
Wil jij beginnen aan het boek Your 50 Days of Green Happiness? 

Vind je de gerechten ook te winters? Kijk dan eens naar deze 

zomerrecepten die perfect in het weekmenu te verweven zijn. 

Ditmaal week 3. 

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. 

Vorige week heb je het bananenbrood misschien gemaakt. Vond 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 15 

Diner 

Hmm.. Stoofpotjes lijken mij in de zomer een stuk minder lekker. Daarom maken we 

dit gerecht met quinoa ietsje anders. 

Kijk hier voor het recept: http://www.thehappychickpea.com/quinoa-met-zoete-

paprika-en-champignons/ 

 

Vries vanavond een banaan in stukjes in, als je morgenochtend graag een smoothie 

wilt. Besluit ook even of je de komkommer voor het diner morgen wilt maken of niet, 

want dan zou je dit nu al moeten doen. 

http://www.thehappychickpea.com/snelle-chocolademilkshake/
http://www.thehappychickpea.com/quinoa-met-zoete-paprika-en-champignons/
http://www.thehappychickpea.com/quinoa-met-zoete-paprika-en-champignons/
http://www.thehappychickpea.com/CMS/wp-content/uploads/2016/05/quinoa-paprika-champignon.jpg


Dag 16 

Ontbijt 

In plaats van het havermoutje maken we een banana split smoothie. Haal de plakjes 

banaan uit de vriezer en doe dit met de ingrediënten uit het boek in de blender. 

Vervang de rozijnen door vers fruit, bijvoorbeeld druiven, aardbeien of bessen, of laat 

de rozijnen weg en eet deze als snack later op de dag. 

Lunch 

Als het goed is heb je nog een portie soep bewaard van vorige week. Denk ook er ook 

eens aan om de soep koud of lauw te eten. Dit is vaak erg lekker! Geen trek in soep. 

Maak dan een lekkere salade met: 

 2 bosuitjes, in stukjes 

 300g sla naar keuze of verse spinazie 

 50g gepofte quinoa 

Quinoa poffen is heel erg makkelijk. Verwarm een koekenpan zonder iets erin tot hij 

heet is. Gooi er een paar quinoa korrels in om de temperatuur te controleren. Gaan de 

korrels poffen, dan is hij heet genoeg. Doe nu alle quinoa die je wilt poffen in de pan 

en blijf er goed mee schudden, zodat het niet verbrand. Houd een deksel boven de 

pan zodat de quinoa niet alle kanten uit poft. Na 10-15 seconden is het al klaar! 

Heerlijk door een salade. 

En maak een dressing van: 

 Snufje zout 

 1 tl citroensap 

 ½ tl knoflookpoeder 

Meng de salade en de dressing en klaar is kees. Smakelijk! 

Snack 

Die bietenburgers hebben we nu wel gezien, toch? Pak een groente die je lekker vind 

en dip dit in wat hummus of zonnatura groentespread. Bijvoorbeeld een stuk 

komkommer, tomaat, wortel, bleekselderij of radijs. 



Diner 

De pesto risotto vond ik echt heerlijk dus ik zou deze voor geen goud schrappen. Wat 

je evt. wel kan doen is de courgette vervangen door komkommer en deze een nacht 

van tevoren in hele dunne schijfjes in azijn met wat peper en zout zetten. Deze serveer 

je (uitgelekt) als salade bij de risotto. Super fris. 

Dag 17 

Lunch 

Tussen de middag eet je vandaag het diner van maandag nog een keer. Ook koud erg 

lekker! En serveer er eens wat rucola of veldsla bij. 

Avond 

Bruine bonen zijn super gezond, maar eerlijk is eerlijk, wel erg winters. Vervang de 

bruine bonen uit dit recept door zwarte bonen en voeg een halve avocado en een 

kwart mango in stukjes toe. Goede tip die ik kreeg van een enthousiaste lezer! :) 

Dag 18 

Ontbijt 

Tip: deze smoothie is enorm! Niet zo’n grote eter? Maak dan iets minder of zorg dat je 

smoothie van vandaag in 2 bekers eindigt, zodat je de helft van je ontbijtje kan 

bewaren voor een ander moment op de dag. Ook lekker als je het 3-4 uur invriest, je 

hebt dan heerlijk ijs! Super voor een zomerse dag. Of wat dacht je ervan om een 

schepje smoothie door een glas water te roeren? 100% vers fruitwater. 

Tip van een lezer: Laat 1 banaan en 1 peer weg uit de smoothie. Doe de banaan de 

avond van tevoren in stukjes in de vriezer en maak hier samen met de peer als 

tussendoortje en lekker frisse smoothie van. 

Snack 

In plaats van de banaan kan je ook een halve mango nemen. Bewaar de andere helft 

in vershoudfolie in de koelkast. Was hij nog niet helemaal rijp? Dan kan je hem in 

vershoudfolie buiten de koelkast verder laten rijpen. 



Lunch 

Tussen de middag eet je vandaag het diner van maandag nog een keer. Ook koud erg 

lekker! En serveer er eens wat rucola of veldsla bij. 

Snack 

Pak een groente die je lekker vind en dip dit in wat hummus of zonnatura 

groentespread. Bijvoorbeeld een stuk komkommer, tomaat, wortel, bleekselderij of 

radijs. 

Diner 

In plaats van champignonsoep kan je ook een lekkere salade maken met 

aardappelschijfjes uit de oven. In de salade doe je zo veel mogelijk groenten. 

Gebakken champignons en paprika zijn erg lekker. Bak deze wel in water, niet in olie. 

Wat italiaanse kruiden erbij en je hebt een restaurantwaardige mediterraanse salade. 

Snack 

Wist je dat zelf ijsthee maken ook heel makkelijk is? Maak een grote kan van je 

favoriete thee, laat afkoelen en voeg vers fruit of munt toe. Met citroen is het erg 

lekker. Zet de kan minimaal een uur in de koelkast. De rest van de week geniet je van 

een super frisse guilt-free frisdrank. Serveer met ijsblokjes op extra warme dagen. 

Dag 19 

Lunch 

Uitgekeken op de boterhummus? Zonnatura heeft heerlijke groentespreads voor op 

brood. En in het bio-schap bij bijvoorbeeld de AH vind je ook vegan paté, 

bijvoorbeeld champignonpaté. Erg lekker en echt een keer wat anders. 

Diner 

Neem hetzelfde als wat je op dag 17 als diner hebt gegeten. 

Dag 20 

Snack 1 

Neem de andere helft van de mango van eergisteren in plaats van de banaan. Ook 

lekker uit de blender met eetlepel kokosrasp er overheen of met wat kokosmelk er 

doorheen (niet meer dan 125ml). 



Avond 

http://www.thehappychickpea.com/vegan-vietnamese-loempias/ 

Deze loempia’s zijn redelijk vet. Neem daarom rijstvellen in plaats van filodeeg. 

Rijstvellen moet je een paar seconden weken in warm water. Leg ze vervolgens op een 

vochtige theedoek om te vullen. Vouw ze goed dicht. Deze loempia’s zijn in 10-20 

minuten gebakken, afhankelijk van hoe knapperig je ze wilt. Vergeet niet de 

ovenschaal goed in te vetten want anders plakken ze vast aan de bodem en dan gaan 

ze stuk als je ze eruit wilt halen. 

Geen kokosmelk gebruikt vanmorgen? Doe dan wat lekkere nootjes of sesamzaadjes 

in de rolletjes! 

Dag 21 

Lunch & snacks 

Je kan weer de salade maken van dag 18. Laat de aardappels weg, maar maak in 

plaats daarvan een aardappel twistie als snack, en sla het bananenbrood over. Neem 

in de ochtend een handje nootjes als snack 

http://www.thehappychickpea.com/makkelijke-aardappel-twisters-chips/ 

Diner 

Vanavond smul je nog een keer van de rijstvel-loempiaatjes! 

 

Wat goed! Jullie zijn al bijna op de helft van het boek. Wat vliegt de tijd he? Zeker nu 

het weer wat mooier is :) 

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  

http://www.thehappychickpea.com/vegan-vietnamese-loempias/
http://www.thehappychickpea.com/makkelijke-aardappel-twisters-chips/
https://www.facebook.com/TheHappyChickpea/
https://plus.google.com/b/118305032178843397838/?pageId=118305032178843397838
https://plus.google.com/b/118305032178843397838/?pageId=118305032178843397838


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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