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Zomer op je bord

Inhoud

In dit receptenboekje vind je alle ingrediënten voor een
overheerlijke zomerse maaltijd! Of buiten nu de zon schijnt
of de regen met bakken uit de hemel komt, wij bezorgen je
graag een zomers gevoel met deze recepten. Lekker, licht
en gezond.

Aardappelcurry met courgette		
Blueberry muffins			
Koude wortelsoep met gember		
Zomerse linzensalade			
Koude tomatensoep			
Risotto met doperwtjes			
Aardbeiensoep			
Rode yoghurtijsjes			
Zomers erwtensoepje			
Paella				
Kersenshake				
Meloensalade met munt			
Quinoasalade met tonijn			

Wat dacht je van een koude tomatensoep of linzensalade?
Nog meer zon op je bord? Probeer de paella,
aardappelcurry of risotto met doperwtjes. De rode yoghurtijsjes mag je niet missen, maar ook de aardbeiensoep of
kersenshake doen het goed als toetje of tussendoortje.
Veel kookplezier en voor daarna: eet smakelijk.
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Betekenis afkortingen

Samengesteld in samenwerking met het Voedingscentrum
© Gezondheidsnet
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g = gram
tl = theelepel
el = eetlepel
dl = deciliter
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Aardappelcurry met courgette
Porties: 2 personen
Bereidingstijd: 15-30 minuten
Ingrediënten:
• 600 g vastkokende
aardappelen
• 1 kleine courgette
• 200 g wortelen
• 1 ui
• stukje gemberwortel
(halve duim)
• 1 el olie
• 1/2 el rode
currypasta (pot)
• 1 dl groentebouillon
met minder zout
• citroensap

Voedingswaarde
Energie 		
Eiwit 		
Koolhydraten
Vet 		
Verzadigd vet
Vezels 		
Zout 		

Schil de aardappelen en snijd ze in dikke
plakken. Kook de aardappelplakken in
weinig water 5 minuten. Was de courgette
en snijd hem in plakken. Schrap de
wortelen en snijd ze in plakken. Kook de
plakken courgette en wortel in nog 5
minuten met de aardappelen mee gaar.
Maak de ui schoon en snijd hem klein.
Schil het stukje gember en rasp het fijn.
Fruit de ui en de gember in de hete olie.
Bak de currypasta kort mee. Voeg de
bouillon toe en breng dit aan de kook.
Laat de aardappelen en groente uitlekken
en schep ze voorzichtig door het
currymengsel. Warm het geheel goed
door. Maak het op smaak met wat
citroensap.

365 kcal
8g
65 g
7g
2g
9g
0,54 g
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Blueberry muffins
Porties: 8 personen
Bereidingstijd: 30+ minuten

Ingrediënten:
• 100 g bosbessen of
blauwe bessen
• 100 g bloem
• mespunt bakpoeder
• 3 el suiker
• mespunt geraspte
citroenschil
• 1 ei
• 2 el vloeibare
margarine
• ca. 2 el melk

Voedingswaarde
Energie 		
Eiwit 		
Koolhydraten
Vet 		
Verzadigd vet
Vezels 		
Zout 		
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Warm de oven voor op 200° C. Maak de
bessen schoon en dep ze droog. Meng de
bloem met het bakpoeder, de suiker en de
geraspte citroenschil in een kom. Voeg het
ei, de margarine en de melk toe. Klop dit
tot een glad deeg. Schep voorzichtig de
bessen door het deeg. Verdeel het over de
papieren bakvormpjes. Bak de muffins in
het midden van de hete oven in ca. 15
minuten gaar en goudgeel. Als de
bovenkant stevig aanvoelt, zijn ze klaar.
De muffins zijn een beetje vochtig. Eet ze
warm of lauw.

100 kcal
3g
15 g
3g
0g
1g
0,05 g

Koude wortelsoep met gember
Porties: 2 personen
Bereidingstijd: 30+ minuten

Ingrediënten:
• 300 g wortelen
• 1 kleine ui
• stukje gemberwortel
(halve duim)
• 1 el olie
• 1 tl gemalen komijn
(djinten)
• 1/4 groentebouillontablet met minder
zout
• ca. 1 el citroensap
• 4 takjes koriander

Voedingswaarde
Energie 		
Eiwit 		
Koolhydraten
Vet 		
Verzadigd vet
Vezels 		
Zout 		

Maak de wortelen schoon en snijd ze in
stukken. Maak de ui schoon en snijd hem
klein. Schil het stukje gember en rasp het
fijn. Verwarm de olie en fruit hierin de ui,
de gember en de komijn zacht. Voeg de
wortels, 2 dl water en het stukje
buillontablet toe en breng dit aan de kook.
Kook de wortels in 5 minuten gaar. Pureer
de soep met de staafmixer of in de
keukenmachine. Laat de soep (in een bak
met koud water) afkoelen en in de
koelkast koud worden. Maak de soep op
smaak met wat citroensap en knip de
koriander er boven.

100 kcal
1g
9g
6g
1g
4g
0,34 g
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Zomerse linzensalade
Porties: 2 personen
Bereidingstijd: 30+ minuten
Ingrediënten:
• 200 g linzen
• 1 ui
• 2 tomaten
• 1 rode paprika
• 1 teentje knoflook
• 1/2 bosje basilicum
• 1 el olie
• 1 el azijn
• 2 bosuitjes
• stukje komkommer
• 1 bosje radijs

Voedingswaarde
Energie 		
Eiwit 		
Koolhydraten
Vet 		
Verzadigd vet
Vezels 		
Zout 		
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Was de linzen. Pel de ui en snijd hem klein.
Kook de linzen met de ui in ruim water in
ca. 35 minuten gaar. Laat de linzen met ui
uitlekken en afkoelen. Maak de tomaten,
de paprika, de knoflook en de basilicum
schoon. Snijd de tomaten en paprika in
stukken. Pureer de tomaten met de
paprika, de knoflook, de basilicum, de olie
en de azijn met de staafmixer tot een saus.
Voeg eventueel 1-2 eetlepels water toe.
Maak de rest van de groente schoon. Snijd
de bosuitjes in ringen, de komkommer in
blokjes en de radijs in plakjes. Meng de
saus en de groente door de linzen. Maak
de salade op smaak met eventueel nog wat
azijn en peper.

430 kcal
25 g
55 g
7g
1g
25 g
0,08 g

Koude tomatensoep
Porties: 2 personen
Bereidingstijd: 30+ minuten

Ingrediënten:
• 500 g rijpe tomaten
• 1/2 sjalotje
• 1/2 teentje knoflook
• 1/2-1 el (rode wijn)
azijn
• 1 el olijfolie
• 4 takjes (platte)
peterselie
• 6 sprieten bieslook

Was de tomaten, snijd ze in stukken en
verwijder harde delen. Maak het sjalotje
en de knoflook schoon. Pureer de tomaten
met het sjalotje en de knoflook heel fijn.
Laat de soep minimaal 1 uur op een koude
plaats afgedekt staan, dan ontwikkelen de
tomaten meer smaak. Maak de soep op
smaak met peper, wat azijn en de olijfolie.
Was de kruiden en knip ze klein. Strooi de
kruiden over de soep.

• 4 blaadjes lavas
(maggiplant) of
selderij

Voedingswaarde
Energie 		
Eiwit 		
Koolhydraten
Vet 		
Verzadigd vet
Vezels 		
Zout 		

105 kcal
2g
8g
6g
1g
4g
0,02 g
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Risotto met doperwtjes
Porties: 2 personen
Bereidingstijd: 30+ minuten

Ingrediënten:
• 1 kleine ui
• 1 teentje knoflook
• paprikapoeder
• 1 el olie
• 200 g zilvervliesrijst
• 1/2 groentebouillontablet met minder
zout
• 100 g diepvriesdoperwtjes
• 40 g kaas, 30+ oud

Voedingswaarde
Energie 		
Eiwit 		
Koolhydraten
Vet 		
Verzadigd vet
Vezels 		
Zout 		
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Maak de ui en de knoflook schoon en snijd
ze klein. Fruit de ui en de knoflook met
wat peper en paprikapoeder zacht in de
olie. Voeg de rijst toe en bak de rijst mee
tot alle korrels glanzen. Breng 6 dl water
met het stuk bouillontablet aan de kook.
Giet 1/3 deel van de bouillon bij de rijst en
breng dit aan de kook. Voeg als het vocht is
opgenomen steeds weer een deel van de
bouillon toe. Kook de rijst zo in 25
minuten gaar. Voeg de laatste 5 minuten
de doperwtjes toe en laat ze gaar worden.
Roer de geraspte kaas door de risotto.

515 kcal
15 g
80 g
10 g
4g
6g
0,92 g

Aardbeiensoep
Porties: 2 personen
Bereidingstijd: 0-15 minuten

Ingrediënten:
• 300 g aardbeien
• 1/2 dl sinaasappelsap
• 2 tl witte
basterdsuiker
• 1/2 tl balsamicoazijn
• 2 el halfvolle yoghurt
• muntblaadjes

Voedingswaarde
Energie 		
Eiwit 		
Koolhydraten
Vet 		
Verzadigd vet
Vezels 		
Zout 		

Maak de aardbeien schoon. Houd 2
aardbeien achter voor garnering. Pureer
de rest van de aardbeien met het
sinaasappelsap in de keukenmachine of
met een staafmixer. Maak de
aardbeiensoep op smaak met de
basterdsuiker en de azijn. Verdeel de
aardbeiensoep over 2 soepborden of
schaaltjes. Snijd de achtergehouden
aardbeien in plakjes. Garneer de soep met
een lepel yoghurt, plakjes aardbei en een
paar blaadjes munt.

70 kcal
2g
15 g
0g
0g
2g
0,03 g
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Rode yoghurtijsjes
Porties: 4 personen
Bereidingstijd: 0-15 minuten
Ingrediënten:
• 100 g aardbeien
• 50 g frambozen
• 1 el honing
• 300 g magere Turkse
of Griekse yoghurt
(0% vet)
• 4 kartonnen
bekertjes of
ijsvormpjes plus
stokjes

Voedingswaarde
Energie 		
Eiwit 		
Koolhydraten
Vet 		
Verzadigd vet
Vezels 		
Zout 		
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Doe de yoghurt in een kom en voeg de
honing toe. Roer dit goed door elkaar. Was
de frambozen en de aardbeien. Snijd het
fruit in stukjes. Voeg de aardbeien en
frambozen bij elkaar in een kom en prak
dit door elkaar, niet te fijn malen maar
laat er een paar stukjes in zitten. Roer het
fruit losjes door de yoghurt met een lepel.
Doe dit voorzichtig, want het mengsel
moet niet glad worden. Schep de yoghurt
in de papieren bekertjes of ijsvormpjes.
Zet de bekertjes een uur in de diepvries.
Na een uur haal je ze er uit en doe je het
stokje er in. Vervolgens zet je de bekertjes
nog 3 uur in de diepvries. Om de ijsjes uit
hun vormpjes te halen zet je ze een paar
seconden in een bakje met warm water en
draai je aan het stokje tot ze loskomen.

80 kcal
8g
9g
0g
0g
1g
0,08 g

Zomerse erwtjessoep
Porties: 2 personen
Bereidingstijd: 15-30 minuten
Ingrediënten:
• 2 aardappelen
• 1 ui
• 150 g broccoli
• 2 tomaten
• 2 el olijfolie
• 400 g doperwten
• 1 groentebouillontablet
• 150 g vegetarische
roerbakstukjes
• 1 teentje knoflook
• 6 sneetjes bruin
stokbrood

Voedingswaarde
Energie 		
Eiwit 		
Koolhydraten
Vet 		
Verzadigd vet
Vezels 		
Zout 		

Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes.
Kook de aardappelblokjes in 5-8 minuten
in wat water gaar. Roer de blokjes
aardappel met een houten lepel tot puree.
Maak de groente schoon. Snijd de ui in
snippers, de broccoli in roosjes en de
tomaten in stukjes. Fruit de ui met wat
peper in 1 eetlepel olie glazig. Voeg de
broccoli, de tomaten, de doperwten, de
gepureerde aardappelen en halve liter
water met de groentebouillontablet toe en
kook het geheel in 5-7 minuten gaar. Bak
de vegetarische reepjes in de rest van de
olie bruin. Pers het teentje knoflook er
boven uit en maak het op smaak met
peper. Schep de reepjes door de soep.
Serveer met het stokbrood.

545 kcal
30 g
55 g
20 g
4g
20 g
4,15 g
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Paella
Porties: 2 personen
Bereidingstijd: 30+ minuten
Ingrediënten:
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 1 kleine kipfilet
• 1 el olie
• 150-175 g
zilvervliesrijst
• 1 tl kurkuma
• ca. 2,5 dl bouillon
• 1 (groene) paprika
• 1 courgette
• 100 g kerstomaatjes
• 2 plakjes salami
• 100 g garnalen
• paprikapoeder
• citroensap

Voedingswaarde
Energie 		
Eiwit 		
Koolhydraten
Vet 		
Verzadigd vet
Vezels 		
Zout 		
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Maak de ui en de knoflook schoon en snijd
dit klein. Snijd de kipfilet in blokjes.
Bestrooi de kip met peper. Fruit de ui en
de knoflook zacht in de hete olie. Bak de
blokjes kip mee bruin. Voeg de rijst toe en
meng er de kurkuma door. Giet de
bouillon er bij en breng dit aan de kook.
Kook het geheel 10 minuten. Maak de
paprika en de courgette schoon. Snijd de
groente in blokjes. Meng de paprika en de
courgette door de rijst en kook het geheel
nog 10 minuten. Was de kerstomaatjes en
halveer ze. Snijd de salami in reepjes.
Schep de halve kerstomaatjes, de salami
en de garnalen door de rijst en warm het
geheel goed door. Maak de paella op
smaak met wat paprikapoeder en
citroensap.

605 kcal
45 g
70 g
15 g
4g
7g
2,98 g

Kersenshake
Porties: 2 personen
Bereidingstijd: 0-15 minuten

Ingrediënten:
• 150 g kersen
• 1,5 dl halfvolle melk
• 2 bolletjes
vruchtensorbetijs

Voedingswaarde
Energie 		
Eiwit 		
Koolhydraten
Vet 		
Verzadigd vet
Vezels 		
Zout 		

Was de kersen, houd een paar mooie
kersen achter voor garnering. Ontpit de
rest van de kersen. Pureer de kersen in de
keukenmachine of met een staafmixer.
Klop er met de koude melk en het ijs een
schuimige drank van. Verdeel dit over
twee hoge glazen. Garneer met de
achtergehouden kersen.

120 kcal
3g
25 g
1g
1g
1g
0,08 g
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Meloensalade met munt
Porties: 2 personen
Bereidingstijd: 0-15 minuten

Ingrediënten:
•2 schijven (water)
meloen
• zwarte peper
• 8 blaadjes munt
• 2 el hüttenkäse

Voedingswaarde
Energie 		
Eiwit 		
Koolhydraten
Vet 		
Verzadigd vet
Vezels 		
Zout 		
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Snijd het vruchtvlees van de meloen uit de
schil en in blokjes. Maal er een beetje
zwarte peper over. Was de munt en knip
de blaadjes klein. Meng de munt door de
meloen en verdeel dit over twee bordjes.
Schep er een beetje hüttenkäse op.

50 kcal
2g
9g
0g
0g
1g
0,13 g

Quinoasalade met tonijn
Porties: 2 personen
Bereidingstijd: 0-15 minuten
Ingrediënten:
• 1 prei
• 1 el olie
• 1 tl komijnzaad
• 150 g volkoren
quinoa
• 250 g kerstomaatjes
• 1 blikje tonijn op
water (naturel)
• 5 takjes selderij
• 1/2 citroen
• 1 avocado

Voedingswaarde
Energie 		
Eiwit 		
Koolhydraten
Vet 		
Verzadigd vet
Vezels 		
Zout 		

Maak de prei schoon en snijd hem in
smalle ringen. Verwarm de olie in een
braadpan en bak hierin het komijnzaad
tot het gaat geuren. Bak de quinoa kort
mee. Giet er 3 dl water bij en kook de
quinoa 10 minuten. Voeg de prei toe en
laat het geheel in een paar minuten verder
gaar worden. Was de tomaatjes en halveer
ze. Laat de tonijn uitlekken en verdeel de
vis in stukjes. Was de selderij en knip het
klein. Boen de citroen schoon en rasp wat
van de schil. Meng de tomaatjes en de
tonijn door de quinoa en laat het afkoelen.
Maak de quinoa op smaak met wat peper,
kleingesneden selderij, wat geraspte
citroenschil en een kneepje citroensap.
Schik de avocado in parten op de quinoa.

560 kcal
25 g
40 g
30 g
4g
15 g
0,64 g
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