
WEEK 34
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

 Kiwi groen
 Kiwi gold
 Granola
 Pompoenpitten
 Mango 
 Cashewnoten
 Kokosrasp
  Pannenkoekenmix 
American pancakes

 Rozijnen
 Appel

 Honing
 Kaneel

Koelkast
 Biogarde vol
 Kokosyoghurt
 Halfvolle melk
 Vrije-uitloopei
 Sinaasappel-banaansap

1 Schil de mango en snijd het vruchtvlees klein. 
Hak de cashewnoten grof.

2 Meng de mango en de helft van de cashew- 
noten met de biogarde in een blender of hoge kom 
en pureer tot een gladde, dikke smoothie.

3 Verdeel de smoothie over ontbijtkommen, schep 
er een lepel kokosyoghurt op en garneer met de 
overige cashewnoten en de kokosrasp.

1 Verdeel de biogarde over de kommen. Schil de 
kiwi’s en snijd klein. 

2 Verdeel de kiwi en granola over de kommen en 
bestrooi met de pompoenpitten.

Biogarde met kiwi, granola en 
pompoenpitten

Mango-kokos smoothiebowl  
met cashewnoten

Voedingswaarden 358 kcal | 12 g eiwit | 43 g koolhydraten |  
13 g vet | waarvan 6 g verzadigd | 6 g vezels

Voedingswaarden 327 kcal | 9 g eiwit | 30 g koolhydraten |
19 g vet | waarvan 7 g verzadigd | 4 g vezels

Allergenen 7) Melk/lactose 8) Noten 12) Sulfiet. Kan sporen 
bevatten van 15) gluten, 19) pinda’s, 20) soja en 22) noten.

Allergenen 7) Melk/lactose 8) Noten 11) Sesam. Kan sporen 
bevatten van 15) gluten, 19) pinda’s, 20) soja en 22) noten.

Ontbijtbox
 1 Biogarde met kiwi, granola en pompoenpitten

2  Mango-kokos smoothiebowl met cashewnoten

3  American pancakes met appel en rozijnen

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Biogarde vol (ml) 7) 15) 20) 350 700
Kiwi groen 1 2
Kiwi gold 1 2
Granola (g) 8) 11) 19) 22) 50 100
Pompoenpitten (g) 19) 22) 15 30

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Mango 1 2
Cashewnoten (g) 8) 19) 50 100
Biogarde vol (ml) 7) 15) 20) 150 300
Kokosyoghurt (ml) 60 125
Kokosrasp (g) 12) 19) 22) 10 20

Zelf toevoegen:  
roomboter



1 Meng de pannenkoekenmix in een beslagkom met 2/3 van de melk. Voeg 
al roerende de eieren, de overige melk en de rozijnen toe. Laat het beslag  
3 minuten rusten. 

2 Smelt ½ el roomboter per persoon in een koekenpan op middelmatig 
vuur en bak per persoon 3 pannenkoekjes. Bak door tot het beslag op is. Roer 
steeds het beslag even door, anders zakken de rozijnen naar de bodem.

3 Snijd de appel in kwarten, verwijder het klokhuis en snijd in heel dunne 
schijfjes. Stapel de pannenkoeken met steeds schijfjes appel ertussen. Eindig 
met appel. Druppel er 1 tl honing per persoon over en bestrooi met een snufje 
kaneel.

American pancakes met appel en rozijnen

* Zelf toevoegen
Benodigdheden
Beslagkom,  
koekenpan

Voedingswaarden 
615 kcal | 20 g eiwit | 106 g koolhydraten | 11 g vet | waarvan 5 g verzadigd | 6 g vezels 

Allergenen 1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose. Kan sporen bevatten van 19) pinda’s,  
22) noten en 27) lupine.

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Pannenkoekenmix (American pancakes) (g) 1) 27) 200 400
Halfvolle melk (ml) 7) 200 400
Vrije-uitloopei 3) 2 4
Rozijnen (g) 19) 22) 30 60
Appel 1 2
Honing (potje) 1 2
Kaneel (tl) ½ 1
Roomboter (el)* 1 2

Tip! Op de verpakking van de pannenkoekenmix staat een iets ander  
recept. Wij hebben ervoor gekozen om een versie te maken die wij nog lekker- 
der vinden!


