
6 EIWITRIJKE

RECEPTEN
Simpel en smakelĳk



Eetsmakelijk! 

In dit gratis magazine vind je zes recepten die meer dan

25 gram eiwit per maaltijd bevatten. Het is belangrijk

om voldoende eiwitten binnen te krijgen omdat deze

bijdragen aan de groei en instandhouding van de

spiermassa. We hebben onze favoriete recepten op een

rij gezet zodat jij eenvoudig en smakelijk kunt genieten

van een maaltijd. 

Beste genieter,



R E F E R E N T I E :  A L L E R H A N D E

Hoe je het maakt
Stap 1

Schil de zoete en de gewone aard appelen en

snijd ze in gelijke stukken. Kook ze in water in

ca. 20 min. gaar.

Stap 2

Kook ondertussen de eieren in ca. 6 min.

zacht. Snijd de mozzarella in blokjes van ca. 1

cm. Verwarm de melk.

Stap 3

Giet de aardappelen af en stamp ze fijn met

de pureestamper. Roer de warme melk

erdoor en voeg op laag vuur de gesneden

andijvie in delen toe. Roer goed. Breng op

smaak met peper en zout.

Stap 4

Roer de mozzarella door de stamppot en

serveer met de gehalveerde eitjes.

Ingrediënten
250 g zoete aardappel

250 g kruimige aardappel

2 middelgrote eieren

1 bol mozzarella

50 ml magere melk

250 g fijngesneden andijvie

1 pureestamper 

Peper en zout naar smaak

Stamppot
andĳvie met ei

370 kcal
25 minuten bereiden

2 personen



Hoe je het maakt
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Voeg in de laatste 2 min. de spinazie in delen

toe. Zet het vuur uit en schep de tonijn

erdoor.

Snijd de knoflook fijn. Doe de pasta, groente,

gepelde tomaten en knoflook in een

soeppan.

Schenk het kokende water erbij, breng

opnieuw aan de kook en laat 10 min. zonder

de deksel op de pan koken. Roer regelmatig

zodat de pasta niet plakt.

Ris ondertussen de naaldjes en blaadjes van

de takjes kruiden, snijd fijn en schep door de

pasta. Laat de tonijn uitlekken.

R E F E R E N T I E :  A L L E R H A N D E

Ingrediënten
1 teen knoflook

150 g volkoren penne rigate

225 g macaroni-spaghettigroenten

425 ml tomaten in blik

250 ml kokend water

15 g verse Italiaanse kruiden

160 g tonijn in water in blik

200 g verse spinazie

Pasta met
spinazie en tonĳn

430 kcal
15 minuten bereiden

2 personen



EIWITRIJKE

VOEDINGS
MIDDELEN

Eiwitten zijn te vinden in zowel dierlijke als

plantaardige producten. Dierlijke eiwitten zitten in

vlees, vis, gevogelte, zuivel en eieren. Plantaardige

eiwitten vind je vooral in brood, graanproducten,

peulvruchten, noten en paddenstoelen. 

Je kunt dus ruimschoots aan je eiwitten komen met

een vegetarisch of veganistisch dieet. 



Hoe je het maakt
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Kook de aardappelschijfjes en broccoli in

water in ca. 4 minuten beetgaar en laat

uitlekken. Doe de groenten, aardappelen en

knoflook bij de kip en warm alles goed door.

Breng op smaak met peper en zout. 

Snijd de kip in dunne reepjes, pel de knoflook

en snijd fijn. Maak de broccoli schoon en snijd

in roosjes. Bak de knoflook in de olie op zacht

vuur.

Neem de knoflook uit de pan en bak de

kipfilet al omscheppend in de

achtergebleven olie. Was de basilicum en

pureer samen met de knoflook met een

staafmixer. 

Ingrediënten
200 g kipfilet

3 teentjes knoflook

500 g broccoli

2 el (olijf)olie

450 g aardappelschijfjes

Handje basilicumblaadjes

Peper en zout

Aardappel-
schotel broccoli en kip

R E F E R E N T I E :  V O E D I N G S C E N T R U M

445 kcal
30 minuten bereiden

2 personen



Hoe je het maakt
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Verhit ondertussen de olie in een grote

koekenpan of wok. Snijd de knoflook fijn,

voeg de knoflook, spinazie en tomaat toe en

roerbak 2 min. Giet de krieltjes met de

peultjes af. Serveer de krieltjes en peultjes

met de zalm, spinazie en een partje citroen.

Verwarm de oven voor op 180 °C. Kook de

ongeschilde krieltjes in een ruime pan water

met zout in 15 min. gaar. Kook de laatste 5

min. de peultjes mee. 

Leg de zalm in de ovenschaal, besprenkel

met 2 el citroensap, bestrooi met peper en

eventueel zout. Bak in het midden van de

oven in ca. 16 min. rosé. Snijd de tomaat in

blokjes.

Ingrediënten
250 g krieltjes

100 g verse peultjes

1/2 citroen

200 g (verse) zalmfilet

1 tomaat

1 el (olijf)olie

1/2 knoflook

400 g verse spinazie

Zalm met 
krieltjes en peultjes

R E F E R E N T I E :  A L L E R H A N D E

475 kcal
30 minuten bereiden

2 personen



Hoe je het maakt
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Kook de aardappelschijfjes en broccoli in

water in ca. 4 minuten beetgaar en laat

uitlekken. Doe de groenten, aardappelen en

knoflook bij de kip en warm alles goed door.

Breng op smaak met peper en zout. 

Snijd de kip in dunne reepjes, pel de knoflook

en snijd fijn. Maak de broccoli schoon en snijd

in roosjes. Bak de knoflook in de olie op zacht

vuur.

Neem de knoflook uit de pan en bak de

kipfilet al omscheppend in de

achtergebleven olie. Was de basilicum en

pureer samen met de knoflook met een

staafmixer. 

Ingrediënten
200 g kipfilet

3 teentjes knoflook

500 g broccoli

2 el (olijf)olie

450 g aardappelschijfjes

Handje basilicumblaadjes

Peper en zout

Roerbakreepjes
met paddenstoelen

R E F E R E N T I E :  V O E D I N G S C E N T R U M

475 kcal
30 minuten bereiden

2 personen



Hoe je het maakt
Stap 1

Stap 2

Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen

op de verpakking beetgaar. Voeg

ondertussen de tomatenblokjes toe aan het

gehakt en laat de saus 10 min. op laag vuur

koken. Breng op smaak met peper. Giet de

spaghetti af en verdeel over de borden.

Verdeel de saus over de borden en bestrooi

met de kaas.

Snijd de knoflook fijn en snipper de uien. Was

de prei en snijd in dunne ringen. Schil de

winterpeen en snijd in blokjes. Snijd de

bleekselderij in boogjes. Verhit de olie in de

pan en bak de groenten, knoflook en

Italiaanse kruiden 3 min. Voeg het gehakt toe

en verkruimel de bouillontablet erboven. Bak

5 min.

Ingrediënten
1 teen knoflook, 1 ui

1 dunne prei, 150 g winterpeen

2 stengels bleekselderij

1,5 tl gedroogde italiaanse kruiden

150 g mager half-om-half gehakt

1/4 kippenbuillontablet

150 g volkorenspaghetti

400 g tomatenblokjes

40 g geraspte belegen kaas

Gezonde 
spaghetti bolognese

R E F E R E N T I E :  A L L E R H A N D E

650 kcal
20 minuten bereiden

2 personen



MEER OF

MINDER

EIWITTEN

Hoeveel eiwitten heb je nodig per dag?

 
Gemiddeld hebben volwassen mensen per kilogram

lichaamsgewicht 0,8 gram eiwit per dag nodig. Dat

komt neer op ongeveer 52 gram eiwit voor iemand

van 65 kilo. Vegetariërs en vooral veganisten hebben

meer eiwit nodig om alle essentiële aminozuren

binnen te krijgen. Dat komt doordat plantaardige

eiwitten minder essentiële aminozuren bevatten dan

dierlijke eiwitten. Eet je veganistisch? Dan heb je tot

25% meer eiwit nodig. 

 



Hoe je het maakt
Stap 1

Stap 2

Verhit olie in een koekenpan en bak de rest van

de knolselderij 15 min. op middelhoog vuur

goudbruin en gaar. Neem de soeppan van het

vuur, verwijder het laurierblad en pureer de soep

glad met de staafmixer. Breng op smaak met

peper en eventueel zout. Schep de soep in de

kommen en verdeel de knolselderij erover. 

Halveer de ui. Verhit de koekenpan zonder olie

en bak de ui op de snijkant 8 min. op middelhoog

vuur. Breng in een soeppan het water, het

laurierblaadje en de spliterwten aan de kook.

Laat met de deksel op de pan 20 min. zachtjes

koken. Roer regelmatig. Voeg na 8 min. de ui toe.

Snijd de knolselderij in blokjes van 1 cm, de prei

in dunne halve ringen en de muntblaadjes fijn.

Verwijder de ui uit de soeppan. Voeg de

knolselderij, prei, munt en tuinerwten toe. Laat

nog 20 min. koken tot de groenten gaar zijn. 

Stap 3

Ingrediënten
1 ui

1 liter water

1 gedroogd laurierblaadje

175 g spliterwten

1/2 knolselderij

1 prei

2 g verse munt

100 g tuinerwten

Erwtensoep 
met prei en munt

R E F E R E N T I E :  A L L E R H A N D E

490 kcal
50 minuten bereiden

2 personen



www.plat form55.nl

Eetsmakelijk! 

Wil je meer weten over eiwitrijke voeding of andere

onderwerpen rondom gezondheid? 

 

Op Platform 55 vind je de antwoorden op jouw

vragen, delen we verhalen van anderen en helpen we

jou om in actie te komen. Of het nou gaat over je

gezondheid, financiën, (vrijwilligers)werk of vrije tijd. 

 

Wij zijn er voor jou.

 


