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1 Snijd de appel (honey crunch) in kwarten, ver-
wijder het klokhuis en snijd klein. 

2 Verdeel de helft van de appel over de ontbijt-
kommen. Schenk de halfvolle yoghurt erover en 
garneer met de granola en de overige appel.

Granola met halfvolle yoghurt en 
honey crunch appel

Voedingswaarden 365 kcal | 13 g eiwit | 58 g koolhydraten |  
7 g vet | waarvan 4 g verzadigd | 6 g vezels

Allergenen 1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten 11) Sesam. Kan 
sporen bevatten van 19) pinda’s, 20) soja en 22) (andere) noten.

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Honey crunch appel 2 4
Halfvolle yoghurt (ml) 7) 20) 400 800
Granola (g) 1) 8) 11) 19) 22) 90 180

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

 Honey crunch appel
 Granola
 Speltwafels
 Mango
 Bananen
 Walnoten
 Havermout
 Rozijnen
 Kaneel
 Lijnzaad
 Honing

Koelkast
 Halfvolle yoghurt
 Oude kaas
 Magere kwark
 Vrije-uitloopei
 Perssinaasappels
 Sinaasappel-muntsap

Ontbijtbox
 1  Granola met halfvolle yoghurt en honey crunch appel

2  Speltwafels met oude kaas en mangokwark

3  Ontbijtcake met banaan en walnoten Zelf toevoegen: zout

1 Beleg iedere speltwafel met een halve plak 
oude kaas. 

2 Schil de mango, snijd het vruchtvlees van de 
pit en meng de mango met de magere kwark in 
een kom. Pureer met een staafmixer tot mango- 
kwark.

3 Verdeel de mangokwark over kommen en 
serveer met de speltwafels met oude kaas.

Speltwafels met oude kaas  
en mangokwark

Voedingswaarden 293 kcal | 20 g eiwit | 25 g koolhydraten |  
11 g vet | waarvan 7 g verzadigd | 3 g vezels

Allergenen 1) Gluten 7) Melk/lactose. Kan sporen bevatten 
van 15) gluten, 20) soja en 25) sesam.

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Speltwafels 1) 20) 25) 4 8
Oude kaas (plakken) 7) 2 4
Mango ½ 1
Magere kwark (g) 7) 15) 20) 200 400




