
BOUILLON
Wat heb je nodig?
• ¼ witte selder • 2 wortels • 2 uien • tijm • laurier 
• lookpoeder • cayennepeper • zout • 1 kreeft

Pel de 2 uien en snijd ze in 4 stukken. Maak 
de wortels schoon en snijd in twee. Spoel de 
witte selder en snijd ¼ af. Doe alles in een kom 
en breng aan de kook met 3 liter water. Kruid 
met een snuifje zout en cayennepeper. Breng 
op smaak met wat tijm, laurier en lookpoeder. 
Laat trekken op een zacht vuur gedurende één 
kwartier.
Verwijder met een mes de rubber banden van 
de kreeftscharen. Plaats de kreeft in de kom met 
groenten en laat 20 minuten verder koken. Neem 
de kom van het vuur en laat een kwartier rusten. 
Haal de kreeft uit de kom en leg deze (op de rug) 
in een schaal, bedekt met huishoudfolie.

BELLEVUE
Wat heb je nodig?
• 2 à 3 slasoorten • tomaten • 2 hardgekookte 
eieren

BEREIDINGSWIJZE
Kook de kreeft in de bouillon (zie hierboven) en 
laat 10 minuten sudderen. Laat de kreeft afkoelen 
en ontdoe van de 2 scharen. Snijd de kreeft 
overlangs door net voor het opdienen. Dresseer 
met een handvol sla, tomaat en een hardgekookt 
ei. Dien op met een light-cocktailsaus of light-
mayonaise.

BISQUE
Wat heb je nodig?
• 1 gekookte kreeft • 2 uien • 2 wortelen • ¼ witte 
selder • 2 teentjes knoflook • tijm • laurier • 2 
soeplepels olijfolie • ½ soeplepel tomatenpuree • 
40g bruine roux • scheut light-room (4% - 7%) • 
peper •  zout

BEREIDINGSWIJZE
Pel de uien, maak de wortelen schoon en was de 
witte selder. Snijd alles in grove stukken. Pel en 
versnipper de teentjes knoflook. 
Snijd de kreeft in twee en haal het vlees uit de 
romp, scharen en knokkels. Hak of snijd het 
overige karkas in grove stukken. 
Neem een kom met 2 soeplepels olijfolie, plaats 
op het vuur en laat verhitten. Plaats nu het karkas 
van de kreeft in de kom en laat alles aanbakken 
gedurende 5 min. Voeg de gesneden groenten 
toe, alsook tijm en laurier. Laat nog 5 min. verder 
bakken en voeg de tomatenpuree toe. Bevochtig 
met 1 liter kreeftbouillon (recept hierboven), breng 
aan de kook en laat een uurtje sudderen. Breng 
op smaak met peper en zout en voeg er nu de 
40g bruine roux aan toe. Laat verder doorkoken.
Zeef de soep door een vergiet. Snijd de stukken 
kreeft in kleine blokjes. SERVEER: neem een 
diep bord, schep de bisque erin, voeg een 
scheutje light-room toe en werk af met enkele 
kleine blokjes kreeft.

Tips!
FONDUE

Staat er dit jaar een fondue op het menu? Met Slankie 20+ schuif je gewoon mee 
aan de feesttafel. Verwijder het aluminium seal van de verpakking, plaats het kuipje 
in de magnetron. Verwarm ongeveer 60 seconden op 600 watt, halverwege even 
roeren (zodat de kaas gelijkmatig wordt verwarmd).

2p

2p

    PRALINES
Heb je flink je best gedaan om je zo goed mogelijk aan de regels van het dieet te 
houden? Dan is een suikervrije praline van Lanouba zeker toegestaan.

Suikervrij

WORDT VERWACHT
Deze fase 1 producten worden binnenkort in een nieuw jasje gestoken. Sojabolletjes 
met witte chocolade, met melkchocolade (low carb) en chocolade grissini passen 
perfect binnen het Pro10-dieet en zijn ideaal als low-carb snack, ook na het dieet.

RECEPTEN
EINDEJAARS



Apero!

GIN TONIC 
Alcohol tijdens het pro10-dieet? Tijdens de feestdagen knijpen we 
een oogje dicht zodat je samen met je familie/vrienden mee een 
glaasje kunt drinken op het nieuwe jaar. Maar opgelet, kies voor 
een drank met het minste koolhydraten.

Wat heb je nodig?
• ballonglas of tumbler
• 200 ml tonic water naturally light van Fever-Tree
• 50 ml gin
• rozemarijn
• steranijs
• ijsblokjes

Bij deze Naturally light van Fever-Tree past elke gin: kruidig, floraal, 
citrus of robuust.  Serveer in een ballonglas of een tumbler.

*3,8g totale koolhydraten per 100 ml. 

WRAP
pesto
Wat heb je nodig?
• Eiwitrijke wraps
• Rode ui
• Tomaat
• Pesto (max. 1 eetlepel)
• Pijnboompitten (max. 1 eetlepel)

parma
Wat heb je nodig?
• Eiwitrijke wraps
• Parmaham
• Notensla
• Tomaat
• Pijnboompitten (max. 1 eetlepel)
• Parmezaanschilfers (max. 1 eetlepel)

zalm
• Eiwitrijke wraps
• Gerookte zalm
• Notensla
• Kruidenkaas light

AMUSES
Pro10-proof aperitiefhapjes?

• Eiwitrijke grissini met rauwe ham 
• Eiwitrijk avondbrood met zalm
• Eiwitrijke crostino met tomaat en
   basilicum

• Carpaccio van rundsvlees
• Rammenas met zalm en zure room
• Tijgergarnalen met light saus
• Rolletje van grisonvlees

• Pompoensoepje
• Verse olijven

Serveer 
met onze lekkere snacks!

*slechts
2.9 g 

suikers

TIP:
Easy dip?
Kies voor Slankie.

Wild!Hertenkalffilet 
met wintergroenten & 

wildsaus
Wat heb je nodig?
• 700 g hertenkalffilet
• 10 kleine jonge wortels
• 100 g groene asperges
• 200 à 300 ml wildfond
•  200 ml light room 4%
• 8 kleine witloven     
• 1 kleine ui (versnipperd)

     • tomatenpuree 
      (2 koffielepels)  
     • 1 klontje boter
     • 4 eetlepels olijfolie
     • peper & zout
   • tijm & laurier

BEREIDINGSWIJZE
Vlees: Snijd het hertenkalffilet in 8 stukken en kruid 
met peper en zout. Plaats een grote pan op het vuur, 
voeg 2 eetlepels olijfolie toe en laat stevig warmen. 
Plaats het vlees in de pan en kleur kort langs beide 
zijden. Leg opzij in een ovenschotel.
Saus: Plaats 2 klein gesneden wortelen, de ui en een 
takje tijm & laurier in de pan. Laat mooi bruin bakken 
en voeg vervolgens de tomatenpuree toe. Bevochtig 
met 250 à 300 ml wildfond. Laat de vleesresten goed 
losweken gedurende 20 min. Voeg 200 ml light room 
toe en kruid indien nodig met peper. Laat alles goed 
inkoken, zeef de saus en houd deze opzij voor later.
Groenten: Verwijder met een mespunt het bittere 
deel van het witloof. Neem een pan met een scheut 
olijfolie en plaats het witloof in de pan. Bak bruin 
langs beide zijden, kruid met peper en zout en voeg 
150 ml water toe. Dek af met een deksel en laat 30 
min. zacht sudderen. Plaats in een ovenschaal. 
Breng een kom water aan de kook met een snuifje 
zout. Voeg de groene asperges toe en laat 4 min. 
zacht koken. Plaats de kom onder koud stromend 
water, schep de asperges uit het water en plaats in 
de schaal bij het witloof. Schil de jonge wortelen. 
Plaats ze in een kom met een eetlepel olijfolie, peper 
en zout en tijm en laurier. Giet 100 ml water toe en 
laat 15 min. zacht sudderen. Voeg eveneens toe bij de 
schotel.

VERWARMEN
Plaats de schotel met het vlees en de groenten in een 
voorverwarmde oven van 180° gedurende 12 à 15 
min. Verwarm de saus.  

BOSVRUCHTENCONFITUUR

Fan van een zoete toets bij jouw wild? Onze confituur bosvruchten 
van Hero diet is een waardige vervanger. Een theelepel volstaat voor 
extra smaak.
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Slechts 7,15gkoolhydratenper wrap

Protosnack € 3.0,-/st.

Grills chips € 2.45,-/st.

Sojabolletjes € 2.54,-/st.

Hi pro Wraps XL 
€ 1.37,-/st.

Grissini 
€ 3.00,-/st.


