




Groente spread 
Ingrediënten 
•1 rode paprika 
•½ stengel bleekselderij 
•1 bosuitje 
•1 zoetzure augurk 
•50 gram hüttenkäse 
•paprikapoeder naar smaak 
•peper en zout naar smaak 

Bereiden 
Maak de groente schoon. Hak de groente en de augurk in de keukenmachine klein. 
Meng de hüttenkäse met de groente. 
Maak de spread op smaak met wat peper, zout en paprikapoeder. 

Voedingswaarde per persoon incl 2 sneetjes volkorenbrood 
135 kcal 



Tonijn salade 

Ingrediënten 
• 160 gr tonijn uit blik op olie 
• ½ theelepel mosterd 
• 40 gr augurk 
• 1 kleine rode ui 
• 1 eetlepel citroensap 
• Paar druppels tabasco (naar smaak) 
• 2 eetlepels Griekse yoghurt 
• Snufje peper en zout 

Bereiden 
 Snijd de rode ui en augurk heel fijn. Laat de tonijn uitlekken en doe in een kom. Voeg de augurk 
en ui toe en schep door elkaar. Voeg de mosterd, citroensap, Griekse yoghurt toe en breng het 
mengsel op smaak met tabasco, peper en zout. 
Bewaar de tonijnsalade afgesloten in de koelkast 

Voedingswaarde per persoon 
118 kcal 



Eiersalade salade 
Voor 2 porties 

Ingrediënten 
• 4 hardgekookte eieren 
• 1 teen knoflook 
• handje bieslook 
• takje koriander (of peterselie als je net als ik in team zeep smaak zit met koriander ;) 
• 3 el magere kwark 
• 1 el mayonaise (zie volgend recept) 
• 1 tl kerrie 
• 1 tl mosterd 
• peper en zout naar smaak 

Bereiden 
Snijd het ei helemaal fijn en meng samen met de mosterd, kwark en mayonaise. 
Pers de knoflook, snijd de bieslook en koriander fijn en meng dit er ook doorheen. 
Breng tenslotte je eiersalade op smaak met peper en zout. 
Bewaar het in een goed afsluitbare pot of bak in de koelkast. 

Voedingswaarde per persoon 
146 kcal 



Homemade mayonaise 
Voor 10 porties 

Ingrediënten 
•  2 Eieren - vers, niet ouder dan drie dagen 
•  200 ml olijfolie 
•  1 tl pittige mosterd  
•  Zout en peper naar smaak 
•  1/2 Citroen 

Bereiden 
 Split de eieren en doe het eigeel in de keukenmachine. Voeg de mosterd toe en meng het tot  
een egaal geheel. Schenk langzaam de olijfolie erbij terwijl de keukenmachine draait 
 Controleer tussendoor of het de gewenste dikte heeft. Zodra de dikte goed is voeg je het zout  
en peper toe en het sap van een halve citroen. Nog even kort mengen 
Serveer direct en bewaar de mayonaise niet langer dan drie dagen in een afgesloten potje in de  
koelkast 

Voedingswaarde per portie 
100 kcal 





Gezonde chocolademousse 
Voor 2-4 personen 

Ingrediënten 
•Een grote rijpe banaan (of 1,5 medium banaan) 
•Een rijpe avocado 
•1,5 eetlepel cacaopoeder 
•Een beetje citroensap 
•Een scheutje (kokos of amandel)melk 

Bereiden 
Pureer de banaan en avocado in een blender of met een staafmixer. Voeg het cacaopoeder, het 
citroensap en de kokos- of amandelmelk toe aan het avocadomengsel en meng het geheel goed. 

Wanneer het geheel goed gemengd is, verdeel je de chocolademousse over 2-4 bakjes. 
Je kunt er eventueel nog wat agavesiroop of honing aan toe voegen en aftoppen met wat en strooi 
wat kokos of wat fruit. 

Voedingswaarde per persoon bij 4 porties 
143 kcal 



Pure pinda rotsjes 
Voor 2 personen 

Ingrediënten 
• –75 gram ongezouten pinda’s 
• 50 gram pure chocolade min 75%

Bereiden 
Smelt de chocolade au bain marie. Als de chocolade gesmolten is voeg je de pinda’s erbij. Roer  
alles door zodat alle pinda’s bedekt zijn met chocolade. Leg een stuk bakpapier op het aanrecht.  
Pak een lepel en schep kleine hoopjes pinda’s uit de kom en leg deze op het bakpapier en zet ze  
in de koelkast om te zorgen dat de chocolade uithard. 

Voedingswaarde per persoon 
210 kcal 



Aardbeien met pure chocolade 
Voor 2 personen 

Ingrediënten 
•100 gram aardbeien 
• 50 gram pure chocolade min 75% 

Bereiden 
Was de aardbeien met het kroontje er nog aan. Hierdoor voorkom je dat je aardbeien waterig 
worden.  
Smelt de chocolade au bain marie. Dip de aardbeien in de chocolade, leg op een velletje 
bakpapier en zet ze in de koelkast om te zorgen dat de chocolade uithard. Verwijder voor het eten 
de kroontjes van de aarbeien. 

Voedingswaarde per persoon 
144 kcal 



Mugcake  
Voor 1 persoon 

Ingrediënten 
• 1 ei 
• snufje zout 
• 0,5 el olie of gesmolten boter/kokosolie 
• 1 banaan, geprakt 
• 1 tl cacaopoeder of 2 blokjes (10 gram) gesmolten pure chocolade 
• 1 el havermout 
• 10 frambozen 

Bereiden 
Roer alle ingrediënten in een (grote) thee mok goed door elkaar. 
Zet de mugcake met banaan en chocolade 2 tot 3 min. in de magnetron op de hoogste stand 
(tijd kan variëren). 
Eventueel serveren met een eetlepel Griekse of lactosevrije yoghurt, maar zo ook al top! 

Voedingswaarde per persoon 
367 kcal 



Bananen pannenkoeken 
Voor 2 personen  

Ingrediënten 
• 1 banaan 
• 2 middelgrote eieren 
• ½ tl gemalen kaneel 
• Margarine of kokosolie om in te bakken 
• 40 g ongezouten pecannoten 

Bereiden 
Snijd de banaan in stukken en doe samen met de eieren en kaneel in een hoge beker. Pureer 
met de staafmixer tot een glad mengsel. 
Verhit de margarine in een koekenpan met antiaanbaklaag en bak 3 pannenkoekjes van Ø 8 cm 
in ca 5 min. goudbruin en gaar. Keer halverwege. Bak zo ook de andere pannenkoekjes. Hak 
ondertussen de pecannoten grof. Strooi over de pannenkoekjes en serveer. 

Voedingswaarde per persoon 
375 kcal 

Voor 2 personen  

Ingrediënten 
• 100 ml melk 
• 75 gram glutenvrije havermout 
• 1 ei 
• 1 banaan 
• Margarine of kokosolie om in te bakken 

Bereiden 
Doe alle ingrediënten in een maatbeker en meng vervolgens met een staafmixer alles goed 
door elkaar zodat het een lekker beslagje wordt. 
Doe een klein beetje boter (of bijvoorbeeld kokosolie) in een pannetje en laat het smelten. Maak  
vervolgens circa 3 dikke pannenkoekjes in de pan en laat ze aan beide kanten ongeveer 3  
minuutjes bakken. 

Voedingswaarde per persoon 
352 kcal 

Banaan havermout pannenkoeken 



Boekweit pannenkoeken 

Voor ongeveer 10 pannenkoeken 

Ingrediënten 
• 200 gram boekweitmeel (ik gebruik AH vrij van gluten boekweitmeel) 
• 600 ml lactosevrije / plantaardige melk (ik gebruik ongezoete amandelmelk) 
• 2 eieren, op kamertemperatuur 
• Snufje zout 
• Olijfolie

Bereiden 
Doe het boekweitmeel samen met het zout in een kom. 
Voeg de eieren een voor een toe en klop steeds goed door elkaar. 
Voeg dan beetje bij beetje de melk toe. Blijf het mengsel continue kloppen met een garde. Als je 
de melk te snel toevoegt, ontstaan er klontjes en dat wil je voorkomen. 
Verhit wat olijfolie in een pan. Laat de pan goed heet worden en giet dan wat van het beslag in 
de pan. Verdeel het beslag over de pan door de pan heen en weer te bewegen. 
Bak de pannenkoeken ongeveer 2 minuten per kant. Er zullen bubbeltjes ontstaan op de 
pannenkoek als er een kant gaar is, dus dan kun je de pannenkoek omdraaien. 
Herhaal dit tot je al het beslag hebt opgebruikt. 

Voedingswaarde per 1 pannenkoek 
108 kcal 





Aubergine rolletjes 
Voor 4-6 personen  

Ingrediënten 
• 1 aubergine 
• 50 gram rode pesto 
• 100 gram hummus zongedroogte tomaat 
• 50 gram cherry tomaten 
• 20 gram pijnboompitten 
• 40 gram gemengde rucola sla 
• Olijfolie 
• Peper en zout naar smaak 

Bereiden 
Was de aubergine en snijd deze in de lengte in dunne plakken. Besprenkel met wat olijfolie, peper en  
zout naar smaak en grill ze aan beide kanten in een grill- of koekenpan.  
Snijd ondertussen de cherrytomaatjes in kleine blokjes en rooster in een ander pannetje de  
pijnboompitjes zonder olie of boter.  
Als de aubergine plakjes gegrilt zijn besmeer je ze eerst met een dun laagje pesto en vervolgens met  
een laagje hummus. Verdeel de tomaatjes, rucola en pijnboompitten over de plakken aubergine en rol  
deze vervolgens op. 

Lekker als voorgerecht maar ook als hapje bij de borrel. 

Voedingswaarde per persoon bij 6 personen 
137 kcal 



Courgette wortel soep 
Voor 4 kommen 

Ingrediënten 
• 240 g courgette (1 middelgrote courgette) 
• 2 wortels 
• 1 paprika 
• 200 ml kokosmelk 
• 500 ml gekookt water 
• 1 bouillonblokje (ik gebruik die van Maggi) 
• 1/2 tl paprikapoeder 
• Optioneel: 1/2 tl kurkuma 
• Peper en zout 
• Verse peterselie

Bereiden 
Snijd de courgette, wortel en paprika in kleine stukjes. 
Verhit wat olie in een pan en voeg hier de stukjes groenten aan toe. Bak ze op middelhoog vuur  
tot ze gaar zijn, maar niet bruin (bij mij duurde dit ongeveer 7 minuten). 
Voeg dan het water, de kokosmelk en het bouillonblokje toe. Laat de soep dan zo’n 20 minuten  
koken op laag vuur tot de groenten goed zacht zijn geworden. 
Pureer de groenten fijn met een staafmixer. Je kunt de soep helemaal glad maken of er wat  
stukjes in laten zitten, net wat je lekker vindt. 
Breng op smaak met peper, zout, paprikapoeder en kurkuma. 
Verdeel de soep over 4 kommen. 
Garneer met nog een scheutje kokosmelk en wat verse peterselie. 

Voedingswaarde per kom 
88 kcal 



Zoete aardappel broccoli soep 

Voor ongeveer 4-5 kommen 

Ingrediënten 
• 500 gram broccoli 
• 500 gram zoete aardappel 
• 1/2 bosje peterselie 
• 2 bouillonblokjes 
• 2 uien (als dat te doen is voor je darmen) 
• 1 tl kurkuma 
• 0,5 tk kaneel 
• 1 laurier blaadje 
• Peper en zout naar smaak 
•1 el olie 

Bereiden 
Pel de uien en snijd ze in kleine stukjes. 
Was de broccoli. Verdeel de groente in roosjes en snijd de stelen in stukjes. 
Schil de zoete aardappels en snijd ze in blokjes. 
Was de koriander en hak het bosje fijn. 
Verhit de olie in de pan en fruit de uien met de kruiden. 
Voeg de broccoli, zoete aardappels en 1 liter water met de bouillontabletten toe en kook 15 
minuten. 
Pureer de soep met een staafmixer. 
Garneer de soep met peterselie 

Voedingswaarde per kom 
201 kcal 



Ei muffins 
Voor 8 muffins 

Ingrediënten 
•6 eieren 
•6 cherry tomaatjes 
•2 lente-uitjes 
•1 handje verse spinazie 
•40 gram geraspte  30+kaas 
•zout en peper 
•paprikapoeder 
•Olijfolie of kokosolie (om in te vetten) 

Bereiden 
Verwarm de oven voor op 180ºC 
Was de groenten en snijd deze. 
Snijd de tomaatjes in vieren, lente ui in stukjes/ringetjes en hak de spinazie (niet al te fijn) 
Vet de muffin/cupcakevorm in met wat kokosolie. 
Leg de gehakte groenten op de bodem van de muffin vormpjes. 
Pak de eieren, breek deze in een kommetje en klop ze luchtig. 
Voeg vervolgens de kaas en de kruiden toe. 
Meng alles goed door elkaar en giet het vervolgens over de groenten in de vormpjes. 
Roer het mengsel en de groenten nog eventjes voorzichtig door elkaar. 
Zet de vegetarische ei-muffins 30 minuten in de voorverwarmde oven tot ze goudbruin gekleurd zijn. 
Laat ze wat afkoelen voordat je ze eet. 

Voedingswaarde per muffin 
90 kcal 

Natuurlijk kun je deze ook vullen met andere groente.  
Super lekker als lunch of ontbijt.  



Zoete aardappel pizza voor lunch
Voor 2 personen 

Ingrediënten 
• 300 gram zoete aardappelen 
• 75 gram groentespread spinazie (ah) 
• 75 gram minimozzarellabolletjes 
• Kwart bakje tuinkers

Bereiden 
Verwarm de oven voor op 180 °C. Boen de aardappelen schoon en snijd in schuine plakken van 
1 cm dik. Verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat. 
Bestrijk de aardappelplakjes met de groentespread en laat een ½ cm van de randen vrij. Halveer 
de mozzarellabolletjes en verdeel over de groentespread. Bak in het midden van de oven in ca. 
15 min. gaar. 
Neem uit de oven en bestrooi met de tuinkers. 

Voedingswaarde per persoon 
270 kcal 





Groente pakketjes voor op de BBQ
Voor 4 personen 

Ingrediënten 
• 250 gram champignons 
• 1 rode paprika 
• 1 courgette 
• Italiaanse kruiden 
• Knoflookpoeder 
• Peper en zout naar smaak 
• 4 vellen aluminiumfolie 
• 1-2 el olijfolie

Bereiden 
Was en snijd de groente in kleine blokjes. Verdeel de groente over de vellen aluminiumfolie en 
beschenk met een beetje olijfolie. Voeg de kruiden naar smaak toe. Vouw de vellen dicht tot 
pakketjes en leg ze ongeveer 20 minuutjes op de BBQ. 

Voedingswaarde per persoon 
85 kcal  



Aardappel pastinaak puree met broccoli en schnitzel 
Voor 2 personen 

Ingrediënten 
•500 gram aardappelen 
•200 gram pastinaak 
•1 teentje knoflook 
•400 gram broccoli 
•2 dunne ongepaneerde varkensschnitzels 
• 2el vloeibare margarine 
•150 ml halfvolle melk 
•1/2 eetlepel geraspte mierikswortel (potje) 
•peper en zout naar smaak 

Bereiden 
Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Kook de aardappelen in weinig water 5 minuten. 
Schil de pastinaak en snijd in stukken. 
Pel het teentje knoflook. 
Doe de pastinaak en het teentje knoflook bij de aardappelen en kook het geheel in 15 minuten 
verder gaar. 
Maak de broccoli schoon en verdeel de groente in roosjes. Schil de stelen en snijd ze in stukjes.  
Snijd de schnitzels in reepjes en bestrooi ze met peper en zout naar smaak. Bak het vlees in de hete 
margarine in 6 minuten gaar en bruin. 
Kook de broccoli in weinig water in een paar minuten net gaar. 
Breng de melk aan de kook. 
Maak van de gare aardappelen en pastinaak met hete melk een puree. Maak de puree op smaak 
met de mierikswortel. Serveer met broccoli en de schnitzel. 

Voedingswaarde per persoon 
520 kcal 



Pasta salade met zalm 

Voor 2 personen 

Ingrediënten 
•150 gram volkoren pasta 
•½ komkommer 
•200 gram cherrytomaten 
•125 gram warmgerookte zalmstukken 
•45 gram rucola 
•45 gram pesto 

Bereiden 
Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Was ondertussen de 
komkommer, halveer ondertussen de komkommer in de lengte en verwijder met een theelepel de 
zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees in plakjes en snijd deze in reepjes. Halveer de tomaten. 
Giet de pasta af in een vergiet, spoel af onder koud stromend water en laat uitlekken. Haal het vel 
van de zalm en verdeel de vis in stukjes. Meng de pasta met de zalm, komkommer, tomaat, rucola 
en pesto en serveer op een grote schaal. Breng op smaak met peper en zout. 

Voedingswaarde per persoon 
550 kcal 



Hartige taart met kip en paprika 
Voor 4 personen 

Ingrediënten 
• 450 g vers bladerdeeg 
• 1 paprikamix 
• 200 g gerookte kipfiletreepjes (duopak) 
• 2 el crema di balsamico 
• 4 scharreleieren 
• 200 g koelverse hüttenkäse kaas (bakje) 
• 12½ g verse bieslook (bakje) 
• 150 g veldsla (zak) 
• 2 el yoghurtdressing 

Bereiden 
Verwarm de oven voor op 220 °C. Rol de deegrol uit en leg met bijbehorend bakpapier in  
bakvorm. Druk het deeg stevig langs de wanden van de vorm aan en laat het er iets overheen  
hangen. Prik de bodem van deeg met een vork in. Maak de paprika's schoon en snijd in heel  
dunne reepjes. 
Maak de paprika's schoon en snijd in heel dunne reepjes. Meng in een kom de paprika en  
kipreepjes met crèma di balsamico en voeg naar smaak zout en peper toe. Verdeel het  
kipmengsel over de taartbodem. 
Klop in een kom de eieren los en schep er hüttenkäse doorheen. Knip de helft van het bakje  
bieslook erboven fijn en voeg naar smaak zout en peper naar smaak toe. Verdeel het eimengsel  
over taartvulling. Bak nu de hartige taart in midden van oven in ca. 35 min. goudbruin en gaar.  
Laat de taart iets afkoelen. Meng intussen de veldsla met yoghurtdressing. Snijd de taart in  
punten. Verdeel de salade over grote borden en leg op elk bord 2 punten taart. 

Voedingswaarde per persoon 
540 kcal 





Pastasaus
Voor 4 personen 

Ingrediënten 
• 2 blikken gepelde tomaten 
• 1 klein  blikje tomatenpuree 
• 2 knoflookteentjes  
• 1 el olijfolie 
• 2 uien middelgroot 
• peper en zout naar smaak 
• Italiaanse kruiden of pasta kruiden (ah) naar smaak 
• verse basilicum  

Extra door de saus heen: 
• 8 Kastanje champignons 
• 10 olijven 
• 1/2 courgette in blokjes gesneden 
• 1 rode of gele paprika 
• evt een grote hand spinazie 

Bereiden 
Snijd alle groente in blokjes, snijd de ui fijn en pers de knoflook. Verhit wat olijfolie in de pan en 
fruit de ui en knoflook aan. Voeg peper, zout en al wat kruiden toe.  
Doe de groente erbij in de pan en bak even mee. 
Voeg vervolgens de tomaten blikken en de puree toe. Voeg nog wat kruiden naar smaak toe en 
laat dit op zacht vuur ongeveer een uurtje pruttelen.  
Serveer met volkoren pasta naar keuze, wat geraspte kaas en verse basilicum.  

Voedingswaarde per persoon incl de groente door de saus zoals hierboven beschreven. 
178 kcal 

De basis saus die wij altijd maken voor een lekkere pasta  
of lasagne. Je kunt er zelf kip, mager gehakt of tonijn 

aan toe voegen.



Gele rijst met kip 
Voor 2 personen  

Ingrediënten 
•150 gram kippendijvlees of kipfilet 
•100 gram diepvries doperwtjes 
• 1 sinaasappel 
•2 eetlepels (plantaardige) yoghurt 
•2-3 struikjes witlof 
•1 ui (kun je altijd weg laten) 
•1 eetlepel olie 
•1 eetlepel kerriepoeder 
•150 gram zilvervliesrijst 
•1 eetlepel vloeibare margarine 
•Peper en zout naar smaak 

Bereiden 
Pel de sinaasappel dik en snijd het vruchtvlees in stukjes. Vang het sap op. 
Maak een sausje van het sinaasappelsap en de yoghurt. 
Was het witlof en snijd de struikjes in repen. Meng er het sausje en de sinaasappelstukjes door en zet  
even weg. 
Pel de ui en snijd hem klein.  
Fruit de ui met de kerrie in de olie tot het gaat geuren. 
Doe de rijst er bij en schenk 300 ml water al roerend in de pan. 
Breng de rijst aan de kook en laat de rijst met een deksel op de pan in 20 minuten of volgens de  
gebruiksaanwijzing op de verpakking gaar worden. 
Snijd de kip in repen en bestrooi ze met peper en zout naar smaak. Bak ze in de hete margarine in ca.  
8 minuten gaar en bruin. 
Laat de laatste minuten de doperwtjes gaar worden in de rijst. 
Serveer met de kip en de witlofsalade. 

Voedingswaarde per persoon 
575 kcal 



Rösti rondjes met kip 
Voor 2 personen  

Ingrediënten 
•2 enkele kipfilets 
•½ - 1 bloemkool 
•8 oven röstirondjes 
•½ komkommer 
•1 sinaasappel 
•8 takjes peterselie 
•2 eetlepels vloeibare margarine 
•Peper en zout naar smaak 

Bereiden 
Verwarm de oven voor zoals aangegeven op de verpakking voor de rostirondjes en bak 
ze in de oven. 
Bestrooi de kipfilets met peper en zout. 
Gril de kip in een grillpan in 20 minuten gaar en bruin. 
Was de komkommer en rasp hem grof. 
Boen de sinaasappel schoon en rasp wat van de schil af. Pers een halve sinaasappel uit 
en snijd de andere helft in stukjes. 
Snijd het stukje peper klein. 
Was de peterselie en snijd het kruid klein. 
Roer wat geraspte sinaasappelschil, het sinaasappelsap, de stukjes sinaasappel, de peper 
en de peterselie door de komkommer en breng op smaak met peper en zout.  
Maak de bloemkool schoon. Verdeel de bloemkool in roosjes en snijd de steel in stukjes. 
Kook de bloemkool in weinig water in ca. 6 minuten gaar. 
Serveer de komkommersalsa, röstirondjes en bloemkool bij de kip. 

Voedingswaarde per persoon 
450 kcal 



Kip met krieltjes 

Voor 2 personen 

Ingrediënten 
•500 gram krieltjes 
•2 groene paprika's 
•100 gram peultjes of sperziebonen 
•250 gram broccoli 
•200 gram kipfilet 
•3 eetlepels vloeibare margarine 
•citroensap 
•peper en zout naar smaak 

Bereiden 
Was de krieltjes goed. Kook ze in weinig water in ca. 6 minuten gaar. 
Maak de groente schoon. 
Snijd de paprika’s in reepjes en halveer de peultjes. Verdeel de broccoli in roosjes, schil de steel en 
snijd in stukjes. 
Snijd de kipfilet in blokjes en bestrooi ze met peper. 
Verwarm de helft van de margarine en bak hierin de kip bruin. Roerbak de kip en de groente in ca. 
7 minuten gaar. 
Bak de krieltjes in de rest van de margarine goudgeel. 
Maak het kip-groentemengsel op smaak met wat citroensap. 

Voedingswaarde per persoon 
485 kcal 





Water met een smaakje 
De zomer komt er weer aan, dat betekent dat het warmer word en we moeten zorgen dat we  
voldoende drinken. Alleen water word soms zo saai, dus bij deze wat lekkere receptjes  
voor water met een twist: 

Munt met rood fruit 
Voor een kan: 
• 150 gram rood fruit (kan ook uit de diepvries) 
• 2 takjes verse munt 

Aardbeien met basilicum 
Voor een kan: 
• 100 gram aardbeien 
• 2 takjes verse basilicum  

Sinaasappel munt 
Voor een kan: 
• 1 handsinaasappel in plakjes 
• 2 takjes verse munt 

Kokos ananas  
Voor een kan: 
• 150 gram ananas 
• 1 limoen in plakjes gesneden 
• handje kokosvlokken 

Komkommer watermeloen 
Voor een kan: 
• 100 gram komkommer 
• 50 gram watermeloen 
• 2 takjes verse munt 

Grapefruit rozemarijn 
Voor een kan: 
• 1 handsinaasappel in plakjes 
• 1 grapefruit in plakjes 
• 2 takjes verse rozemarijn 

Munt met rood fruit 
Voor een kan: 
• 1 citroen in plakjes 
• 2 cm gember in plakjes 
• 2 takjes verse munt 

Bosbessen lavendel 
Voor een kan: 
• 150 gram bosbessen 
• 2 takjes lavendel 


