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Hi, 

Dank je wel dat je dit E-book Stressvrije Voeding: 10 recepten voor meer 

energie hebt gedownload. De voeding die je dagelijks eet, kan je draagkracht 

én energiebalans versterken of verstoren. Voeding als ondersteunend element 

van herstel bij stress en burn-out is iets waar mijns inziens te weinig aandacht 

voor is. Bij chronische stress en/of stressklachten is het belangrijk dat 

voldoende aandacht besteed wordt aan deze voedingsrichtlijnen. Doe je dit 

niet, dan wordt herstel en je energiepeil eigenlijk tegengewerkt.  
 

👉 Tip: als je meer wilt lezen over gezonde keuzes in voeding bij stress en 

burn-out en wat je écht beter kunt vermijden, lees dit artikel: 

https://www.vooreengezondleven.nl/voeding-bij-stress-en-burn-out/ 

Voeding kan nooit de enige oplossing zijn voor je stressie leven of 

stressklachten, maar is wél een belangrijke component om hier grip op te 

krijgen! Ga daarom vooral écht aan de slag om je voedingspatroon te 

verbeteren en kijk hoe deze recepten je hierbij kunnen helpen. Verandering 

van een stressie leven begint altijd bij JOU.  

Groetjes en liefs, 

 

Ingrid Prent 

Eigenaar/oprichter De Gezonderie  
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Bananenbrood met chocolade bites 
 

 
 

Ingrediënten 

• 2 rijpe bananen (circa 250 gram) 

• 4 dadels (ontpit) 

• 75 gram amandelmeel 

• 75 gram bananenmeel 

• 25 gram kokosrasp 

• 3 eieren 

• 50 gram pure chocolade 85%, in stukjes gesneden 

• 2 theelepels bakpoeder 

• snuf zout 
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Zo maak je het 

• Verwarm de oven voor op 175 graden (hete lucht) 

• Vul een cakeblik met een ingevet bakpapier 

• Met een staafmixer kun je de eieren mengen met de bananen en de dadels 

• Zeef het bananenmeel 

• Voeg dit met het amandelmeel toe aan het ei-/bananenmengsel 

• Schep alles door elkaar 

• Voeg ook het zout, het bakpoeder, de kokosrasp en de chocolade bites toe 

en schep alles goed door 

• Vul nu je cakeblik en plaats voor 45 minuten in de oven 

• Je kunt dit goddelijke bananenbrood een paar dagen bewaren. Je kunt het 

ook (gesneden) goed invriezen. 
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Vegetarische macaronischotel 

 

Ingrediënten 

• 150 gram volkoren macaroni 

• 3 eetlepels kokosolie, ontgeurd 

• 750 gram biologische, rijpe tomaten 

• 4 teentjes knoflook 

• 1 grote ui 

• 150 gram biologische wortelen 

• 150 gram biologische champignons 

• 150 gram biologische doperwten 

• 100 gram cherrytomaten 

• handje pijnboompitten 

• 25 gram Parmezaanse kaas, geraspt 

• zwarte peper, Italiaanse gedroogde kruiden, zeezout 

• verse basilicum 
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Zo maak je het 

• We gaan eerste de tomatensaus maken: 

• Fruit 2 teentjes knoflook met de helft van de ui zachtjes in een eetlepel 

kokosolie. 

• Voeg 50 gram wortel toe, in schijfjes gesneden. Dit is om de smaak wat te 

zoeten van de tomaten (in blik gebeurt dit vaak met suiker, wist je dat?). 

• Was de tomaten en snijd deze in stukken. Voeg ze toe in de pan met het 

zeezout, peper en de Italiaanse kruiden. Schep alles even goed om. 

• Leg het deksel schuin op de pan en draai het vuur zacht. Laat voor circa 15-

30 minuten pruttelen. Hoe langer het pruttelt, hoe voller de smaak. Voeg 

eventueel een klein scheutje water toe. 

• Kook nu de macaroni volgens de aanwijzingen op de verpakking. 

• Is je saus al klaar? Voeg op dit moment de basilicumblaadjes toe. Pureer de 

saus met een staafmixer of blender. Proef of er eventueel nog kruiden 

nodig zijn. 

• Verwarm de oven voor op 170 graden (hete lucht). 

• Fruit ondertussen de andere helft van de ui met de knoflookteentjes. 

• Voeg de resterende 100 gram wortel (in schijfjes) en de cherrytomaatjes 

toe. 

• Bak vervolgens de champignons mee voor een minuut of 5. 

• Voeg als laatste de doperwten toe (ik gebruikte diepvries biologische 

doperwten). 

• Maak op smaak met peper en zeezout. 

• Giet de macaroni af en doe dit in een ovenbestendige schaal. 

• Voeg het groentemengsel toe, de pijnboompitjes en de tomatensaus. 

Schep alles goed door elkaar. 

• Doe de Parmezaanse kaas erover. 

• Zet in de oven voor ongeveer 20 minuten. 
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Homemade groenteburger 

 
 

 
Ingrediënten 

• 300 gram rode kidneybonen gedroogd 

• 1 ui, fijn gesneden 

• 3 teentjes knoflook 

• 2 wortelen, geraspt 

• handvol verse koriander, alleen de blaadjes 

• halve cup havervlokken 

• 1 eetlepel sojasaus 

• zwarte peper en zeezout 

• 1 theelepel kerriepoeder 

• 2-3 eetlepels kokosolie (ontgeurd) 

• 4 spelt volkorenbroodjes. 
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Zo maak je het 

• Kies biologisch waar mogelijk 

• Gedroogde bonen worden circa 8 uur geweekt in water 

• Kook de kidneybonen volgens de aanwijzingen op de verpakking, 

doorgaans 45-60 minuten 

• Verhit een eetlepel kokosolie in een pan en fruit de ui met de knoflook 

glazig 

• Voeg de geraspte wortelen en de koriander toe 

• Laat dit op een zacht vuurtje circa 10 minuten garen 

• Stamp de kidneybonen met de sojasaus en de havervlokken tot een 

mengsel 

• Voeg het uien-wortelmengsel erdoor en meng alles met de peper en 

zeezout goed door elkaar. Laat even afkoelen 

• Verdeel het mengsel in 4 gelijke delen 

• Kneed er eerst een bal van (zoals een gehaktbal). Leg het op een platte 

ondergrond en druk het uit tot de vorm van een hamburger 

• Laat de groenteburgers 30 minuten opstijven in de vriezer 

• Verhit de pan met de kokosolie en bak de groenteburgers op een matig 

vuur voor circa 5 minuten per kant 

• Je kunt de groenteburgers het beste maar één keer in de pan omdraaien. 

Behandel ze met liefde! 

• Serveer met wat sla en tomaat op een spelt volkorenbroodje 
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Notenbrood van Jamie & Ingrid 

 

 

Ingrediënten 

• 50 gram kokosmeel (of havermoutmeel) 

• 100 gram noten (ik gebruikte amandelen, hazelnoten en walnoten) 

• 50 gram rozijnen 

• 100 gram zaden en/of pitten (ik gebruikte lijnzaad, pompoenpitten en 

hennepzaad) 

• 4 biologische eieren 

• 150 gram geraspte groenten (ik gebruikte gele en groene courgette) 

• 30 gram maple syrup 

• snuf Keltisch zeezout 
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Zo maak je het 

• Verwarm de oven op 200 graden Celcius 

• Vet een bakpapiertje in en bekleed een brood- of cakevorm 

• Meng alle ingrediënten 

• Bak het brood in circa 30 minuten 

• Je kunt het bewaren in de koelkast of (na het afkoelen) in plakken snijden 

en invriezen 
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Chocolade vanille bessen trifle 

 

Ingrediënten 

Voor de chocoladecrème 

• 1 rijpe avocado 

• 1 rijpe banaan 

• 1 eetlepel rauw cacaopoeder 

• 2 eetlepels ahorn siroop 
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Voor de vanille pudding 

• 125 gram (1 cup) cashewnoten, vooraf een nachtje geweekt in water 

• 1/4 cup ahorn siroop 

• 1/2 cup water 

• 1 theelepel vanille aroma 

• 2 eetlepels kokosroom (wel goede kopen (zonder E-nummers) anders bederf 

je de smaak) 

En verder 

• 100 gram blauwe bessen 

• nog een klein beetje kokosroom als topping 

• 10 gram pure chocolade, afgeschaafd (kies voor cacaonibs voor de vegan 

versie) 

• (kleine) blender 

Zo maak je het 

• Eerst maken we de vanille pudding. Doe de cashewnoten in de blender met 

de overige ingrediënten. Blenden tot je een romige substantie hebt. Dit 

hoeft niet zo lang. Zet deze apart in een kommetje en maak je blender 

schoon. 

• Doe nu de ingrediënten voor de chocoladecrème in de blender en blenden 

maar. 

• Vul de potjes (of glazen) laagje voor laagje. Als eerste de chocoladecrème. 

Daarna de vanille pudding. Leg op de pudding een laagje bessen. Hierna 

weer een laagje chocoladecrème en vanille pudding. Bovenop een laagje 

bessen. Druppel nu nog wat kokosroom als topping en strooi als finishing 

touch wat chocolade snippers of nibs erover. 
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Mac n Cheese bloemkoolmuffins 

 
 

Ingrediënten 

• Kies biologisch waar mogelijk 

• 200 gram volkoren macaroni 

• 400 gram bloemkool (ongekookt) 

• 50 gram geitenkaas 

• 50 gram schapenkaas Pecorino 

• 50 gram roomboter 

• 50 gram volkorenbloem 

• 250 ml melk 

• 2 eieren 

• 1 volle eetlepel verse tijmblaadjes 

• nootmuskaat 

• zwarte peper 

• zeezout 

• muffinblik met papieren vormpjes 
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Zo maak je het 

• Verwarm de oven voor op 200 graden (elektrisch) 

• Kook de bloemkool met een snuf zout in 6-7 minuten gaar 

• Pureer de bloemkool met een staafmixer tot puree 

• Rasp de kaas en meng door elkaar 

• Smelt de boter op een zacht vuur 

• Voeg de volkorenbloem toe als de boter gesmolten is 

• Blijf met een pollepel roeren voor 3 minuten 

• Voeg hierna de melk scheut voor scheut toe en blijf roeren. Voeg steeds 

pas een volgende scheut toe als de vorige is opgenomen. Ga door tot de 

melk op is 

• Maak op smaak met peper, zeezout en nootmuskaat 

• Bereid ondertussen de macaroni en kook deze volgens de aanwijzingen op 

de verpakking 

• Voeg als laatste de 2 eieren toe en roer er door 

• Meng dit door de bloemkoolpuree. Voeg nu ook ongeveer de helft van de 

kaas toe met de tijmblaadjes 

• Als de macaroni klaar is, kun je deze als laatste toevoegen 

• Vul nu de muffinvormpjes in het muffinblik en bestrooi ze als laatste met 

de overgebleven kaas 

• Plaats voor 15 minuten in de oven 
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Notenmuesli 

 

Ingrediënten 

• Kies voor biologisch waar mogelijk 

• 150 gram ongebrande noten. Ik gebruikte paranoten, walnoten, 

amandelen, cashewnoten 

• 100 gram havervlokken 

• 50 gram rozijnen 

• 35 gram kokosrasp 

• 1 eetlepel kaneel 

• 35 gram kokosolie, gesmolten 

• 50 gram ahornsiroop c-graad 

• (eventueel) 1 theelepel vanille aroma 

• (eventueel) snufje Keltisch zeezout 
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Zo maak je het 

• Verwarm de oven voor op 160 graden (elektrisch) 

• Hak de noten 

• Voeg alle droge ingrediënten bijeen 

• Meng de kokosolie met de ahornsiroop en het vanille aroma 

• Voeg dit bij de droge ingrediënten 

• Schep alles goed door elkaar en doe het in een ovenschaal (op een 

bakpapiertje) 

• Zet voor 10-15 minuten in de oven 

• Kijk na circa 8 minuten of je het even moet omscheppen 

• Laat afkoelen. Je kunt het in een afgesloten pot wel een paar weken 

bewaren. 
 

  

https://www.vooreengezondleven.nl/stressvrije-voeding-10-recepten-voor-meer-energie/
https://www.vooreengezondleven.nl/gezonderie-academie/coaching/


 

Laat HIER een reactie achter  ZO KAN IK JE HELPEN 
 

 

 

 

Zalmkoekjes 

 

Ingrediënten 

• Kies biologisch waar mogelijk 

• 180 gram zoete aardappels, geschild en in blokjes 

• 160 gram rode zalm uit blik 

• 50 gram verse doperwten 

• 10 gram volkoren bloem, plus nog wat extra om te bestuiven 

• 1 eidooier 

• 10-15 gram kokosolie 

• half bosje bieslook 

• rasp van 1 citroen 

• zwarte peper 
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Zo maak je het 

• Kook eerst de zoete aardappelblokjes voor 5 minuutjes 

• De laatste 2 minuten kook je de doperwten mee 

• Giet af en laat afkoelen 

• Laat de zalm uitlekken en verwijder eventueel graten 

• Doe de zalm in een kom 

• Rasp de citroen over de zalm 

• Knip de bieslook in kleine stukjes 

• Voeg de eidooier toe en de bloem 

• Voeg de bieslook en wat zwarte peper toe en meng alles goed 

• Stamp de zoete aardappel-doperwten en voeg het toe aan het 

zalmmengsel 

• Meng alles goed door 

• Verdeel het zalm-aardappelmengsel in 6 delen 

• Strooi de bloem op het aanrecht en op een bord en wrijf je handen ermee 

in 

• Maak met je handen viskoekjes van ongeveer 2 cm dik 

• Leg ze op het bord en bestuif de viskoekjes met nog wat bloem, zodat het 

niet aan elkaar plakt 

• Smelt de kokosolie in een pan met anti-aanbaklaag 

• Bak de zalmkoekjes op een middelmatig vuur, ongeveer 3-4 minuten per 

kant 

• Voorzichtig omkeren met behulp van een spatel 

• Serveer de zalmkoekjes met wat partjes citroen en nog wat bieslook 
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Kokosyoghurt fruitijsjes 

 

Ingrediënten 

• 175 gram Griekse yoghurt (10%) 

• 175 gram kokosroom (ik gebruikte Go Tan, omdat hier geen nare E-

nummers inzitten) 

• 1 banaan 

• rasp en sap van 1 limoen 

• stuk of 10-15 aardbeien, gehalveerd 

• stuk of 16 blauwe bessen 

• stukjes mango 

• stukjes kiwi 
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Zo maak je het 

• Meng de Griekse yoghurt met de kokosroom, de banaan en het rasp en sap 

van 1 limoen kort in de blender. 

• Hierna vul je de vormpjes. Begin eerst met een laagje Kokosyoghurt, 

daarna een paar stukjes fruit. Zo vul je laagje voor laagje. Duw de stukjes 

fruit een beetje tegen de zijkanten (dat staat zo mooi). Eindig met een 

laagje Kokosyoghurt. 

• Als laatste plaats je de stokjes erin en zet je het een uur of 3 in de vriezer. 

• En dan komt de grootste uitdaging. Je ijsjes eruit halen! Haha, lucky you!  

Zo ging dat bij mij. 😅 
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Risotto met asperges en tonijn 

 
Ingrediënten 

• 2 eetlepels kokosolie ontgeurd 

• 1 ui 

• 1 stengel bleekselderij 

• 2 teentjes knoflook 

• 150 gram risottorijst 

• 100 ml witte wijn 

• 375 ml paddenstoelenbouillon (groentebouillon kan ook) 

• 150 gram verse biologische doperwten 

• 100 gram groene aspergepunten 

• 2 eetlepels gehakte verse munt 

• 30 gram geraspte Parmezaanse kaas 

• 1 eetlepel biologische roomboter 

• Keltisch zeezout en zwarte peper 
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Zo maak je het 

• Snijd de ui fijn en de bleekselderij in stukjes 

• Was de aspergepunten en halveer ze in de lengte 

• Kook de aspergepunten in wat water met wat zeezout voor een 2 

minuutjes 

• Hak de munt vast fijn 

• Zet de bouillon en wijn vast klaar 

• Smelt de olie, voeg de ui en bleekselderij toe. Pers de knoflookteentjes 

erbij. Laat dit voor een paar minuutjes pruttelen tot de uien wat glazig zijn 

• Voeg de risottorijst toe en roer voor een paar minuutjes 

• Voeg de wijn toe en laat deze inkoken 

• Voeg nu een scheut bouillon toe 

• Roeren. Laat de bouillon steeds weer absorberen door de risotto en voeg 

dan weer een scheut bouillon toe. Volg de aanwijzingen op de verpakking 

voor de exacte bereidingstijd van de risotto. Na ongeveer een kwartiertje 

kun je de doperwten en asperges toevoegen 

• Pas op het laatste moment voeg je de munt toe, de boter en de 

parmezaanse kaas. Maak op smaak met nog wat peper en zeezout 

• Doe het deksel op de pan, het vuur uit en laat nog voor een paar minuutjes 

staan 
 

De tonijn bereiden 

• Haal de tonijn ongeveer een half uurtje voor bereiding uit de koelkast. 
• Laat een grillpan ongeveer 5 minuutjes opwarmen. 
• Smeer de pan in met wat olie. 
• Als de pan op temperatuur is, grill je de tonijn voor slechts een minuutje of 

wat aan beide zijden. Wat mij betreft hoor je tonijn licht rosé te eten. Heb je 
het toch liever wat gaarder van binnen, dan grill je iets langer (waarbij 4-5 
minuten voor beide zijden dan ruim genoeg moet zijn). 

• Besprenkel de tonijn met een drupje vers citroensap en voeg als laatste wat 
peper en zeezout toe. 

• En dan leg je als laatste al dat moois op een bordje. 
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Wees zuinig op jezelf, okay? Je hebt maar één gezondheid.  

Groetjes en liefs, 

 

Ingrid Prent 

Eigenaar/oprichter de Gezonderie 

 

PS: Heb je een vraag? Stuur direct een e-mail, je ontvangt altijd persoonlijk 

antwoord. 

 

 

Volg de Gezonderie op: 

Facebook ~ Twitter ~ Instagram  
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