
WEEK 22
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

 Granola
 Granny smith appel
 Kokosrasp
 Banaan
 Cranberry-pittenmix
 Peer
 Havermout

 Amandelmeel
 Kaneel
 Rozijnen

Koelkast
 Volle yoghurt
 Spinazie
 Vrije-uitloopei
 Ananas
 Sinaasappel-banaansap
 Appel-aardbeisap

1 Snijd de banaan in plakken en de ananas in stuk-
ken.

2 Meng de banaan met de ananas, yoghurt en 
spinazie in een blender of hoge kom met een staaf-
mixer en pureer tot een gladde, dikke smoothie.

3 Verdeel de smoothie over de kommen en garneer 
met de cranberry-pittenmix.

1 Verdeel de granola over de kommen en schenk 
de yoghurt erover.

2 Snijd de appel (granny smith) in kwarten, ver-
wijder het klokhuis en snijd in blokjes. 

3 Verdeel de appelblokjes en kokosrasp over de 
yoghurt.

Zelf toevoegen:  
roomboter, bakpoeder,  
vanille-extract, zout

Volle yoghurt met groene appel,  
granola en kokosrasp

Smoothiebowl van ananas en 
spinazie met cranberry-pittenmix

Voedingswaarden 309 kcal | 9 g eiwit | 38 g koolhydraten |  
12 g vet | waarvan 8 g verzadigd | 4 g vezels

Voedingswaarden 297 kcal | 7 g eiwit | 43 g koolhydraten |
9 g vet | waarvan 3 g verzadigd | 5 g vezels

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

Allergenen 7) Melk/lactose 8) Noten 11) Sesam 12) Sulfiet 
15) Kan sporen bevatten van gluten, pinda’s, soja en noten

Ontbijtbox
 1  Volle yoghurt met groene appel, granola en kokosrasp

2  Smoothiebowl van ananas en spinazie met cranberry-
pittenmix

3  Perencake

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Granola (g) 8) 11) 15) 60 120
Volle yoghurt (ml) 7) 15) 350 700
Granny smith appel 1 2
Kokosrasp (g) 12) 15) 10 20

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Banaan 1 2
Ananas (plak) 3 6
Volle yoghurt (ml) 7) 15) 150 300
Spinazie (g) 15) 40 80
Cranberry-pittenmix (g) 15) 40 80



1 Verwarm de oven voor op 180 graden en vet een cakevorm in met room-
boter. Snijd de peer klein en snijd de banaan in plakken.

2 Meng in een grote mengkom de havermout, amandelmeel, bakpoeder,
kaneel, rozijnen en zout.

3 Voeg de banaan, ei en vanille-extract toe aan een kleine beslagkom. Meng 
met een mixer tot het een glad geheel is. Voeg het banaan-sinaasappelsap toe 
en mix kort totdat alles goed gemengd is. 

4 Voeg de peer en het banaanmengsel toe aan de mengkom met het haver-
moutmengsel en roer kort om tot een beslag. Schep het beslag over in de 
cakevorm en verdeel zonder aan te drukken over de vorm. Bak de cake 35 - 40 
minuten in het midden van de oven.

Perencake

* Zelf toevoegen
Allergenen 
1) Gluten 3) Eieren 
8) Noten 15) Kan 
sporen bevatten van 
pinda’s en noten 

Benodigdheden
Cakevorm van 25 cm,
grote mengkom,
kleine beslagkom,
mixer

Voedingswaarden 
466 kcal | 14 g eiwit | 53 g koolhydraten | 21 g vet | waarvan 4 g verzadigd | 8 g vezels 

Ingrediënten voor 1 ontbijt 2P 4P
Peer ½ 1
Banaan ½ 1
Havermout (g) 1) 15) 75 150
Amandelmeel (g) 8) 15) 50 100
Kaneel (tl) 1½ 3
Rozijnen (g) 15) 30 60
Vrije-uitloopei 3) 1 2
Banaan-sinaasappelsap (ml) 50 100
Roomboter* Klontje
Bakpoeder (tl)* 1 2
Vanille-extract (tl)* 1 2
Zout* Snufje

Tip! Voor dit recept heb je een rijpe banaan nodig. Ideaal dus om dit gerecht 
aan het eind van de week te maken zodat de banaan heeft kunnen rijpen.


