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Op uw gezondheid! 
 
U bent baas over uw eigen lichaam. Gelukkig maar. Dat brengt natuurlijk een zekere 
verantwoordelijkheid met zich mee. Alles wat u eet en drinkt heeft een invloed op het 
mechanisme. U bent wat u eet, is een gezegde dat nog steeds actueel is.  
 
Een baas kan zijn functie pas uitoefenen als hij of zij goed luistert – in dit geval naar het 
lichaam – en de juiste informatie krijgt om beslissingen te kunnen nemen. Maar in de media 
verschijnen vaak tegenstrijdige berichten rond voeding en hun invloed op het lichaam. Ons 
gezondheidscharter “Het smaakt goed, het doet goed” wordt niet alleen als leidraad gebruikt 
om een gezonde en evenwichtige voeding aan te bieden, maar dient ook om onze 
consumenten te informeren over deze thematiek.  
 
Sodexo informeert u via affiches over de samenstelling van de maaltijden, over 
voedingsmiddelen, over Body Mass Index (BMI) en beweegtips. Daarnaast houden wij ook 
een Vitality corner in uw bedrijf: een diëtiste die met een infostand in uw restaurant uw 
voedingsvragen beantwoordt. De brochure ‘Vitality recepten’ maakt deel uit van een reeks 
handige boekjes die elk een thema aanhalen uit de voedingsleer. Geschreven in duidelijke 
taal, met de nodige cijfers en doorspekt van handige tips en weetjes die u onmiddellijk in de 
praktijk kan omzetten.  
 
Deze brochure geeft u een reeks recepten die u een maximale calorieopname van 800 Kcal 
en een optimale nutritionele samenstelling garanderen. Ontdek zelf de heerlijke gerechten die 
gemakkelijk te bereiden zijn en waarmee u aan uw gezondheid kunt werken.  
 
 

 
 
Michel Croisé 
C.E.O. Sodexo 



 

Rundscarpaccio met parmezaan en raketsla (voor 4 personen)  
 
Categorie: voorgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Gebraden rundvlees: 500-600 g 
o Gemengde sla: 200 g 
o Raketsla: 50 g 
o Champignons: 100 g 
o Olijfolie: 40 ml (4 eetlepels) 
o Zwarte olijven: 50 g 
o Parmezaankrullen: 50 g 
o Peper en zout  

 
Bereiding: 

o Snij de champignons in fijne schijfjes. 
o Meng de sla, de raketsla en de 

champignons en schik dit in een koepeltje 
op het bord. 

o Snij het rundvlees in zeer fijne sneetjes en 
leg deze op de sla. 

o Versier met de parmezaankrullen en olijven. 
o Kruid en giet een eetlepel olie over elk bord vlak voor het opdienen. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 294 
Eiwitten: 26,5 g 
Vetten: 19,7 g 
Koolhydraten: 2,8 g



 

Lentesla met gerookte eend en kleine vruchten (voor 4 personen)  
 
Categorie: voorgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Gemengde sla: 160 g 
o Gerookte eendenfilet: 160 g 
o Diepgevroren frambozen: 50 g 
o Nectarine (of ander seizoensfruit): 1/2 
o Noten: 4 
o Caloriearme verse room (15% vet): 

½ brik van 250 ml  
o Frambozenvinaigrette: 4 eetlepels 

 
Bereiding: 

o Snij de eendenfilet in fijne sneden. 
o Mix de verse room, de vinaigrette en de frambozen. 
o Schik de sla in het midden van het bord. 
o Voeg de sneetjes eend toe.  
o Voeg de in plakjes gesneden nectarine toe. 
o Garneer met de saus en de stukjes noten. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 213 
Eiwitten: 15 g 
Vetten: 15 g 
Koolhydraten: 5 g



 

Salade van spinazie en champignons (voor 4 personen)  
 
Categorie: voorgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Spinazieblaadjes: 200 g 
o Champignons: 50 g 
o Citroensap: 2 eetlepels 
o Olijfolie: 2 eetlepels 
o Een beetje korstjes  
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Was de spinazie. 
o Snij de champignons in fijne schijfjes en 

overgiet ze met het citroensap. 
o Meng de spinazie en de champignons. 
o Verdeel de mengeling over 4 kommetjes. 
o Kruid met olijfolie, peper en zout. 
o Garneer met de korstjes. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 82,2 
Eiwitten: 2,4 g 
Vetten: 5,4 g 
Koolhydraten: 5,9 g



 

Roquette sla met parmezaan (voor 4 personen)  
 
Categorie: voorgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Roquette sla: 200 g 
o Parmezaan: 20 g 
o Citroensap: 2 eetlepels 
o Olijfolie: 2 eetlepels 
o Een beetje korstjes  
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Was de roquette sla en snijd met de hand. 
o Schik de sla op het bord. 
o Kruid met olijfolie, citroen, peper en zout. 
o Garneer met parmezaankrullen en korstjes. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 105,5 
Eiwitten: 3,9 g 
Vetten: 7 g 
Koolhydraten: 6,8 g



 

Tomaat met cottagecheese en basilicum (4 personen)  
 
Categorie: voorgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Tomaten: 4 
o Cottagecheese: 200 g 
o Basilicum: 10 blaadjes 
o Raketsla: 100 g 
o Olijfolie: 2 eetlepels 
o Half gedroogde tomaten: 20 g 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Dompel de tomaten 30 sec onder in kokend 
water, ontvel ze en hol ze voorzichtig uit. 

o Was de basilicum en de sla. 
o Kruid de cottagecheese met peper en zout, voeg de gehakte basilicum en de stukjes 

gedroogde tomaten toe. 
o Vul de tomaten met de kaasmengeling. 
o Schik de raketsla op het bord en giet er een beetje olijfolie over. 
o Plaats een tomaat in het midden van de raketsla. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 104 
Eiwitten: 7,3 g 
Vetten: 5,2 g 
Koolhydraten: 7 g



 

Gevogeltebrochette, currysaus met yoghurt en gegrilde ananas, gewone rijst (4 
personen)  
 
Categorie: caloriearm gerecht 
 
Ingrediënten: 

o Gevogeltebrochette: 600g 
o Verse ananas: 1/2 
o Rijst: 160 g 
o Magere yoghurt: 1  
o Appel: ½ 
o Paprika in blokjes: 100 g 
o Olijfolie: 2 eetlepels 
o Verse munt: ¼ bosje 
o Kerriepoeder: 1 koffielepel 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Maak de saus door de kerriepoeder, de yoghurt en de in blokjes gesneden appel te 
mengen. 

o Kook de rijst. 
o Pocheer de paprikablokjes al dente in kokend water, giet af, kruid en meng ze onder de 

rijst. 
o Gril de brochettes in een beetje olie, zet ze daarna in de oven. 
o Snijd de ananas in schijven van ongeveer 2 cm dik, gril ze. 
o Schik de rijst in een kroontje, giet de saus in het midden, leg er een schijfje ananas en een 

brochette op. 
o Garneer met een ½ takje munt.  

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 370 
Eiwitten: 35,5 g 
Vetten: 7,1 g 
Koolhydraten: 4,6 g



 

Tajine met kip en citroen (4 personen)  
 
Categorie: caloriearm Oosters gerecht 
 
Ingrediënten: 

o Kippenboutjes: 12 
o Citroenen: 2 
o Uien: 4 middelgrote (ongeveer 400g) 
o Groene olijven: 80g 
o Olijfolie: 40ml (4 eetlepels) 
o Look: 2 teentjes 
o Couscous: 300g 
o Witte wijn: 80 ml  
o Enkele twijgjes platte peterselie voor de versiering  
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Snij de citroenen in partjes en droog ze in de oven. 
o Kleur de kippenboutjes met de gesneden uien (niet 

gehakt). 
o Voeg de citroenen en de look toe en bak in de oven. 
o Kook de couscous en schik in een kroontje. 
o Leg de kip en garnituur in het midden. 
o Werk af met de peterselie. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 517 
Eiwitten: 29,4 g 
Vetten: 19,3 g 
Koolhydraten: 56,3 g



 

Eendenfilet met couscous, olie en raketsla (4 personen)  
 
Categorie: caloriearm luxegerecht 
 
Ingrediënten: 

o Eendenfilet: 500 g 
o Couscous: 300 g 
o Driekleurige paprika’s in blokjes, 

diepgevroren: 200 g 
o Munt: 20 mooie blaadjes  
o Koriander: 10 twijgjes 
o Enkele blaadjes platte peterselie om te 

versieren  
o Raketsla: 80 g 
o Olijfolie: 60 ml (6 eetlepels) 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Kook de couscous. 
o Stoom de paprika gaar en voeg toe aan de couscous. 
o Hak de munt en de koriander fijn en strooi over de couscous om taboulé te maken. 
o Meng de olijfolie en de raketsla en kruid het geheel. 
o Braad de eendenfilets aan op hun kant en bak ze in de oven tot ze “saignant” zijn. 
o Verdeel de taboulé over de borden, bedek met enkele fijne plakjes eendenfilet en kruid met 

raketslaolie. 
o Werk af met de peterselieblaadjes. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 648 
Eiwitten: 29,2 g 
Vetten: 36,3 g 
Koolhydraten: 51,2 g



 

Rundsbrochette met lauw slaatje van groenten en kruiden (4 personen)  
 
Categorie: Caloriearm hoofdgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Rundsbrochettes: 4 
o Groentemix voor wok: 800 g 
o Koriander: 10 twijgjes 
o Munt: 10 twijgjes 
o Rijst: 240 g (of 2 zakjes voor 2 personen) 
o Olijfolie: 40 ml (4 eetlepels) 
o Slagroom: 100 ml 
o Balsamicoazijn: 100 ml 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Klop de room op, breng op smaak met 
balsamicoazijn. 

o Maak rozetten op de borden met een garneerspuit en zet ze in de diepvriezer. 
o Roerbak de groenten in 2 eetlepels olijfolie.  
o Gril de brochettes met de rest van de olijfolie.  
o Kook de rijst en schik hem in een kroontje in het midden van het bord. 
o Leg de groenten in het midden, garneer met de gehakte kruiden en een roomrozet. 
o Leg de brochette er bovenop. 
o Plaats een tomaat in het midden van de raketsla. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 612 
Eiwitten: 33,3 g 
Vetten: 25,6 g 
Koolhydraten: 62,3 g



 

Saltimbocca met een slaatje van citrusvruchten en basilicum (4 personen)  
 
Categorie: grillades 
 
Ingrediënten: 

o Varkenslapjes: 500 g 
o Gemengde sla: 300 g 
o Roquette sla: 20 blaadjes 
o Pompelmoes: 1  
o Citroen: 1 
o Olijfolie: 40 ml (4 eetlepels) 
o Basilicum: 20 blaadjes 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Verwijder de schil van de pompelmoes en 
snijd het vruchtvlees in stukjes. 

o Meng de olie en de basilicum. Breng op smaak met zout en peper. 
o Gril de varkenslapjes. 
o Schik de sla en de roquette sla op de borden, voeg de pompelmoes toe. 
o Garneer met basilicumolie.  
o Dit recept kan ook worden klaargemaakt met kip. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 287 
Eiwitten: 26,8 g 
Vetten: 15,8 g 
Koolhydraten: 9,6 g



 

Kippenfilet met ananas en kastanjes (4 personen)  
 
Categorie: hoofdgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Kipfilets: 4 
o Olijfolie: 40 ml (4 eetlepels) 
o Kastanjes: 80 g 
o Ongezoet ananassap: 80 ml 
o Ananas op water: 200 g 
o Bloem: 30 g 
o Paprika: ½ koffielepel (afgestreken) 

 
Bereiding: 

o Meng de bloem met de paprika. 
o Haal de kipfilets door de bloem. 
o Braad ze lichtjes aan in de olijfolie. Haal ze uit de pan. 
o Voeg de stukjes ananas en het sap toe. Breng aan de kook en draai regelmatig om. 
o Leg de kipfilets weer in de pan en laat ze bakken in het sap. 
o Hak de kastanjes fijn en strooi ze over de kip. 
o Serveer met rijst. 
 

Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 573  
Eiwitten: 38 g 
Vetten: 8,6 g 
Koolhydraten: 86 g



 

Paprika’s gevuld met groenten (4 personen)  
 
Categorie: hoofdgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Mager rundgehakt: 500 g 
o Ontvette vleesbouillon: 200 ml + 600 ml 
o Groene paprika: 4 
o Rijst: 100 g 
o Tomatenpuree: 20 g (1/3 van een klein doosje) 
o Olijfolie: 1 eetlepel 
o Gehakte peterselie: 1 eetplepel 
o Bloem: 20g 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Kook de rijst. 
o Bak het gehakt met de tomatenpuree, de peper en de gehakte peterselie. 
o Verwijder de paprikastelen en hol de paprika’s uit. 
o Meng de rijst en het gehakt en voeg een beetje warme vleesbouillon toe. 
o Dompel de paprika’s onder in 600 ml kokende vleesbouillon om ze te blancheren. 
o Vul ze daarna met de rijstmengeling, dek af en hou warm in de oven.  
o Verdun de bloem met wat vleesjus. Breng de 600 ml vleesbouillon gemengd met de 

tomatenpuree aan de kook en laat inkoken tot 1/3. Voeg de verdunde bloem toe en breng 
aan de kook. Kruid met zout, peper en paprika. Dien de paprika’s warm op met de saus. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 300 
Eiwitten: 30 g 
Vetten: 9 g 
Koolhydraten: 25 g



 

Kalfspiccata op Lombardische wijze, slaatje van tomaten en balsamicovinaigrette, 
aardappelen in olijfolie (4 personen)  
 
Categorie: hoofdgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Kalfssneetjes: 500 g 
o Citroensap: 60 ml (6 eetlepels) 
o Witte wijn: 60 ml 
o Bieslook  
o Aardappelen: 800 g 
o Basilicum  
o Balsamicoazijn: 30 ml 
o Bloem: 20 g 
o Tomaten: 4 grote 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Bereid een slaatje van tomaten en bieslook en breng op smaak. 
o Kook de aardappelen 20 minuten in kokend water, snij ze in stukken en bak ze bruin in de 

rest van de olijfolie. Kruid en strooi de gehakte basilicum erover.  
o Bak de gepaneerde kalfslapjes in de helft van de olijfolie. 
o Blus de pan met citroensap en witte wijn om de saus te maken. 
o Dien de kalfslapjes onmiddellijk op, samen met de aardappelen en de tomaten. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 436 
Eiwitten: 30,5 g 
Vetten: 17 g 
Koolhydraten: 36,5 g



 

Lamsbrochette, slaatje van tomaten en feta, tomatencoulis en pasta (4 personen)  
 
Categorie: hoofdgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Lamsbrochettes: 4 
o Olijfolie: 60 ml (6 eetlepels) 
o Tomaten: 2 grote of 4 kleine  
o Rode ui: 1  
o Ui: 1 
o Feta: 120 g 
o Wijnazijn: 10 ml (1 eetlepel) 
o Tomatenblokjes: 200 g 
o Provençaalse kruiden: een snuifje 
o Maïzena: 10 g 
o Pasta: 250 g 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Maak een slaatje met de tomaten, de gesneden rode ui en de verkruimelde feta. Meng met 
twee eetlepels olijfolie, de wijnazijn, zout en peper.  

o Maak een tomatencoulis met de tomatenblokjes en de ui. Voeg de Provençaalse kruiden 
toe. 

o Kook de pasta. 
o Gril de brochettes en dien onmiddellijk op. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 783   
Eiwitten: 44 g   
Vetten: 39 g   
Koolhydraten: 65 g



 

Gevulde kool in bechamelsaus (4 personen)  
 
Categorie: hoofdgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Mager rundgehakt: 500 g 
o Ontvette vleesbouillon: 200 ml  
o Savooikool: ½  
o Champignons: 100 g 
o Volle melk: 80 ml + 200 ml 
o Ui: 1 
o Citroen: 1 
o Bloem: 20 g 
o Zout, peper, muskaatnoot 

 
Bereiding: 

o Leg de bladeren van de kool in kokend 
water om ze soepeler te maken en laat ze 
uitlekken. 

o Snij de uien in dunne plakjes en hak de 
champignons fijn. 

o Meng het gehakt, de uien, de champignons, 80 ml melk, zout, peper, muskaatnoot. Kneed 
het geheel en maak 4 delen. Leg ze op de koolbladeren en rol ze op als blinde vinken. 
Kook ze in de bouillon. 

o Bereid ondertussen een bechamelsaus: verdun de bloem met een beetje koude melk. 
Breng de rest van de melk aan de kook en voeg de verdunde bloem al roerend toe. Breng 
opnieuw aan de kook. Voeg het citroensap toe. 

o Kruid met zout, peper en muskaatnoot. 
o Dien de gevulde kool met de saus op. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 255   
Eiwitten: 31,5 g   
Vetten: 6,8 g   
Koolhydraten: 16 g



 

Rundgebraad met gestoomde aardappelen (4 personen)  
 
Categorie: hoofdgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Rundgebraad: 500 g 
o Groentebouillon: 2 blokjes in 1,5 l water 
o Wortelen: 160 g 
o Groene selder: 160 g 
o Ui: 1 
o Prei: 2 
o Raap: 2 
o Aardappelen: 800 g 
o Peterselie 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Snij de groenten in grote stukken. Leg ze in het water met 2 bouillonblokjes en laat 20 
minuten koken. 

o Dompel het vlees onder in de bouillon en laat 10 minuten bakken. 
o Verdeel het vlees in porties. 
o Breng de bouillon verder op smaak.  
o Stoom de aardappelen, strooi er peterselie over en dien alles samen op. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 315  
Eiwitten: 30 g   
Vetten: 6 g   
Koolhydraten: 37 g



 

Gevogeltebrochette met curry, appel met kaneel in de oven en volkoren rijst  
(4 personen)  
 
Categorie: hoofdgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Gevogeltebrochettes: 4 
o Olijfolie: 15 ml  
o Kerriepoeder: 10 g 
o Gevogeltebouillon: 200 ml 
o Volkoren rijst: 320 g 
o Groentebouillon: 400 ml 
o Kaneel: 10 g 
o Zoete appels: 4 
o  

Bereiding: 
o Kleur de brochettes onder de grill en strooi er kerriepoeder over. 
o Kook de rijst in de groentebouillon. 
o Snij de appels in twee, bestrooi ze met kaneel en bak ze in de oven. 
o Bereid een gevogeltejus (gebruiksklaar gedroogd poeder) en voeg er curry aan toe. Breng 

op smaak met peper en zout. 
 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 714   
Eiwitten: 35 g   
Vetten: 19 g   
Koolhydraten: 99 g



 

Varkensribben met appeltjes (4 personen)  
 
Categorie: hoofdgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Varkensribben: 500 g 
o Gezoete appels: 4  
o Olijfolie: 20 ml  
o Ui: 1 
o Appelsap: 200 ml  
o Citroensap: 10 ml 
o Verse tijm 
o Aardappelen: 600 g 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Schil de appels en snij ze in schijfjes. Besprenkel ze met citroensap. 
o Kook de varkensribbetjes in de pan in olijfolie, met uiringen en verse tijm. 
o Giet het appelsap erover, kruid en laat 15 minuten bakken. Draai het vlees om en laat 

opnieuw 15 minuten bakken. 
o Voeg de schijfjes appel toe en laat 5 minuten stoven. 
o Verdun de maïzena en bind de vleesjus door 5 minuten te laten koken. 
o Stoom de aardappelen. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 714   
Eiwitten: 35 g   
Vetten: 19 g   
Koolhydraten: 99 g



 

Tartaar van vis met linzen (voor 4 personen)  
 
Categorie: caloriearm koud gerecht 
 
Ingrediënten: 

o Zalm: 500-600 g 
o Groene linzen: 150 g 
o Sjalot: 1  
o Luzernekiemen: 20 g 
o Volkoren brood: 120 g (4 sneden): 
o Caloriearme verse room (15% vet): 80 ml 

(8 eetlepels) 
o Citroen: 2 eetlepels 
o Worcestersaus: 1 koffielepel 
o Groentebouillon: 1 blokje  
o Verse koriander 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Hak de vis fijn. 
o Kook de linzen in de groentebouillon. 
o Hak de sjalot en voeg de vis, zout en peper en de Worcestersaus toe. 
o Klop de room, de citroen en breng op smaak. 
o Schik de tartaar op het bord, leg de linzen en de room op de tartaar. 
o Werk af met de luzerne en de koriandertwijgjes. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 458 
Eiwitten: 31,6 g 
Vetten: 25,5 g 
Koolhydraten: 25,6 g



 

Visfilet en groentepannetje met pesto (voor 4 personen)  
 
Categorie: mediterrane visschotel  
 
Ingrediënten: 

o Pangasius: 600 g 
o Pesto: 30 g 
o Juliennegroenten: 800 g 
o Verse room: 100 ml (1/2 doosje van 200 ml) 
o Olijfolie: 60 ml 
o Gerookte ham: 50 g 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Klop de room stevig op en voeg er de pesto aan 
toe.  

o Schik de mengeling op de borden met een garneerspuit en zet ze in de koelkast. 
o Laat de ham drogen in de oven op 200°C tot hij eve n hard is als een broodkorst. 
o Bak de juliennegroenten krokant in de pan met een beetje olijfolie en breng op smaak.  
o Bak de vis in de oven en breng op smaak. Haal de borden uit de koelkast. 
o Schik de groenten op het bord en leg de vis erover. 
o Garneer met de korstjes gedroogde ham. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 393 
Eiwitten: 35 g 
Vetten: 24 g 
Koolhydraten: 8,5 g



 

Rogvleugel met frambozen (voor 4 personen)  
 
Categorie: licht gerecht 
 
Ingrediënten: 

o Rogvleugel: 1 kg 
o Court-bouillon: 1 l 
o Gesnipperdee sjalot: 1 eetlepel 
o Frambozenvinaigrette: 50 ml 
o Frambozen: 120 g 
o Volle melk: 60 ml  
o Kriek: 200 ml  
o Olijfolie: 5 ml (1/2 eetlepel) 
o Bieslook: ¼ bosje 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Pocheer de rog gedurende 20 minuten in de court-bouillon en houd de court-bouillon bij.  
o Fruit de sjalot in de olijfolie, giet de frambozenvinaigrette en de Kriek erover.  
o Laat de mengeling tot de helft inkoken.  
o Voeg de court-bouillon en de melk toe en laat opnieuw inkoken. 
o Voeg de helft van de frambozen toe en mix het geheel. 
o Breng op smaak en giet ze door een puntzeef. 
o Schik de rog op de borden, overgiet ze met de saus en werk af met de andere helft 

frambozen. Strooi de gehakte bieslook erover. 
 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 225 
Eiwitten: 45 g 
Vetten: 6,25 g 
Koolhydraten: 4,6 g



 

Gegrilde tonijn met groenteboeket en olijvenmascarpone (4 personen)  
 
Categorie: mediterrane visschotel 
 
Ingrediënten: 

o Tonijn: 600 g 
o Juliennegroenten: 800 g 
o Mascarpone: 80 g 
o Zwarte olijven: 80 g 
o Olijfolie: 60 ml (6 eetlepels) 
o Verse basilicum om te garneren.  

 
Bereiding: 

o Hak de olijven tot puree en meng ze met de 
mascarpone. 

o Roerbak de groenten in een pan met de helft 
van de olie. 

o Gril de stukken vis in de andere helft. 
o Schik de groenten en de vis op de borden en garneer met een bolletje olijvenmascarpone. 
o Versier elk bord met enkele blaadjes basilicum. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 477,8 
Eiwitten: 36 g 
Vetten: 32,7 g 
Koolhydraten: 10 g



 

Visfilet met tuinbonen (voor 4 personen)  
 
Categorie: lauwe vissalade 
 
Ingrediënten: 

o Visfilets: 600 g 
o Tuinbonen: 400 g 
o Tomaten: 4 
o Olijfolie: 80 ml (8 eetlepels) 
o Balsamicoazijn: 4 eetlepels 
o Verse basilicum: 10 mooie blaadjes  
o Gerookte ham: 4 dunne sneetjes 

 
Bereiding: 

o Pocheer de tuinbonen. 
o Snij de tomaten in blokjes en hou enkel het 

vruchtvlees bij. 
o Meng de tomatenblokjes met de afgekoelde tuinbonen. 
o Gril de vis en bak in de oven.  
o Maak een vinaigrette met olijfolie, balsamicoazijn en gehakte basilicum.  
o Schik de bonensalade op het bord en leg de vis erover. 
o Giet de vinaigrette rond de salade. 
o Werk af met een sneetje gerookte ham op de vis. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 398 
Eiwitten: 35,1 g 
Vetten: 25 g 
Koolhydraten: 8,2 g



 

Papillot van zalm met gerookte ham, bosbessen met sinaasappel en aardappelen 
met dille (4 personen)  
 
Categorie: lichte schotel voor de kerstperiode 
 
Ingrediënten: 

o Zalm: 600 g 
o Olijfolie: 1 eetlepel 
o Gerookte ham: 4 sneden 
o Witte wijn: 60 ml 
o Aardappelen: 600 g  
o Dille: 4 twijgjes 
o Bosbessen: 200 g 
o Sinaasappels: 2 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Stoom de aardappelen en leg ze opzij. 
o Verwijder de schil van de sinaasappels en blancheer in kokend water. 
o Pers het sinaasappelsap. 
o Rol de zalm in de ham en leg elk stuk op een stukje aluminiumfolie dat ingesmeerd is met 

olie. 
o Voeg er de bosbessen aan toe, een beetje sinaasappelsap, een beetje witte wijn, peper en 

zout. 
o Sluit de papillotten en bak gedurende 15 minuten in de oven op 180°C. 
o Open de papillotten, voeg de aardappelen en een takje dille toe. 
o Doe ze weer dicht en dien op. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 521 
Eiwitten: 34 g 
Vetten: 26,7 g 
Koolhydraten: 33,7 g



 

Gebakken zalm met tomaat in de oven, broccolipuree en een witte wijnsaus  
(4 personen)  
 
Categorie: hoofdgerecht 
c 
Ingrediënten: 

o Zalmfilet: 720 g 
o Arachideolie: 20 ml (2 eetlepels) 
o Tomaten: 4  
o Peterselie  
o Paneermeel: 40 g 
o Look: 1 teentje 
o Olijfolie: 25 ml 
o Aardappelen: 800 g 
o Broccoli: 600 g 
o Melk: 250 ml 
o Witte wijn: 40 ml 
o Visbouillon: 120 ml 
o Lichte room: 20ml  
o Maïzena: 10 g 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Braad de zalm aan in een pan en bak hem in de oven op 200°C. 
o Snij de tomaten in twee en bestrooi ze met geplette look, paneermeel en gehakte 

peterselie. 
o Kook de aardappelen en de broccoli en mix het geheel tot een homogene puree. Breng op 

smaak. 
o Maak een klassieke witte wijnsaus voor bij de vis.   
o Dien onmiddellijk op. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 728   
Eiwitten: 47 g   
Vetten: 36 g   
Koolhydraten: 51 g



 

Lengfilet met zuurkool, witte wijnsaus met zwarte peper, aardappelpuree  
(4 personen)  
 
Categorie: hoofdgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Lengfilet: 700 g 
o Witte wijn: 40 ml 
o Zuurkool: 800 g 
o Visbouillon: 120 ml 
o Lichte room: 40 ml (4 eetlepels) 
o Maïzena: 15 g 
o Peper en zout 
o Zwarte peper 
o Muskaatnoot 
o Olijfolie: 10 ml (1 eetlepel) 
o Geschilde aardappelen: 800 g 
o Melk: 200 ml  

 
Bereiding: 

o Pocheer de visfilets in witte wijn, breng op smaak met peper en zout.  
o Smoor de goed gespoelde zuurkool in de stoofpot en breng op smaak.  
o Maak een witte wijnsaus en bind ze met de maïzena.  
o Maak puree van de aardappelen en voeg een scheut olijfolie toe.  

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 496   
Eiwitten: 40 g   
Vetten: 19 g   
Koolhydraten: 38 g



 

Papillot van lengfilet met brunoise van groenten en met peterselie bestrooide 
aardappelen  
(4 personen)  
 
Categorie: hoofdgerecht 
 
Ingrediënten: 

o Lengfilet: 700 g 
o Witte wijn: 30 ml 
o Citroen: ¼ 
o Wortelen: 300 g 
o Selder: 300 g 
o Venkel: 300 g 
o Aardappelen: 800 g 
o Peterselie 10 g 
o Peper en zout 

 
Bereiding: 

o Snij de groenten in blokjes. 
o Verdeel de vis en de groenten over 4 stukken aluminiumfolie. 
o Kruid met peper en zout. Voeg de witte wijn en het citroensap toe. 
o Sluit de papillotten hermetisch en leg ze op een bakplaat. 
o Bak 20 minuten in de oven op 180°C. 
o Stoom of kook ondertussen de aardappelen en bestrooi ze met de peterselie. 

 
Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 414   
Eiwitten: 37 g   
Vetten: 14 g   
Koolhydraten: 35 g



 

Cappuccino van exotisch fruit met limoen (4 personen)  
 
Categorie: nagerecht 
 
Ingrediënten: 

o Slagroom: 160 ml  
o Exotisch fruit: 800 g 
o Limoen: ½ 
o Verse munt: 4 blaadjes 
o Cacaopoeder  
o Coulis van rode vruchten: 80 ml  

 
Bereiding: 

o Schil het fruit en snijd het in stukken. Meng het 
onder elkaar. 

o Schik het fruit in 4 koffiekoppen. 
o Klop de room en breng op smaak met de limoen. 
o Voeg 2 eetlepels coulis van rode vruchten toe aan het fruit. 
o Bedek met slagroom. Bepoeder met cacao en garneer met een muntblaadje. 
 

Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 223   
Eiwitten: 3,3 g   
Vetten: 13,6 g   
Koolhydraten: 34,64 g



 

Vruchtensoep met kruiden (4 personen)  
 
Categorie: nagerecht 
 
Ingrediënten: 

o Diepgevroren rode vruchten: 800 g 
o Water: 400 ml  
o Suiker: 80 g 
o Vanille: ½ vanillestokje 
o Kaneel: ½ stokje  
o Zwarte peper  
o Kruidnagel 
o Muntblaadjes 

 
Bereiding: 

o Maak een kruidensiroop van het water, de suiker en de kruiden. 
o Giet de warme siroop over de nog bevroren vruchten en laat rusten in de koelkast. 
o Serveer op 4 borden en werk af met muntblaadjes. 
 

Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 287  
Eiwitten: 1 g   
Vetten: 0,4 g   
Koolhydraten: 70 g



 

Fruitspiesen met karamel van sinaasappel en zwarte bessen (4 personen)  
 
Categorie: nagerecht 
 
Ingrediënten: 

o Banaan: 2 kleintjes 
o Appel: 1 
o Pruimen: 4 
o Kiwi: ½ 
o Perzik: 1 
o Zwarte bessen: 100 g 
o Sinaasappelsap: 120 ml 
o Suiker: 40 g 
o Vetstof om te bakken: 20 g 
o Kaneel: 1 g 
o Muntblaadjes 

 
Bereiding: 

o Maak een karamel van de vetstof en de suiker. 
o Blus met het sinaasappelsap en kook met de zwarte bessen. Parfumeer met kaneel. 
o Was en schil het fruit. Snij het in gelijke stukken en steek deze op spiesen. Wissel de 

kleuren af. Bedek de helft van de spies met saus.  
o Werk af met een muntblaadje. 
 

Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 208   
Eiwitten: 2 g   
Vetten: 5 g   
Koolhydraten: 39 g



 

Crumble van rode vruchten met kruiden (4 personen)  
 
Categorie: nagerecht 
 
Ingrediënten: 

o Bloem: 80 g 
o Suiker: 25g + 80 g 
o Eieren: ½ 
o Vetstof om te bakken: 30 g 
o Bosvruchten: 400 g 
o Kaneel: 8 g 

 
Bereiding: 

o Meng de bloem, de suiker, de eieren en 
de vetstof en maak er deeg van. 

o Laat de bol deeg rusten. 
o Rol het deeg uit tot een dikte van 0,5 cm 

en bak het in de oven tot u een koek krijgt. 
Verkruimel het en zet het opzij. 

o Breng de bosvruchten en de suiker aan de kook. Parfumeer met kaneel. 
o Leg het fruit in ovenschaaltjes en strooi er de verkruimelde koek over.  
o Zet in een zeer warme oven. 
 

Indicatieve voedingswaarde per portie: 
Kcal: 259   
Eiwitten: 3 g   
Vetten: 8 g   
Koolhydraten: 42 g 
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