
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 5. 

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. 

Wil je woensdag de aardappel twisters maken op een super makkelijke manier? Wil je 

woensdag de aardappel twisters maken op een super makkelijke manier? Bestel dan 

zo snel mogelijk deze aardappel twister maker. 

Let op 

Voor de chocolademousse van aankomende zondag heb je aquafaba nodig. Je 

leest hier alles over dit goedje. Zorg er dus voor dat je deze week een keer gebruik 

maakt van bonen, kikkererwten of linzen en gooi het vocht uit het potje/blikje of het 

kookvocht niet weg! Dit vocht kan je max. 3 dagen bewaren in de koelkast. Duurt het 

langer voordat het zondag is, dan vries je het in. Als je vrijdag de groenteschotel 

maakt met gedroogde linzen, kan je het kookvocht van de linzen gebruiken. Dit kan 

evt. ook als je soep maakt, je moet dan alleen de linzen even apart koken, afgieten en 

het kookvocht opvangen, en dan de linzen pas toevoegen aan de soep. Als je linzen uit 

een pot of blik met vocht gebruikt is het natuurlijk nog makkelijker. Je bewaard dan 

het vocht uit het potje/blik. Wel even overgieten in een afsluitbaar plastic bakje. 

Dag 29 

Lunch 

In plaats van dit havermoutje kan je ook een lekkere boterham smeren. Neem er 

bijvoorbeeld 1 met Zonnatura appelstroop en een met suikervrije jam. Neem de 

wortel als extra groenten bij je lunch. 

Dag 30 

https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=39927&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fpotato-twister%2F9200000056600560%2F&name=a
http://moniquevandervloed.nl/aqua-wat-aquafaba/


Lunch 

Dit is een van mijn favoriete gerechten. Maar omdat andijvie toch best winters is 

vervangen we deze door spinazie. Maak alleen de quinoa en de spinazie warm, voeg 

de rest van de ingrediënten koud toe. 

Snack 3 

In plaats van een warme chai latte kan je natuurlijk ook een koud drankje maken. 

Doe je favoriete ingrediënten even in de blender. Bijvoorbeeld 250ml plantaardige 

melk met 1 appel in stukjes en 1 tl kaneel. 250 ml plantaardige melk met 1 el cacao en 

2 tl ahornsiroop. Maak van 50 ml kokend water en een zakje chai thee een bodempje 

thee, voeg hier 200ml koude plantaardige melk aan toe, en je hebt een heerlijke 

koude chai latte :) 

Dag 31 

Ontbijt 

Geen zin in havermout? Doe alle ingrediënten voor dit havermoutje eens in de 

blender, zo heb je de exacte ingrediënten van dit ontbijtje toch binnen, maar wel in 

een zomers jasje. Voeg evt. wat extra water toe of wat minder havermout om te 

voorkomen dat je smoothie te dik wordt. 

Lunch 

Pompoen hoeft van mij echt niet meer hoor. In dit stamppotje kan je de pompoen 

heel makkelijk weglaten. De andijvie kan je weer vervangend door spinazie. Kook de 

quinoa, giet af, voeg de paprika en andijvie/spinazie toe en laat slinken. Een beetje op 

smaak brengen met de kruiden en edelgistvlokken en klaar is kees! 

Snack 2 

Omdat je de pompoen hebt weggelaten kan je als extra snack weer een 

heerlijke aardappel twister maken van een grote aardappel. Evt. kan je er 1 extra 

maken voor vanavond bij het diner. 

Diner 

Ook de ovengroenten kunnen wel wat zon gebruiken. Wat dacht je van zoete 

puntpaprika, courgette en ananas uit de oven? Dit is trouwens ook een prima gerecht 

voor de bbq, dus als het vandaag mooi weer is, steek hem aan, maak spiesjes van je 

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


groenten en fruit en eet lekker buiten! Ook lekkere spiesjes: paprika, champignon en 

ananas; wortel, champignon en courgette; aardappel, aubergine en wortel (deze 

moeten langer garen dus die kan je het beste in aluminiumfolie wikkelen); of ananas, 

appel, peer, als toetje :) 

Andere groenten kunnen natuurlijk ook. Op deze site vind je een handig overzicht van 

oven baktijden voor veel verschillende groenten. Het slimste is om de groenten met 

dezelfde baktijd bij elkaar te doen. Lukt dit niet? Kook de groenten die een langere 

baktijd hebben dan gewoon even voor. 

Van de aardappels kan je ook frietjes of schijfjes maken voor in de oven, of neem de 

extra aardappel twister als je die vanmiddag gemaakt hebt. 

In plaats van de pesto kan je voor bij de bbq een lekkere tzaziki maken van 

kokosyoghurt of sojayoghurt, dille, komkommer en knoflook. Of maak je eigen 

knoflooksaus met vegan mayonaise (mayolijn), knoflook, evt. wat ahornsiroop en fijn 

gesneden bieslook. Neem hier niet teveel van want dit is natuurlijk erg vet. De 

gezondere optie is de tzaziki :) 

Wil je nog een lekkere salade serveren bij de bbq? Maak dan alvast de aardappel 

salade van morgen, maak wat extra zodat jij (of je gasten) dit vanavond bij de bbq 

kunt eten. 

Dag 32 

Ontbijt 

Vandaag kan je van dit havermoutje weer een smoothie maken, als je wil. 

Lunch 

Geen zin in deze aardappelsalade? Probeer dit recept van de Groene Meisjes eens! 

Neem ongeveer een kwart van de ingrediënten, want dit recept is voor een volle bak ;) 

Snack 3 

He, alweer een warm drankje. Daar hebben we toch helemaal geen zin in! Neem eens 

een glas frisse, gekoelde rijstmelk. Ik vind dit de lekkerste van alle plantaardige 

melksoorten, vooral van het merk Lima is hij van nature lekker zoet. 

Dag 33 

http://www.eetgoedvoeljegoed.nl/hoe-rooster-je-groenten-in-de-oven/
http://www.degroenemeisjes.nl/zomerse-salade-met-carisma-aardappelen-avocado-en-erwtjes/#more-21536


Lunch 

Hetzelfde als gisteren. 

Diner 

Deze soep nogal winters. Je kan eigenlijk heel makkelijk soep maken van leftover 

groenten. Ik heb deze dag bijvoorbeeld een paprika-courgettesoep gemaakt met 

stukjes bleekselderij, champignons. Ik heb de paprika en courgette gepureerd in de 

blender en vervolgens bij elkaar in een pan aan de kook gebracht met gedroogde 

linzen. Wat bouillon en kruiden toevoegen en je hebt een smakelijk soepje. Heerlijk! 

Heb je er ook wel eens aan gedacht om je soep koud te eten? Of lauwwarm? 

Lauwwarme avocadosoep is bijvoorbeeld erg lekker, en de kleur van de avocado blijft 

mooi groen omdat je hem niet teveel verwarmd. Dit recept zal ik binnenkort eens op 

mijn website plaatsen :) 

Op deze site zag ik laatst ook nog een lekker soeprecept wat ik binnenkort zeker moet 

proberen, misschien lijkt het jullie ook wel wat. 

Wat je ook kan doen is van dezelfde groenten die nog op moeten een groenteschotel 

maken. Voeg wat ui en knoflook toe voor meer smaak. Je bakt altijd eerst de in 

stukjes gesneden ui, vervolgens voeg je de fijn gesneden knoflook toe en daarna de 

overige groenten. Doe je groenten die langer moeten garen als eerste in de pan, zoals 

met bovenstaande groenten de bleekselderij, paprika en courgette. De champignons 

en linzen (uit pot) voeg je de laatste 5 à 10 minuten toe. Ook het bouillonblokje komt 

prima van pas in dit gerecht. Los hem op in een klein beetje kokend water en voeg toe 

aan de groenten. Op smaak brengen met zout, peper en evt. nog (verse) kruiden, 

sojasaus of edelgistvlokken. Klaar is je snelle, gezonde maaltijd. 

Let er in ieder geval op dat je deze maaltijd vervangt door een gerecht met alleen 

groenten. De bloemkoolnasi is ook een erg goede vervanging. 

Evt. kan je er nog wat zelfgemaakte ovenfrietjes bij serveren. Strooi er lekkere 

kruiden over zoals paprika- en kerriepoeder of knoflookpoeder, rozemarijn en zout. 

Als er al aardappelen in je soep zitten kan je de ovenfriet beter weglaten. 

Dag 34 

Let op: als je vanavond ijsjes wil kan je die het beste 's ochtends al maken en 

invriezen. 

http://mijnmixedkitchen.blogspot.nl/2013/11/mercimek-corbas-turkse-linzensoep.html
http://www.thehappychickpea.com/bloemkoolnasi/


Lunch 

Vandaag eet je als lunch hetzelfde als gisteren bij het diner. 

Diner 

Dit stamppotje kan je in plaats van met zoete aardappels ook met gewone aardappels 

maken, daar wordt het al een stuk minder winters van. Omdat de andijvie rauw 

gegeten wordt past dit prima in een zomers menu. Liever een ander stamppotje? 

Probeer dan deze eens. 

 

Snack 3 

Chocolademelk is gelukkig ook koud erg lekker. Doe de ingrediënten wel in de 

blender zodat de cacao goed mengt. Of wat dacht je van een chocolade ijsje? Vries de 

chocolademelk in in ijsvormpjes en laat minimaal een dag in de vriezer staan. Om ze 

uit de vormpjes te krijgen kan je ze het beste even onder de warme kraan houden. 

Dag 35 

Ontdooi alvast de aquafaba als je deze eerder deze week had ingevroren. 

Ontbijt 

Eet het fruit zonder de saus, maak een koude saus van de bosvruchten door deze te 

koelen in de koelkast, of maak een smoothie van alle ingrediënten voor een super 

zomerse fruitsmoothie. 

Snack 2 

Omdat ik zacht gezegd geen fan ben van de chocolademousse met avocado, gaan 

we een ander recept voor chocolademousse gebruiken. Je hebt hiervoor wel het vocht 

uit een blik bonen, linzen of kikkererwten nodig, of het kookvocht ervan. Als het goed 

is heb je deze afgelopen week een keer bewaard. 

http://www.thehappychickpea.com/snelle-vegan-andijviestamp/
http://www.thehappychickpea.com/super-luchtige-vegan-chocolademousse-bijna-niet-van-echt-te-onderscheiden/
http://www.thehappychickpea.com/CMS/wp-content/uploads/2016/03/Andijviestamp.jpg


 

Diner 

Zoete aardappels hebben we inmiddels geschrapt, maar je kan natuurlijk gewoon 

patatjes maken van normale aardappels. Laat de schil er ook eens om zitten, hiermee 

behoud je meer vitaminen en het is eens een keer iets anders. Scheelt je nog werk ook 

;) De geroosterde groenten kan je weer naar eigen keuze invullen, met behulp van het 

baktijdenschema wat ik bij het diner van dag 31 gegeven heb. 

 

 

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/  

https://www.facebook.com/TheHappyChickpea/
https://plus.google.com/b/118305032178843397838/?pageId=118305032178843397838
https://plus.google.com/b/118305032178843397838/?pageId=118305032178843397838
https://nl.pinterest.com/HappyMilou/
http://www.thehappychickpea.com/CMS/wp-content/uploads/2016/05/chocolademousse.jpg
http://www.thehappychickpea.com/CMS/wp-content/uploads/2016/05/Curry-friet-met-salade.jpg
http://www.thehappychickpea.com/CMS/wp-content/uploads/2016/05/chocolademousse.jpg
http://www.thehappychickpea.com/CMS/wp-content/uploads/2016/05/Curry-friet-met-salade.jpg


Instagram 

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

Twitter 

https://twitter.com/Happy_Chickpea_  

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

 

 

 

https://www.instagram.com/thehappychickpea/
https://twitter.com/Happy_Chickpea_
http://kliks.affiliate4you.nl/29339/9702/?linkinfo=

