
RECEPTEN
Zomerse



  

PANZANELLA
1 eiwitrijke sandwich
5 kerstomaten
½ gele paprika
⅓ komkommer
½ rode ui
½ teentje knoflook

Wat heb je nodig? (1 pers.)

Buon appetito

5 olijven
2 eetlepels olijfolie extra vierge
witte of rode wijnazijn
verse basilicum
peper & zout

Bereiding:
Snijd het sandwichbroodje van Feeling OK in egale blokjes. Neem een pan met wat olijfolie en laat warmen. Bak
de broodstukjes goudbruin en leg ze apart.
Kuis de paprika en was de rest van de groenten. Snijd de paprika, kerstomaten en komkommer in beetklare
stukken. Snijd ringen van de ui en versnipper het knoflookteentje. 
Voeg de olijven toe, een eetlepel olijfolie, een scheut wijnazijn en kruid met peper en zout. Voeg alles in een kom
en meng voorzichtig door elkaar.
Voeg juist voor het serveren de gebakken broodkruimels toe.



400 g tomaten uit blik 
1 augurk
1 knoflookteentje
1/4 rode ui
1 theelepel gember
1 eetlepel olie
1 koffielepel chilisaus
½ eetlepel ketchup
¼ blokje kippenbouillon
1 eetlepel sojasaus
zout 

Wat heb je nodig? (4 pers.)

Bereidingswijze:
1. Pers of snipper het teentje knoflook. 
2. Versnipper de rode ui. 
3. Rasp en versnipper de gember.
4. Doe de olie in een pan en bak er de rode ui, de gember
en de knoflook in zonder te kleuren.
5. Snijd de augurken in kleine blokjes en voeg bij de rode ui
en de knoflook. 
6. Voeg de gepelde tomaten, de chilisaus en ¼ blokje
bouillon toe en breng aan de kook.  
7. Laat 20-25 min. sudderen op een zacht vuurtje.
8. Voeg de ketchup en de sojasaus toe en roer tot een
homogene massa.

BBQ saus

2 eetlepels sojasaus
2 eetlepels balsamicoazijn
1 gehakt knoflookteentje
2 fijngesneden lente-uitjes
1 eetlepel sesamzaadjes 
handvol verse tuinkruiden (platte peterselie, koriander,
dille, bieslook)
½ limoen
2 eetlepels olijfolie
peper en zout

Wat heb je nodig? (4 pers.)

Bereidingswijze:
1. Pel de knoflook, snijd in 2 en snipper fijn. 
2. Maak de lente-uitjes schoon en snipper deze heel fijn. 
3. Pers er de halve limoen over en kruid met peper en zout. 
4. Neem een kom en doe er 2 eetlepels sojasaus en 2
eetlepels balsamicoazijn in. Goed mengen.
5. Voeg de tuinkruiden, knoflook, lente-uitjes en
sesamzaadjes toe. 
6. Meng tot een homogene massa.
Tip! Om dit sausje extra spicy te maken, kan je er ook een 2
à 3-tal druppels chilisaus aan toevoegen.

SOJA KRUIDENSAUS

Ook lekker als dipsaus
met onze crostino!



 

4 portobello’s
1 blik gepelde tomaten
100 g gemengde sla
vulling: courgette, aubergine, champignons, tomaat
1 ui
1 sjalot
2 eetlepels olijfolie
peper, zout
lookpoeder, bieslook
(mozzarella light)

Wat heb je nodig? (2 pers.)

Bereiding:
Borstel de portobello’s en verwijder de stelen. Kuis de sjalot
en de ui en snijd fijn. Was de sla en kuis de overige groenten.
Snijd de stelen van de portobello, courgette, aubergine,
tomaten en kleine champignons in kleine blokjes. Verwarm
ondertussen de oven voor op 180° (hetelucht).
Fruit de sjalot in een grote pan, voeg de aubergineblokjes als
eerste toe en laat even garen. Voeg nadien de blokjes
courgette, champignons en ½ van de tomatenblokjes toe.
Kruid met peper, zout en look. Laat de groenten nog wat
verder stoven tot ze beetgaar zijn.
Stoof de ui aan met 1 eetlepel olijfolie en voeg de rest van de
tomaten-blokjes toe. Voeg nu ook het blik gepelde tomaten
toe en kruid met peper en zout. 
Plaats de portobello’s op een bakplaat, voeg een druppel
olijfolie toe en kruid met peper en zout. Vul de champignons
op met de groentenmix (en een schijfje mozzarella light).
Plaats de bakplaat in de voorverwarmde oven tot ze gaar zijn
(± 40 min.). Kook de eiwitrijke rijst zoals aangegeven op de
verpakking en bereid indien gewenst een tomatensaus voor
bij de rijst.

2 XL eiwitrijke wraps
150g gemarineerde 

handvol sla:
iceberg/jonge sla 
1 tomaat

Wat heb je nodig? (2 pers.)

    kippenreepjes

 Bereiding:
Was de groenten. Snijd ½ komkommer in fijne repen en rasp
de andere helft. Snijd  de tomaat in halve schijven en de ui in
ringen. Versnipper de peterselie.
VLEES
Neem een pan, met wat olijfolie en bak de gemarineerde
kippenblokjes goudbruin. 
WRAPS
Plaats de eiwitrijke wraps op de grill en laat beide zijden
kleuren.
TZAZIKI
Meng de 0% yoghurt met de komkommerblokjes en voeg wat
versnipperde peterselie toe. Kruid af met lookpoeder, peper &
zout. Goed mengen.
SERVEER
Vul de wrap op met de groenten en wat kippenreepjes. Werk
af met één eetlepel tzaziki.

GEVULDE PORTOBELLO
met eiwitrijke rijst

GEGRILDE WRAPS
1 komkommer
½ rode ui
4 eetlepels 0% yoghurt
peterselie
peper, zout & lookpoeder



1 Focaccella van Feeling OK
 50 g kipfilet
 50 g witte kool
 20 g zachte rode paprika
 20 g magere yoghurt
10 g jonge sla
1 lente-uitje
15 ml american sauce of andalouse 
peper & zout
lookpoeder 
1 eetlepel olijfolie
1 eetlepel citroensap

Wat heb je nodig?  (1 pers.)

 
Bereidingswijze
SALADE
Snijd de witte kool en de zachte paprika in fijne repen en
versnipper het lente-uitje. Plaats alles in een kom en kruid naar
smaak met peper, zout en lookpoeder, wat druppels citroensap en
een scheut olijfolie. Voeg nu de magere yoghurt toe en meng de sla
en groenten goed onder elkaar. 
VLEES
Snijd de kipfilet in fijne repen. Verwarm een pan met een scheut
olijfolie en voeg de kippenreepjes toe. Kruid met peper en zout. Bak
tot ze een goudkleurig korstje krijgen. 
BROODJE
Snijd de focaccella in twee en leg even op de grill (of m.b.v. een
broodrooster of in de pan) voor een krokante beet. 
DRESSEER
Plaats een portie koolsalade op de onderste helft van de focaccella.
Vervolg met enkele kippenreepjes en een portie (15 ml) saus naar
keuze: bijvoorbeeld american sauce of andalouse. Plaats een
handvol jonge sla bovenop en sluit de burger met de bovenste
helft. 

 

Focaccella burger



Tips!
IJSJESWIJZER

Aanbeveling fase 1: maak zelf een ijsje van jouw Pro10-dessert!
Transformeer een smoothie mango in een ijs-op-een-stokje.
Aanbeveling fase 2: < 10g koolhydraten per portie  bvb. Raket 40
kcal - 9g kh 
Aanbeveling fase 4: < 15 g koolhydraten per portie bvb.  1 bol (50g)
Ijsboerke Icy light: 61 kcal - 10,65g kh

Wie zomer zegt moet toch spontaan aan ijsjes denken. Dat heerlijk
verfrissende dessert op het heetst van de dag moet toch af en toe
eens kunnen?  Tuurlijk, maar dan kies je beter voor waterijsjes in
plaats van bereidingen op basis van room. 
 

 
 EXOTISCH FRUIT

Ananas-aardbei: 4,5 g kh
Framboos-aardbei: 5,7 g kh
Guave: 6,1 g kh
Tamarillo: 7,27 g kh
Kiwano of gehoornde meloen: 7,56 g kh
Physalis: 8,9 g kh
Nashi-peer: 11,1 g kh
Papaja: 11,7 g kh
Drakenvrucht: 12,38 g kh
Kaki: 18,6 g kh

Mag het iets exotischer deze zomer? Eén portie fruit = 10 à 15g
koolhydraten. 
Wij zochten voor jullie de koolhydraten (kh) per 100 g op
 

 
 

LIMITED EDITION

Dessert aardbei: meng 2 maatlepels (28g) met 170 ml koud water
en meng tot volledige oplossing. Laat enkele minuten rusten.
Milkshake aardbei: meng 2 maatlepels (28g) met 240 ml koud water
en meng tot volledig oplossing.

Ontdek vandaag nog onze voordeelpot Milkshake Aardbei. Deze pot
bevat 400g, goed voor zo'n 14 porties.
 

 
Prijs: 26 euro
 


