
Tussendoortjes zijn altijd erg suiker- en 

calorierijk. Niet zo slim om naast je 

uitgebreide menu’s te eten dus! Mocht je 

toch wat neer willen zetten op tafel als 

snack denk dan ook eens aan: 

Tomaat mozzarella spiesjes, 

Courgetterolletjes met feta, Hartige 

sojanootjes van SanaHealthProducts 

Tortilla chips van SanaHealthProducts met 

zelf gemaakte guacamole  

Een lekker glaasje hoeft met kerst niet te 

ontbreken. Deze dranken zijn het meest 

verantwoord: 

Prosecco, cava, witte droge wijn, rode wijn, 

maar het allerbeste is natuurlijk spa rood 

met een limoentje.  

 

 

 

 

  

December, de moeilijkste tijd van het jaar om aan de lijn te denken. 

In deze speciale glossy vind je tips voor de hele dag, een heerlijk drie gangen menu voor kerst en hapjes met oud 

& nieuw die er voor zorgen dat je deze feestdagen geen grammetje in gewicht toeneemt.  
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De lunch wordt vaak overgeslagen met 

kerst. Voor een vol en verzadigend 

gevoel kan je beter wel van een 

(gezonde) lunch genieten. 

Trek bijvoorbeeld een heldere bouillon, 

maar een salade met kerst is ook  een 

uitstekende lunch. Decoreer de salade 

met de hartige croutons* voor een 

extra smaak sensatie! 

LunchLunchLunchLunch    

 

Weg bij die verwarming en hup naar 

buiten! Lekker naar het strand, bos of 

gewoon een blokje om! Zorg deze 

feestdagen voor voldoende beweging 

dan komt je spijsvertering goed op 

gang! Wil je je lijf een extra handje 

helpen, denk dan ook een aan het 

supplement: Vetverbrander* dit 

supplement stimuleert de stofwisseling 

en bevordert de vetverbranding.  

 

Tussendoortjes & drankjesTussendoortjes & drankjesTussendoortjes & drankjesTussendoortjes & drankjes    
 

 

BewegenBewegenBewegenBewegen    
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HoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerecht    

Kabeljauw met basilicumolie en vergeten groenten uit de oven 

Ingrediënten: 2 moten kabeljauw, ¼ pompoen, geschild en in kleine blokjes, 2 gekookte rode bieten, geschild en in kleine blokjes,  

1 pastinaak, geschild en in smalle reepjes, 1 bos verse basilicum, olijfolie, 10 gram roomboter, versgemalen peper, zeezout 

Bereiding: Verwarm de oven voor op 180 graden. Leg de pompoen, biet , pastinaak en plakjes knoflook op bakpapier op de bakplaat, 

sprenkel er wat olijfolie overheen en breng op smaak met veel versgemalen peper en zeezout.  

Zet de groenten voor min. 30 minuten in de oven. Hussel halverwege even door elkaar. Haal de groenten uit de oven en verdeel er naar 

smaak wat verse basilicum, in reepjes, doorheen. Maak ondertussen de basilicumolie.  

Doe alle resterende basilicum in het bakje van de staafmixer. Giet hier flink wat olijfolie bij en breng op smaak met peper en zeezout. 

Maal tot een gladde saus. Als het nog iets te dik is kun je wat extra olijfolie toevoegen.  

Dep de kabeljauw droog met keukenpapier en kruid de moten met peper en zeezout. Verhit de roomboter in een koekenpan en bak 

hierin de moten in ongeveer 7 min. gaar. Probeer de kabeljauw max. 1 keer te keren, te vaak omkeren zorgt ervoor dat de vis uit elkaar 

valt. Leg op ieder bord een moot kabeljauw. Verdeel hier de pompoen en biet omheen.  

Giet als laatste de basilicumolie over en om de kabeljauw.  

Tip! Je kunt tijdens de feestdagen ook vaak een kant en klaar pakket kopen met groenten er in. Bijvoorbeeld een vergeten groenten pakket 

of een groentefrietjes pakket. 

DessertDessertDessertDessert    

Crumble met rood fruit en vanille hangop 

Ingrediënten: 1 zakje muesli met rode vruchtensmaak*, 3 handen vol rood fruit, eventueel uit de diepvries 

4 eetlepels hangop naturel, 1 eetlepel poeder pudding/shake met vanillesmaak*  

Bereiding: Warm het rode fruit op in een steelpannetje. Meng de hangop met het poeder van de pudding/shake met vanillesmaak. 

Verdeel het rode fruit over twee mooie schaaltjes. Verdeel hier de muesli overheen en leg bovenop 2 eetlepels vanille hangop. 

 

VoorgerechtVoorgerechtVoorgerechtVoorgerecht    

Oosterse carpaccio 

Ingrediënten:200 gram carpaccio,2 stengels bosui, in ringen, mespuntje verse gember, 2 eetlepels sojasaus (kikoman), ½ komkommer, in 

hele smalle reepjes gesneden.  

Bereiding: Meng de gember en bosui door de sojasaus. Laat dit even kort staan. Verdeel de carpaccio over twee borden. Leg hier bovenop 

de komkommer reepjes en giet de dressing er overheen. 

 

Feestmenu 

Eet smakelijk! 



 

Tomaat mozzarella spiesjes 
: saté prikkertjes, kleine snoeptomaatjes, in geel en rood en net zo veel kleine mozzarella bolletjes, blaadjes basilicum, olijfolie, Ingrediënten

peper en zout. spies  op elk prikkertje een tomaatje, bolletje mozzarella en een blaadje basilicum, besprenkel met olijfolie.  Bereiding: 

 

Courgetterolletjes met feta 

1 grote courgette, in dunne plakken gesneden, 100 gram feta of witte kaas, verkruimeld, 1 eetlepel gehakte verse munt, rasp Ingrediënten: 

van een halve citroen, versgemalen zwarte peper, olijfolie. 

 : Verwarm de oven voor op 180 graden, leg de plakken courgette op een bakblik met bakpapier en bestrijk ze met olijfolie, bestrooi Bereiden

met verse zwarte peper en zeezout en laat ze ca. 10 minuten bakken tot ze zacht zijn. Laat de courgette afkoelen. Meng intussen de kaas 

met de munt, citroenrasp en twee eetlepels olijfolie. Breng op smaak met zwarte peper en zout, Verdeel telkens een beetje van het 

kaasmengsel over de hele lengte van een plak courgette en rol deze op zet de rolletjes vast met een prikker of tandenstoker. 

 

Hartige sojanootjesHartige sojanootjesHartige sojanootjesHartige sojanootjes****        

Lekkere hartige sojanootjes*, koolhydraatarm en super makkelijk! 

 

    TortillaTortillaTortillaTortilla chipschipschipschips****    met zelf gemaaktemet zelf gemaaktemet zelf gemaaktemet zelf gemaakte    gggguacamoleuacamoleuacamoleuacamole    

Ingrediënten:2 zakjes Tortilla chips* 1 sjalotje zeer klein gesneden, 2 teentjes knoflook zeer klein gesneden, 1/2 rode peper zeer klein 

gesneden, 1 tomaat ontveld, vocht verwijderd en klein gesneden, 3 avocado’s eetrijp in blokjes 

1/2 citroen, (Keltisch) zeezout, zwarte peper uit de molen 

Bereiden: Doe alle ingrediënten in een kom en roer door elkaar. Knijp een beetje citroensap erover  

(tegen verkleuring van de avocado’s).Maak op smaak met zout en peper. Tip :Lekker met crème fraiche erdoor. Tip: Voor smeuïge guacamole 

pureer het mengsel met een staafmixer. 
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Happy Hapjes 

*Eiwitrijk en koolhydraatarm product van SanaSlank, Medislank, SanaSlankSport of Vitaslank. 

Volg het eiwitdieet onder begeleiding bij dieetcoaches of diëtisten. 

Dit is een uitgave van: 
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 SanaHealthProducts
Concepts - High Protein Low Carb - Vitamins 

Team SanaHealthProducts wenst je stralend lichte feestdagen en een te gek, inspirerend en veelbelovend 2017! 


