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Wafels met boter,
kaneel en "suiker"
Werkelijk delicieus! Bijzonder makkelijk om te maken en super
luchtig. Heb je geen wafelijzer? Ze kunnen ook in een siliconen
wafelvorm in de oven. Verwarm de heteluchtoven voor op 175
graden, bak 6 wafels in 30 minuten gaar. Of je bakt van het beslag
pannenkoekjes in de koekenpan. Echt wel een stom dieet dit…!

Mix de eieren met de roomkaas luchtig. Voeg
de overige ingrediënten voor het beslag toe en
mix nogmaals. Verwarm het wafelijzer, vet het
in en bak de wafels gaar. In ons ijzer waren ze
na 7 minuten gaar.
Laat een klont roomboter smelten op de warme
wafels en bestrooi met kaneel en suikervrije
suiker, bv. Steviala erythritol die knispert lekker.
Voor hartige wafels zie blz. 57.

Veel mensen aan de ontbijttafel?
Laat iedereen zelf een topping
kiezen, extra feestelijk! Denk
aan: Frambozen-bessenjam
(blz. 23) met lemon curd
(boek Lekker & makkelijk
Koolhydraatram). Of kies voor:
gehakte noten, chocola of Griekse
yoghurt met granola (blz. 19).
En wat te denken van wafels
als onderdeel van een high tea?
Maak er een soort taartje van
met warm fruit en slagroom.

1,25 gr khd per stuk
4 stuks
20 min
—
Beslag
4 eieren
100 gr roomkaas
2 el psylliumvezel
30 gr/ 4 el eiwitpoeder (pure whey)
mespunt vanille
zoetstof
snufje zout
Topping
flinke klont roomboter
kaneel naar smaak
zoetstof
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Caesarsalade à la HAK

Deze Caesarsalade bevat onder andere romaine sla, trostomaatjes,
kip, spek, kaas en een gekookt eitje! Geen ingrediënten om van
wakker te liggen toch?

Leg de tomaatjes in een ovenschaaltje,
besprenkel ze met balsamicoazijn en verwarm
ze in de heteluchtoven op 180 graden, zo'n
7 minuten.

2 gr khd per portie
2 porties
20 minuten

Kook eieren zoals je ze zelf graag eet, zacht of
hard en laat ze afkoelen in koud water. Pel ze
en snijd ze doormidden.

6 cherrytomaatjes
balsamicoazijn

Haal ondertussen de romaine slablaadjes los
en wrijf voor de dressing de ansjovis fijn en
meng dat met de olie, azijn en mayonaise tot
een mooie dressing. Proef en breng op smaak
met worcestershiresaus.
Meng de sla met de helft van de dressing
(altijd zelf proeven hoeveel je lekker vindt),
de gesneden kipfilet en gebakken spekjes.
Verdeel dit over 2 borden.

—

3 eieren
1 krop romaine sla
2 el krokant gebakken (vega) spekjes
2 plakjes gesneden (vega) kipfilet
Parmezaanse kaas
Dressing
1 ansjovisfilet
1 el olie
1 tl azijn
2 tl mayonaise
worcestershiresaus

Leg de tomaatjes samen met de gehalveerde
eieren erop en druppel de rest van de
dressing er over. Maak af met Parmezaanse
kaas en smullen maar!

*HAK (Hans en Anna-Karina)
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Boerenkoolstamppot
met pompoen
Boerenkoolstamppot is echt typische Hollandse winterkost, maar
deze met pompoen bevat veel minder koolhydraten dan de originele met aardappel. Stiekem is deze misschien nog wel lekkerder!
Pompoen is wat zoeter, ook kinderen doe je er een groot plezier
mee. En als het dan ook een beetje wil vriezen en sneeuwen is het
helemaal dikke pret! Deze boerenkoolstamppot vult trouwens als
een malle, dus overeet jezelf niet.

Kook de boerenkool in water met zout in 15-20 minuten
gaar. Langer als je van heel zachte boerenkool houdt.
Halveer de pompoen, schraap de pitten eruit en
verwijder de schil. Snijd de pompoen in blokjes en kook
de blokjes 10-15 minuten of tot ze zacht zijn.
Bak ondertussen de spekjes en bereid de worst volgens
de verpakking.
Giet de boerenkool en pompoen door een zeef en laat
goed uitlekken. Stamp de boerenkool met de pompoen,
spekjes en azijn tot iets wat al richting stamppot gaat.
Gebruik roomboter en/of slagroom voor een lekker
smeuïge stamppot. Proef en breng op smaak met
sojasaus. Warm alles goed door en serveer de
stamppot dampend met de worst er apart bij.

9,5 gr khd per portie
3 porties
30 minuten
—
1 pompoen
500 gr gesneden
boerenkool
zout
150 gr (vega) spekjes
(vega) rookworst
2 el azijn
roomboter
slagroom
sojasaus

Als je een deel van de
gekookte boerenkool
even apart houdt, dan
heb je meer invloed
op de verhouding.
Wil je een stamppot
met meer of juist iets
minder boerenkool?
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Sesam-kokosballen
De perfecte zoete snack, bijvoorbeeld als extra snoeperijtje in
je lunchbox. Je hebt om het te maken eigenlijk geen gereedschap nodig. Het is een kwestie van alle ingrediënten goed
kneden en daar mooie balletjes van draaien. Zo gepiept dus.

Kneed kokos, amandelmeel, kokosolie en zout met
de hand tot een stevige substantie. Vergeet het snufje
zout niet, dat verdiept alle smaken. Proef en voeg naar
eigen smaak citroensap en/of zoetstof toe. Steeds
goed mengen voordat je weer proeft.
Rol 10 even grote balletjes van het deeg. Mochten
jouw ballen te droog zijn doe er dan een drupje
slagroom bij.
Rooster het sesamzaad in een droge pan en strooi ze
op een bordje. Rol de ballen door het sesamzaad. Koel
bewaren en lekker langzaam laten smelten in je mond!

0,6 gr khd per stuk
10 stuks
10 minuten
—
50 gr gemalen kokos
35 gr amandelmeel
20 gr kokosolie
snufje zout
citroenrasp en/of citroensap
zoetstof
zwart en blond sesamzaad

In plaats van
sesamzaad kun je
ook andere zaden,
gehakte noten of
geraspte kokos
gebruiken.

TUSSENDOOR 193

Gewoon Koolhydraatarm? Ja, dat kan! Hans & Anna-Karina hebben inmiddels wel bewezen
dat verrukkelijk koolhydraatarm eten echt niet ingewikkeld hoeft te zijn. Maandelijks worden
de recepten op hun populaire foodblog KoolhydraatarmRecept.nl door honderdduizenden
mensen bezocht. Allemaal op zoek naar inspiratie in de gezonde koolhydraatarme keuken.
Na het succes van het 1e kookboek Lekker & makkelijk Koolhydraatarm nu op veler verzoek
een 2e boek boordevol inspiratie voor de allerlekkerste koolhydraatarme gerechten.
Gewoon Koolhydraatarm is – wederom – een uitnodiging aan iedereen om vooral lekker
zelf de keuken in te duiken. De recepten zijn duidelijk beschreven met veel suggesties om
de recepten naar eigen voorkeur aan te passen. We hebben tenslotte niet allemaal dezelfde
smaak. Bij ons geen dwingende teksten vol ge- en verboden. Maar een lichte en stimulerende
toon, waarmee we willen benadrukken dat koolhydraatarm eten in de eerste plaats ‘gewoon
lekker’ moet zijn.
Stuk voor stuk gewoon smakelijke gerechten voor elk moment van de dag, van voedzaam
ontbijt tot likkebaardend lekker dessert en alles ertussenin.
Naast meer dan 100 recepten met heel veel variatietips vind je in Gewoon Koolhydraatarm
een duidelijke uitleg over gezond koolhydraatarm eten, tips voor als je uit eten gaat of gezellig
bij vrienden gaat eten en een viertal weekmenu’s.
Alle recepten zijn suikervrij en uitermate geschikt voor mensen met diabetes type 2. Bij elk
recept staat de hoeveelheid koolhydraten vermeld, gewoon handig. Gewoon Koolhydraatarm!
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