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Appeltaart
Categorie: snack
Ingrediënten
• 1000 gram appels
• 800 gram notenmeel
• 1 theelepel kaneel
• 1 theelepel nootmuskaat
• 2 theelepels citroensap
• 2 theelepels zout
• 100 gram geklaarde boter
• Gemalen nootjes
• rozijnen

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Meng 750 gram notenmeel met boter en zout
tot deeg.
2) Verdeel de deeg in twee gelijke delen.
3) Verdeel een deel van de deeg over de bodem
van een springvorm en bewaar de rest voor
later.
4) Verwarm de oven voor op 175°C.
5) Schil en snij de appels in stukjes.
6) Roer de appels in een grote schaal door de
citroensap.
7) Strooi 50 gram notenmeel over de appels en
meng hier de gemalen nootjes en rozijnen
doorheen.
8) Strooi het appelmengsel in de springvorm, vul
het daarna met het overige deeg.
9) Bak de taart in circa 70 minuten gaar.
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Tomaat, komkommer en venkel
salade
Categorie: lunch
Ingrediënten
• 25 ml citroensap
• 15 ml olijfolie
• 1 theelepel zout
• 1 theelepel peper
• 500 gram komkommer (gesneden)
• 125 gram cherry tomaten
• 65 gram venkel

Bereiding
1) Combineer de citroensap, peper, olijfolie en zout
in een schaal.
2) Combineer in een andere schaal de
komkommer, gesneden venkel en tomaten.
3) Giet de citroensap dressing voorzichtig over de
groenten en roer door elkaar.

Siciliaanse salade
Categorie: lunch
Ingrediënten
• 100 ml citroensap
• 15 ml olijfolie
• 1 teentje knoflook
• 1 theelepel peper
• 1 theelepel zout
• 1 halve rode paprika
• 15 gram gedroogde oregano
• 1 stuk bloemkool gesneden en gewassen
• 100 gram gesneden salami
• 125 gram cherry tomaten
• 4 gemarineerde artisjokken
• 75 gram groene olijven
• 75 gram geroosterde zonnebloempitten
• Een halve gesneden ui

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Combineer de citroensap, olijfolie, knoflook,
rode paprika, met de oregano, zout en peper in
een afsluitbare schaal.
2) Doe de schaal dicht en schud door elkaar.
3) Snij de bloemkool of een andere kool dun. In
een saladeschool besprenkel de kool met de
citroensap dressing.
4) Gebruik de overige ingrediënten als topping.
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Gember koriander gehaktbal
Categorie: diner
Ingrediënten
• 500 gram magere rundergehakt
• 30 gram koriander bladeren
• 2 knoflook tenen gesneden
• 30 gram gember gemalen
• 30 ml kokosnoot olie
• 2 uien gesneden

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Kneed de ingrediënten met uitzondering van de
olie goed door elkaar.
2) Kneed 6 tot 8 ballen van het gehakt.
3) Zet de ballen in een schaal een half uur in de
vriezer.
4) Verwarm de oven voor op 175°C.
5) Verwarm de olie in een koekenpan.
6) Bak de buitenzijde van de gehaktballen bruin.
7) Bak de gehaktballen in de oven in 15 minuten
gaar.
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Barbecue saus
Categorie: sauzen
Ingrediënten
• 500 ml tomatensaus
• 250 ml water
• 125 ml appel cider
• 1 theelepel zeezout
• 1 theelepel mosterd
• 1 theelepel peper
• 15 gram paprika
• 75 ml honing
• 15 ml citroensap

Bereiding
1) Plaats alle ingrediënten in een braadpan op
middelhoog vuur. Roer door elkaar.
2) Breng de saus aan de kook.
3) Als de saus kookt, zet het vuur laag en laat het
een uur lang sudderen. Blijven roeren.

Gebakken Brusselse spruiten met
rozijnen
Categorie: diner
Ingrediënten
• 1 theelepel olijfolie
• 2 wortels
• 300 gram spruiten
• 75 gram rozijnen
• 250 ml kipboullion zonder zout
• 1 theelepel zout
• 1 theelepel peper

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Verwarm de olijfolie in een koekenpan.
2) Voeg de spruiten en wortelen geschild en
gesneden toe.
3) Bak de spruiten goud-bruin voor circa 4
minuten.
4) Voeg de rozijnen en kipbouillon toe en roer zo
nu en dan, kook door tot de spruiten zacht zijn,
circa 12-15 minuten.
5) Voeg wat eetlepels water toe als de spruiten te
droog zijn.
6) Verwijder de pan van het vuur en voeg de zout
en het peper toe.
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Steak
Categorie: diner
Ingrediënten
• 300 gram rundersteak
• 15 ml olijfolie
• 4 schijven ananas
• 1 theelepel peper
• 1 theelepel zout
• 1 rode paprika
• 65 gram gesneden koriander
• Een halve gesneden ui

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Bereid de grill voor. Of gebruik een braadpan
2) Mix de olijfolie met peper en zout in een
schaaltje.
3) Wrijf dit over beide zijden van de steak.
4) Grill steak voor 5 minuten aan iedere kant.
5) Zet de steak apart op een bord met een deksel
voor 10 minuten.
6) Grill de ananas ongeveer 2 tot 3 minuten per
kant.
7) Snij de ananas in kleine blokjes en doe ze in een
schaal.
8) Voeg de paprika, ui en koriander toe met de
citroensap en roer door elkaar.
9) Snij de steak dun en serveer met de ananas saus.
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Groene smoothie
Categorie: ontbijt
Ingrediënten
• 1 appel
• 1 peer
• 1 theelepel ginger
• 30 gram vlas zaden
• 6 boerenkool stammetjes
• Sap van 1 citroen
• 250 ml water

Bereiding
1) Schil en snij de appel en de peer. (verwijder het
klokhuis)
2) Doe deze in de blender.
3) Voeg de overige ingrediënten toe.
4) Voeg meer water toe als dit nodig is.
5) Varieer met vers fruit, komkommer, amandelen,
kokosnoot en dergelijke naar keuze.

Pompoen hachee
Categorie: diner
Ingrediënten
• 200 gram pompoen
• 500 gram chorizo
• Een halve gesnipperde ui
• 1 theelepel zout
• 1 theelepel peper
• 5 eieren

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Verwarm een koekenpan en voeg de pompoen
en ui toe.
2) Bak voor 8 minuten en voeg de chorizo toe.
Breek deze in kleine stukjes.
3) Voeg wat zout en peper toe.
4) Gebruik een lepel om 5 gaten te maken waar de
eieren in kunnen.
5) Breek de eieren een in elk gat en bak daarna tot
het ei gestold is.

9

Kip met champignons
Categorie: diner
Ingrediënten
• 4 kipfilet
• 15 ml kokosnootolie
• 1 theelepel zout
• 30 gram rozemarijn bladeren
• 2 tenen knoflook gesneden
• 10 champignons gesneden
• 30 gram hazelnoten gemalen

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Kruid de kipfilet met zout.
2) Verwarm de kokosnootolie in een koekenpan.
3) Bak de kipfilet gaar.
4) Gebruik ondertussen wat kokosnoot om in een
braadpan te verwarmen.
5) Voeg de rozemarijn, hazelnoten en knoflook hier
aan toe en sudder samen voor 5 minuten.
6) Voeg de champignons toe en bak voor nogmaals
5 minuten..
7) Voeg hier wat zout en eventueel peper aan toe
naar smaak.
8) Serveer de champignons over de kip.
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Pompoen pannenkoek
Categorie: ontbijt
Ingrediënten
• 15 ml kokosnootolie
• 180 gram Tapioca bloem
• 5 eieren
• 250 ml pompoen puree
• 1 theelepel zout

Bereiding
1) Combineer alle ingrediënten in een schaal tot
een gladde mix.
2) Verwarm een theelepeltje kokosnootolie in een
koekenpan.
3) Giet ongeveer een vijfde deel van de mix in de
pan en verdeel over de bodem.
4) Bak voor 5 minuten tot de onderkant bruin is en
draai dan om en bak ook de andere zijde voor 5
minuten.
5) Bak nog 4 koeken tot de mix op is.

Ontbijt smoothie
Categorie: ontbijt
Ingrediënten
• 500 gram aardbeien
• 200 gram gemalen kokosnoot
• 250 ml amandelmelk
• 1 ei

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Doe de aardbeien in een blender en meng met
wat water.
2) Voeg de kokosnoot en amandelmelk toe.
3) Meng en voeg het ei toe.
4) Meng tot het een gladde massa is.
5) Te verdelen over 2 glazen.
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Hartige taart
Categorie: diner
Ingrediënten
• taartbodem
• 150 gram champignons
• 250 gram cherry tomaten
• 500 gram prei gesneden
• 1 gesneden ui
• 2 knoflook teentjes
• 200 gram ontbijtspek of spek blokjes
• 5 eieren
• Zout
• Peper

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Verwarm de oven voor tot 200°C.
2) Snij de prei, ui, champignons en Cherry tomaten.
3) Snij de knoflook fijn.
4) Bak de spek in een koekenpan in eigen spekvet
knapperig.
5) Haal de spek uit de pan en giet het vet
grotendeels af.
6) Bak de ui bruin. Voeg daarna de champignons en
knoflook toe en bak deze mee.
7) Bak de prei mee tot deze slinkt.
8) Voeg nog een keer het spek toe en haal dan de
pan van het vuur.
9) Kluts de eieren en voeg hier het zout en peper
na smaak aan toe.
10) Meng de eieren met de tomaten door de andere
ingrediënten. Roer door elkaar en giet in de
springvorm.
11) Bak de taart in circa 60 minuten gaar.
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Bodem hartige taart
Categorie: diner
Ingrediënten
• 200 gram amandelmeel
• 2 eetlepels kokosolie
• 1 theelepel zout
• 1 ei

Bereiding
1) Verwarm de oven voor tot 175°C.
2) Kneed de ingrediënten samen.
3) Vet een springvorm in met het kokosolie.
4) Bekleed de bodem en zijkant met het deeg.
5) Bak de bodem in ongeveer 8-10 minuten
goudbruin.

Indische koolsalade
Categorie: diner
Ingrediënten
• 1 kleine groene kool gesneden
• 3 tomaten
• 250 gram kokosnoot gesneden
• 125 gram amandelmeel
• 1 dadel
• Citroensap van 1 citroen
• 15 ml olijfolie
• 1 theelepel mosterd zaden
• 1 theelepel komijn zaden
• 1 theelepel kurkuma
• 1 theelepel jalepeno
• 1 theelep zout

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Meng de kool, tomaten, kokosnoot en
amandelmeel door elkaar in een grote schaal en
zet deze apart.
2) Week de dadel in een grote schaal.
3) Voeg daarna de overige ingrediënten toe en
meng samen tot een dressing.
4) Doe deze dressing in de kool en tomaat mix en
meng door elkaar.
5) Te bewaren in de koelkast tot 2 dagen.
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Spekdadels
Categorie: snack
Ingrediënten
• 8 plakken ontbijtspek
• 16 dadels
• 16 amandelen
• cocktailprikkers

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Verwarm de oven voor op 200°C.
2) Open de dadels voorzichtig met een mes en vul ze
ieder met een amandel.
3) Snij de plakken spek door de midden en rol om
iedere dadel een stukje spek. Gebruik eventueel een
cocktailprikker om alles op de plaats te houden.
4) Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg de
dadels daarop.
5) Bak één zijde 7 minuten, draai ze om en bak
nogmaals 7 minuten.

14

Esdoorn walnoot kip
Categorie: diner
Ingrediënten
• 4 stuks kipfilet
• 1 eetlepel olijfolie
• 1 eetlepel tijm
• 1 theelepel zout
• 1 theelepel peper
• 125 gram walnoten
• 65 ml appel cider
• 3 eetlepels esdoorn siroop
• 125 ml water

Bereiding
1) Meng de olijfolie, tijm, zout en peper.
2) Wrijf de kip in met het mengsel van olijfolie en
laat intrekken.
3) Bak de walnoten in een koekenpan op laag vuur.
Laat de walnoten niet aanbranden.
4) Bak de kipfilet in dezelfde pan.
5) Haal de kipfilet er uit, maar laat de jus staan.
Voeg de cider toe in de pan en kook voor een
minuut.
6) Voeg de esdoorn siroop en water toe en sudder
voor circa 7 minuten.
7) Roer de walnoten hier doorheen en serveer over
de kip.

Kip appel worst
Categorie: diner
Ingrediënten
• 400 gram kipfilet
• 1 appel
• 1 eetlepel tijmbladeren gesneden
• 3 eetlepels peterselie
• 1 eetlepel oregano
• 1 eetlepel knoflookpoeder
• 1 theelepel zout
• 1 theelepel peper
• 3 eetlepels kokosnootolie

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Verwarm de oven voor op 225°C.
2) Verwarm kokosnoot olie in een koekenpan en bak
de appel, tijm, peterselie en oregano.
3) Verwijder van het vuur als de appel zacht is na
ongeveer 8 minuten. Koel de pan af voor 5 minuten
4) Maal de kip in een keukenmachine.
5) Meng de kip met alles in de koekenpan en voeg de
zout, peper en knoflookpoeder toe.
6) Maak 12 rondjes van het vlees en plaats op een
bakplaat ingevet met zilverfolie.
7) Bak voor 20 minuten.
8) Laat daarna afkoelen. Te bewaren in de koelkast.
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Watermeloen ijs
Categorie: dessert
Ingrediënten
• 1000 gram watermeloen gesneden in blokjes
• 500 gram Cantaloupe gesneden
• 3 mint bladeren
• 250 ml water
• Citroensap van 1 citroen
• cocktailprikkers

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Pureer Cantaloupe en watermeloen in een
keukenmachine.
2) Breng deze puree aan het sudderen in een braadpan
en kook voor 15 minuten.
3) Breng in een andere pan 250 ml water aan de kook,
zet het vuur uit en doe de mint bladeren hier in voor
3 minuten.
4) Verwijder de mintbladeren en voeg het water bij de
meloenpuree.
5) Draai het vuur uit en roer de citroensap in.
6) Doe de puree in ijslolly houders en zet deze in de
diepvriezer voor minimaal 12 uur.
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Pompoenbrood
Categorie: ontbijt
Ingrediënten
• 250 ml amandelboter
• 125 ml pompoen puree
• 1 banaan, gepureerd
• 65 ml honing
• 2 eieren geklopt
• 2 theelepels chai kruiden
• 3 eetlepels kokosnoot meel
• Een halve theelepel kaneel
• Een theelepel nootmuskaat
• 1 theelepel ginger
• 1 theelepel bakpoeder
• 1 theelepel zout

Bereiding
1) Verwarm de oven voor op 175°C.
2) Meng de eieren, banaan, pompoen en
amandelboter.
3) Voeg de chai kruiden toe.
4) Voeg de overige ingrediënten toe en meng goed
door elkaar.
5) Vet een cakeblik in of gebruik bakpapier.
6) Giet het mengsel in het cakeblik en bak voor 45
minuten.

Gevulde kip
Categorie: diner
Ingrediënten
• 4 kipfilet 175 gram
• 200 gram champignons
• 5 plakken ontbijtspek
• 1000 gram spinazie
• 2 teentjes knoflook
• 1 theelepel zout
• 1 theelepel peper

Klik hier voor meer paleo recepten

Bereiding
1) Snij de kipfilet open.
2) Verwarm een grote koekenpan.
3) Bak de ontbijtspek knapperig.
4) Als het ontbijtspek klaar is, leg ze op een keukenrol
om het vet af te druipen.
5) Gebruik wat spekvet in de pan om de champignons
gesneden en knoflook tenen in te bakken.
6) Besprenkel zout en peper over de champignons.
7) Als de champignons zijn gebakken, voeg spinazie
toe. Doe een deksel op de pan tot de spinazie is
geslonken.
8) Voeg de spek weer toe aan de spinazie en meng
door elkaar.
9) Doe in elke kip een beetje van het mengsel. Gebruik
eventueel cocktailprikkers. Om bij elkaar te houden.
10) Plaats de gevulde kip op een bakplaat met bakpapier
en bak in de oven voor 20 minuten tot de kip gaar is.
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