
WEEK 14
2016

De vermelde voedingswaarden zijn berekend per persoon per portie. Maak de ingrediënten waarbij dit nodig is schoon, voordat je ze 
verwerkt in het gerecht. Wil je voor volgende week pauzeren of je box wijzigen? Geef dit uiterlijk de woensdag voor de volgende levering aan 
ons door via je account. Heb je vragen over de producten of onze service? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Goedemorgen!
Voorraadkast

 Granny smith appel
 Cranberry-walnotenmix
 Conference peer
 Bananen
 Havermout
 Pompoenpitten
 Cherrytomaten
 Mandarijn 

Koelkast
 Griekse yoghurt
 Vrije-uitloopei
 Belegen kaas
 Gruyère-grana padanomix 
 Versgeperst sap van  

 ananas, meloen, mango  
 en passievrucht 

 Aardbeiensinaasappelsap

1 Schil de peer (conference), verwijder het klokhuis 
en snijd klein. Snijd de banaan in plakken. 

2 Meng het fruit met de havermout en Griekse  
yoghurt in een blender of hoge kom met staafmixer 
en mix tot een dikke smoothie. Verdun eventueel 
met een scheutje water. 

3 Verdeel de smoothie over de glazen en garneer 
met de pompoenpitten.

1 Verwijder het klokhuis van de appel (granny 
smith) en snijd klein. 

2 Verdeel de helft van de appel over de kommen, 
voeg de Griekse yoghurt toe en vervolgens de 
rest van de appel. 

3 Garneer met de cranberry-walnotenmix. 

Zelf toevoegen: peper, zout, roomboter

Griekse yoghurt met appel en 
cranberry-walnotenmix 

Bananensmoothie met peer, 
havermout en Griekse yoghurt

Voedingswaarden 432 kcal | 9 g eiwit | 41 g koolhydraten |  
17 g vet | waarvan 6 g verzadigd | 4 g vezels

Voedingswaarden 396 kcal | 12 g eiwit | 48 g koolhydraten |
12 g vet | waarvan 4 g verzadigd | 5 g vezels

Allergenen 7) Melk/lactose 15) Kan sporen bevatten van 
gluten, pinda’s en noten

Allergenen 7) Melk/lactose 8) Noten 15) Kan sporen bevat-
ten van pinda’s

Ontbijtbox
 1  Griekse yoghurt met appel en cranberry-walnotenmix 

2  Bananensmoothie met peer, havermout en  
Griekse yoghurt

3  Omelet met cherrytomaten en 3 soorten kaas

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Granny smith appel 2 4
Griekse yoghurt (g) 7) 350 700
Cranberry-walnotenmix (g) 8) 15) 60 120

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Conference peer 1 2
Bananen 1 2
Havermout (g) 15) 75 150
Griekse yoghurt (g) 7) 150 300
Pompoenpitten (g) 15) 20 40



Dit recept is voor 1 omelet per persoon. 
1 Scheid van 2 eieren het eiwit en de dooier. Meng de eidooiers met peper en 
zout in een kom. Klop de eiwitten in een andere kom stijf met een 
mixer of garde.  Voeg de eidooiers toe aan het eiwit en spatel voor-
zichtig door. 

2 Smelt een ½ el roomboter per persoon in een koekenpan met deksel op 
laag vuur en voeg het eimengsel toe. Beleg één helft van het ei met een ½ plak 
belegen kaas en 1 el gruyère-grana padanomix per persoon. Bak 3 minuten 
afgedekt op middelmatig vuur. 

3 Vouw de omelet dicht en bestrooi weer met 1 el gruyère-grana padanomix. 
Bak de dichtgevouwen omelet, afgedekt, nog 2 minuten op middelhoog vuur. 
Halveer ondertussen de cherrytomaten. 

4 Serveer de omelet met de cherrytomaten. Herhaal de bereidingswijze 
voor de overige eters.

Omelet met cherrytomaten en 3 soorten kaas

* Zelf toevoegen
Benodigdheden 
2 x kom, mixer of 
garde, koekenpan  
met deksel

Voedingswaarden 
325 kcal | 24 g eiwit | 2 g koolhydraten | 25 g vet | waarvan 13 g verzadigd | 1 g vezels 

Dit recept is 
geschreven voor 
1 persoon. Ben 
je met meer? 

Herhaal dan het 
recept.

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Vrije-uitloopei 3) 4 8
Belegen kaas (plak) 7) 1 2
Gruyère-grana padanomix (g) 3) 7) 50 100
Cherrytomaten (g) 60 120
Roomboter (el)* 1 2
Peper en zout* Naar smaak

Allergenen 3) Eieren 7) Melk/lactose


