Hi you!
Wat leuk dat je inspiratie zoekt op het gebied tussendoortjes.
Hieronder deel ik verschillende soorten recepten met je om je
tussendoortjes zelf te bakken.
Zelf bakken is altijd het slimst, je weet namelijk precies wat je binnen
krijgt.
Bij alle recepten vind je het aantal
calorieën, handig om je weekmenu te plannen.
En met deze recepten wil ik laten zien dat gezond juist heel lekker
kan zijn.
Heel veel plezier met bakken en smullen!
Liefs, Rowan

The secret ingredient is always love!

Zwarte bonen brownie
10 plakken
Ingrediënten
• Blik zwarte bonen (400 gram = 265 gram uitgelekt)
• 2 eieren
• 2 scoops eiwitpoeder (vanille)
• 50 gram cacao
• 1 eetlepel kokosolie
• 2 eetlepels honing
• 100 gram rozijnen (dadels kan ook)
• 2 theelepels bakpoeder
• 2 blokjes 87% pure chocolade
• 20 gram walnoten
Bereiden
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Doe de rozijnen in een bakje met kokend water, voor ongeveer een kwartier.
Giet de zwarte bonen af en spoel ze met water. Doe dit uitgelekt in de blender.
Doe in de blender erbij: de eieren, het eiwitpoeder, het cacao, de honing en het bakpoeder.
Laat de kokosolie smelten (door bijvoorbeeld dit even in de magnetron te zetten).
Doe dit ook in bij de blender. Giet de rozijnen af, deze er ook bij en blend het geheel!
(Kan ook met een staafmixer)
Als alles geblend of gemixt is roer je de pure chocolade en walnoten in kleine stukjes er doorheen.
In een cakeblik wat bakpapier en dan kan het erin gelepeld worden. Voor half uur in de oven!.
Even laten staan en na een half uurtje AANVALLEN! Een heerlijke, gezonde, warme plak brownie!

Voedingswaarden per plak:
155 kcal

Met dit recept heb ik al menig mens
in de maling genomen. Niemand
heeft door dat hij bonen bevat ;)

Kwarktaart met frambozen
Voor 8 punten
Ingrediënten bodem:
• 40 gram dadels
• 150 gram amandelmeel
• 40 gram gesmolten kokosolie
Ingrediënten vulling:
• 750 gram magere kwark
• 6 gelatineblaadjes
• 100 gram rood fruit
• 1 vanillestokje
Bereiden
Vet de springvorm in met kokosolie. Doe de ingrediënten voor de bodem in een foodprocessor
en mix ze tot een geheel. Doe het mengsel in een springvorm, druk het goed aan en zet het
10 minuten in de koelkast.
Pureer het fruit met een staafmixer, voeg de kwark toe en meng het geheel goed.
Laat de gelatineblaadjes 5 minuten in koud water weken. Verwarm een beetje van het
kwarkmengsel in een pannetje en voeg de geweekte gelatineblaadjes hieraan toe.
Haal de pan van het vuur. Roer goed door en voeg dan de rest van de kwark toe.
Haal het merg uit het vanillestokje en voeg dit aan de vulling toe.
Giet de vulling over de taartbodem en laat de taart 2 uur in de koelkast opstijven.
Deze gezonde kwarktaart mag je zelfs als ontbijt eten ;)

Voedingswaarden per punt:
233 kcal

Pompoenmuffins
Voor 12 muffins
Ingrediënten
• 500 gram (fles)pompoen (met schil)
• 130 gram speltmeel
• 3 eieren
• 50 gram pompoenpitten
• 2 theelepels bakpoeder
• 1 eetlepel kaneel en/of speculaaskruiden
• Eiwitrijke variant? Vervang 40 gram speltmeel door 80 gram eiwitpoeder.
Pompoenpitten kunnen weggelaten worden of vervangen worden door bijv. rozijnen.
Bereiden
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Snijd de pompoen in stukken (van zo’n 2 bij 2 cm), doe dit in een pan met water
(pompoen onder water) en breng aan de kook. Laat dan nog 8 tot 10 minuten
zachtjes doorkoken.
Doe in een beslagkom: de gekookte pompoen, speltmeel, eieren, bakpoeder en
kruiden. Mix dit geheel (ik gebruikte hiervoor een staafmixer).
Roer daarna de pompoenpitten er doorheen.
Verdeel het mengsel over 12 muffin vormpjes.
Zet in de oven voor 20-25 minuten (in de gaten houden).

Voedingswaarden per muffin:
89 kcal

Banaan blauwe bessen muffins
Voor ongeveer 10 muffins
Ingrediënten:
• 2 rijpe bananen
• 2 eieren
• 50 gr amandelmeel
• 50 gr havermeel
• 25 gr Medjoul dadels, zonder pit
• 100 gr blauwe bessen
• 0,5 theelepel bakpoeder
• snufje zout
Bereiden:
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Mix de bananen samen met de dadels in je keukenmachine tot een glad beslag.
Klop ondertussen in een mengkom de eieren op samen met een snufje zout.
Voeg vervolgens het bananenmengsel hieraan toe en roer dit goed door elkaar.
Nu voeg je hier het meel en het bakpoeder aan toe. Meng nog even goed door elkaar.
Tot slot roer je voorzichtig de blauwe bessen door het beslag.
Schep in ieder vormpje een grote eetlepel van het beslag.
Zet de muffins voor ongeveer 25-30 minuten in de oven.
Laat de muffins eventjes afkoelen voordat je aanvalt.
Voedingswaarden per muffin:
97 kcal

Stiekem zijn deze ook heel lekker
als ontbijt! Voedzaam en vullend!

Chocolade Cranberry Repen
Voor ongeveer 10-12 repen
Ingrediënten:
• 100 gram amandelen
• 100 gram dadels
• 50 gram havermout\
• 30 gram cranberry’s
• 2 eetlepels kokosrasp
• 10 gram cacao poeder
• 100 gram pure chocolade
• 1,5 eetlepel kokosolie
Bereiden:
Week de dadels voor ongeveer 15 minuten in lauwwarm water. Laat ze goed uitlekken en mix ze
vervolgens samen met de havermout, de noten, de kokosrasp en de cacaopoeder fijn in een
keukenmachine.
Laat de kokosolie smelten en roer deze samen met de cranberry’s door het mengsel.
Bekleed een bakvorm of ovenschaal met bakpapier en verspreid het mengsel over de bakvorm
en druk het goed stevig aan.
Smelt de chocolade au bain marie en schenk deze over het mengsel. Strooi er eventueel nog
wat amandelen, kokosrasp of cranberry’s overheen.
Zet de schaal voor minimaal een uur in de koelkast en snijd ze vervolgens in stukken.
Je kunt met dit recept variëren. Gebruik bijvoorbeeld andere gedroogde vruchten of noten.
Voedingswaarden per reep:

Kikkererwten borrelnoten
Voor 2-3 personen
Ingrediënten
• 200 gram kikkererwten uit blik
• 1 el olijfolie
• 1 tl paprikapoeder
• 1 tl knoflookpoeder
• Snufje chilipoeder
• Snufje zout
• (Je kunt natuurlijk ook kruiden naar smaak toevoegen)
Bereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Was de kikkererwten en dep ze droog met wat keukenpapier.
Voeg de olijfolie en kruiden toe en hussel dit goed door elkaar.
Leg de kikkererwten in een ovenschaal en zet voor 10 minuten in de oven.
Hussel even door en zet ze voor nog 10-15 minuten in de oven.
Voedingswaarde per persoon (door 3)
125 kcal

Ook lekker door een salade of
door de soep als croutons.

Kokosbollen
Voor 7 bollen
Ingrediënten:
• 130 gram kokosrasp
• 20 gram amandelmeel
• 3 eiwitten
• 1 rijpe banaan
• Snufje zout
Bereiden:
Verwarm de oven voor op 175 graden
Pureer de banaan met kokosrasp, amandelmeel en zout in een foodprocessor
of met een staafmixer.
Scheid de eieren en klop de 3 eiwitten op tot witte pieken. Als je de kom
ondersteboven houdt, mag er geen eiwit uitlopen; zo weet je of ze stevig
genoeg opgeklopt zijn.
Meng het eiwitschuim voorzichtig door het kokosmengsel.
Bedek een bakplaat met bakpapier en schep met een ijsboltang (of een gewone
lepel) mooi bollen van het mengsel tot dit op is. Bak in ongeveer 15 minuten
mooi goudbruin in de oven.
Voedingswaarden per bol:
165 kcal

Appel havermout koekjes
Voor 8 koekjes
Ingrediënten:
• 150 gr havermout
• 2 eieren
• 2 grote appels
• 2 el kokosolie
• 2 tl kaneel
• Snufje zout
Bereiden:
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Mix de havermout samen met de eieren glad in een keukenmachine.
Laat de kokosolie smelten en voeg dit bij de havermout.
Rasp de appelen fijn en meng dit door het havermoutmengsel.
Voeg een snuf zout en de kaneel toe en meng het nog even goed door elkaar.
Bekleed een kleine ovenschaal of brownievorm (20 x 20 cm) met bakpapier.
Giet het mengsel in de vorm.
Bak de gezonde appelkoeken in ongeveer 50 minuten af in de oven.
Mocht de bovenkant te donker worden, dek het dan af met een stukje bakpapier.
Snij de appelkoeken in vierkantjes.
Voedingswaarden per koekje:
135 kcal

Speculaas broodjes
Voor 5 personen
Ingrediënten
• 25 gram rozijnen
• 1/2 sinaasappel (alleen de schil)
• 150 gram meergranenbroodmix
• 1 eetlepels olie
• ca. 4 speculaasjes
• 1/2 appel
Bereiden
Was de rozijnen.
Boen de sinaasappel goed schoon en rasp het buitenste laagje van de schil.
Meng de geraspte sinaasappelschil door het meergranenbroodmix.
Maak er met water en de olie een brooddeeg van volgens de gebruiksaanwijzing op de
verpakking.
Kneed er de rozijnen door.
Dek het deeg af met plastic folie en laat het op een warme plaats 30 minuten rijzen.
Verkruimel de speculaasjes.
Warm de oven voor op 50° C.
Schil de appel en rasp hem grof.
Druk of rol het deeg op het aanrecht tot een rechthoekige lap van ca. 25 bij 25 cm.
Verdeel de geraspte appel in een smalle strook over de hele breedte van de deeglap.
Strooi hier de speculaaskruimels over.
Rol de deeglap op en snijd de rol in 10 stukjes.
Leg de rolletjes met de snijkant naar boven op het bakblik van de oven.
Schuif de bakplaat in het midden van de warme oven laat de rolletjes eerst 20 minuten
in de warme oven rijzen, met de ovendeur op een kier.
Neem de bakplaat uit de oven en zet op een warme plaats weg.
Verwarm de oven tot 180° C en bak de broodjes in ca. 20 minuten gaar en bruin.

Voedingswaarde per persoon
165 kcal

