
Week 3
Suggestielijst

Amandelkoekjes 
kun je heerlijk zelf bakken of je kiest voor enkele alternatieven:  
1. Damhert amandelkoekjes (Plus en AH)
2. Farm Brothers brownie almond (Jumbo en AH)
3. Cereal speculoos met stukjes amandelen (Jumbo en AH)

Recept om zelf een heerlijke amandelkoekjes te bakken: 
50 gram boter
100 gram amandelmeel
½ tl. bakpoeder
10 amandelen
½ ei
3 druppels vanillearoma

Bereidingswijze:
Verwarm de oven op 180 graden. 
Klop de boter zacht in een kom en voeg het ei en de vanillearoma toe en meng het 
geheel goed door elkaar. 
Voeg beetje bij beetje het amandelmeel en het bakpoeder toe. 
Maak nu 10 kleine balletjes van het deeg en verdeel deze op de bakplaat en druk 
ze plat. 
Leg op ieder koekje 1 amandel. 
Bak de koekjes 12 minuten in de oven.

Yoghurt met citroen 
kun je zelf maken of je kiest voor enkele alternatieven: 
1. Optimel citroen (AH, Jumbo en Plus)
2. Optifit magere kwark citroen (Aldi)
3. Campina magere kwark met vleugje limoen (AH, Jumbo en Plus)

Recept om zelf yoghurt met citroen te maken: 
125 of 175 gram magere yoghurt
2 tl. citroensap
2 tl. honing 

Bereidingswijze: 
Schep de magere yoghurt in een kom en voeg de citroensap en honing toe. 



Week 3Pepersaus 
kun je zelf maken of je kiest voor enkele alternatieven: 
1. Pepersaus van Maggi, deze zit in een pakje (AH, Jumbo en Plus)
2. Pepersaus kant en klaar in een bakje (eigenmerk Jumbo) 
3. Pepersaus in een pakje  (Lidl)

Recept om zelf pepersaus te maken: 
200 ml. water
1 bouillonblokje
25 gram boter
25 gram bloem 
zwarte peperbolletjes
snuf zout 

Bereidingswijze: 
Maak van 200 ml. water een bouillon van een bouillonblokje en zet deze even apart. 
Smelt dan de boter in een pan en roer de bloem erdoor. Voeg beetje bij beetje de 
bouillon toe. Voeg de gekneusde peperbolletjes toe en eventueel nog wat zout. Hoeveel 
je gebruikt hangt sterk af van je smaak. Kwestie van proberen en proeven.  

Sushi 
kun je zelf maken of je kiest voor enkele alternatieven: 
1. Kant en klare sushi gerechten (te koop bij de meeste grote supermarktketens)
2. Bestel sushi via thuisbezorgd.nl 

Recept om sushi te maken: 
Ingrediënten voor 1 persoon
100-150 gram sushirijst 
2 norivellen
30 gram zalm in reepjes maximaal 1 cm
30 gram tonijnfilet in reepjes maximaal 1 cm
30 gram avocado in reepjes maximaal 1 cm 
30 gram komkommer in reepjes maximaal 1 cm
1 tl. witte sesamzaad
1 tl. zwarte sesamzaad

Benodigd: 
1 sushimatje
bakje water om je vinger in te dippen

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Schep de rijst daarna tezamen 
met de witte en zwarte sesamzaad in een schaal en laat volledig afkoelen.  Leg 
ondertussen het matje klaar met een eerste norivel erop. De glanzende kant dient naar 
beneden. Zet het bakje water klaar met alle fijn gesneden ingrediënten.  En nu ga je 
aan de slag! Maak je vingers nat en breng een laagje rijst aan over het hele vel, maar 
laat aan de bovenkant een kwart ruimte over. Leg in het midden van het vel een streep 
met zalm en avocado of tonijn en komkommer. Maak de bovenkant van het norivel 
een beetje nat (de ruimte die je niet gevuld hebt). Nu ga je beginnen met rollen. Rol 
met behulp van het matje het onderste deel van het norivel met de rijst over de vulling. 
Duw aan en rol weer verder. Is dit klaar dan snijd je de rol in 6 stukjes. En ja hoor het is 
alweer klaar! Dip de sushi in sojasaus en ook heerlijk met edamame boontjes (deze wel 
eerst ontdoen van het vliesje, het gaat om de bonen binnenin)
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