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lekker & gezond eten
In dit weekmenu vind je bij vlees- en vis gerechten een tip voor
een vegetarisch alternatief. Voor een gezond weekmenu wordt
geadviseerd om ook regelmatig een vegetarische avondmaaltijd
te eten. Probeer daarom 1 à 2 keer per week de vegatip te volgen.

week 1

Disclaimer Alle recepten uit dit weekmenu zijn eigendom van en geadopteerd door Allerhande. In de recepten staan mogelijk ingrediënten waarvoor sommige mensen allergisch
of intolerant zijn. Indien dit voor jou geldt, verwijder deze dan uit de recepten en vervang ze door iets wat je wel verdraagt. Niet iedereen heeft dagelijks evenveel energie nodig.
De hoeveelheden per gerecht kunnen altijd naar eigen behoeften aangepast worden. Albert Heijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige nadelige gevolgen die door
het gebruik van dit boekje ontstaan. Albert Heijn volgt, ten aanzien van assortimentskeuze en gezondheidsstrategie, de Richtlijn Goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad
en de adviezen van het Voedingscentrum. Over deze adviezen is wetenschappelijke consensus in Nederland. Niets uit deze weergave mag overgenomen, opgeslagen en/of
verspreid worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van ons contentmarketingbureau MPG. MPG. en Albert Heijn besteden de grootst mogelijke zorg aan
de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Voor eventuele onjuistheden of foutieve informatie in de weergave, dan wel schade, verlies of winstderving
hierdoor veroorzaakt of verband houdend met enig gebruik van deze weergave kunnen Albert Heijn, MPG. en andere informatieleveranciers niet aansprakelijk worden gesteld.

ken & gezond eten
welekker
Ontbijt
4 PERS.

10 MIN.

GROENTE
P.P.

ZONDER VLEES/VIS

8 sneetjes volkorenbrood
40 g
4 plakjes De Zaanse Hoeve
margarine
4 tomaten
belegen kaas 30+
komkommer

1 Besmeer de sneetjes brood met de margarine en
beleg ze met de kaas.
2 Snijd de tomaten en komkommer in plakjes en
verdeel over de sneetjes. Breng op smaak met peper.

Lunch

Volkorenbrood met avocado en ei
4 PERS.

10 MIN.

VEGETARISCH

2 witte scharreleieren
4 sneetjes volkorenbrood
2 eetrijpe avocado’s
broodrooster
1 Kook de eieren in 7 min.
hard, laat schrikken onder
koud stromend water, pel en

Tussendoortje

dag 1

week 1

120 G

Volkorenbrood met komkommer en tomaat

WEEK 1

Portie snackgroente

90 G
GROENTE
P.P.

snijd in plakjes. Rooster
de sneetjes brood in de
broodrooster. Snijd de
avocado’s overlangs
doormidden. Verwijder de
pit, schep het vruchtvlees
met een lepel uit de schil en
prak fijn.

100 G

2 Besmeer de sneetjes met
de avocadospread en verdeel
de plakjes ei erover. Breng op
smaak met peper.

AH Snoepgroente
tomaat, 200 g
Kijk voor de actuele
prijs in de winkel

GROENTE
P.P.

Ga voor de snoepgroente die jij lekker vindt!
Snoeptomaatjes zijn heerlijk zoet, maar denk ook eens
aan kleine komkommers, snoeppaprika's en worteltjes.

250 G
GROENTE
P.P.

Avondeten

Verspakket
Nasi goreng
4 PERS.

40 MIN.

Bereid volgens de
aanwijzingen op
de verpakking en
voeg zilvervliesrijst
toe in plaats
van basmatirijst.
AH Verspakket
Indonesische
nasi goreng
Kijk voor de
actuele prijs
in de winkel

EINDSTAND
120 G

+

90 G

+ 100 G + 250 G =

P

560 G
P.P.

WEEK 1

dag 2

Ontbijt

Volkorenboterham met
pindakaas en banaan
4 PERS.

10 MIN.

190 G
GROENTE
P.P.

VEGETARISCH

4 sneetjes volkorenbrood
AH 100% pindakaas naturel

80 g
3 bananen

Avondeten

Kiphaasjes met
rozemarijnaardappel & tomatensperziebonensalade
4 PERS.

15 MIN.

+30 MIN. OVENTIJD

1 Besmeer de sneetjes brood met de
pindakaas. 2 Snijd de bananen in de lengte
in plakken en verdeel over de sneetjes.

Lunch

Capresetosti met
volkorenbrood
4 PERS.

15 MIN.

50 G
GROENTE
P.P.

ZONDER VLEES/VIS

1 bol mozzarella
2 trostomaten
15 g verse basilicum
2 el milde olijfolie
8 sneetjes volkorenbrood staafmixer
1 Snijd de mozzarella en tomaten in
plakken. Doe de basilicumblaadjes
met de olie en 2 el water in een
hoge beker en pureer met de
staafmixer. Breng op smaak
met peper.
2 Besmeer de sneetjes brood
aan 1 kant met de basilicumolie.
Verdeel de mozzarella en tomaat
over de helft van de sneetjes en dek
af met de andere sneetjes. Bak de tosti’s
zonder olie in een tosti-ijzer of met olie in
een koekenpan. Snijd schuin
doormidden en serveer direct.

4 sjalotten
1 kilo AH BASIC Vastkokende aardappelen
3 el milde olijfolie ½ el gedroogde rozemarijn
125 g cherrytomaten
600 g sperziebonen 1 citroen
400 g kiphaasjes
125 g mini-mozzarellabolletjes
bakpapier grillpan

TIP
Liever geen tosti? Je kunt
dit lunchgerecht ook gewoon
als boterham eten.

Tussendoortje

Gevulde snackpaprika
met kruidenkaas light
4 PERS.

10 MIN.

300 g snoepgroente paprikamix
125 g roomkaas light
Halveer de paprika’s in de lengte.
Verwijder de zaadlijsten,
maar laat de steelaanzet
zitten. Vul de paprikahelften
met de roomkaas.
Breng op smaak met peper.

75 G
GROENTE
P.P.

AH Snoepgroente
paprikamix
300 g
Kijk voor de
actuele prijs in
de winkel

1 Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd elke sjalot in 4 parten.
Boen de aardappelen schoon en snijd ze ongeschild in de lengte
in parten. Verdeel de sjalot en aardappel over een met bakpapier
beklede bakplaat. Schep om met 1 el olie, de helft van de
rozemarijn en peper en bak in ca. 30 min. in het midden van de
oven goudgeel en gaar.
2 Halveer ondertussen de tomaten. Neem na 15 min. baktijd de
sjalot en aardappel uit de oven, schep om en leg de tomaten
ernaast. Bak nog ca. 15 min. in het midden van de oven.
3 Verwijder ondertussen de steelaanzet van de sperziebonen,
halveer de bonen en kook in 5 min. beetgaar. Giet af. Boen de
citroen schoon, rasp de gele schil en pers de helft van de vrucht
uit. Klop het rasp en een ½ el citroensap met 1 el olie en peper
tot een dressing.
4 Meng de kiphaasjes met de rest van de olie, de rest van de
rozemarijn en peper. Verhit de grillpan en gril de kip in 5 min.
gaar. Keer halverwege.
5 Halveer de mozzarellabolletjes en meng met de tomaten,
sperziebonen en dressing. Verdeel samen met de kiphaasjes,
sjalot en aardappel over de borden.

TIP
Voeg eventueel meer tomaten toe voor extra veel groente of
neem de volgende dag mee als tussendoortje.

EINDSTAND
50 G

+

75 G

+ 190 G =

P

315 G
P.P.

WEEK 1

dag 3

Ontbijt

Zelfgemaakte granola met yoghurt & appel
16 PORTIES

10 MIN.

+25 MIN. OVENTIJD

TIP

200 g ongebrande pecannoten
300 g AH BASIC Haver150 g AH BASIC appelmoes 0%
mout 50 g pompoenpitten
2 tl gemalen kaneel 75 g blanke rozijnen
2 elstar-appels
800 g Griekse yoghurt 0% bakpapier

Je kunt de granola een maand bewaren in een goed afgesloten
trommel of glazen pot met deksel.

1 Verwarm de oven voor op 160 °C. Hak de noten grof. Meng met
de havermout, pompoenpitten, appelmoes en kaneel.
2 Verdeel gelijkmatig over 2 met bakpapier beklede bakplaten
en rooster ca. 25 min. in de oven. Wissel de bakplaten halverwege en schep de granola om.
3 Neem uit de oven, schep de rozijnen erdoor en laat afkoelen.
4 Snijd de ongeschilde appels in dunne partjes. Verdeel de
yoghurt over kommen en verdeel de granola en appel erover.

Minder tijd?
Je kunt ook
gebruik maken
van kant-enklare muesli.

TIP

AH Muesli naturel, 1 kilo

1.89

Lunch

Broodje met spinazie en rosbief
4 PERS.

10 MIN.

+8 MIN. OVENTIJD

12 G
GROENTE
P.P.

4 Robuust Speltbroodjes
50 g smeerkaas 20+
50 g babyspinazie 100 g rosbief
1 Verwarm de oven voor op 220 °C en bak de speltbroodjes ca. 8 min.
2 Snijd ze open en besmeer alle snijkanten met de
smeerkaas. Snijd de spinazie grof en verdeel samen met
de rosbief over de broodjes. Breng op smaak met peper.

VEGATIP
Liever zonder vlees? Vervang de rosbief door
bijvoorbeeld jonge 30+ kaas.

Tussendoortje
45 G
GROENTE
P.P.

Knäckebröd met 30+ kaas
en komkommer
4 PERS.

5 MIN.

½ komkommer
2 plakken De Zaanse
4 volkoren
Hoeve Belegen kaas 30+
knäckebröd

AH Volkoren
knäckebröd
375 g

0.99

1 Snijd de komkommer in plakjes.
Halveer de plakken kaas.
2 Verdeel de kaas over het knäckebröd.
Verdeel de komkommer erover en breng
op smaak met peper.

WEEK 1

dag 3

Avondeten

Snelle spaghetti bolognese
4 PERS.

335 G

20 MIN.

GROENTE
P.P.

2 tenen knoflook
2 uien
2 dunne
300 g winterpeen
4 stengels
preien
2 el milde olijfolie 1 el
bleekselderij
300 g mager
gedroogde Italiaanse kruiden
rundergehakt ½ kippenbouillontablet
800 g AH BASIC Tomatenminder zout*
blokjes 300 g biologische volkorenspaghetti
100 g De Zaanse Hoeve Milde kaas 30+
geraspt

AH Biologisch
Volkoren spaghetti
500 g

0.89

1 Snijd de knoflook fijn en snipper de uien.
Halveer de prei in de lengte, was en snijd in
dunne ringen. Schil de winterpeen en snijd in
blokjes. Snijd de bleekselderij in boogjes.
Verhit de olie in een hapjespan en bak de
knoflook, ui, prei, peen en bleekselderij met de
Italiaanse kruiden 3 min.
2 Voeg het gehakt toe, verkruimel de halve
bouillontablet erboven en bak 5 min. Voeg de
tomatenblokjes toe en laat de saus 10 min. op
laag vuur koken. Breng op smaak met peper.
3 Kook ondertussen de spaghetti volgens de
aanwijzingen op de verpakking beetgaar.
Verdeel over de borden, verdeel de saus erover
en bestrooi met de kaas. Lekker met wat verse
basilicum.

VEGATIP
Liever vega? Gebruik dan vegetarische rulstukjes in plaats van mager rundergehakt.

TIP
Maak een dubbele hoeveelheid van de saus,
laat de helft afkoelen en vries in voor later
in week 2.

De bouillontablet is een ‘dagkeuze’
en past niet in de Schijf van Vijf.
Wil je eten volgens de richtlijnen
van het Voedingscentrum, dan kun
je per dag 3 tot 5 keer iets

EINDSTAND

kleins (de ‘dagkeuze’) buiten
de Schijf kiezen.

12 G

+

45 G

+ 335 G =

P

392 G
P.P.

WEEK 1

Ontbijt

90 G

Boterham met kaas en avocado
4 PERS.

GROENTE
P.P.

10 MIN.

2 eetrijpe avocado’s
4 plakken
De Zaanse Hoeve Belegen kaas 30+
8 sneetjes volkorenbrood
1 el
AH BASIC Olijfolie extra vierge

Bloemkoolpastinaakstamppot met
spinazie en tartaarballen
4 PERS.

1 Snijd de avocado's overlangs doormidden. Verwijder de pit, schep het
vruchtvlees met een lepel uit de schil en
snijd in repen. Halveer de plakken kaas
in de breedte.
2 Beleg de sneetjes brood met de
kaas en verdeel de avocado erover.
Besprenkel met de olie en breng
op smaak met peper.

dag

Avondeten

190 G
GROENTE
P.P.

30 MIN.

De Zaanse Hoeve
Belegen 30+ plakken
300 g

TIP

2.39

Lekker met wat tuinkers.

Lunch

Sandwich met
cottagecheese en tomaat
4 PERS.

70 G
GROENTE
P.P.

500 g AH BASIC Iets kruimige aardappelen
400 g pastinaak 400 g bloemkoolroosjes
30 g
300 g rundertartaar
pijnboompitten 3 takjes verse tijm
1 el milde olijfolie 200 g spinazie pureestamper

5 MIN.

4 tomaten
8 sneetjes volkoren200 g cottagecheese
brood
1 Snijd de tomaten in plakken.
2 Beleg de helft van de sneetjes brood
met de cottagecheese en tomaat
en breng op smaak met peper.
Dek af met de andere sneetjes.
Snijd door en serveer.

AH Cottagecheese
200 g

0.55

Tussendoortje

Rauwkostsalade
met yoghurtdressing
4 PERS.

5 MIN.

75 G
GROENTE
P.P.

VEGETARISCH

300 g rauwkost komkommer
2 el De Zaanse Hoeve Halfvolle yoghurt
½ el milde olijfolie
Meng de rauwkost met de yoghurt
en olie en breng op smaak met peper.

1 Schil de aardappelen, snijd in gelijke stukken en kook in
20 min. gaar. Schil de pastinaak en snijd in kleine stukken.
Halveer de grote bloemkoolroosjes. Voeg de pastinaak en
bloemkool na 10 min. kooktijd toe aan de aardappelen.
2 Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie of boter en
rooster de pijnboompitten op middelhoog vuur in 3 min.
goudbruin. Neem uit de pan en laat afkoelen op een bord.
3 Ris de blaadjes van de takjes tijm. Houd wat pijnboompitten
achter voor garnering, meng de rest met de tijmblaadjes en peper
door de rundertartaar. Draai met vochtige handen 4 ballen
van de tartaar.
4 Verhit de olie in een koekenpan of kleine braadpan en bak de
ballen in 5 min. rondom goudbruin. Vanbinnen mogen ze nog rosé
zijn. Giet de aardappelen met de groenten af en stamp fijn met de
pureestamper. Voeg de spinazie in delen toe en laat op laag vuur
slinken. Breng op smaak met peper. Serveer de stamppot met de
tartaarballen en bestrooi met de pijnboompitten.

VEGATIP
AH Rauwkost
komkommer
150 g

1.59

Liever vega? Verruil de rundertartaar dan voor
een halfzacht gekookt eitje per persoon.

EINDSTAND
90 G

+

70 G

+

75 G

+ 190 G =

P

425 G
P.P.

WEEK 1

dag 5

Ontbijt

Zelfgemaakte granola met yoghurt & kiwi
4 PERS.

5 MIN.

2 kiwi’s 800 g Griekse
yoghurt 0% 4 porties zelfgemaakte granola van dag 3
Schil de kiwi’s en snijd in
plakjes. Verdeel de yoghurt
over kommen en verdeel de
granola en kiwi erover.

Lunch

Kleurrijke groentetosti
4 PERS.

15 MIN.

4 plakken De Zaanse
Hoeve Belegen kaas 30+
8 sneetjes volkorenbrood
300 g rauwkost paprikamix
7½ g verse basilicum

Je kunt de granola een maand
bewaren in een goed afgesloten trommel of glazen pot
met deksel.

TIP
Minder tijd? Je kunt ook gebruik
maken van kant-en-klare muesli.

AH Muesli
naturel, 1 kilo

1.89

75 G
GROENTE
P.P.

1 Halveer de plakken kaas.
Beleg 4 sneetjes brood elk met een ½
plak. Verdeel de paprikamix, basilicumblaadjes en de rest van de kaas erover en
dek af met de andere 4 sneetjes.

Tussendoortje

Portie snackgroente
Ga voor de snoepgroente die jij
lekker vindt! Bijvoorbeeld
deze kleine komkommers.

2 Verhit een koekenpan zonder olie
of boter en bak de tosti’s 8 min. op laag
vuur. Keer voorzichtig halverwege.

TIP
Liever geen tosti? Je kunt dit lunchgerecht
ook als boterham eten.

100 G
GROENTE
P.P.

AH Snoepgroente komkommer
400 g
Kijk voor de
actuele prijs
in de winkel

Avondeten

240 G
GROENTE
P.P.
4 PERS.

TIP

Kipburgers op een speltbroodje met rauwkostsalade

25 MIN.

+8 MIN. OVENTIJD

300 g kipgehakt naturel 1 el gedroogd
1 komselderijblad 2 tl uienpoeder
50 g AH BASIC Sultana rozijnen
kommer
400 g gesneden spitskool 4 Robuust
3 el
Speltbroodjes 1 eetrijpe avocado
Skyr yoghurt 1 el appelciderazijn grillpan
staafmixer
1 Verwarm de oven voor op 200 °C. Meng
het gehakt met de selderij en uienpoeder en
draai er met vochtige handen 4 burgers van.
Verhit de grillpan zonder olie of boter en gril
de burgers in 8 min. op middelhoog vuur
gaar. Keer halverwege.
2 Halveer ondertussen de komkommer in
de lengte, verwijder met een theelepel de

zaadlijsten en snijd in plakjes. Meng met
de rozijnen en spitskool. Bak de broodjes
8 min. in de oven.
3 Snijd de avocado overlangs doormidden.
Verwijder de pit en schep het vruchtvlees
met een lepel uit de schil. Doe de helft van
de avocado met de yoghurt en azijn in een
hoge beker en pureer met de staafmixer tot
een dressing. Voeg eventueel wat water toe
als de dressing te dik is, breng op smaak met
peper en schep door de salade. Snijd de rest
van de avocado in dunne plakjes.
4 Snijd de broodjes open en beleg met
de burgers en avocadoplakjes. Bestrooi
met peper. Serveer met de salade.

VEGATIP
Kies in plaats van kipburgers eens voor
kikkererwten. Laat de kikkererwten uitlekken
en meng samen met de selderij, uienpoeder
en 1 ei en eventueel wat volkoren tarwemeel
als het mengsel te nat is. Maak er 4 burgers van
en bak de burgers 8 min. Keer halverwege.

75 G

EINDSTAND

+

100 G

+ 240 G =

P

415 G
P.P.

WEEK 1

Ontbijt

Avondeten

Roerei met gebakken
tomaat en toast
4 PERS.

dag 6

Volkorenlasagne

45 G
GROENTE
P.P.

4 PERS.

10 MIN.

+45 MIN. OVENTIJD

290 G
GROENTE
P.P.

10 MIN.

4 sneetjes volkorenbrood
250 g cherrytomaten
2 el milde olijfolie
8 witte scharreleieren broodrooster
1 Rooster de sneetjes brood in de broodrooster. Halveer de
tomaten. Verhit de helft van de olie in een koekenpan en bak de
tomaat 5 min. op de snijkant. Doe in een kommetje en bestrooi
met peper. Klop de eieren los met peper.
2 Verhit de rest van de olie in de koekenpan op laag vuur, voeg
het losgeklopte ei toe en roer rustig met een houten lepel tot het
ei net is gestold.
3 Verdeel het ei met de tomaat over borden en bestrooi met
peper. Serveer met het geroosterde brood.

TIP
Nog (snoep)tomaten over van afgelopen week? Deze kun je ook
in dit gerecht gebruiken.

Lunch

Snelle groentesoep
met broodje kaas
4 PERS.

185 G
GROENTE
P.P.

10 MIN.

ZONDER VLEES/VIS

VOORAF TE MAKEN

1 groentebouillontablet minder
450 g zeer fijne sperziezout
bonen (diepvries) ½ el gedroogde
oregano 400 g fijne soepgroenten
2 plakken De Zaanse Hoeve
4 sneetjes
Belegen kaas 30+
volkorenbrood
1 Breng 1 liter water met de
bouillontablet aan de kook. Voeg
de sperziebonen en gedroogde
oregano toe, breng opnieuw aan de
kook en laat op laag vuur 5 min.
zachtjes koken. Voeg de soepgroente toe en kook nog 3 min. op
laag vuur.
2 Halveer ondertussen de plakken
kaas en beleg de sneetjes brood
hiermee. Verdeel de soep over
kommen en serveer met het brood.

TIP
Maak een dubbele hoeveelheid
voor de volgende dag als lunch.
Laat de soep afkoelen en bewaar
afgedekt in de koelkast.

AH Sperziebonen
gebroken (diepvries)
450 g
Kijk voor de actuele
prijs in de winkel

1 el milde olijfolie
300 g mager rundergehakt
600 g Italiaanse roerbakgroente 140 g tomatenpuree
2 tl gedroogde tijm
800 g AH BASIC Tomatenblokjes
12 volkoren lasagnebladen
400 g cottagecheese
ovenschaal (20 x 30 cm)
1 Verhit de olie in een
hapjespan en bak het gehakt in
5 min. rul. Voeg de roerbakgroente en tomatenpuree toe
en bak 5 min. mee. Voeg de
tijm en tomatenblokjes toe en
breng aan de kook. Draai het
vuur laag en laat de saus
zonder deksel op de pan
15 min. zachtjes koken. Roer
af en toe. Breng op smaak met
peper.
2 Verwarm de oven voor op
175 °C. Schep 2 soeplepels
saus op de bodem van de
ovenschaal. Bedek achtereenvolgens met van de
lasagnebladen, van de rest
van de saus en ¼ cottagecheese. Bedek met van de
lasagnebladen, de helft van de
rest van de saus en ¼ van de

cottagecheese. Eindig met de
rest van de lasagnebladen, de
rest van de saus en de rest van
de cottagecheese. Bak de
lasagne in het midden van de
oven in ca. 45 min. gaar.

VEGATIP
Liever vega? Gebruik rulstukjes
of extra veel groente in plaats
van rundergehakt.

TIP
Maak een dubbele hoeveelheid
van de saus, laat de helft afkoelen en vries in voor later in
week 3.

100 G
GROENTE
P.P.

AH Boerenvolkoren
sesam half
per stuk

Tussendoortje

AH Snoepgroente
worteltjes
150 g
Kijk voor de
actuele prijs in
de winkel

Portie
snackgroente

0.79

EINDSTAND
45 G

+

185 G

+ 100 G + 290 G =

P

620 G
P.P.

WEEK 1

dag 7

Ontbijt

Zoete-aardappelpannenkoeken
4 PERS.

30 MIN.

VEGETARISCH

450 g zoete aardappelen
6 witte scharrel1 tl gemalen kaneel
1½ el milde olijfolie
eieren
30 g ongebrande pecannoten staafmixer
1 Schil de zoete aardappelen, snijd in stukken
van 3 cm en kook in een laagje water in 15 min.
gaar. Giet af in een vergiet en laat afkoelen.
Schep in een kom, voeg de eieren en kaneel toe
en pureer met de staafmixer tot een glad beslag.
2 Verhit een ½ el olie in een koekenpan met
antiaanbaklaag, schep er 4 porties beslag met
een doorsnee van 8 cm in en bak in 3 min.
goudgeel en gaar. Keer halverwege. Herhaal
met de rest van de olie en de rest van het
beslag tot je in totaal 12 pannenkoeken hebt.
Houd ze warm onder aluminiumfolie.
3 Hak ondertussen de pecannoten grof.
verdeel de pannenkoeken over de borden
en bestrooi met de noten.

185 G
GROENTE
P.P.

Lunch

Snelle groentesoep
4 PERS.

10 MIN.

ZONDER VLEES/VIS

Vandaag eet je de restjes van gisteren.
Verwarm de soep in de pan en verdeel over kommen.
Serveer eventueel met belegd volkorenbrood.

Tussendoortje

Zoete bietenkoekjes
met walnoten
16 STUKS

15 MIN.

15 G
GROENTE
P.P.

+12 MIN. OVENTIJD

VEGETARISCH

250 g gekookte rode bieten
2 el
1 wit scharrelei
AH BASIC Zonnebloemolie
½ el kaneel
75 g ongebrande walnoten
150 g volkoren tarwemeel 1 tl bakpoeder
75 g AH BASIC Sultana rozijnen
staafmixer bakpapier
1 Verwarm de oven voor op 200 °C. Laat de
rode bieten uitlekken. Doe samen met de olie,
het ei en de kaneel in een hoge beker en pureer met de staafmixer tot een glad mengsel.

2 Hak de walnoten fijn. Doe samen met het meel, de bakpoeder,
rozijnen en een snufje zout in een kom en meng met het
bietenmengsel tot een samenhangend beslag.
3 Maak met twee lepels 16 hoopjes van het beslag op een met
bakpapier beklede bakplaat. Druk met een lepel een beetje platter. Bak
de koekjes in de oven in ca. 12 min. goudbruin en gaar. Laat afkoelen.

TIP
De helft van de koekjes kun je vandaag eten als tussendoortje. Bewaar
de andere helft in een goed afgesloten trommel tot volgende week.

AH Biologisch
Gekookte rode bieten
500 g
Kijk voor de actuele
prijs in de winkel

WEEK 1

dag 7

Avondeten

Rijkgevulde groenteenchilada’s met mais &
geraspte kaas
4 PERS.

25 MIN.

245 G
GROENTE
P.P.

AH Macaroni
groente
450 g
Kijk voor de actuele
prijs in de winkel

+25 MIN. OVENTIJD

ZONDER VLEES/VIS

2 el milde olijfolie
450 g macaronigroente 1½ el picadillo 425 g Mutti
300 g AH BASIC
Pomodorini di Collina
Mais 200 g kidneybonen 8 volkorenwraps
100 g De Zaanse Hoeve Milde
medium
kaas 30+ geraspt staafmixer ovenschaal
(30 x 40 cm, ingevet)
1 Verwarm de oven voor op 180 °C. Verhit de
olie in een hapjespan en bak de macaronigroente samen met de picadillo 3 min. op
middelhoog vuur.
2 Doe ondertussen de pomodorini in een
hoge beker en pureer met de staafmixer tot
tomatensaus. Voeg van de saus toe aan de
macaronigroente, breng aan de kook en laat
zonder deksel op de pan 10 min. op laag vuur
stoven.
3 Laat de mais en bonen uitlekken in een
vergiet en spoel af onder koud stromend
water. Voeg de laatste minuut van de stooftijd
toe aan de macaronigroente en stoof nog
1 min. mee. Breng op smaak met peper.
4 Verdeel het mengsel over de wraps, rol strak
op en verdeel de rollen over de ovenschaal.
Verdeel de rest van de tomatensaus en de
geraspte kaas erover. Bak in het midden van
de oven in ca. 25 min. gaar.

TIP
Nog meer groente? Eet dit gerecht met
ijsbergslamelange.

EINDSTAND
185 G

+

15 G

+ 245 G =

P

445 G
P.P.

