
Your 50 Days of Green Happiness Zomerrecepten: week 2 
 

Ik heb het boek van The Green Happiness de eerste keer met veel 

plezier gevolgd, in de winter. Het heeft tot vele 

gezondheidsvoordelen geleid en me gelukkiger gemaakt en 

bewuster van de dingen die in onze wereld gebeuren. Na de 50 

dagen vond ik het toch lastig om dit patroon zelf door te zetten. 

Maar ik wilde niet in april weer starten met al die winterse maaltijden, ik kon geen 

pompoen of zoete aardappels meer zien! Dus bedacht ik om het boek op mijn eigen 

manier te volgen, met lekker veel zomerse recepten en ook gewoon eens iets anders. 

Het is nog geen zomer (helaas!), maar dat betekent niet dat we niet alvast de zomer in 

onze bol mogen krijgen ;) Natuurlijk zijn de recepten waar we inmiddels allemaal zo 

dol op zijn (lees: pizza & pannekoekjes) lekker blijven staan. 

Bij deze de aanpassingen voor week 2. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Ik vind 

het zelf in ieder geval heel fijn om zo het boek toch weer te kunnen volgen.  

Let op: houd het aantal porties uit het boek aan. Op mijn website zijn de recepten 

voor 1, 2, 3 of 4 personen/porties dus soms moet je zelf de ingrediënten even 

aanpassen naar de hoeveelheid die je wilt hebben.  

Bij deze de aanpassingen voor week 2.  

Voor deze week maak je het bananenbrood. Vind je dit te winters? Dan kan je 2 

plakjes bananenbrood vervangen voor deze chocolade milkshake, lekker! 

http://www.thehappychickpea.com/snelle-chocolademilkshake/ Neem in plaats van 

dadelstroop verse dadels naar smaak, net iets gezonder :) 

Dag 8 

Ontbijt 

Dit ontbijtje kan je een avond van tevoren alvast maken en vandaag koud eten, of je 

maakt een lekkere smoothie in plaats van de havermout. Blend gewoon alle 

ingrediënten voor het havermoutje en voeg evt. nog wat water toe om hem 

drinkbaarder te maken :) Vervang de rozijnen voor verse druiven, dat is wat 

vriendelijker voor je blender. Natuurlijk vervang je de honing voor ahornsiroop als je 

vegan wilt eten (foutje in het boek). 

http://www.thehappychickpea.com/snelle-chocolademilkshake/


Diner 

Vanavond kan je de soep van dag 6 weer eten. 

Dat was deze: http://www.thehappychickpea.com/broccolisoep-met-baba-ganoush/ 

Heb je zaterdag niet voldoende gemaakt om te bewaren? Dan heb je vast liever een 

heel ander soepje nu, probeer deze 

eens: http://www.thehappychickpea.com/chinese-tomatensoep/ 

Dag 9 

Ontbijt 

Dit ontbijtje is te lekker om over te slaan, zelfs in de zomer. Je kan het iets meer 

zomers maken door de banaan te vervangen door verse aardbeien, hmmm! 

Dag 10 

Onbijt 

De boekweitcrunch kan ook prima in de zomer. Ik heb nog wel een tip voor jullie. 

Velen kopen per ongeluk de boekweitvlokken in plaats van de grutten. Ik ook… Dus ik 

heb voor de vlokken een nieuw recept gemaakt. Ik vond deze stiekem zelfs lekkerder 

dan de grutten variant, veel meer crunch! 

http://www.thehappychickpea.com/boekweitcrunch-van-boekweitvlokken-ipv-

gruttenkorrels/ 

Snack 

Vervang het banaantje door 3 schijven verse ananas of een kwart meloen. 

Avond 

De soep van dag 6, of de Chinese tomatensoep van maandag. 

Snack 

In plaats van de thee nemen we vanavond lekker vruchtenwater. Vul een grote kan 

met water en voeg hier je favoriete fruit aan toe, in schijfjes. Bijvoorbeeld munt en 

citroen, aardbeien, appel en peer of meloen. Dit mag je zo veel drinken als je wilt, dus 

bewaar het in de koelkast voor een paar dagen :) 

http://www.thehappychickpea.com/broccolisoep-met-baba-ganoush/
http://www.thehappychickpea.com/chinese-tomatensoep/
http://www.thehappychickpea.com/boekweitcrunch-van-boekweitvlokken-ipv-gruttenkorrels/
http://www.thehappychickpea.com/boekweitcrunch-van-boekweitvlokken-ipv-gruttenkorrels/


Dag 11 

Al best een zomers dagje :) 

Lunch 

Geen zin in de lunch? Maak dan deze super lekkere, makkelijke en snelle 

couscoussalade. Vergeet niet om evt. ook een portie te maken voor je avondeten van 

morgen. http://www.thehappychickpea.com/supersnelle-couscoussalade/ 

  

Dag 12 

Ontbijt 

Oeeh wat vond ik dit ontbijtje vies. De eerste keer dat er iets de vuilnisbak in ging. 

Daarnaast is het natuurlijk ook super winters. Dus, tijd voor iets anders! Natuurlijk 

willen we wel de vele vitaminen binnen krijgen die in het ontbijtje hadden gezeten. 

Daarom gaan we voor een frisse smoothie. Het vet uit de havermout halen we nu uit 

de kokos :) Maak meteen een dubbele portie, dan ben je morgenochtend lekker snel 

klaar. 

 20g kokosrasp 

 1 rijpe mango 

 Een kwart rijpe meloen (cantaloupe is lekker zoet, maar galia of piel de sapo kan ook) 

 2 stengels bleekselderij 

 2 kiwi’s 

 200g ijsbergsla 

 1 komkommer 

Snack 

Neem de 2 mandarijnen niet als eerste snack, neem als je heel veel honger hebt hier 

wat wortels, komkommer of tomaatjes. 

http://www.thehappychickpea.com/supersnelle-couscoussalade/
http://www.thehappychickpea.com/CMS/wp-content/uploads/2016/04/couscous.jpg


Als 2e snack staan de bietenburgers. Deze zijn ook in de zomer heerlijk op een broodje 

of bij een salade, maar om dit nou warm als snack te eten, nee bedankt. Verwen jezelf 

eens met dit heerlijke tussendoortje. Je kan er ook voor kiezen om vanavond 

uitgebreid te dineren en dit als voorgerechtje te maken. Laat wel de olie weg uit te 

dressing, anders krijg je vandaag wat veel vet binnen. 

http://www.thehappychickpea.com/paasbrunch-recept-bietencarpaccio/ 

Diner 

Lunch van gisteren. 

Dag 13 

Ontbijt 

Neem de smoothie van gisteren. 

Lunch 

Natuurlijk laten we de sushi lekker staan, dit is om van te smullen. Maar wil je toch 

een wat ander recept? Vervang dan de quinoa door sushirijst of risottorijst. Kook deze 

volgens de verpakking, met een bouillonblokje. Maak rolletjes met verschillende 

vullingen, bijvoorbeeld: 

 Mango 

 Banaan 

 Komkommer, zoete puntpaprika en wortel 

 Avocado en bosui (alleen avocado is ook erg lekker) 

Gebruik het recept uit het boek, maar meng de avocado niet door de rijst, gebruik 

deze als vulling. Bij stap 3 leg je de vulling naar keuze op de rijst en rol je het nori-

blad vervolgens dicht. Snijd echte sushiplakjes van de rolletjes met een scherp, nat 

mes. 

Dag 14 

Snack 

Dit banaantje vervangen we vandaag door een kwart meloen naar keuze (tip: veel 

honger? Kies dan voor watermeloen, dan heb je een extra groot stuk :) ) 

http://www.thehappychickpea.com/paasbrunch-recept-bietencarpaccio/


Lunch 

De sushi van gisteren. 

 

Ik ben benieuwd wat jullie vinden van deze aanpassingen. Is het gelukt om het 

weekmenu meer zomers te maken? Ik zou het leuk vinden om jullie reacties te lezen 

op mijn website of mijn Facebookpagina. 

Ps. Wisten jullie al dat ik nu naast Facebook ook op Pinterest, Twitter, Google+ en 

Instagram te volgen ben? 

Google+ 

https://plus.google.com/b/118305032178843397838/?pageId=11830503217884339
7838  

Pinterest 

https://nl.pinterest.com/HappyMilou/  

Instagram 

https://www.instagram.com/thehappychickpea/  

Twitter 

https://twitter.com/Happy_Chickpea_  

Ik zou het leuk vinden als je me ook daar wilt volgen :) 
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