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Bananenbrood met walnoten
Toprecept voor je overrijpe bananen!
•  14 personen 30+ minuten nagerecht   

Ingrediënten

• 4-5 rijpe bananen (450 gram vruchtvlees) 
• 50 ml olie 
• 50 gram honing 
• 2 eieren 
• 1 theelepel kaneel 
• 250 gram zelfrijzend bakmeel 
• 100 gram volkorenmeel 
• 75 gram walnoten 
 
Materialen
glazen cakevorm of klein broodblik 
 
Bereiding
1. Bestrijk de vorm dun met olie. 
2. Warm de oven voor op 175° C. 
3. Pel de bananen en pureer het vruchtvlees met een staafmixer of in de keukenmachine. 
4. Klop er de olie, de honing, de eieren en 50 ml water door. 
5. Meng de kaneel door het zelfrijzend bakmeel en het volkorenmeel. Meng dit door de 

bananenpuree. 
6. Hak de walnoten grof en schep ze door het deeg. 
7. Doe de massa over in de vorm. 
8. Bak het brood in de matig hete oven in 50 - 60 minuten gaar en lichtbruin. 
9. Prik met een satéprikker in het brood om te kijken of deze al gaar is. Als de prikker er droog uitkomt, 

is het brood gaar.  
10.Laat het brood 15 minuten in de vorm rusten. Stort het brood op een rooster en laat het afkoelen. 
11.Snijd het brood in ca. 14 sneetjes. Verpak het eventueel in porties in diepvrieszakjes en vries dit in.

Bron: www.voedingscentrum.nl

http://www.voedingscentrum.nl
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Auberginerolletjes
Dit hapje is simpel, zo klaar en heerlijk. Je hoeft de aubergine maar even te grillen en daarna kun je rolletjes maken.
•  2 personen 0-15 minuten voorgerecht 
 
Ingrediënten

• 1 kleine aubergine 
• ½ eetlepel olijfolie 
• 2 plakjes gerookte zalm (2 x 20 gram) 
• 40 gram hüttenkäse 
 
Materialen
Cocktailprikkers 
 
Bereiding
1. Was de aubergine en snijd de steelaanzet en het uiteinde eraf. 
2. Snijd de aubergine in de lengte in 6 dunne plakken. 
3. Bestrijk de plakken dun met een beetje olie. 
4. Gril de aubergines op een hete grillpan in een paar minuten gaar en lichtbruin. Laat ze afkoelen. 
5. Snijd de plakjes gerookte zalm in de lengte in drieën. 
6. Leg op ieder plak aubergine een reepje zalm en verdeel de hüttenkäse erover. 
7. Rol de plakken aubergine op en steek ze vast met een cocktailprikker.

Bron: www.voedingscentrum.nl

http://www.voedingscentrum.nl
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Broodbakje met groente-eierragout
Lekker, simpel recept met brood, restjes groente en ei.
•  4 personen 30+ minuten voorgerecht, lunch   
 
Ingrediënten

• 4 (oude) bruine of volkoren boterhammen 
• ½ eetlepel olie 
• 2 eieren 
• Restje groente, bijv. sperzieboontjes, snijboontjes, roosjes bloemkool, bleekselderij, venkel, wortel 
• peper, paprikapoeder 
 
Materialen
muffinvorm 

Bereiding
1. Warm de oven voor op 180 °C. 
2. Snijd de korsten van het brood. Rol het brood met een deegroller een beetje dunner. 
3. Bestrijk 4 holtes van een muffinvorm dun met wat olie. 
4. Duw het brood in de vormpjes, druk goed aan tot er bakjes ontstaan. Bak de broodbakjes 5 

minuten in de hete oven. 
5. Klop de eieren los en meng er de groente en wat peper en paprikapoeder door. 
6. Verdeel dit over de broodbakjes. Bak de broodbakjes in ca. 15 minuten gaar. Eet ze warm of koud. 
7. over. 
8. Rol de plakken aubergine op en steek ze vast met een cocktailprikker.

Bron: www.voedingscentrum.nl

http://www.voedingscentrum.nl
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Guacamole
Haal het zonnetje in huis met deze lekkere Mexicaanse dip.
•  2 personen 0-15 minuten lunch   
 
Ingrediënten

• ½ ui 
• ½ tomaat 
• 3 takjes koriander 
• 1 avocado 
• 1 teentje knoflook 
• limoensap 
• peper 
• 4 volkoren boterhammen 
 
Bereiding
1. Snijd de ui en tomaat in kleine stukjes. 
2. Was de takjes koriander en snijd of knip ze fijn. 
3. Doe de groente en kruiden in een kommetje. 
4. Halveer de avocado, schep het vruchtvlees eruit en prak het grof. 
5. Voeg de avocado toe aan het kommetje en pers de knoflook er bovenuit. 
6. Breng op smaak met twee eetlepels limoensap en peper. 
7. Serveer het samen met een volkoren cracker, toast of broodje.

Bron: www.voedingscentrum.nl

http://www.voedingscentrum.nl
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Vruchtenijs

•  4 personen 30+ minuten nagerecht   
 
Ingrediënten

• 3 rijpe bananen 
• 200 gram aardbeien of frambozen, 2 kiwi’s, 1 mango 
 
Bereiding
1. Pel de bananen en snijd ze in plakken. Verpak ze in een diepvrieszakje en laat de bananen in de 

diepvries in 2 uur bevriezen. 
2. Maak het andere fruit schoon, houd wat mooie stukje achter voor garnering. Snijd de rest in 

stukken. 
3. Doe de plakjes bevroren banaan in een hoge kom en voeg het andere fruit toe. Pureer het fruit met 

de staafmixer snel tot een gladde puree. 
4. Verdeel over 4 coupes en garneer met het achtergehouden fruit. Bron: www.voedingscentrum.nl

http://www.voedingscentrum.nl

