
Ingrediënten:

- 1 20-1 5 0 g bi efstuk

- 5 0 g verse spinazie

- 5 cherrytomaatjes, gehalveerd

- 5 radi jsjes, in plakjes

- ½ sjalot, fi jngehakt

- ½ teentje knoflook, fi jngehakt

- ¼ rode peper, zaadjes verwi jderd en fi jngehakt

- 1 el Kikkoman sojasaus

- ½ el roomboter

- ½ el oli jfoli e

- ½ el azi jn

- Peper

- Zout

Maak een marinade van de sjalot, knoflook, rode peper en de sojasaus. Verhit de boter in een
koekenpan. Schroei de biefstuk op hoog vuur aan alle kanten snel dicht. Leg het vlees circa 10
minuten in de marinade.
Maak ondertussen een salade van de spinazie, tomaatjes, radijsjes, azijn en de olie. Snijd het vlees
schuin op de draad in mooie dunne plakjes en verdeel over de salade. Maak af met een beetje
peper en zout.

www.elegancechangeforlife.com Tel 06 8114 3812

Recepten fase 1a (deel5)

1 PERSOON
Voorbereiding: 10 minuten

Bereiding: 20 minuten

Bereidingswijze:

Tip: vervan
g de radi js

jes door

50-1 00 g b
leekselder

i j .

Bi efstuk sash imi

Kcal

273

Eiwitten

31,7 g

Koolhydraten

7,3 g

Vetten

12,9 g



Ingrediënten:

- 4 ei eren

- 1 5 0 g garnalen

- 1 5 0 g kipfi let in stukjes

- 400 g taugé

- 250 g champignons, in stukjes

- 1 lente-ui , in ringetjes gesneden

- 1 rode peper, zaadjes verwi jderd en heel fi jn gesneden

- 5 tl kokosoli e

- 1 tl kurkuma

- Verse peterseli e, gehakt

- Peper

- Zout

Kluts de eieren, voeg de kurkuma toe en roer nog eens goed door. Verhit voor elke omelet een
theelepel kokosolie in een grote koekenpan en bak 4 keer een flinterdunne omelet. Zet deze even
apart. Verhit nogmaals een theelepel kokosolie in dezelfde pan en bak de rode peper circa 1
minuut aan. Bak daarna de stukjes kipfilet met een beetje peper en zout goudbruin en gaar. Voeg
de taugé, champignons en de garnalen toe en bak nog circa 2‐3 minuten tot de garnalen net
gaar zijn. Breng op smaak met een beetje zout en peper. Vul iedere omelet met de kip, garnalen,
champignons en taugé en klap dubbel. Bestrooi met de lente‐ui en garneer met peterselie.

www.elegancechangeforlife.com Tel 06 8114 3812

Recepten fase 1a (deel5)

4 PERSOON
Voorbereiding: 5 minuten

Bereiding: 15 minuten

Bereidingswijze:

Banh Xeo vanei met pittige garnalen, kip en taugésalade

Kcal

236

Eiwitten

26,3 g

Koolhydraten

3,8 g

Vetten

12,5 g



Ingrediënten:

- 1 zakje PowerSlim aardappelpuree

- 3 -4 plakjes rauwe ham, in stukjes

- 1 00 g boerenkool

- 1 el roomboter, gesmolten

- Nootmuskaat

- Zout

- Peper

Doe de boerenkool met ruim water en een snufje zout in een pan. Breng aan de kook en laat circa
15‐20 minuten koken. Doe 100 ml koud water in de shaker en meng met de inhoud van het zakje
aardappelpuree. Warm dit op in een pannetje of circa 15‐20 seconden in de magnetron (800 W).
Bak in een droge koekenpan, op matig vuur, de stukjes ham krokant uit. Giet de boerenkool af
door een vergiet en druk, met de bolle kant van een lepel, even goed aan zodat er weinig vocht
achterblijft. Schep de boerenkool en de uitgebakken ham door de aardappelpuree.
Roer vervolgens de gesmolten roomboter door de stamppot om deze lekker smeuïg te maken en
breng op smaak met zout, peper en nootmuskaat.

www.elegancechangeforlife.com Tel 06 8114 3812

Recepten fase 1a (deel5)

1 PERSOON
Voorbereiding: 2 minuten

Bereiding: 20 minuten

Bereidingswijze:

Tip: servee
r met 5 zu

re augurk
jes.

Boerenkoolstamp met uitgebakken rauwe ham

Kcal

332

Eiwitten

35,2 g

Koolhydraten

9,7 g

Vetten

16,0 g



Ingrediënten:

- 1 zakje PowerSlim pannenkoek

- 1 zakje PowerSlim dessert hazelnoot praliné

- 1 el cacaopoeder

- 1 el roomboter

Doe 90 ml water in de shaker en voeg de mix voor de pannenkoek en het cacaopoeder toe.
Goed schudden. Verhit de roomboter in een grote koekenpan en bak een grote pannenkoek van
het beslag. Spoel de shaker om en vul met 90 ml water.
Voeg de mix voor het dessert hazelnoot praliné toe en schud goed. Bestrijk het flensje met de
hazelnoot praliné crème, rol op en snijd in 12 gelijke stukken. Leg op ieder bordje drie stukjes en
verdeel met een lepeltje de overgebleven praliné crème over de bordjes.

www.elegancechangeforlife.com Tel 06 8114 3812

Recepten fase 1a (deel5)

4 PERSOON
Voorbereiding: 5 minuten

Bereiding: 5 minuten

Bereidingswijze:

Chocoladeflensjes met praliné crème



Ingrediënten:

- 1 5 0-200 g garnalen

- 1 00 g broccoliroosjes

- 5 cherrytomaatjes, gehalveerd

- Hand gemengde sla

- 1 teentje knoflook, geperst

- 2 tl citroensap

- 1 el oli jfoli e

- 1 el roomboter, gesmolten

- Peper

- Zout

Maak een marinade van de knoflook, citroensap, olijfolie, gesmolten roomboter, peper en zout. Wrijf
de garnalen in met de helft van de marinade en laat 10 minuten staan. Stoom of kook ondertussen
de broccoliroosjes met een beetje zout in circa 4‐5 minuten gaar. Laat afkoelen. Bak de garnalen
in circa 2 minuten gaar in een hete koekenpan. Verdeel de broccoli, sla, tomaatjes en de garnalen
op een bord. Besprenkel met de rest van de marinade.

www.elegancechangeforlife.com Tel 06 8114 3812

Recepten fase 1a (deel5)

1 PERSOON
Voorbereiding: 15 minuten

Bereiding: 10 minuten

Bereidingswijze:

Tip: vanaf
fase 2B lek

ker met ee
n

beetje gera
spte Parme

zaanse ka
as.

Garnalensalade met broccoli

Kcal

354

Eiwitten

33,9 g

Koolhydraten

5,7 g

Vetten

20,7 g



Ingrediënten:

- 2 pakjes PowerSlim noodles

- 4 x 1 20-1 5 0 g zeetongfi let

- 800 g broccoliroosjes

- ½ glas witte wi jn

- 2 el oli jfoli e

- ¾ bakje Ph iladelph ia light

- Handje peterseli e, gehakt

- Kurkuma

- Takje kervel

- Zout en peper

Kook de noodles circa 10 minuten in een ruime hoeveelheid water en een beetje zout. Bak de
zeetongfilets in de olie tot deze goudbruin zijn, draai dan het vuur laag en laat nog circa 2‐3
minuten langzaam garen. Breng op smaak met zout en peper en een beetje kurkuma. Kook de
witte wijn tot de helft in en voeg hier de Philadelphia light aan toe. Giet de noodles af en voeg toe
aan de witte wijnsaus. Voeg de peterselie toe en meng goed door elkaar. Breng op smaak met
peper en zout. Kook de broccoliroosjes circa 4 minuten in een pan met water en zout, spoel ze
daarna af onder de koude kraan. Dresseer de noodles in het midden van het bord, daarboven op
de zeetongfilet en daarnaast de broccoli. Garneer met een takje kervel.

www.elegancechangeforlife.com Tel 06 8114 3812

Recepten fase 1a (deel5)

1 PERSOON
Voorbereiding: geen

Bereiding: 15 minuten

Bereidingswijze:

Gebakken zeetongfi let met broccoli en witte wi jnsaus



Ingrediënten:

- 1 zakje PowerSlim sojari jst

- 1 el PowerSlim knoflook-kruiden dressing

- 1 2 tl verse geitenkaas

- 2 kleine courgettes

- ½ groene paprika in stukjes

- 1 0 champignons in kwarten

- ½ ui in ringen gesneden

- 3 el tomatenpuree

- 1 teen knoflook, gehakt

- 1 citroen

- 3 takjes ti jm, geri st

- 1 klein plantje basi licum

- 1 el oli jfoli e

- ½ tl cayennepeper

- 1 el paprikapoeder

- ½ el zout

- 4 handjes rucola

- Tuinkruidenbouillon

Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd de courgettes over de lengte doormidden en schraap met
een lepel de zaadlijst eruit. Wrijf de binnenkant van de courgettehelften in met olijfolie, rasp er een
beetje citroenschil overheen en besprenkel met wat zout. Neem een ovenschaal en gaar de
courgette circa 10 minuten in de oven op 180 °C. Kook ondertussen de rijst circa 20 minuten in
tuinkruidenbouillon. Roerbak voor de ratatouille de paprika, ui, champignons, knoflook en de tijm in
een hete pan met een scheut olijfolie. Haal de blaadjes van de basilicum af, snijd de stelen van de
basilicum fijn en doe deze erbij in de pan. Laat het geheel even 10 minuten garen op middelmatig
vuur. Als het gaar is, het vocht uit de pan laten verdampen door het vuur hoog te zetten.
Vervolgens het paprikapoeder, de cayennepeper en het zout toevoegen. Laat dit 30 seconden
meebakken zodat alle smaken vrij kunnen komen. Voeg dan de tomatenpuree toe en bak dit ook
nog even 30 seconden op hoog vuur door. Als laatste de blaadjes basilicum toevoegen. Proef de
ratatouille nog even en breng indien nodig op smaak met zout en eventueel nog wat
cayennepeper.

Giet de rijst af en meng met de ratatouille. (Je kunt er ook voor kiezen om de rijst los bij het gerecht
te serveren). Neem de gegaarde courgettehelften en vul deze met de ratatouille. Verdeel de stukjes
geitenkaas er overheen en bak nog circa 10 minuten af in de oven tot de kaas warm en
gegratineerd is. Maak de rucola aan met de PowerSlim knoflook‐kruiden dressing en maak het
gerecht af met een handje rucola.
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Recepten fase 1a (deel5)

4 PERSOON
Voorbereiding: 10 minuten

Bereiding: 25 minuten

Bereidingswijze:

Tip: dit ger
echt i s ide

aal om ‘s middags

voor te be
reiden. Da

n hoef je ‘s a
vonds

alleen nog maar
de gevulde

courgette
s

af te bakk
en in de oven.

Gegratineerde courgette gevuld met ri jst en ratatouille



Ingrediënten:

- 2 zakjes PowerSlim aardappelpuree

- 4 x 1 20-1 5 0 g hertenkalfbi efstuk

- 3 00 g spruiten, gehalveerd

- 250 g paddenstoelen, in kwarten

(bi jvoorbeeld cantharellen of

kastanjechampignons)

- 4 groene asperges, gesch ild en

in drieën gesneden

- 1 sjalot, fi jn gesneden

- ½ teen knoflook, heel fi jn gesneden

- 1 el oli jfoli e

- 1 el roomboter

- ½ glas rode wi jn

- ½ bakje Ph iladelph ia light

- Peper en zout

Verwarm de oven voor op 180 °C. Kruid de hertenkalfbiefstukken met peper en zout en bak ze in
de roomboter aan beide zijden aan tot ze bruin zijn. Haal ze uit de pan en leg ze 3 minuten in de
voorvewarmde oven. Haal de biefstukken uit de oven en leg ze op een bord met aluminiumfolie
erover. Neem een andere ovenschaal en maak hierin de asperges en spruiten aan met een halve
eetlepel olijfolie en zout. Zet de schaal in een voorverwarmde oven van 180 °C. Voel na circa 10
minuten even of de groentes gaar zijn. Zo niet, dan nog 5 minuten langer in de oven laten staan.

Neem een kookpan en stoof de paddenstoelstukjes, sjalot en knoflook gaar in een halve eetlepel
olijfolie. Zet vervolgens het vuur hoog en voeg de rode wijn toe, laat dit helemaal inkoken. Haal de
pan van het vuur en roer de Philadelphia light erdoor. Meng ondertussen de zakjes
aardappelpuree met 180 ml water en warm de puree op in een pannetje. Let op, niet laten koken.
Verdeel de groentes over de borden. Snijd mooie plakken van de hertenkalfbiefstuk en leg het
vlees op de groentes. Schep de paddenstoelensaus rondom het vlees en de groentes en dresseer
de aardappelpuree in een mooie streep over de borden met behulp van een lepel.

www.elegancechangeforlife.com Tel 06 8114 3812

Recepten fase 1a (deel5)

4 PERSOON
Voorbereiding: 10 minuten

Bereiding: 25 minuten

Bereidingswijze:

Tip: de gro
entes kun

je ‘s midda
gs al

voorberei
den. Voor

je het gere
cht gaat

serveren in de ovensch
aal doen en nog

even warm maken in de oven.

Hertenkalfbi efstuk met groene groentes,aardappelpuree en
romige paddenstoelensaus



Ingrediënten:

- 1 PowerSlim wrap

- 40-5 0 g kipfi let, in stukjes

- 25 g verse rode kool

- ½ komkommer, in sch i jfjes

- ¼ avocado, in stukjes

- 1 flinke el magere kwark

- ½ teentje knoflook, geperst

- ½ el oli jfoli e

- 1 tl limoensap

- Platte peterseli e, grof gehakt

- Paprikapoeder

- Peper

- Zout

Verwarm de olijfolie in een pan en bak de stukjes kipfilet met wat peper, zout en paprikapoeder in
5‐10 minuten goudbruin en gaar. Laat even afkoelen. Meng de magere kwark met het limoensap,
knoflook en wat peper en zout. Bestrijk de wrap met de yoghurt‐knoflooksaus en beleg met de kip,
avocado, rode kool en maak af met wat peterselie. Serveer met de schijfjes komkommer.

www.elegancechangeforlife.com Tel 06 8114 3812

Recepten fase 1a (deel5)

1 PERSOON
Voorbereiding: 5 minuten

Bereiding: 10 minuten

Bereidingswijze:

Kipwrap met verse rode kool en avocado

Kcal

390

Eiwitten

28,9 g

Koolhydraten

8,7 g

Vetten

24,4 g



Ingrediënten:

- 1 zakje PowerSlim penne

- 40-5 0 g toni jn (uit blik) op water

- 1 00 g cherry- of kleine trostomaatjes, gehalveerd

- 4 zwarte oli jven

- ½ teentje knoflook

- 1 el oli jfoli e

- ½ bouillonblokje

- Handje basi licumblaadjes

- Oregano

- Peper

- Zout

Kook de penne, samen met het halve bouillonblokje, circa 15‐20 minuten in een ruime
hoeveelheid water. Maak ondertussen een kruidenolie van de olijfolie, peper, zout, knoflook en de
basilicum door deze even kort in de keukenmachine te laten draaien. Houd een paar blaadjes
basilicum apart voor de garnering. Giet de penne af en meng met de kruidenolie, tomaatjes, tonijn
en de olijven. Breng eventueel nog op smaak met wat peper. Garneer met wat gekneusde blaadjes
basilicum.

www.elegancechangeforlife.com Tel 06 8114 3812

Recepten fase 1a (deel5)

1 PERSOON
Voorbereiding: 5 minuten

Bereiding: 20 minuten

Bereidingswijze:

Pastasalade toni jn met tomaatjes en zwarte oli jven

Kcal

302

Eiwitten

29,6 g

Koolhydraten

9,8 g

Vetten

15,2 g



Ingrediënten:

- 1 zakje PowerSlim bruschetta

- 4 el PowerSlim knoflook-kruiden dressing

- 3 20 g mager rundvlees

(vraag bi j de slager of hi j de tartaar voor je kan sni jden)

- 8 zure augurkjes (de kleinste maat), gehalveerd

- 8 zi lveruitjes, gehalveerd

- 2 verse eidooiers

- ½ el mosterd

- 6 dopjes witte wi jnazi jn

- 250 ml oli jfoli e

- Takje kervel

- Zout en peper

Extra:

Diepvri eszakje

Meng de tartaar met de knoflook‐kruiden dressing. Klop met een garde de eidooiers, mosterd, azijn
en het zout goed door elkaar in een kom. Voeg vervolgens druppelsgewijs de olie toe terwijl je blijft
kloppen. Als de mayonaise de olie heeft opgenomen voeg je weer wat meer olie toe
(telkens 50 ml). Knip een klein puntje van het diepvrieszakje en schep de tartaar erin en verdeel
het over de borden.
Maak de tartaar op door per persoon 2 bruschetta, 2 zure augurkjes en 2 zilveruitjes over het
gerecht te verdelen. Dresseer de zelfgemaakte mayonaise (1 eetlepel per persoon) met een
eetlepel op het bord en garneer met een takje kervel.

www.elegancechangeforlife.com Tel 06 8114 3812

Recepten fase 1a (deel5)

4 PERSOON
Voorbereiding: 5 minuten

Bereiding: 5 minuten

Bereidingswijze:

Tip: de may
onaise di e

je overhou
dt

kun je afgeslot
en in de koelkas

t

ongeveer 3
dagen bewaren.

Steak tartaar met zelfgemaakte mayonaise en bruschetta



Ingrediënten:

- 2 zakjes PowerSlim Thaise currysoep

- 8 gamba’s, schoongemaakt

- 2 stengels paksoi , fi jngesneden

- ½ sjalot, gesnipperd

- ½ Spaanse peper, zonder zaadjes fi jn gesneden

- ½ teentje knoflook, geperst

- 2 el bi eslook, fi jn gesneden

- 1 el oli jfoli e

- 1 stengel sereh (citroengras), gekneusd

- Zout

Meng 450 ml water met de inhoud van 2 zakjes Thaise currysoep. Warm de soep op in een pan
en laat de gekneusde stengel sereh meetrekken. Let op, de soep mag niet koken! Snijd de
gamba’s over de rug in tweeën en bak ze daarna in een bakpan met de olijfolie, Spaanse peper,
knoflook en de sjalot gaar en breng op smaak met een beetje zout. Verdeel de rauwe paksoi over
4 soepkommen en giet hier de soep op. Serveer de soep met de gamba’s samen met het
mengsel van sjalot, peper en knoflook. Garneer met een beetje bieslook.

www.elegancechangeforlife.com Tel 06 8114 3812

Recepten fase 1a (deel5)

4 PERSOON
Voorbereiding: 5 minuten

Bereiding: 10 minuten

Bereidingswijze:

Tip: vervan
g de gamba

’s door

omeletree
pjes voor een

vegetari sc
he varian

t.

Thaise currysoep met gamba’s en paksoi



Ingrediënten:

- 1 pakje PowerSlim crackers

- 1 stengel bleekselderi j , in stukjes

- ¼ komkommer, in stukjes

- 5 cherrytomaatjes, in stukjes

- 2 ansjovi sjes, in stukjes

- 1 el oli jfoli e

- Tuinkers

- Peper

- Zout

Pureer de groentes, samen met de ansjovis, met de staafmixer in een grote kom. Doe de
gepureerde groentes in een vergiet en druk, met de bolle kant van een lepel, al het vocht eruit.
Voeg de olijfolie toe en breng op smaak met peper en zout. Beleg de crackers met de
groentespread en garneer met tuinkers.

www.elegancechangeforlife.com Tel 06 8114 3812

Recepten fase 1a (deel5)

1 PERSOON
Voorbereiding: 5 minuten

Bereiding: 5 minuten

Bereidingswijze:

Ambachteli jke crackers met fri sse groentespread

Kcal

275

Eiwitten

13,6 g

Koolhydraten

9,4 g

Vetten

18,6 g



Ingrediënten:

- 2 x 1 5 0-200 g zalmmoot of -fi let

- 5 kleine trostomaten

- 1 00 g broccoli , in kleine roosjes

- 1 00 g spruitjes, de grote gehalveerd

- 1 el oli jfoli e

- 1 sch i jfje citroen, gehalveerd

- Peper

- Zout

Verwarm de oven voor op 200 °C. Blancheer de spruiten en de broccoli circa 5 minuten in
kokend water. Spoel de groentes direct daarna af onder koud water. Verdeel de spruiten, broccoli
en de tomaatjes in een ovenschaal. Besprenkel met de olijfolie en schep de groentes een keer om.
Leg de zalm, samen met het citroenschijfje, tussen de groentes en breng alles op smaak met
peper en zout. Zet de ovenschotel vervolgens 15‐20 minuten in de oven.

www.elegancechangeforlife.com Tel 06 8114 3812

Recepten fase 1a (deel5)

2 PERSOON
Voorbereiding: 5 minuten

Bereiding: 20 minuten

Bereidingswijze:

Verse zalm met spruitjes, broccoli en tomaat uit de oven

Kcal

367

Eiwitten

33,2 g

Koolhydraten

5,5 g

Vetten

22,6 g




