
WEEK 07
2017

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

 Appel
 Passievrucht
 Granola
 Avocado 
 Speltwafels 
 Pruimtomaat
 Banaan
 Kaneel
 Amandelmeel
 Havermout
 Rozijnen

Koelkast
  Halfvolle biogarde
 Oude kaas
 Scharrelei

Ontbijtbox
 1  Biogarde met appel, passievrucht en granola

2  Speltwafels met oude kaas en avocado

3  Luchtige ontbijtrepen met banaan en amandelmeel
Zelf toevoegen:  
peper, zout, bakpoeder

1 Snijd de avocado doormidden en lepel het 
vruchtvlees uit de schil.

2 Verdeel de avocado over de speltwafels, snijd 
de pruimtomaat in plakken en verdeel deze over 
de avocado. 

3 Garneer de wafels met de oude kaas en peper 
naar smaak.

1 Snijd de appel in kwarten, verwijder het klok-
huis en snijd de appel in blokjes.

2 Verdeel de biogarde over de kommen. Snijd de 
passievrucht doormidden, lepel de zaadjes eruit en 
verdeel ze over de biogarde. Garneer met de appel, 
de zaadjes van de passievrucht en de granola.

Biogarde met appel, passievrucht  
en granola

Speltwafels met oude kaas  
en avocado 

Voedingswaarden per portie 761 kJ/309 kcal | 15 g eiwit |  
34 g koolhydraten | 11 g vet | waarvan 3 g verzadigd | 4 g vezels
Voedingswaarden per 100g 214 kJ/87 kcal | 4 g eiwit |  
10 g koolhydraten | 3 g vet | waarvan 1 g verzadigd | 1 g vezels

Voedingswaarden per portie 1510 kJ/361 kcal | 13 g eiwit |  
32 g koolhydraten | 19 g vet | waarvan 7 g verzadigd | 7 g vezels
Voedingswaarden per 100g 719 kJ/172 kcal | 6 g eiwit |  
15 g koolhydraten | 9 g vet | waarvan 3 g verzadigd | 3 g vezels

Allergenen 1) Gluten 7) Melk/lactose. Kan sporen bevatten 
van 20) soja en 25) sesam.

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

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Appel (st) 2 4
Halfvolle biogarde (ml) 7) 15) 20) 500 1000
Passievrucht (st) 1 2
Granola (g) 8) 11) 15) 19) 22) 60 120

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Avocado (st) 1 2
Speltwafels (st) 1) 20) 25) 6 12
Pruimtomaat (st) 2 4
Oude kaas (g) 7) 50 100
Peper* Naar smaak

Extra: sinaasappel- 
banaansap
Smoothie mango-passie



Tip! Heb je vanillepoeder in huis? Voeg tegelijk met de kaneel 1/4 theelepel 
per persoon toe aan het beslag.

Bananenbrood met amandelmeel, kaneel en rozijnen

1 Verwarm de oven voor op 180 graden.  Prak de bananen in een mengkom, 
voeg het ei toe en mix tot een luchtig beslag. Voeg het bakpoeder en kaneel 
toe en mix met een staafmixer  of in de blender 1 minuut.  

2 Voeg vervolgens het amandelmeel, de havermout, rozijnen en zout toe en 
mix tot alles goed is gemengd.      

3 Schenk het beslag over in een cakevorm met bakpapier en bak 30 - 35  
minuten in de oven of tot het bananenbrood mooi goudbruin kleurt. Con-
troleer eventueel met een satéprikker of het van binnen gaar is door in het 
midden te prikken. De satéprikker moet er droog uitkomen.

4 Snijd het bananenbrood in repen en serveer.

* Zelf toevoegen
Benodigdheden
Mengkom, mixer of 
staafmixer of blender, 
cakevorm +/- 20 cm 
met bakpapier

Voedingswaarden per portie: 
1957kJ/465 kcal | 13 g eiwit | 62 g koolhydraten | 18 g vet | waarvan 2 g verzadigd | 8 g vezels 
Voedingswaarden per 100g: 
866kJ/206 kcal | 6 g eiwit | 27 g koolhydraten | 8 g vet | waarvan 1 g verzadigd | 4 g vezels

Allergenen 1) Gluten 3) Eieren 8) Noten. Kan sporen bevatten van 19) pinda’s en 22) noten.

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Banaan (st) 2 4
Scharrelei (st) 3) 1 2
Kaneel (tl) 1 2
Amandelmeel (g) 8) 19) 22) 50 100
Havermout (g) 1) 19) 22) 50 100
Rozijnen (g) 19) 22) 40 80
Bakpoeder (tl)*  1 2
Zout* Snufje


