze)
pindapasta cacao met stukjes noten of kokos
1 banaan
topping: kokosrasp

Bereidingswijze

1

Snijd de bananen in plakjes. Besmeer de
4 crackers met pindapasta cacao.

2

Verdeel de bananen plakjes over de 4 crackers.
Tot slot bestrooi je de crackers met een beetje
kokosrasp. Eet smakelijk!
Voedingswaarde per persoon: energie 489 kcal,
vet 28 g, waarvan verzadigd 4,6 g, koolhydraten 26,3 g,
waarvan suikers 17,5 g, eiwit 26,3 g vezels 11, 7 g

Week 1

Diner: maaltijdsalade
Bereiding

Porties

25 min

2

Ingrediënten
75 g TastyBasics fusilli
1,6 dl kokend water of groentebouillon
1 kleine ui in dunne ringen
1 scheut olijfolie
1/4 tl Lo- salt
1/4 tl gemalen komijnzaad
50 g ongezouten pistachenoten, gedopt.
3 bosuien in dunne ringen
1 verse groene peper, in dunne ringetjes
30 g rucola, fijngehakt

Voor de kruidenpasta
20 g peterselie
20 g koriander
2 el gehakte dragon
2 el gehakte dille
2 el gesnipperde munt
1 dl olijfolie

Bereidingswijze

1

Blender de fusilli helemaal fijn tot een
couscous korrel.

2

Kook gedurende 10 minuten in kokend water
en giet af.

3

Besprenkel met olijfolie en laat afkoelen in de
koelkast.

4

Bak intussen de uienringen in een koekenpan
in de olie goudbruin. Meng het zout en de
komijn erdoor. Laat het iets afkoelen.

5

Snijd de kruiden voor de pesto al een beetje fijn,
doe ze in een blender en pureer ze glad.

6

Roer de pesto met een vork door de couscous en
meng dan de pistachenoten, bosui, groene peper en
rucola toe.

Voedingswaarde per persoon:
energie 480 kcal, vet 41,1 g, waarvan
verzadigd 4,6 g, koolhydraten 13,4 g,
waarvan suikers 4,7 g, eiwit 12 g,
vezels 5,7 g

Week 1

Ontbijt: yoghurt met ananas
Bereiding

Porties

8 min

2

Ingrediënten

Bereidingswijze

300 g yoghurt
60 g TastyBasics muesli (naar keuze)
4 handvol ananas (bevroren)
Voedingswaarde per persoon: energie
272 kcal, vet 10,4 g, waarvan verzadigd 2,9 g,
koolhydraten 24,2 g, waarvan suikers 20,3 g, eiwit
15,2 g, vezels 8,2 g

1

Verdeel de yoghurt over twee
schaaltjes.

2

Doe de ananas in de blender en
mix deze gedurende een paar
seconden.

3

Verdeel de ananas en de
TastyBasics muesli over de twee
schaaltjes.

Lunch: geitenkaas met granaatappel
Bereiding

Porties

8 min

2

Ingrediënten
4 crackers maanzaad en olijf
1 granaatappel
geitenkaas

Bereidingswijze

1

Snijd de granaatappel door midden
en klop de granaatappelpitten uit de
appel in een schaal.

2

Besmeer de crackers met geitenkaas. Beleg de
crackers vervolgens met granaatappelpitten.
Granaatappelpitten over? Bewaar ze voor morgen
om in de yoghurt te doen.
Voedingswaarde per persoon: energie 362 kcal, vet 19,9 g,
waarvan verzadigd vet 5,2 g, koolhydraten 19,2 g,
waarvan suikers 9,9 g, eiwit 22,4 g, vezels 8,1 g

Week 1

Diner: pasta pesto
Bereiding

Porties

20 min

2

Ingrediënten
150 g paddenstoelen in kwarten
gesneden
200 g groene asperges in 3 stukken
gesneden
250-300 g kipfilet
80 g TastyBasics fusilli
50 g pesto
1 eetlepel Boursin
handvol gebrande noten (hazelnoten)

Bereidingswijze

1

Kook de pasta volgens de bereiding op de verpakking.

2

Zet een pan op het vuur en bak hierin op hoog vuur
de paddenstoelen samen met de asperges tot ze bruin
kleuren.

3

Voeg de kip toe en bak gedurende 3-4 minuten mee.

4

Voeg de pesto samen met de boursin en noten toe.

5

Giet de pasta af en meng deze met de saus.Voeg Boursin en
noten toe.
Voedingswaarde per persoon: energie 610 kcal, vet 29,3 g, waarvan
verzadigd 5,3 g, koolhydraten 24,2 g, waarvan suikers 3,7 g, eiwit 58,4 g,
vezels 8,8 g

Week 1

Ontbijt: yoghurt met granaatappel
Bereiding

Porties

5 min

2

Ingrediënten

Bereidingswijze

1 granaatappel
300 g yoghurt
30 g TastyBasics muesli noten en
pitten

1

Verdeel de yoghurt en muesli over
de 2 schaaltjes.

2

Tot slot verdeel je de granaatappelpitjes over de 2 schaaltjes als topping.
Ontbijtse!

Voedingswaarde per persoon:
energie 281 kcal, vet 11 g, waarvan
verzadigd 3 g, koolhydraten 26,6 g,
waarvan suikers 18,2 g, eiwit 14,5 g,
vezels 8,5 g

Lunch: croque madame à la TastyBasics
Bereiding

Porties

20 min

2

Ingrediënten
4 plakjes TastyBasics brood
2 kakelverse eieren
2 tl kruiden roomkaas
2 plakjes ham
kaas naar keuze (bijvoorbeeld
minder zout van Milner)

Bereidingswijze

1

Beleg het brood met de (room) kaas en/of
ham en gril deze in een pan of tosti-ijzer.

2

Bak tussendoor even de eieren.

3

Leg het ei op de tosti en genieten maar!
Voedingswaarde per persoon: energie 584 kcal,
37,2 g vet, waarvan verzadigde vetzuren 13,3 g,
koolhydraten 9,5, waarvan suikers 1,4 g, eiwit 46 g,
vezels 14,2

3

Week 1

Diner: pizza cracker
Bereiding

Porties

25 min

4

Ingrediënten
Basis sausje
1 blik cherrytomaten
handje basilicum
1 teen knoflook
optioneel: chilivlokken
pakje crackers(naar keuze)
Topping
Napoletana: kalamata olijven,
ansjovis uit blik en kappertjes
Tonno: tonijn uit blik en rode ui
Caprese: buffelmozzarella
Buffelmozzarella, gemalen peper
Scampi: reuzengarnalen
(diepvries) verse oreganoblaadjes.

Bereidingswijze

1

Basis sausje: doe alle ingrediënten voor het
sausje in een blender en pureer ze.

2

Verhit de oven voor op 160 °C. Kook de crackers
gedurende 5 minuten (2,5 minuut per kant).

3

Laat de crackers uitlekken op een ovenrekje.
Beleg de cracker royaal met saus en beleg met je
favoriete topping. Doe de crackers in de oven een
bak ongeveer 5 à 8 minuten.

7g

Week 1

Ontbijt: yoghurt met blauwe bessen
Bereiding

Porties

5 min

2

Ingrediënten
130 g blauwe bessen
60 g TastyBasics muesli
(naar keuze)
300 g yoghurt
optie: handje walnoten

1

Verdeel de yoghurt en de blauwe bessen
over de 2 schaaltjes.

2

Tot slot gebruik de
walnoten als topping.

Voedingswaarde per persoon: energie 240 kcal,
vet 10,5 g, waarvan verzadigd 2,9 g, koolhydraten
15,2 g, waarvan suikers 11,7 g, eiwit 15,3 g,
vezels 8,5 g

Lunch: quiche
Bereiding

Porties

35 min

4

Ingrediënten
1 wit van een dikke prei in
dunne ringen gesneden
100 g gerookte zalm in reepjes
gesneden
75 g zachte geitenkaas

1,5 ei
100 ml kookroom
3 TastyBasics crackers
2 takjes fijngehakte verse dille
4 gehalveerde cherrytomaatjes

Bereidingswijze

1

2

3

Bak de prei in een pan tot deze glazig
is. Zet het vuur uit en doe de zalm bij
de nog warme prei. Roer goed door en
zet opzij.
Kook in een pan met water de
crackers gedurende 5 minuten en
draai ze bij 2,5 minuut om. Laat
uitlekken/dampen op een oven rekje.
Steek met behulp van een steker
4 bodems uit de crackers en leg
deze in de bodem van een
siliconen muffinvorm.
Voedingswaarde per portie:
energie 470 kcal, vet 35 g, waarvan verzadigd 17,1 g,
koolhydraten 5,9 g, waarvan suikers 4 g, eiwit 29,6 g,
vezels 2,4 g

4

Snijd van de overige crackers de
randen uit door ze in de lengte in
repen te snijden.

5

Meng de room samen met het ei,
de dille en een snufje peper en
zout. Doe het prei-zalm mengsel in
de kuipjes, giet ze voor drie kwart
vol met het roommengsel en leg er
een halve cherrytomaat in.

6

Verkruimel op het laatst nog wat
geitenkaas over de quiche en bak
af op 160°C gedurende 20
minuten.

Week 1

Diner: tomatensoep
Bereiding

Porties

30 min

2

Ingrediënten
375 g tomaten
1 teentje knoflook
1 ui
8 g verse basilicum
375 ml groentebouillon
olijfolie
1 tl paprikapoeder
4 TastyBasics crackers (naar keuze)

Groentebouillon:
2 wortels
2 uien
2 tomaten
4 teentjes knoflook
2 stengels bleekselderij
100 g stevige champignons
1 bouquet garni (peterselie, tijm,
dragon, kervel, groen preiblad)
1 steranijs

Bereidingswijze

1

Schil of pel de groenten en snijd ze in blokjes. Doe de groenten met
het bouquet garni, de steranijs en 1 eetlepel grof zeezout in een
grote pan.

2

Giet er 2 liter water bij en breng alles langzaam aan de kook. Laat
30 minuten koken. Neem dan de pan van het vuur en laat de
bouillon 10 minuten rusten.

3

Giet het geheel door een fijne zeef. Snijd de ui en knoflook fijn. Doe
een beetje olie in een soeppan en fruit de ui en knoflook op laag
vuur.

4

Snijd de tomaten in partjes en bak deze mee voor 5 minuten mee.
Voeg de paprikapoeder toe. Doe de steeltjes van de basilicum bij de
tomaten in de pan. Voeg 375 ml groentebouillon toe en laat het
10 minuten zachtjes koken.

5

Pureer de soep met een staafmixer.

6

Breng het geheel op smaak met een beetje peper. Voeg de
basilicumblaadjes als laatste toe en roer het mengsel goed. Verdeel
de soep over de kommen. Besmeer de crackers met je favoriete
beleg.
Voedingswaarde per persoon: energie 323 kcal, vet 18,8 g, waarvan verzadigd 2,8 g,
koolhydraten 14,4 g, waarvan suikers 7 g, eiwit 19,8 g, vezels 10,4 g

Week 2

Ontbijt: yoghurt met kiwi en mango
Bereiding

Porties

5 min

2

Ingrediënten

Bereidingswijze

300 g yoghurt
60 g TastyBasics muesli (naar keuze)
2 kiwi's
1/2 mango
tip: kokosrasp

1
2

Voedingswaarde per persoon: energie
279 kcal, vet 10,7 g, waarvan verzadigd
2,9 g, koolhydraten 26,8 g, waarvan
suikers 13,1 g, eiwit 14,1 g, vezels 7,2 g

Snijd de mango in partjes. De andere
helft van de mango heb je nodig voor de
lunch. Snijd de kiwi in stukjes.

Verdeel de yoghurt over 2 schaaltjes en
top dit af met de mango, kiwi, muesli en
kokosrasp.

Lunch: sandwich met kipfilet en mango
Bereiding

Porties

10 min

2

Ingrediënten
hummus
3 plakjes TastyBasics brood
1/2 mango
3 radijsjes
2 plakjes kipfilet

Bereidingswijze

1

Snijd de mango in partjes en de
radijsjes in plakjes.

2

Besmeer 2 sneetjes brood met hummus
en beleg ze vervolgens met kipfilet.

3

Verdeel de mango, veldsla en radijsjes
over de twee sneetjes brood. Besmeer het
3e sneetje brood alleen met hummus.

4

Maak van de 2 belegde sneetjes een sandwich
en sluit af met het 3e sneetje bovenop.

5

Snijd de sandwich diagonaal door en steek in
elke helft een satéprikker. Eet smakelijk!

Voedingswaarde per persoon: energie 338 kcal, vet
15,8 g, waarvan verzadigd 1,9 g, koolhydraten 14,2 g,
waarvan suikers 6,2 g, eiwit 26,3 g, vezels 15 g

Week 2

Diner: pasta met truffel en
paddenstoelen
Bereiding

Porties

25 min

2 à 3

Ingrediënten

1 teentje knoflook
90 g crème fraîche
250 ml kookroom
handje vol rucola p.p.
peper
Parmezaanse kaas (geraspt)

35 g truffelpasta
80 g TastyBasics tagliatelle
250 g gemengde paddenstoelen in
grove stukken gesneden/gescheurd
250 g Chinese roerbakgroenten

Bereidingswijze

1

Kook de pasta volgens de instructies op de
verpakking.

2

Fruit de knoflook aan in een koekenpan en voeg
de paddenstoelen toe. Bak tot ze goudbruin van
kleur zijn.

3

Voeg nu de Chinese roerbakgroenten toe en bak
deze kort en krachtig mee.

4

Voeg nu de truffelpasta, room en Crème fraîche
toe en laat gedurende 5 minuten pruttelen op laag
vuur.

5

Voeg nu de pasta toe en serveer met een handje
rucola en geraspte Parmezaanse kaas.

1

Voedingswaarde per persoon:energie 476
kcal, vet 22,9 g, waarvan verzadigd 8,5 g,
koolhydraten 10,4 g, waarvan suikers 3,5 g,
eiwit 32,7 g, vezels 8 g

Week 2

Ontbijt: yoghurt fruitbowl
Bereiding

Porties

5 min

2

Ingrediënten
60 g TastyBasics muesli (naar keuze)
300 g yoghurt
2 kiwi's
1 granaatappel
2 handjes blauwe bessen

Bereidingswijze

1

Snijd de kiwi in plakjes. Snijd de
granaatappel door midden en klop de
granaatappelpitten uit de appel in
een schaal.

2

Verdeel de yoghurt over 2 schaaltjes,
samen met de TastyBasics muesli,
granaatappelpitjes en kiwi.

Wist je dat je kiwi gerust met
schil kunt eten? In de schil
zitten ook vezels en vitaminen.

Voedingswaarde per persoon: energie 313 kcal,
vet 11,5 g, waarvan verzadigd 3,2 g,
koolhydraten 10,4 g, waarvan suikers 3,5 g,
eiwit 16 g, vezels 10,3 g

Lunch: sandwich met zalm en roomkaas
Bereiding

Porties

10 min

2

Ingrediënten
6 plakjes TastyBasics brood
1 bakje roomkaas
4 plakjes gerookte zalm
optie: halve avocado

Voedingswaarde per persoon:
energie 527 kcal, vet 26,6 g, waarvan
verzadigd 8,4 g, koolhydraten 24,2 g,
waarvan suikers 3,9 g, eiwit 39,3 g,
vezels 17,8 g

Bereidingswijze

1
2

Besmeer 1 snee TastyBasics brood
met roomkaas. Leg daar vervolgens
een plak zalm op en sluit af met nog
een snee TastyBasics brood. Die
besmeer je weer met een laagje
roomkaas en een plakje zalm en sluit
weer af met een snee TastyBasics
brood.

2

Herhaal stap 1 voor nog een
sandwich. Tot slot, snijd de
sandwiches schuin doormidden.
Eet smakelijk!

Week 2

Diner: tonijn pastasalade
Bereiding

Porties

15 min

2

Ingrediënten
80 g TastyBasics fusilli
10 cherrytomaten gehalveerd
25 g rucola
1 blikje tonijn (uitgelekt)
2 fijngesnipperde rode uien
10 g kalamata olijven gehalveerd
20 g geroosterde pijnboompitten
2 el pesto
mespuntje limoenrasp
handje basilicum fijngesneden

Ook lekker met een sneetjeTastyBasics
brood belegd met dunne plakjes olijf en
zongedroogde tomaten en dan grillen
in een tostiijzer!

Bereidingswijze

1

Kook de pasta volgens de verpakking.

2

Meng alle ingrediënten door elkaar en
serveer.

Voedingswaarde per persoon: energie 301
kcal, vet 11,1 g, waarvan verzadigd 1,4 g,
koolhydraten 17,4 g, waarvan suikers 2,4 g,
eiwit 20,8g, vezels 5,4 g

1

Week 2

Ontbijt: yoghurt met
passievrucht
Bereiding

Porties

5 min

2

Ingrediënten
60 g TastyBasics muesli
(naar keuze)
300 g yoghurt
2 passievruchten

Bereidingswijze

1

Verdeel de yoghurt over 2 schaaltjes,
samen met de TastyBasics muesli.

2

Halveer de 2 passievruchten, schep met
een lepel het vruchtvlees eruit en
verdeel dit over de yoghurt. Roer met
een rietje of satéprikker om er een swirl
aan te geven.

Voedingswaarde per persoon: energie 240
kcal, vet 10,5 g, waarvan verzadigd 2,9 g,
koolhydraten 15,2 g, waarvan suikers 11,7 g,
eiwit 15,3 g, vezels 8,5 g

Lunch: avocado toast
Bereiding

Porties

10 min

2

Ingrediënten
4 plakjes TastyBasics brood
1 avocado
cherrytomaatjes
limoen
Italiaanse kruiden

Voedingswaarde per persoon: energie 339
kcal, vet 20,2 g, waarvan verzadigd 2,9 g,
koolhydraten 8,2 g, waarvan suikers 0,8 g,
eiwit 23 g, vezels 16,8 g

Bereidingswijze

1

Rooster de sneetjes brood in een
broodrooster. Of even in de oven op
grillstand.

2

Snijd de avocado door midden. Haal de
pit eruit en lepel het vruchtvlees eruit.
Doe dit in een bakje. Pers de limoen uit
en doe die bij de avocado. Prak de
avocado met een vork tot er een pasta
ontstaat.

3

Snijd de tomaten in plakjes.
Smeer de avocadopasta op
het brood en beleg het geheel
met de plakjes tomaat. Strooi
er wat kruiden overheen.
Eet Smakelijk!

Week 2

Diner: pasta bolognese
Bereiding

Porties

30 min

2

Ingrediënten
1 teentje knoflook geperst
1 ui fijn gesnipperd
80 g TastyBasics tagliatelle
1 dunne prei in halve ringen gesneden
150 g winterpenen in blokjes van 1 bij
1 cm
2 stengels bleekselderij in halve
maantjes gesneden
1 el (olijf)olie

2 tl gedroogde Italiaanse kruiden
150 g mager half-om-half gehakt
400 g tomatenblokjes
40 g geraspte belegen 30+ kaas
25 g tomatenpuree
5 drupjes tabasco
1 el balsamicoazijn
10 ml sojasaus

Bereidingswijze

1

Kook de tagliatelle volgens de gebruiksaanwijzing op
de verpakking.

2

Verhit de olie in de pan en bak de groenten, knoflook en
Italiaanse kruiden 3 min. Voeg het gehakt toe samen met de
sojasaus, tabasco en tomatenpuree en bak nog eens 5 min.

3

Voeg ondertussen de tomatenblokjes toe aan het gehakt en laat
de saus 10 min. op laag vuur koken. Breng op smaak met peper
en balsamicoazijn.

4

Verdeel de tagliatelle over de borden en schep de saus erover.
Bestrooi met kaas.

Voedingswaarde per persoon: energie 240
kcal, vet 10,5 g, waarvan verzadigd 2,9 g,
koolhydraten 15,2 g, waarvan suikers 11,7 g,
eiwit 15,3 g, vezels 8,5 g

Week 2

Ontbijt: aardbeien en
blauwe bessen crumble
Bereiding

Porties

20 min

2

Ingrediënten

1 tl kaneel
1 tl kokosolie
10 g walnoten
2 handjes aardbeien

60 g TastyBasics muesli (naar keuze)
300 g yoghurt
100 g blauwe bessen(diepvries)

Bereidingswijze

1

Verwarm de oven voor op 180°C.

2

Hak de walnoten grof en snijd de
aardbeien in plakjes of stukjes.

3

Begin met het maken van de
crumble. Meng met je handen de
muesli, walnoten en kaneel goed
door elkaar. Voeg dan de kokosolie
toe en maak er een kruimelig deeg
van..

4

Leg de aardbeien in een ovenbestendig
schaaltje en verdeel hier de bevroren
blauwe bessen overheen.

5

Verdeel de crumble over het fruit en
bak de crumble in 25 minuten
goudbruin en krokant. Serveer de
crumble warm met wat yoghurt.

Voedingswaarde per persoon: energie 316
kcal, vet 20,5 g, waarvan verzadigd 9,3 g,
koolhydraten 20,8 g, waarvan suikers 17g,
eiwit 14 g, vezels 12,1 g

Lunch: zelfgemaakte hummus
Bereiding

Porties

10 min

2

Ingrediënten
Voor de hummus
400 g uitgelekte
kikkererwten uit blik (vocht
opvangen)
1,5 teentje knoflook
3 el sesampasta (tahini)
15 ml citroensap
1,5 tl komijnpoeder
100 ml olijfolie
snufje peper
Beleg
4 plakjes TastyBasics brood
komkommer

Bereidingswijze

1

2

Doe alle ingrediënten voor de hummus in
een blender en draai glad. Voeg wat uitlek
vocht toe om de juiste dikte te verkrijgen
Besmeer 4 sneetjes brood met hummus
en beleg deze met een paar plakjes
komkommer.

Voedingswaarde per persoon: energie 358 kcal, vet 14,9 g,
waarvan verzadigd 3,2 g, koolhydraten 9,4 waarvan suikers
0,9 g, eiwit 15,3 g, vezels 23,9 g

Week 2

Diner: kippensoep met vermicelli van
TastyBasics pasta
Bereiding
30 min

Porties
3 à 4

Ingrediënten
50 g TastyBasics fusilli
250 g kipfiletblokjes of reepjes
1 tl kerriepoeder
1 ui fijn gesnipperd
1 middelgrote prei in dunne ringen
gesneden
1 L. kokend water

1 blokje zoutarme kippenbouillon
2 blaadjes laurier
1 tl rozemarijn
1tl tijm
chilipoeder (naar smaak)
gemalen peper

Bereidingswijze

1

Plet 50 gram fusilli tussen 2 snijplanken tot vermicelligrootte.
Kook de pasta gedurende 10 minuten en giet af.
Zet opzij.

2

Bak de kipfiletblokjes goudbruin in een soeppan en voeg de
kerriepoeder, tijm, rozemarijn, laurier en chilipoeder toe
samen met de ui en prei en bak nog ca. 3 minuten door.

3

Los de kippenbouilon op in het water en voeg die toe aan de pan.

4

Verhit de soep ca. 30 minuten, maar hoe langer hoe beter!

Voedingswaarde per persoon:
energie 188 kcal, vet 5,4 g, waarvan
verzadigd 2,1 g, koolhydraten 12,1 g,
waarvan suikers 0,1 g, eiwit 20,7 g,
vezels 1 g

Week 2

Ontbijt: yoghurt met mango
Bereiding

Porties

5 min

2

Ingrediënten

Bereidingswijze

60 g TastyBasics muesli (naar keuze)
300 g yoghurt
1 mango, vers
Voedingswaarde per persoon: energie
242 kcal, vet 10,7 g, waarvan verzadigd
3,7 g, koolhydraten 32,2 g, waarvan
suikers 31,4 g, eiwit 15,5 g, vezels 8,8 g

1

Schil de mango, snijd het
vruchtvlees van de pit en
daarna in blokjes.

2

Verdeel de yoghurt over
2 schaaltjes, samen met de
TastyBasics muesli en de mango.

Lunch: tonijnsalade
Bereiding

Porties

8 min

4-6

Ingrediënten
4 TastyBasics crackers (naar keuze)
2 blikken tonijn (uitgelekt)
1 dikke el grove mosterd
2 kleine rode uitjes fijn gesnipperd
1 el fijngesneden kappertjes
30 g mayonaise
1 el citroensap
150 g Griekse yoghurt 10%vet
1 afgestreken tl kerriepoeder
1 afgestreken tl paprikapoeder
1 afgestreken tl chilipoeder
3 el fijngesneden bieslook
gemalen peper

Bereidingswijze

1

Voeg alle ingrediënten samen
in een kom en meng goed door
elkaar.

2

Verdeel de tonijnsalade over
4 TastyBasics crackers.

Voedingswaarde per persoon:
energie 476 kcal, vet 22,9 g, waarvan
verzadigd 8,5 g, koolhydraten 10,4 g,
waarvan suikers 3,5 g, eiwit 32,7 g,
vezels 8 g
Tip: gebruik de overgehouden
tonijnsalade voor de borrel
vanavond! Heerlijk op een
toastje!

Week 2

Diner: salade met zelfgemaakte croutons
Bereiding

Porties

20 min

2

Ingrediënten
30 g geroosterde pijnboompitten
35 g uitgebakken spekjes (biologisch)
100 g gemengde sla
50 g gehalveerde cherrytomaten
50 g zongedroogde tomaten in reepjes
zeste (schil) van ½ limoen
50 g feta kaas verkruimeld

Ingrediënten voor de croutons:
2 sneetjes TastyBasics brood
olijfolie
peper/zout
Voor de dressing:
3 el olijfolie
1 el balsamico azijn
1 tl oregano

Bereidingswijze

1

Verwarm de oven voor op 160 graden. Leg de sneetjes brood op elkaar en
snijd ze in blokjes van ca. 1 bij 1 cm. Verdeel de blokjes over een bakplaat
en besprenkel met olijfolie peper en zout. Bak de blokjes gedurende 15- 20
minuten goudbruin.

2

Meng voor de dressing de olie met de balsamicoazijn en voeg de
oregano toe. Zet apart.

3

Haal de croutons na 15-20 minuten uit de oven. Doe nu alle
ingrediënten van de salade in een kom en meng deze samen met
de dressing en croutons. Eet smakelijk.
Voedingswaarde per persoon: energie 551 kcal, vet 28,9 g, waarvan verzadigd 5,3 g,
koolhydraten 24,4 g, waarvan suikers 15 g, eiwit 21,7 g, vezels 8,4 g
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Week 2

Ontbijt: muesli ontbijtpannenkoek
Bereiding

Porties

10 min

8-10 mini
pannenkoekjes

Ingrediënten
2,5 ei
100 ml melk
100 g TastyBasics muesli

1 tl. vanille aroma
1 tl kaneel
Topping:
Griekse yoghurt
bosvruchten

Bereidingswijze

1

Meng in een kom de eieren, vanille,
melk, muesli en kaneel. Pureer dit
met een blender tot een homogene
massa.

2

Verhit de boter/olijfolie in een
koekenpan en giet het mengsel in één
keer in de pan en bak op laag vuur met
een deksel op de pan tot de bovenkant
net gaar is.

3

Draai daarna om. Hiervoor laat ik
de pannenkoek altijd op het deksel
glijden en gooi hem dan op de kop
terug in de pan. Hiermee voorkom
je eventueel scheuren. Zet het vuur
uit.
Variatietip: Heerlijk in combinatie
met onze broodsmeersels pindapasta
cacao!

Lunch: hummus met gegrilde groentes
Bereiding

Porties

8 min

Ingrediënten
4 plakjes TastyBasics brood
geitenkaas
4 handjes spinazie
6 cherrytomaatjes
Voedingswaarde per persoon:
energie 398,6 kcal, vet 18,4 g, waarvan
verzadigd 5,4 g, koolhydraten 10,4 g,
waarvan suikers 1,2 g, eiwit 26,3 g,
vezels 14,1 g

2

Bereidingswijze

1

Snijd de cherrytomaatjes in plakjes.
Besmeer 1 sneetje brood met geitenkaas
en beleg het vervolgens met spinazie en
cherrytomaatjes. Dek af met een sneetje
brood.

2

Rooster de tosti gedurende 5 minuten in
een tosti-ijzer. Snijd de tosti diagonaal
door midden. Herhaal stap 1 en 2 voor
nog een tosti. Eet smakelijk.

Week 2

Diner: pasta met falafel
Bereiding

Porties

40 min

2

Ingrediënten
80 g TastyBasics tagliatelle
8 falafel ballen
450 g tomaten
250 g rode puntpaprika
1 sjalot grof gehakt
1 knoflookteentje geperst

70 g tomatenpuree
2 takjes verse rozemarijn van de
takjes geritst
1 limoen door de helft gesneden
1 flinke hand verse basilicum
1flinke scheut balsamico azijn

Bereidingswijze

1

Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd de tomaten in parten en de
puntpaprika's door de helft. Verwijder de zaadlijst van de puntpaprika's en
snijd deze in stukjes.

2

Pak een ovenschaal en doe hierin de tomaten, paprika, limoenparten,
rozemarijn, balsamico, tomatenpuree en de sjalot. Bak gedurende 20-30
minuten in de voorverwarmde oven.

3

Kook ondertussen de pasta volgens de instructies op de verpakking.
Haal de groenten uit de oven en pureer alles tot een gladde saus.

4

Zet een pan op het vuur en verhit hierin een scheut olijfolie.
Bak de falafel goudbruin en voeg de pasta toe, gevolgd door de saus. Bak
gedurende 1 minuut tot alles goed gemengd is. Eet smakelijk!
Voedingswaarde per persoon: energie 437 kcal, vet 18,1 g, waarvan
verzadigd 2,8 g, koolhydraten 48 g, waarvan suikers 18,2 g, eiwit 19,2 g,
vezels 17,2 g

Week 2

Ontbijt: yoghurt met
bramen
Bereiding

Porties

5 min

2

Ingrediënten
130 g bramen(diepvries of vers)
60 g TastyBasics muesli noten & pitten
300 g yoghurt
optie: handje walnoten

Bereidingswijze

1

Pureer een deel van de bramen in de blender of
in een hoge beker met de staafmixer. Bewaar
4 bramen als topping.

2

Verdeel de yoghurt over twee schaaltjes.
Schep de bramenpuree en muesli erop en
maak met een lepel een mooie swirl.

Voedingswaarde per persoon:
energie 240 kcal, vet 10,5 g, waarvan
verzadigd 2,9 g, koolhydraten 15,2 g,
waarvan suikers 11,7 g, eiwit 15,3 g,
vezels 8,5 g

Lunch: scrambled eggs
Bereiding

Porties

10 min

2

Ingrediënten
4 plakjes TastyBasics brood
2 eieren
1 avocado
10 cherrytomaatjes
handvol peterselie
Voedingswaarde per persoon:
energie 568 kcal, vet 38,3 g, waarvan
verzadigd 6,3 g, koolhydraten 11,7 g,
waarvan suikers 4,9 g, eiwit 34,1g,
vezels 19,1 g

Bereidingswijze

1

Kluts de eieren los in een kom. Snijd de
cherrytomaatjes in kleine blokjes en
roer deze door het eimengsel.

2

Smelt de helft van de boter op laag vuur
in een pan en voeg het eimengsel toe.
Laat het vuur laag staan en roer het
mengsel voortdurend totdat er een
lobbige massa ontstaat.

3

Voeg de peterselie toe en breng het extra
op smaak met peper. Verdeel de
scrambled eggs over de twee broodjes.
Verwijder de schil en pit van de avocado.
Snijd deze in plakjes en verdeel over de
twee broodjes.

Week 2

Diner: pompoensoep
Bereiding

Porties

40 min

3-4

Ingrediënten
1 grote ui fijngesnipperd
550 g flespompoen met schil en in blokjes
van ca. 5 cm gesneden
2 grote winterpenen in dunne plakjes
gesneden
1 buisje saffraan
800 ml water
3 tl sinaasappelzeste
gemalen peper

Bereidingswijze

1

Verwarm de oven voor op 160°C voor de
croutons.

2

Fruit de ui aan tot deze lichtbruin kleurt.

3

Voeg de pompoenblokjes, wortel, saffraan en het water toe en laat ca. 20
minuten koken.

4

Snijd ondertussen voor de croutons een plakje TastyBasics brood in kleine
blokjes. Leg ze in een ovenschaal en besprenkel met olijfolie en een beetje
peper en zout. Bak ze gedurende 10 minuten in de oven tot ze knapperig
zijn.
Prik met een vork in de pompoen om te kijken of deze gaar is. Zet het vuur
uit en voeg de sinaasappelzeste toe. Pureer de soep met een staafmixer tot
een gladde massa.

5
6

Serveer de soep in een schaaltje. Eet smakelijk!
Tip: Wist je dat de pitten van de pompoen ook heerlijk en voedzaam zijn? Je
kunt ze roosteren in de oven en serveren in de soep!
Voedingswaarde per persoon: energie 78 kcal, vet 0,8 g, waarvan verzadigd 0 g,
koolhydraten 11,5 g, waarvan suikers 6,5 g, eiwit 2,8 g, vezels 0,13 g

Inspireer anderen!
Inspireer anderen ook om gezond(er) te eten.
Deel de #tastybasics recepten met je vrienden, familie of inspireer je collega’s!
Let's do this together.
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@tastybasics

Meer weten over onze producten?
tastybasics.nl
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