
 

 

Help het is Pasen!!     

 

 

Een aantal tips om Pasen “ongeschonden” door te komen. 

- Haal niet te vroeg paassnoep of paaseitjes in huis 
- Als je paaseitjes haalt, doe dan kleine ongevulde pure chocolade eitjes 
- Natuurlijk is het voor de kinderen ook een feestje en wil je die vaak niet het lekkers 

ontnemen, maar kinderen vinden het vaak ook al een feest als je gezellig eieren met 
ze gaat schilderen. 

- Doe eens een heerlijke chocoladefondue van pure chocolade (min. 75% cacao) met 
allerlei stukjes fruit, zoals appel, peer, aardbeien, frambozen enz. Vinden kinderen 
ook heerlijk en leuk om te doen. 

- Wees voorzichtig met alcohol. Het zijn allemaal lege calorieën die er ook nog eens 
voor zorgen dat je meer eetlust krijgt. 

- Wees actief met de paas en ga er lekker op uit, een stevige wandeling, fietsen of een 
speurtocht met de kinderen houden in het bos of duin 

- Bedenk van tevoren wat je wel en niet gaat eten en ga niet met honger van huis. 
- Neem liever geen paasstol. 1 dun sneetje bevat al snel 167 kcal. 
- Ga je buiten de deur brunchen? Hou je dan bij salades, eiergerechten, magere 

vleeswaren, vis en neem thee in plaats van jus ‘d orange. En wil je dan toch een 
broodje eten, neem dan een volkoren broodje. 

- Neem ’s avonds een lichte maaltijd. 
- Pak direct na de pasen de draad weer op en hou eventueel een balansdag. 



 

Onderstaand nog een aantal heerlijke paasrecepten! 

Ei muffins met zalm en Boursin (koolhydraatarm) 
 

 
 
Aantal porties: 6 
 
Ingrediënten 
 

 10 eieren 

 80 gr. Boursin Knoflook & Fijne Kruiden  

 200 gr. Gerookte zalmfilet 

 1 tl. Peper 
 

Bereiding 
 
1. Verwarm de oven voor op 180 graden 
2. Breek de eieren boven een grote kom en klop ze los 
3. Brokkel de Boursin Knoflook & Fijne kruiden boven de eieren 
4. Snij de zalmfilet in grove stukjes 
5. Voeg de zalm samen met de peper toe aan het ei-mengsel en roer alles goed door 

elkaar 
6. Schenk met een soeplepel het ei-mengsel in de vormpjes tot circa 1 cm onder de rand 
7. Plaats ze voor 30 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden 
8. Zodra de muffins klaar zijn, kiep je de silicone vorm om en de muffins rollen eruit 

(gebruik wel ovenwanten) 
 
Hartige muffins – koolhydraatarm 
 

 
 



Aantal porties: 6 
 
Ingrediënten 
 

 150 gr. Amandelmeel 

 1 tl. Bakpoeder 

 1 tl. Gedroogde vermalen Spaanse peper 

 100 gr. Geraspte oude kaas 

 3 eieren 

 3 Zongedroogde tomaten 

 20 gr. Roomboter (gesmolten) 
 

Bereiding 
 
1. Verwarm de oven voor op 180 graden 
2. Snij de tomaatjes klein 
3. Meng met alle ingrediënten in een schaal 
4. Vet een cupcake blik in met boter (wij leggen op de bodem van de cupcake vormpjes 

kleine rondjes bakpapier, dan krijg je ze er nog makkelijker uit) 
5. Verdeel het mengsel over 6 cupcake vormpjes 
6. Zet voor 20 minuten in de oven 
7. Warm zijn ze het lekkerst! 

 
Bananen cupcakes van amandelmeel 
 

 
 
Aantal porties: 6 
 
Ingrediënten 

 200 gr. Amandelmeel 

 2 rijpe Bananen 

 2 eieren 

 70 gr. Roomboter 

 2 tl Kaneel 

 1 tl Bakpoeder 

 Zout - snufje 



 2 el Amandelschaafsel 
 

Bereiding 
 
1. Verwarm de oven voor op 180 graden 
2. Meng amandelmeel, eieren, kaneel, bakpoeder en zout met de roomboter (roomboter 

even smelten in de magnetron) 
3. Prak de bananen en meng door het beslag 
4. Gebruik een cupcakeschaal of cupcakevormpjes (leg ronde stukjes bakpapier op de 

bodem van de cupcakeschaal) en verdeel het beslag over 6 vormpjes 
5. Verdeel het amandelschaafsel over de cupcakes 
6. Zet de cakes 30 minuten in de oven 

 
Paasstol  (koolhydraatarm) 
 

 
 
Aantal porties: 4 
 
Ingrediënten 

 350 gr. Amandelmeel 
 2 tl. Bakpoeder  
 70 gr. Roomboter gesmolten, en wat extra voor het invetten van een bakblik 
 1.5 el Geraspte kokos 
 3 el. Honing 
 6 eieren 
 8 gr.Rozijnen 
 80 gr. Cranberries (gedroogde cranberries) 
 80 gr.Gemengde noten (ongezouten) 
 20 gr.Amandelschaafsel  

 
 Voor de Amandelspijs: 
 120 gr.Amandelmeel 
 120 gr. Cranberries (gedroogde cranberries) 
 1 Limoen 

 
Bereiding 
1. Begin met het spijs: Meng amandelmeel, cranberries en het sap van 1 limoen in een 

keukenmachine of blender 
2. Kneed het spijs nog even goed met je handen 



3. Maak er een rolletje van, wikkel het in folie en leg in de koelkast 
4. Verwarm de oven voor op 180 graden 
5. Pak nu een kom voor het brood: meng het amandelmeel, de bakpoeder, geraspte 

kokos, honing, eieren en de roomboter met een garde (smelt de roomboter eerst even 
in de magnetron) 

6. Hak de noten doormidden met een mes en roer dit samen met de rozijnen en 
cranberries voorzichtig door het beslag 

7. Vet een bakblik in en vul met de helft van het deeg 
8. Pak de spijsrol uit de koelkast en leg op het deeg (maak de rol wat langer als hij te kort 

is) 
9. Schep de rest van het deeg over de spijsrol en bestrooi met de geschaafde amandelen, 

druk de amandelen een beetje aan 
10. Zet de paasstol 45 minuten in de oven 

 
“Gezonde”Appeltaart 

 

 
 

Ingrediënten 

 

Voor het deeg:  

 200 gram hazelnootmeel 

 100 gram boekweitmeel 

 1 ei 

 150 gram roomboter 

 1 tl. natriumbicarbonaat (bakingsoda) 

 snufje Keltisch zeezout 

Voor de vulling:  

 Ongeveer 1 kilo appelen, geschild en in schijfjes 

 Flink wat kaneel (naar smaak, ik gebruik altijd lekker veel) 

 6 el. appelmoes ongezoet (kun je ook zelf maken door appels te koken en pureren) 

 Geraspte kokos 

 

Bereiding  



1. Meng alle ingrediënten voor het deeg door elkaar en kneed ze goed tot er een stevig 

deeg ontstaat. Voeg evt. nog wat boter toe als het droog blijft.  

2. Vet de bakvorm in met wat boter en bekleed met het deeg 

3. Bak vervolgens de bakvorm met het deeg ongeveer 15-20 minuten op 180 graden in 

een voorverwarmde oven 

4. Schil intussen de appels en snijd ze in schijfjes 

5. Doe de schijfjes in een grote schaal of pan en meng met de kaneel en de appelmoes. 

Het moet een smeuïg mengsel worden dus voeg gerust nog wat appelmoes toe als 

het nog te droog lijkt 

6. Doe vervolgens de vulling in de vorm en bak in ongeveer 20-25 minuten af. Leg er 

eventueel wat aluminiumfolie op tegen het einde van de baktijd om te voorkomen 

dat de appels verbranden 

7. Laat de taart een beetje afkoelen en bestrooi dan met de geraspte kokos. 

 
 

Notenbroodjes van sojameel 
 

 
 
Aantal porties: 2 
 
Ingrediënten 

 75 gr. Sojameel 
 70 gr. Ongezouten notenmix 
 50 gr. Rozijnen 
 2 el.Cottage cheese 
 20 gr. Roomboter 
 3 eieren 
 1 tl. Bakpoeder 
 Afgestreken tl Zout 

 
Bereiding 
 
1. Verwarm de oven voor op 175 graden 
2. Doe de noten in een theedoek, vouw hem dicht en geef er een paar flinke klappen op 

met een deegroller of ander hard voorwerp 
3. Snij de rozijnen in kleine stukjes 
4. Doe de sojameel, gehakte noten, rozijnen, cottage cheese, gesmolten boter, bakpoeder 

en het zout in een kom 
5. Pak nog een kom en splits daarboven de eieren. Het eigeel doe je bij de andere 

ingrediënten, het eiwit laat je in deze kom achter 



6. Kneed de ingrediënten tot een deeg 
7. Klop het eiwit stijf met een garde en voeg bij de ingrediënten 
8. Kneed dit er voorzichtig en kort doorheen (het wordt nu een beetje smurrie) 
9. Verdeel het deeg in gelijke porties op een bakplaat met bakpapier 
 
Zet de broodjes voor 25 minuten in de oven totdat ze goudbruin zijn 

 

Eieren met tomaat en geitenkaas 

 

1 persoon 

Ingrediënten  

 2 eieren 
 Circa 5 cherry tomaatjes 
 2 zachte plakken Geitenkaas 
 3-5 blaadjes Basilcium, 3-5 blaadjes 
 Kokosolie (om schaaltje mee in te vetten) 
 Peper, zout 

Bereiding 

1. Verwarm de oven voor op 200 graden en vet een ovenschaaltje in met kokosolie. 
2. Breek 2 eitjes in de ovenschaal. Doe hierbij de gehalveerde tomaatjes en de 

verbrokkelde geitenkaas. 
3. Strooi er fijn gesneden basilicum over en breng op smaak met peper en zout. 
4. Zet zo’n 15-20 minuten in de oven. Bij 20 minuten zijn de eidooiers volledig gestold. 

Korter kan dus ook. 
5. Haal uit de oven en genieten maar! 

Roerei met avocado op speltbrood 

 

Voor 1 persoon 



Ingrediënten 

 2 eieren 
 Scheut Amandeldrink (ongezoet)  
 4 blaadjes verse basilicum 
 Halve avocado 
 2 spelt boterhammen 
 Kokosolie 
 Peper & zout 

Bereiding 

1. Klop in een kom de eieren met de amandel drink, basilicum en peper en zout luchtig. 
2. Verhit ondertussen in een koekenpan een klein beetje kokosolie. 
3. Giet nu het eimengsel in de pan en blijf ‘roeren’ met een (houten) spatel. Doe dit net 

zo lang tot het roerei redelijk ‘droog’ is. Dit gaat vrij snel! 
4. Snijd de avocado in plakjes en verdeel over de twee boterhammen. 
5. Verdeel het roerei erover. 

Eén omelet is wellicht voldoende voor de lunch, maar als diner kun je er prima twee voor je 
zelf bakken. 

Zalm omelet wraps 

 

Ingrediënten  

Voor 2 wraps 

 2 eieren 
 Italiaanse kruiden 
 Gerookte zalm (4 plakken) 
 ½ avocado (in plakjes) 
 ¼ komkommer (in smalle, lange stukken) 
 2 handjes ijsbergsla 
 4 el hüttenkäse 
 Kokosolie 

 



Bereiding 

1. Klop de eieren luchtig op in een kom met de (Italiaanse) kruiden, wat peper en zout 
en circa 2 el water. 

2. Verwarm ondertussen in een koekenpan de kokosolie. 
3. Bak in de pan 2 dunne omeletten van het ei. Bak ze aan beide kanten en laat afkoelen 

op een bord. 
4. De omeletjes dienen als wraps. 
5. Vul de afgekoelde wraps met de overige ingrediënten. 
6. Start bijv. met de ijsbergsla, en leg hier vervolgens de zalm, komkommer, avocado en 

tot slot de hüttenkäse op. 
7. Rol voorzichtig op en zet eventueel vast met een (saté)prikker. 

Paaskip uit de oven 

 

Voor 2 personen 

Ingrediënten  

 2 kipfilets 
 1 klein bosje tijm 
 100 gram geitenkaas, in plakjes 
 1 citroen in dunne plakken 
 Peper (grof) 
 Olijfolie 

Bereiding 

1. Bekleed een ovenschaal met bakpapier en verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Leg de takjes tijm op de bodem van de schaal en leg vervolgens de kipfilet op de tijm. 
3. Leg nu de plakjes geitenkaas erop en bovenop de dunne schijfjes citroen. 
4. Breng op smaak met de peper en druppel er wat olijfolie over. 
5. Zet in de oven voor circa 20 minuten. Waarvan de laatste 5 minuten eventueel onder 

de grill. Houd de garing wel goed in de gaten. Niet elke oven is het zelfde, en ook de 
dikte van de filets kunnen variëren. Haal de kip uit de oven zodra het goed gaar is 

Banaan mango smoothie 



 

Ingrediënten: 

 1 (kleine) banaan 
 ½ tot hele mango (ook de diepvries versie is hiervoor goed te gebruiken!) 
 Amandelmelk  
 1 flinke theelepel maca poeder (super food, ook verkrijgbaar in de natuurwinkel of bij 

bijv. de Tuinen) 

Het maca poeder is uiteraard een optie. Qua smaak doet het niet veel, maar het is wel erg 
gezond voor je. Je kunt dan ook spelen met verschillende super foods, of deze weglaten. 

 

Bereiding: 

Doe alle ingrediënten bij elkaar in de blender, en mixen maar. 

Smoothie met ananas en ijsbergsla 

 

Ingrediënten  

 1/3 ananas 
 2 handjes ijsbergsla 
 Water tot 2/3 van het fruit 

Bereiding  

1. Schil de ananas, ontdoe van de harde kern en snijd in kleine stukjes. Doe dit in je 
blender. 

2. Voeg water toe tot ongeveer 2/3 van het fruit. 
3. Voeg nu de ijsbergsla toe en blend tot een egale massa. Dit kan even duren. 

 

http://superfoodcentre.nl/


 

 


