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Ontbijt 

 
 

 
Zuivel + fruit en 

noten 
Zie recept op 

pagina 86. 

 
Brood met beleg 
Stel zelf samen, 

bekijk hiervoor dit 
artikel op onze site. 

 
Teff pap met anijs 

en kaneel 
Zie recept op 

pagina 88. 

 
Zuivel + fruit 

Stel zelf samen, 
bekijk hiervoor dit 

artikel op onze site. 

 
Brood met beleg 
Stel zelf samen, 

bekijk hiervoor dit 
artikel op onze site. 

 
Omelet met 
groenten en 
geitenkaas 

Zie recept op 
pagina 94. 

 

 
Appeltaart toast 
met pindakaas 
Zie recept op 

pagina 90. 

 
Tussendoor 

optioneel 

 
Groente 

Bijv. 
snacktomaatjes 

 

 
Fruit 

Bijv. trosje druiven 

 
Noten 

Bijv. ongezouten 
amandelen 

 
Groente 

Bijv. komkommer 

 
Fruit 

Bijv. 100 g meloen 

 
Fruit 

Bijv. een schaaltje 
aardbeien 

 
Noten 

Bijv. hazelnoten 

 
Lunch 

 
 

 
Volkoren wrap of 

brood 
Stel zelf samen, 

bekijk hiervoor dit 
artikel op onze site. 

 
Knapperige venkel 

salade 
Zie recept op 
pagina 100. 

 
Brood met avocado 

en ei 
Zie recept op 
pagina 106. 

 
Crackers met 

gegrilde groenten 
Zie recept op 
pagina 102. 

 
Salade 

Stel zelf samen, 
bekijk hiervoor dit 

artikel op onze site. 

 
Turkse rode 
linzensoep 

Zie recept op 
pagina 112. 

 
Spicy sardine 
tortizza’s 

Zie recept op 
pagina 110. 

 
Tussendoor 

optioneel 

 
Fruit 

Bijv. een appel 

 
Noten 

Bijv. ongezouten 
cashewnoten 

 
Fruit 

Bijv. een handje 
blauwe bessen 

 
Fruit 

Bijv. 2 of 3 verse 
vijgen 

 
Noten 

Bijv. ongezouten 
notenmix 

 
Fruit 

Bijv. een schaaltje 
aardbeien 

 
Fruit 

Bijv. een 
sinaasappel 

 
Diner 

 
 

 
Vis tikka masala 

 
Zie recept op 
pagina 126. 

 
Rundvlees 

Stel zelf samen, 
bekijk hiervoor dit 

artikel op onze site. 

 
Eiwrap met kip, 
bonen en salsa 
Zie recept op 
pagina 120. 

 

 
Gevulde Franse 

courgettes 
Zie recept op 
pagina 116. 

 

 
Vrijdag-Visdag 

Stel zelf samen, 
bekijk hiervoor dit 

artikel op onze site. 

 
Pompoen-rollade 

met parelcouscous 
Zie recept op 
pagina 122. 

 

 
Broccoli couscous 

salade 
Zie recept op 
pagina 118. 

 
Tussendoor 

optioneel 

 
Noten 

Bijv. ongezouten 
notenmix 

 
Zuivel + fruit 

Bijv. met frambozen 

 
Groente 

Bijv. 
snacktomaatjes 

 
Noten 

Bijv. een paar 
walnoten 

 
Zuivel + fruit 
Bijv. met kiwi 

 
Groente + dip 

Bijv. komkommer 
en wortel met 

hummus 

 
Fruit 

Bijv. trosje druiven 
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