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Over dit Ebook

Ben jij ook gek op lekker en gezond eten? Dan gaat dit e-book je helpen om meer
variatie en smaak toe te voegen aan je dagelijkse voedingspatroon. We weten dat de
lunch en het avondeten meestal makkelijk zijn om gevarieerde, gezonde en
gebalanceerde gerechten te maken. Maar voor het ontbijt en dessert ligt dat nog net
even anders. En wanneer je niet oppast begin je en eindig je elke dag met wat
zoets, lekkers en ongezond.

Eerlijk is eerlijk; ook wij vinden dat het best wat moeite kan kosten om nee te zeggen
een heerlijk dessertje. 

Daarom vroegen wij aan Bárbara om voor jou 25 overheerlijke ontbijt -en dessert
recepten te maken. Bárbara is een klassieke musicus en heeft naast haar liefde voor
muziek ook een grote passie voor voeding. Nadat ze 4 jaar geleden ethisch veganist
werd, realiseerde ze zich hoezeer een goed uitgebalanceerd dieet niet alleen onze
fysieke maar ook onze mentale gezondheid beïnvloedt.

Bárbara’s gerechten zijn niet alleen voedzaam en gezond. Ze zijn bovendien ook nog
eens hemels lekker, en bereidt met onder andere Nutrifoodz Complete & Nutrifoodz Gold.

Je kan Bárbara ook volgen op haar instagram-account @almonds_tofuu, waar ze al
haar vegan recepten en inspiratie deelt, om ook zo anderen te motiveren om betere
en gezondere keuzes te maken.

Veel plezier met dit e-book!

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
https://shop.nutrifoodz.nl/collections/gold
https://www.instagram.com/almonds_tofuu/?hl=en
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Vanille Pap

Ingrediënten:
• 30 g havermout
• 30 g Nutrifoodz Complete Vanille
• 1 ½ kopje water
• Optioneel: kaneelpoeder

Zo maak je het:
• Meng alle ingrediënten in een kleine pan
• Zet het fornuis op middelhoog vuur en kook de ingrediënten ongeveer 3 minuten,
   of tot ze dik en romig worden
• Doe de pap in een kom en bedek deze met je favoriete toppings - bijvoorbeeld banaan,
   persimmon, natuurlijke pindakaas en hele ongezouten pinda's

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Chocolade Pap

Ingrediënten:
• 30 g havermout
• 30 g Nutrifoodz Complete chocolade
• 1 el cacaopoeder
• 1 ½ kopje water

Zo maak je het:
•  Meng alle ingrediënten in een kleine pan
• Zet het fornuis op middelhoog vuur en kook de ingrediënten ongeveer 3 minuten,
  of tot ze dik en romig worden
• Doe de pap in een kom en bedek deze met je favoriete toppings - bijvoorbeeld
  bevroren gemengde bessen, ongezoete soja-yoghurt en muesli

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Overnight Oats

Ingrediënten:
• 40 g havermout
• 2 el chiazaad
• 1 el Nutrifoodz Complete Chocolade of Vanille
• 100 g bevroren bessen
• ½ gesneden banaan
• 100 g plantaardige melk
• 100 g water
• Optioneel: ½ theelepel kaneel of cacaopoeder

Zo maak je het:
• Meng alle ingrediënten in een glazen pot
• Bewaar het geheel een nacht afgesloten in de koelkast

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Gember en Chocoladepap

Ingrediënten:
• 30 g havermout
• 30 g Nutrifoodz Complete Chocolade
• 1 tl cacaopoeder
• ¼ tl gemberpoeder

Zo maak je het:
• Meng alle ingrediënten in een kleine pan
• Zet het fornuis op een middelhoog vuur en kook de ingrediënten ongeveer 3 minuten,
  of tot ze dik en romig worden
• Doe de pap in een kom en bedek deze met je favoriete toppings - bijvoorbeeld
   gemberchocolade, banaan, gembermuesli

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Kurkuma pap

Ingrediënten:
• 30 g havermout
• 40 g Nutrifoodz Complete vanille
• ½ tl kurkumapoeder
• Snu�e zwarte peper (helpt de kurkuma in het lichaam te absorberen)
• 1 kopje water
• 2/3 kopje plantaardige melk

Zo maak je het:
• Meng alle ingrediënten in een kleine pan
• Zet het fornuis op middelhoog vuur en kook de ingrediënten ongeveer 3 minuten, of tot
  ze dik en romig worden
• Doe de pap in een kom en bedek deze met je favoriete toppings - bijvoorbeeld bevroren
  frambozen, rauwe boekweit, natuurlijke pindakaas

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Paarse Pap

Ingrediënten:
• 30 g havermout
• 30 g Nutrifoodz Complete Vanille
• 1 ½ kopje water
• 1 kopje gemengde bevroren bessen

Zo maak je het:
• Meng alle ingrediënten in een kleine pan
• Zet het fornuis op een middelhoog vuur en kook de ingrediënten ongeveer 3 minuten,
   of tot ze dik en romig worden
• Zet het vuur uit en voeg de bessen toe. Roer tot alles goed gemengd is
• Doe de pap in een kom en bedek deze met je favoriete toppings - bijvoorbeeld banaan,
  extra bessen, chiazaad, gedroogde kokos

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Golden Chia Pudding
(immuunsysteem booster)

Ingrediënten:
• 4 el chiazaad
• 1 el Nutrifoodz Gold
• 1 kopje plantaardige melk

Zo maak je het:
• Meng alle ingrediënten in een glazen pot
• Bewaar het geheel een nacht afgesloten in de koelkast
• Bedek met je uw favoriete toppings voor het eten, bijvoorbeeld ananasbrokjes,
  gojibessen, gedroogde kokos

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/gold
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Pinda-Muesli

Ingrediënten:
• 2 kopjes havermout
• ½ kopje Nutrifoodz Complete Vanille
• ¼ kopje gezouten pinda's
• 6 el agavesiroop
• 3 ½ el natuurlijke pindakaas

Zo maak je het:
• Verwarm de oven voor op 180ºC en leg bakpapier op een bakplaat
• Meng alle ingrediënten in een grote kom
• Leg de granola op de bakplaat en verdeel alles in een gelijkmatige laag (het moet
  gelijkmatig verdeeld zijn) en ongeveer 0,5 cm hoog 
• Bak 20 minuten of tot ze goudbruin zijn en een beetje hard aanvoelen
• Haal de bakplaat eruit en laat de granola afkoelen
• Verkruimel de gebakken granola in hapklare stukjes

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Granola van Chocolade
en Kokosnoot

Ingrediënten:
• 2 kopjes havermout
• ½ kopje Nutrifoodz Complete Chocolade 
• 1/3 kopje gedroogde kokosblokjes
• 2 el cacaopoeder

• 6 el agavesiroop
• 2 el gesmolten kokosolie
• ¼ kopje chocoladeschilfers

Zo maak je het:
• Verwarm de oven voor op 180ºC en leg bakpapier op een bakplaat
• Meng alle ingrediënten in een grote kom behalve de chocoladeschilfers
• Leg de granola op de bakplaat en verdeel alles in een gelijkmatige laag (het moet
  gelijkmatig verdeeld zijn) en ongeveer 0,5 cm hoog
• Bak gedurende 20 minuten of totdat het een beetje hard aanvoelt
• Haal de bakplaat eruit en strooi de chocoladeschilfers op het granola-vierkant, terwijl
   het geheel nog heet is
• Verkruimel de granola nadat deze is afgekoeld in hapklare stukjes

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Vanille en
Bessen-Ontbijtparfait

Ingrediënten:
• 1 geschilde en in plakjes gesneden middelgrote courgette
• ½ kopje bevroren bessen
• 1 schep Nutrifoodz Complete Vanille
• Een scheutje water
• 150g plantaardige yoghurt

Zo maak je het:
• Meng de courgette, de bessen, het Complete poeder en het water in een blender met
  hoge snelheid. Voeg indien nodig meer water toe en mix tot het een glad mengsel is
• Maak in een pot lagen van het gemengde mengsel met de plantaardige yoghurt.
  Maak zoveel mogelijk lagen (zie foto)
• Bedek met je favoriete toppings - bijvoorbeeld pinda-granola, verse pruimen

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Spirulina & Chocolade
Smoothie Bowl

Ingrediënten:
• 1 middelgrote gesneden courgette met schil
• 1 schep Nutrifoodz Complete Chocolade
• 1 tl spirulina poeder
• 1 kopje havermelk

Zo maak je het:
• Mix alle ingrediënten in een blender met hoge snelheid. Voeg indien nodig meer melk
  toe en mix tot het een glad mengsel is
• Doe de smoothie in een kom en bedek deze met je favoriete toppings - bijvoorbeeld
  kiwi, knapperige chocoladeballetjes, nectarine, rauwe boekweit, gedroogde kokos

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Bessen Smoothie Bowl

Ingrediënten:
• 1 middelgrote geschilde en in plakjes gesneden courgette
• 1 schep Nutrifoodz Complete Vanille
• ½ kopje bevroren frambozen of gemengde bessen
• ½ kopje plantaardige melk

Zo maak je het:
• Mix alle ingrediënten in een blender met hoge snelheid. Voeg indien nodig meer melk
  toe tot het een glad mengsel is
• Doe de smoothie in een kom en bedek deze met je favoriete toppings - bijv. pruimen,
  frambozen, pompoenpitten, rauwe boekweit

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Chocolade Smoothie Bowl

Ingrediënten:
• 1 middelgrote geschilde en in plakjes gesneden courgette
• 1 schep Nutrifoodz Complete Chocolate
• 1 el cacaopoeder
• 1/3 kopje plantaardige melk

Zo maak je het:
• Mix alle ingrediënten in een blender met hoge snelheid. Voeg indien nodig meer melk
  toe en meng tot het een glad mengsel is
• Doe de smoothie in een kom en bedek deze met je favoriete toppings - bijvoorbeeld
  frambozen, stukjes kokos en verkruimelde koekjes

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Papajaboot

Ingrediënten:
• ½ papaja, zonder zaden
• ½ geschilde en in plakjes gesneden courgette
• ½ schep Nutrifoodz Complete Vanille
• 1/3 kopje bevroren bessen
• 1 el chiazaad
• Een scheutje water

Zo maak je het:
• Mix alle ingrediënten behalve de papaja in een blender met hoge snelheid. Voeg indien
  nodig meer water toe en meng tot het een glad mengsel is
• Breng de smoothie over in de papaja en bedek deze met je favoriete toppings,
  bijvoorbeeld frambozen, muesli, geroosterde amandelen

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Yoghurtpasta
Voor Toast

Ingrediënten:
• 70 g plantaardige yoghurt (bijv. Ongezoete soja-yoghurt) 
• 1 volle eetlepel Nutrifoodz Complete Vanille of Chocolade

Zo maak je het:
• Meng de yoghurt en Nutrifoodz Complete in een kleine kom
• Rooster twee sneetjes brood en verdeel daarover het mengsel
• Bedek de sneetjes met je favoriete toppings - bijvoorbeeld verse vijgen, nectarines en
  pompoenpitten

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Yoghurt Bowl

Ingrediënten:
• 1 kopje plantaardige yoghurt (bijv. Ongezoete soja-yoghurt)
• 2 volle eetlepels Nutrifoodz Complete Vanille of Chocolade

Zo maak je het:
• Meng de yoghurt en Nutrifoodz Complete in een kom
• Bedek dit mengsel met je favoriete toppings - bijvoorbeeld gesneden banaan, pruimen,
  corn�akes en pindakaas
 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Chocoladetaartjes

Ingrediënten:
• 1 kopje dadels zonder pit
• 1 kopje hazelnoten
• ½ kopje walnoten
• 1 kopje pure chocoladeschilfers

• 1 kopje plantaardige melk
• 2 schepjes Nutrifoodz Complete Chocolade

Zo maak je het:
• Week de dadels 30 minuten in heet water
• Verwarm de oven voor op 180ºC en bedek de bakvormpjes met stukjes bakpapier
• Droog de geweekte dadels af met een schone theedoek
• Mix de dadels, hazelnoten en walnoten in een blender met hoge snelheid
• Doe het deeg in de bakvormen en maak met je vingers de taartbodems tot ze ongeveer
  een halve centimeter dik zijn
• Bak de korstjes ongeveer 27 minuten of tot ze stevig aanvoelen
• Bereid tijdens het afkoelen de vulling voor door de chocoladeschilfers, melk en Nutrifoodz
  Complete in een pan te mengen
• Kook het geheel op een laag vuur en roer voortdurend tot het “fudgy” wordt
• Breng het chocolademengsel over in de taartjes
• Laat afkoelen en bewaar ze in de koelkast
 

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Energierepen

Ingrediënten:
• 200 g dadels zonder pit
• 2 ½ natuurlijke pindakaas
• 2 schepjes Nutrifoodz Complete Chocolade
• 1 el cacaopoeder

• Snu�e zout
• ¼ kopje chocoladeschilfers

Zo maak je het:
• Week de dadels 30 minuten in heet water
• Droog de geweekte dadels af met een schone theedoek
• Mix de dadels, pindakaas, Nutrifoodz Complete, cacaopoeder en zout in een snelle
  blender. Blijf mixen tot je een homogeen mengsel hebt
• Leg bakpapier op een snijplank
• Verdeel het deeg met je vingers over het bakpapier, tot je een gelijkmatig vierkant
  van 1 cm dik krijgt
• Smelt de chocoladeschilfers en verdeel deze gelijkmatig over het deeg
• Bewaar een uur in de vriezer
• Snijd in repen ter grootte van een snack
• Bewaar in de koelkast

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Rijstpudding

Ingrediënten:
• 1 kopje risottorijst
• 3 kopjes plantaardige melk
• 6 el Nutrifoodz Complete Vanille
• 8 el agavesiroop

• 1 kaneelstokje
• 1 citroenschil
• 1/3 tl kurkumapoeder

Zo maak je het:
• Kook de rijst 10 min in kokend water
• Giet de rijst af
• Snijd met een mes grofweg de schil van een citroen in een enkele plak indien mogelijk
  (je zult de schil er later uit moeten halen, dus een enkele schil is gemakkelijker te
  verwijderen)
• Meng de gekookte rijst in een middelgrote pan met alle overige ingrediënten op
  laag vuur gedurende ongeveer 15 minuten, en roer regelmatig 
• Haal het kaneelstokje en de citroenschil eruit
• Leg de pudding in een bakje en laat afkoelen
• Bestrooi met kaneelpoeder voor het eten

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Oreo Brownies

Ingrediënten:
• 1 kopje witte bloem
• 1 kopje Nutrifoodz
  Complete Chocolade
• 150 g bruine suiker
• 50 g cacaopoeder

• 2 tl bakpoeder
• ½ tl zout
• ½ kopje warm water
• 5 el olie
• 60 g ahornsiroop

• 200 g plantaardige melk
• 1 tl vanille-extract
• 1 el appelciderazijn
• 80 g chocoladeschilfers
• 16 Oreo-koekjes

Zo maak je het:
• Verwarm de oven voor op 180ºC en bekleed de bakvorm met bakpapier
• Meng alle droge ingrediënten behalve de koekjes en chocoladeschilfers (bloem,
  Nutrifoodz Complete, suiker, cacaopoeder, bakpoeder en zout)
• Meng alle natte ingrediënten (water, olie, siroop, melk, vanille en azijn) in een aparte kom
• Meng zowel de natte als droge ingrediënten door elkaar en roer tot er geen klonten
  meer zijn
• Voeg aan dit deeg 12 �jngehakte Oreo koekjes toe en bewaar de andere 4 voor later
• Leg het deeg in de bakvorm
• Scheid de lagen van de 4 overgebleven Oreo koekjes en bewaar de witte vulling
• Versier het deeg met de losse koekjes en snijd de witte vulling in stukjes en verdeel
  deze ook over het deeg
• Bak voor ongeveer 35 minuten

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Bananenbrood

Ingrediënten:
• 3 grote rijpe bananen (+ ½ voor decoratie)
• 1 kopje witte bloem
• 1 kopje Nutrifoodz Complete Vanille
• 1/3 kopje bruine suiker

• 2 tl bakpoeder
• 1 el appelciderazijn
• 1/3 kopje natuurlijke pindakaas
• ¼ kopje plantaardige melk

Zo maak je het:
• Verwarm de oven voor op 200ºC en bekleed de bakvorm met bakpapier
• Pureer 3 bananen in een kom
• Voeg de natte ingrediënten eraan toe (azijn, pindakaas en melk)
• Voeg de droge ingrediënten toe aan de kom met bloem, Nutrifoodz Complete, suiker
  en bakpoeder
• Roer tot het geheel klontvrij is
• Leg het deeg in de bakvorm en leg de extra helft van een in plakjes gesneden banaan erop
• Bak gedurende 1 uur of tot het van binnen niet meer kleverig is (prik in het midden van
  het brood met een tandenstoker = moet er droog uitkomen)

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Tofu Dubbele Koekjes

Ingrediënten:
• 100 g stevige tofu
• 5 el plantaardige melk
• 3 el natuurlijke pindakaas
• 1 kopje bloem
• ½ kopje Nutrifoodz Complete Vanille 
• ½ kopje Stevia
• 2 tl bakpoeder

Zo maak je het:
• Verwarm de oven voor op 180ºC en bekleed de bakvorm met bakpapier
• Mix de tofu, melk en pindakaas in een blender met hoge snelheid tot een gladde massa
• Meng bloem, Nutrifoodz Complete, Stevia en bakpoeder in een kom
• Voeg het tofu-mengsel toe aan deze kom en bewerk het deeg tot een homogene deegbal
• Verdeel het deeg doormidden, verdeel dan deze twee helften doormidden tot je
  32 gelijke deegballen krijgt
• Duw de balletjes in ronde koekjesvormpjes en leg ze op de schaal
• Bak 10 - 12 minuten of tot ze goudbruin zijn

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Ingrediënten:
• 100 g bevroren bessen
• ½ el Stevia
• 1 el chiazaad

2de deel - Jam:

3e deel - Laag twee: koekjes samen met een klodder jam in het midden

4e deel - Chocolade omslag

Zo maak je het:
• Kook de bevroren bessen in een pan op laag vuur tot ze helemaal zacht zijn
• Voeg de Stevia en het chiazaad toe en blijf ongeveer 5 minuten roeren of tot de jam een
  glad geheel wordt

Ingrediënten:
• 100 g bakchocolade
• Optioneel - kleurrijke hagelslag

Zo maak je het:
• Smelt de chocolade in een steelpan
• Duw elk dubbel koekje in de gesmolten chocolade en bedek ongeveer de helft van elk
  koekje
• Voordat u de chocolade laat drogen, kunt u eventueel wat hagelslag toevoegen
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Courgette Brownies met
Weinig Calorieën

Ingrediënten:
• 200 g boekweitmeel
• 50 g maïszetmeel
• 1 kopje Stevia

• 1 kopje Nutrifoodz
  Complete Chocolate
• 60 g cacaopoeder

• 2 tl bakpoeder
• 4 �ax eggs (ei van lijnzaad)
• 2 grote courgettes
• 400 g plantaardige melk
• 1 el appelciderazijnZo maak je het:

• Verwarm de oven voor op 180ºC en bekleed de bakvorm met bakpapier
• Bereid de “�ax eggs” voor door 4 eetlepels gemalen lijnzaad te mengen met 12 eetlepels
  warm water. Laat dit mengsel 15 minuten rusten
• Rasp de courgette
• Meng in een grote kom alle droge ingrediënten (bloem, maïszetmeel, Stevia, Nutrifoodz
  Complete, bakpoeder en cacaopoeder)
• Meng in een aparte kom alle natte ingrediënten (lijnzaad eieren, geraspte courgette,
  melk en azijn)
• Meng zowel droge als natte ingrediënten tot het deeg klontvrij is
• Doe het deeg in de bakvorm en bak ongeveer 40 minuten of tot het van binnen niet
  meer nat is (prik in het midden van de brownie met een tandenstoker = moet er
  droog uitkomen)

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Clementine Mu�ns

Ingrediënten:
• 1 kopje witte bloem
• 1 ¼ kopje Nutrifoodz Complete Vanille
• ¼ kopje amandelmeel
• 1 kopje clementine sap
• 8 el ahornsiroop
• 2 tl bakpoeder
• Snu�e zout

Zo maak je het:
• Verwarm de oven voor op 180ºC en bedek de bakvormpjes met stukjes bakpapier
• Meng in een grote kom alle droge ingrediënten (wit en amandelmeel, Nutrifoodz
  Complete, zout en bakpoeder)
• Voeg het clementine sap en de ahornsiroop toe aan de kom en roer goed tot het
  deeg klontvrij is
• Leg het deeg in de mu�nvormen en bak gedurende 25 minuten of tot het van
  binnen niet meer nat is (prik in het midden van een mu�n met een tandenstoker = deze
  moet er droog uitkomen)

 

 

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden
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Appeltaart

Ingrediënten:
• ¾ kopje amandelmeel
• ¼ kopje Nutrifoodz Complete Vanille
• 1 chia-ei
• 2 tl gesmolten kokosolie

Zo maak je het:
• Bereid het chia-ei voor door 1 eetlepel chia zaad te mengen met 5 eetlepels heet
  water. Laat dit mengsel 10 minuten rusten
• Verwarm de oven voor op 180ºC en bekleed een bakplaat met bakpapier
• Meng alle ingrediënten met je handen tot je een grote bal deeg hebt
• Leg de deegbal op de bakplaat en plet hem tot een cirkel van ongeveer 17 cm lang
• Pak de uiteinden van de cirkel vast en duw ze omhoog totdat je een muur voor de taart
  creëert (anders valt de vulling gewoon van de korst)
• Vries het deeg in terwijl u de vulling bereidt

 

Korst

https://shop.nutrifoodz.nl/collections/maaltijden


DESSERT

30

Ingrediënten:
• 70 g verse appel
• 3 eetlepels Nutrifoodz Complete Vanille
• 5 el water
• 3 dadels zonder pit
• 1 tl kaneel
• 2 kleine appels

Zo maak je het:
• Mix alle ingrediënten behalve de 2 hele appels. Blijf mixen tot het geheel helemaal glad is
• Haal de korst uit de vriezer en giet de appel puree erin
• Snijd de 2 appels in dunne plakjes en leg ze op het gemengde mengsel
• Bak de taart 50 minuten of tot de korst stijf aanvoelt

 

Vulling
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Wat �jn dat je besloten hebt om dit ebook te lezen en om met onze Nutrifoodz
supplementen te starten.

Er is nog meer! Wij geven jou graag nog 7 GRATIS andere receptenboeken t.w.v. €117 
die jou gaan helpen om een nieuwe & gezonde lifestyle te ontwikkelen!

Wil je meer weten over

klik dan op
www.nutrifoodz.nl

DOWNLOAD NU!

Wij kijken er alvast naar uit om
jou beter te leren kennen!

https://shop.nutrifoodz.nl/blogs/recipe
https://shop.nutrifoodz.nl/
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Wil je ons graag bereiken?

www.nutrifoodz.nl
info@nutrifoodz.email

https://shop.nutrifoodz.nl/



