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Leuk dat je meedoet met de Groente Challenge van Miss Natural!

Waarom moeten we meer groente eten? Groente zijn gezond en ook echt lekker! Ze bevatten 
weinig calorieën en veel voedingsstoffen zoals vitaminen, mineralen en bioactieve stof-
fen. Omdat groente veel voedingsvezel bevat heb je er snel een vol gevoel van, wat helpt om 
op gewicht te blijven. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) levert de wetenschap 
overtuigend bewijs voor een beschermend effect van groente en fruit tegen chronische 
ziekten zoals hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker.

Met deze Challenge dagen we je uit om 3 x per dag groente te eten, dus bij elke maaltijd! 
Miss Natural laat je zien hoe je zelfs aan 500 gram groente per dag kunt komen met heer-
lijk en eenvoudige recepten. Tevens geven we je tips hoe je kinderen meer groente kunt laten 
eten!

Tijdens de gratis Groente Challenge van Miss Natural leer je dagelijks meer groente te eten. 
Je ontvangt een week lang elke dag nieuwe informatie, tips, artikelen én lekkere recepten met 
groente! De komende week ga je meer dan 25 verschillende groenten eten.

Je kunt zelf de volgorde en hoeveelheden van de recepten bepalen. Het allerbelangrijkste is 
dat je varieert met groente in al zijn mooie kleuren. Zo ben je er van verzekerd dat je alle 
belangrijke voedingsstoffen dagelijks binnenkrijgt. 

Graag geef ik je dit receptenboek cadeau met daarin 
alle 21 recepten voor ontbijt, lunch en diner. 

Veel plezier en succes met jouw Groente Challenge!

Met natuurlijk een groet,

Eva van Zeeland

Miss Natural Groente Challenge

JOUW UITDAGING

Goed om te weten!
Je mag het e-book niet zelf verspreiden onder je vrienden, dit doe ik graag voor jou! 

Verwijs ze naar www.missnatural.nl/groente-challenge 

UITGAVE NOVEMBER 2015
© MISS NATURAL LIFESTYLE BV

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

www.missnatural.nl

Dit e-book krijg je cadeau van
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Rode Kool

Wortel Sap

Roerei met Chanterelle

& Peterselie

Courgette 

Koekjes

Rode Biet

Munt Smoothie

Cracker met Linzen,

Avocado & Biet

Omelet Wrap

met Groenten

Pompoen

Cake

Ontbijt          Lunch        Diner 

ALLE RECEPTEN

1.

2.

3.

4.

5.

Venkelsalade 

met Peer & Feta

Crackers met Hüttenkäse

en Avocado

Spruitjes

Soep

Linzensalade met

Blauwe Bessen

Pastinaak

Soep

Courgette

Pasta

Salade Rode Kool

& Sinaasappel

Groente Pasta

met Geitenkaas

Boerenkool

Stamppot

Avocado Spaghetti

met Cherrytomaatjes

Couscous Salade

met Gegrilde Groenten

Bloemkool Pizza

met Courgette

Moussaka met 

Citroenyoghurt

Spinazietaart

met Feta

Proef ze allemaal!

6.

7.

Groenten
aardappelen, 1 kg kruimige 
aardappelen, 300 gram 
(vastkokend)
avocado x 4
aubergines x 2
bieten,450 gram gekookte 
bloemkool x 1 grote
boerenkool, 500 gram
chanterelle, 1 hand 
cherrytomaatjes, 2 bakjes
courgette x 4
kastanje champignons, doosje
kiemen, verse
knolselderij x ½ 
linzen 560 gram
maïs, ½ potje gekookte
paprika x  ½ groene 
paprika x ½ gele
pastinaken x 4
pompoen x 2
rode bietjes x 4 gekookte 
rode kool, 425 gram
sjalotten x 3
spinazie, 900 gram (diepvries)
spruitjes, 400 gram
tomaat x 1
tuinkers
ui x 1 rode 
ui x 4 witte
venkelknol x 1
winterwortel x 3 
worteltjes x 150 gram 
Fruit
appel x 1 groene
banaan x 1
blauwe bessen, 150 gram

citroen x 2
granaatappelpitjes, 1 eetlepel
peren x 2
sinaasappel x 4
rozijnen, 50 gram
Kruiden
bascilicum, 5 eetlepels verse 
gember 2 cm 
kaneel, 1 theelepel
knoflook x 10 tenen
munt, 8 gram verse
oregano, 1 eetlepel gedroogde 
oregano, 3 takjes verse
paprikapoeder, 1 theelepel 
peterselie, verse
tijm, 1 theelepel 
vanillestokje x 1
venkelzaad, 1 eetlepel 
vers gemalen peper en zout
Noten & Zaden
lijnzaad, 1 eetlepel 
pijnboompitten, 1 eetlepel 
pistachenoten, 50 gram
pompoenpitten, 2 eetlepels
walnoten, 1 eetlepel
Zuivel(achtige)
amandelmelk
feta x 1 blok 
geitenkaas, 100 gram zachte 
geitenkaas, geraspte 
Griekse yoghurt, 500 ml 
Hüttenkäse
kaas geraspte 
kaas, parmanzaanse zakje
kruidenroomkaas x 100 gram 
plantaardigemelk
rijstemelk, 1 eetlepel

slagroom 200 ml
Droogwaren
agave siroop, 1 eetlepel 
amandelmeel, 120 gram 
balsamicoazijn 
bouillonblokjes x 2
couscous, 300 gram
crackers zonder suiker
groentebouillon, 1,5 liter 
hartige taart deeg, 5 plakjes
honing
mosterd
pasta, verse van broccoli en 
erwten (bij AH te koop)
rodewijnazijn
spaghetti, 200 gram volkoren 
tomatensaus
volkorenbloem, 50 gram
wijnsteenbakpoeder
zongedroogde tomaat, 
2 eetlepels
zuurdesem/speltbrood x 2
Gezonde vetten
kokosolie 
olijfolie 
roomboter
Vlees, Vis & Eieren
lams- runder- of vegagehakt, 
500 gram
eieren x 16 biologische

Boodschappen

BOODSCHAPPENLIJST

Kies waar kan 

    voor biologisch!
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Rode Kool Wortel Sap

ONTBIJT RECEPT

Ingrediënten

Schil de gember en snij in stukjes.

Pers 1 sinaasappel uit.

Was de appel, wortel en rode kool en snij in 
grove stukken.

Stop nu alle ingrediënten in de slowjuicer of 
andere sapmaker en drink met kleine slokjes. 

Dit recept is voor 1 persoon.

1 sinaasappel
2 wortels
2 cm gember
1 groene appel
125 gram rode kool

Tip! Kauw ook altijd
 op je sap en smoot

hies!

Knip de peterselie en rasp de geitenkaas. Klop 
de eieren los in een schaaltje met melk en gei-
tenkaas. Snij de chanterelle of gebruik andere 
paddenstoelen. 

Breng op smaak met zout en peper. Verwarm 
olijfolie of kokosolie in een pan op middelhoog 
vuur en bak de chanterelle in 5 minuten bruin. 
Roer vervolgend het ei er met een spatel door 
totdat deze helemaal gestold is.

Rooster de boterhammen en besmeer ze 
met kokosolie of roomboter en beleg met het 
roerei. Uiteraard kan je het roerei ook zonder 
brood eten. 

Dit recept is voor 1 persoon. 

Roerei met Chanterelle & Peterselie

ONTBIJT RECEPT

1 eetlepel verse peterselie
1 hand chanterelle
geraspte geitenkaas
2 biologische eieren
1 eetlepel rijstemelk
Zout en peper
2 x snee zuurdesem/speltbrood

Ingrediënten

Een goed begin van
 de dag!
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Was de courgette en rasp hem grof. 

Maak de citroen goed schoon en rasp de gele 
schil ervan. 

Klop het ei los. 

Rasp de kaas en snijd peterselie fijn. 

Meng de courgette met het citroenrasp, ei, de 
volkorenbloem, geraspte kaas, peterselie, peper 
en eventueel zout tot een mooi beslag. 

Verhit een grote koekenpan met kokosolie en 
schep met twee lepels 12 bergjes van het cour-
gettebeslag. Druk ze een beetje plat met een 
spatel. 

Bak de courgettekoekjes in 6 min. per kant 
bruin en gaar.

Dit recept is voor 2 personen.

Courgette Koekjes

ONTBIJT RECEPT

800 gram courgettes
1 citroen
1 ei
100 gram geraspte kaas
20 gram platte peterselie
50 gram volkorenbloem
1 theelepel versgemalen peper
kokosolie

Ingrediënten

Ook lekker voor ond
erweg!

Pak 200 gram gekookte biet en doe die in de 
blender. 

Schil de banaan en voeg deze erbij samen met 
de munt. 

Giet er vervolgens een groot glas gekoelde 
amandelmelk bij. 

Zet de blender aan en zorg dat het echt een 
egale groene smoothie wordt.  

Dit recept is voor 1 persoon. 

Rode Biet Munt Smoothie

ONTBIJT RECEPT

200 gram (gekookte) bietjes
1 banaan
8 gram munt
1 groot glas amandelmelk

Ingrediënten

Hij is natuurlijk wel rood, maar valt absoluut 
in de categorie ‘groene smoothie’!
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Laat de linzen uitlekken. 

Halveer de avocado, verwijder de pit en snij het 
vruchtvlees er uit in blokjes. 

Snij de rode bieten in kleine stukjes en voeg 
deze bij de linzen, avocado blokjes en pistasche 
noten. 

Breng op smaak met olijfolie, balsamicoazijn, 
verse basilicum, peper en zout. 

Serveer met crackers zonder suiker. 

Dit recept is voor 1-2 personen. 

Cracker met Linzen, Avocado & Biet

ONTBIJT RECEPT

160 gram linzen (uit pot)
1 avocado
2 gekookte rode bieten
1 handje pistasche noten
1 eetlepel verse basilicum
olijfolie en balsamicoazijn 
vers gemalen peper en zout
crackers zonder suiker

Ingrediënten

Linzen zijn erg gezond omdat ze langzaam 
verteren en rijk zijn aan voedingsstoffen.

Snijdt de groentes in kleine blokjes. Je kan de 
groentes bakken maar ook rauw laten (keuze is 
optioneel).

Doe de melk en de eieren in een kom en mix 
dit goed door elkaar. Giet nu een deel van het 
mengsel in de pan en bak totdat je een goed 
gebakken eitje hebt (het eitje moet dik en stevig 
zijn).

Doe al het mengsel opbakken totdat je 3 stevige 
eieren hebt. 
 
Wanneer je de eieren goed gebakken hebt leg je 
het op een bord vul je het met de gebakken of 
de rauwe groente en rol de het ei nu op met de 
groente er in.

Dit recept is voor 1-2 personen.

Omelet Wrap met Groenten

ONTBIJT RECEPT

3 eieren
scheutje plantaardigemelk
1 tomaat
½ groene paprika
½ gele paprika
½ uitje

Ingrediënten

Doe jij de groente
 warm of koud?
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Pompoen Cake

ONTBIJT RECEPT

Ingrediënten

Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd 
daarna de pompoen in blokjes en leg ze op de 
bakplaat met een klein beetje kokosolie erover. 
Zet het nu voor 40 minuten in de oven.

Daarna mix je de pompoen samen met de aga-
vesiroop, eieren, kokosolie en en de inhoud van 
1 vanillestokje (vanillestokje met de punt van een 
mes in de lengte open splijten en de inhoud er 
uit schrapen).

Doe nu het mengsel in een grote kom en voeg 
daar de overige ingrediënten bij. Even goed 
doorroeren!

Vet de cakevorm in met wat kokosolie of boter 
en doe daarna het mengsel in de vorm en bak 
in 45 min. gaar!

Dit recept is te veel voor jou alleen.

120 gram amandelmeel
180 gram geroosterde pompoen
3 biologische eieren
1 eetlepel gesmolten kokosolie
1 eetlepel agave siroop
1 vanillestokje
1 theelepel wijnsteenbakpoeder
2 eetlepels pompoenpitten
1 eetlepel lijnzaad
1 theelepel kaneel
2 kleine theelepels zout

Lekker als tussend
oortje!

Snij de venkel in hele dunne plakjes. Meng de 
venkel vervolgens met een eetlepel olijfolie, een 
beetje citroensap en zet even opzij. 

Schil de peren, haal het hart eruit en snij in lang-
werpige plakken. 

Maak nu de dressing: meng 5 eetlepels olijfolie 
met 2 eetlepels azijn, 2 theelepels mosterd, 1 
theelepel honing en een beetje citroensap tot er 
een egale dressing ontstaat. 

Verdeel de venkel en de peer op een diep bord 
en besprenkel met de dressing. 

Snij de feta in kleine blokjes, knip de tuinkers en 
voeg dit samen met de granaatappelpitjes toe 
aan de salade. 

Dit recept is voor 2 personen.

Venkel Salade met Peer en Feta

LUNCH RECEPT

1 venkelknol
2 peren
½ blok feta
1 eetlepel granaatappelpitjes
tuinkers
olijfolie en azijn (smaak naar keuze)
mosterd 
honing
citroen(sap)

Ingrediënten

Ook lekker met gebakken walnoten!
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Ga op zoek naar crackers zonder suiker. Bij-
voorbeeld de Zuurdesem Meergranen crackers 
van Wasa. 

Besmeer 2 of 3 crackers met Hüttenkäse. 

Halveer de avocado en verwijder de pit. Verwij-
der de schil, snij de avocado in plakken en leg 
deze op de crackers. 

Garneer met de verse kiemen en overgiet met 
balsamico azijn. Breng op smaak met zout en 
peper. 

Dit recept is voor 1 persoon. 

Crackers Huttenkase & Avocado

LUNCH RECEPT

½ avocado
2-3 crackers (suikervrij)
Hüttenkäse
Verse kiemen
Balsamico azijn
Zout en versgemalen peper

Ingrediënten

Huttenkase is een cottage cheese. Het is 
jonge, ongerijpte kaas met >50% minder 
(verzadigd) vet dan andere kazen.

Schil en snijd de wortel in dunne plakjes. Snip-
per de ui en pers de knoflook. Maak de spruitjes 
schoon en halveer ze als ze aan de grote kant 
zijn. 

Verwarm wat olie in een grote soeppan. Bak de 
ui, knoflook, wortelplakjes en de spruitjes glazig. 
Voeg dan de bouillonblokken, tijm, paprikapoe-
der en 1 liter water toe. 

Breng aan de kook en laat minstens 20 minuten 
zachtjes koken tot de spruitjes en wortelplakjes 
gaar zijn. Schep wat bouillon uit de pan en ver-
meng dit met de kruidenroomkaas. 

Pureer de soep met de staafmixer en voeg tij-
dens het mixen het kaasmengsel langzaam toe. 
Voeg tot slot versgemalen peper toe en eventu-
eel wat zout.

Dit recept is voor 4 porties. 

Spruitjes Soep

LUNCH RECEPT

400 gram kleine spruitjes 
1 ui 
1 teen knoflook 
1 winterwortel 
100 gram kruidenroomkaas 
1 theelepel tijm 
1 theelepel paprikapoeder 
versgemalen peper 
2 bouillonblokjes

Ingrediënten

Spruitjes zijn heerl
ijk!
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Was de linzen volgens de verpakking en laat ze 
afkoelen. 

Verwarm de oven voor op 150 °C. Halveer de 
tomaten en leg ze met de snijkant naar boven 
in de ovenschaal. Bestrooi met wat zout en 
besprenkel met 3 eetlepels olie. Leg de takjes 
oregano tussen de tomaten. Plaats voor onge-
veer 45 min. in de oven.

Voeg de blauwe bessen en de in stukken ge-
scheurde blaadjes van het basilicum toe aan de 
linzen in een schaal. 

Neem de tomaten uit de oven en verwijder de 
oregano. Schenk het vocht van de tomaten in 
een kom.� Klop het vocht met de olie, balsami-
coazijn en mosterd tot een dressing. Schep de 
tomaten en dressing voorzichtig door de linzen-
salade. Bestrooi met de pistachenoten.

Dit recept is voor 2-3 persoon
of voor meerder dagen. 

Linzensalade met Pistachenoten

LUNCH RECEPT

Bakje rode cherrytomaten
3 takjes oregano 
4 eetlepels olijfolie
400 gram linzen 
2 eetlepels basilicum 
150 gram blauwe bessen
1 theelepel mosterd
1 eetlepel balsamicoazijn
40 gram pistachenoten

Ingrediënten

I love linzen!

De ui in grove stukken snijden en fruiten in olijf-
olie.

De pastinaak schillen, in gelijke stukken snijden 
en toevoegen aan de ui. 

De pastinaak kort mee laten stoven en vervol-
gens de bouillon toevoegen, deze aan de kook 
brengen en een kwartier op een zacht vuurtje 
laten pruttelen.

De soep mixen, zeven en kruiden met peper en 
zout naar smaak.

Gehakte peterselie toevoegen als afwerking.

Dit recept is voor 2 personen.

Pastinaak Soep

LUNCH RECEPT

1 ui
4 pastinaken
1,5 liter groentebouillon
zout en vers gemalen peper
fijngehakte peterselie
olijfolie 

Ingrediënten

Pastinaak is een soort witte wortel met 
een smaak die tussen die van een wortel 
en een knolselderij in ligt. De smaak heeft 
ook iets weg van anijs. Door de wat zoeti-
ge smaak vinden ook kinderen dit vaak een 
lekkere groente om te eten.
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Was de courgettes en droog ze af. Snijd de 
courgette in sliertjes. Met een julienne dunschil-
ler kan je speciale spaghetti sliertjes maken, heb 
je dit niet dan kan je een normale rasp gebrui-
ken.

Doe de geraspte courgette in de pan en bak het 
met een beetje olie. 

Als de courgette al even opstaat kan je het de 
fijngesneden basilicum en het teentje knoflook 
toevoegen. 
 
Bak het nog even.

Doe het op een bord en doe er lekker wat ge-
raspte kaas overheen!

Courgette Pasta

LUNCH RECEPT

3 courgettes
zakje parmanzaanse kaas
beetje basilicum
teentje knoflook

Ingrediënten

Tip! Als je het lekker vind
t kan je ook 

kip en pijnboompitjes toevoe
gen.

Wel de rozijnen 5 min. in warm water. Breng 1 
liter water aan de kook (waterkoker is prima). 

Pel de sjalotten, halveer en snij in dunne ringen. 
In een schaal de sjalotringen marineren met de 
rodewijnazijn. 

Boen de sinaasappels goed schoon en rasp de 
schil eraf. Sinaasappels dik schillen en vrucht-
vlees in grove stukken snijden. 

Rodekool in vergiet doen en kokende water er-
over schenken. Schep de rodekool goed om en 
laat uitlekken. In de zeef rozijnen laten uitlekken. 
Rodekool nog warm door sjalotten scheppen. 

Rozijnen, fijngemaakte walnoten, gesneden 
rode bietjes, sinaasappelrasp, olie en sinaasap-
pelstukken erdoor mengen. Salade op smaak 
brengen met zout en peper en minstens 30 min. 
laten staan, zodat de smaak kan intrekken. 

Dit recept is voor 2 personen  
of voor meerdere dagen. 

Salade Rode Kool & Sinaasappel

LUNCH RECEPT

50 gram rozijnen
3 sjalotten
3 eetlepels rodewijnazijn
2 sinaasappels (en/of grapefruit)
300 gram gesneden rodekool 
2 gekookte rode bietjes
1 eetlepel walnoten
1 eetlepel verse peterselie
75 ml olijfolie extra vierge

Ingrediënten

Een mooi gekleurde
 lunch!
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Deze kant-en-klare groenten pasta gemaakt van 
broccoli en erwten vond ik bij de AH. Ze hebben 
ook een variant met bloemkool en wortel!

Snij de champignons en bak deze in kokosolie 
met de uitgeperste knoflook en pijnboompitten 
in een hapjespan. 

Verkruimel de geitenkaas boven de hapjespan, 
breng op smaak met zout en peper en roer 
goed door. 

Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de 
verpakking in 1 minuut gaar. 

Giet de past af en roer deze door de champig-
nonsaus. Schep de past in een diep bord en eet 
smakelijk!

Dit recept is voor 2 personen. 

Groenten Pasta met Geitenkaas

DINER RECEPT

verse groenten pasta gemaakt van 
broccoli en erwten (bij AH te koop)
½ doosje kastanje champignons
100 gram zachte geitenkaas
2 teentjes knoflook
1 eetlepel pijnboompitten
zout en versgemalen peper
kokosolie

Ingrediënten

Pasta lekker ander
s!

Schil de aardappelen, snij ze in kleine stukken 
en kook ze samen met de boerenkool 20 min. in 
ruim water met zout. Giet af.

Voeg de roomboter en amandelmelk toe en 
stamp het geheel fijn. Snij de zongedroogde 
tomaat in kleine stukjes en roer door de stamp.

Breng op smaak met zout en peper. Lekker met 
geitenkaas er door of met een (vegetarische) 
rookworst of biologische runder chipolata
worstjes! 

Dit recept is voor 4 personen. 

Boerenkool Stamppot

DINER RECEPT

1 kg kruimige aardappelen
1 zak boerenkool (500 g)
2 eetlepels zongedroogde tomaat
scheutje amandelmelk
klontje roomboter
zout en versgemalen peper

Ingrediënten

In boerenkool zitten erg veel antioxidan-
ten. De belangrijkste twee antioxidanten 
zijn de carotenoiden en flavonoiden. Het 
is belangrijk om genoeg antioxidanten binnen 
te krijgen om de cellen in je lichaam te 
beschermen tegen vrije radicalen. Hiermee 
verklein je de kans op verschillende soor-
ten kanker.
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Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op 
de verpakking in ruim water.

Voor de saus: halveer de avocado’s, verwijder 
de pit en lepel het vruchtvlees er uit. 

Schil en pers de knoflook. Knip de blaadjes bas-
cilicum fijn met een schaar. Voeg de knoflook, 
basilicum en het citroensap toe aan de avocado 
en pureer met een staafmixer of in een keuken-
machine. Breng op smaak met zout en vers 
gemalen peper en voeg tot slot de olijfolie toe. 

Halveer de cherrytomaatjes en laat de maïs uit-
lekken. 

Giet de spaghetti af en voeg daar de cherryto-
maatjes, maïs en saus aan toe. Geniet!

Dit recept is voor 2 personen. 

Avocado Spaghetti met Cherrytomaat-

DINER RECEPT

200 gram volkoren spaghetti 
2 rijpe avocados
2 eetlepels verse bascilicum
2 tenen knoflook 
2 eetlepels citroensap 
zout en versgemalen peper
80 ml olijfolie 
1 bakje cherrytomaatjes 
½ potje gekookte maïs 

Ingrediënten

Klaar in 20 minuten
!

Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de knol-
selderij. Snijd in kwarten en vervolgens in partjes 
van ½ cm. Snijd de pompoen in gelijke parten. 
Verwijder de zaden en draderige binnenkant. 
Schil de bietjes en snijd in partjes van ½ cm. 
Snijd de wortel in schuine plakjes van ½ cm. 

Schep de groenten op twee met bakpapier 
beklede bakplaten. Snijd de knoflook fijn. Ver-
deel de knoflook, het venkelzaad en olie over de 
groenten. Bestrooi met peper en eventueel zout. 

Rooster de groenten in ca. 20 min. goudbruin 
en gaar. Wissel de bakplaten halverwege van 
plaats in de oven en schep de groenten om. 

Bereid de couscous volgens de aanwijzingen 
op de verpakking. Pers de sinaasappel uit. Roer 
de couscous los met een vork en meng met het 
sinaasappelsap en geroosterde groenten. 

Dit recept is voor 2 personen
of voor meerdere dagen. 

Couscous Salade Gegrilde Groenten

DINER RECEPT

300 gram couscous
1 sinaasappel
½ knolselderij
½ pompoen
250 gram gekookte bieten
150 gram worteltjes
½ teen knoflook
1 eetlepel venkelzaad
3 eetlepel olijfolie

Ingrediënten

Ook lekker met biol
ogische kip!
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Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd de 
bloemkool in roosjes en vermaal in de keuken-
machine. Verdeel de kruimels over een met bak-
papier beklede ovenplaat en schuif in de oven. 
Bak 25 minuten, roer af en toe even door met 
een vork. 

Haal de kruimels uit de oven en laat een kwartier 
afkoelen terwijl de kruimels zijn verspreid over 
de bakplaat. Doe de kruimels dan in een schone 
theedoek en knijp zo hard je kan zoveel mogelijk 
vocht eruit. Doe de bloemkoolpulp in een kom 
met het ei, de oregano, het handje kaas, een 
snuf peper en zout en meng goed door.

Snij de champignons in plakjes en de courgette 
in dunne plakken met een kaasschaaf. 

Verdeel het mengsel egaal over de bakplaat met 
een spatel, maak de bodem lekker dun. Doe 
weer in de oven en bak 25 minuten. De bodem 
moet al een beetje hard en lichtbruin worden.

Haal uit de oven, beleg met tomatensaus, cour-
gette en champignons en bestrijk de randjes 
met olijfolie. Maak af met wat kaas en schuif 
weer de oven in voor 20 minuten.

Dit recept is voor 2 personen.

Bloemkool Pizza met Courgette

DINER RECEPT

1 grote bloemkool 
1 ei
1 eetlepel gedroogde oregano 
geraspte kaas 
peper en zout
tomatensaus
1 courgette
kastanje champignons
olijfolie

Ingrediënten

Snij de aubergine in dunne plakken en bestrooi 
ze met zout en laat vervolgens 15 min. liggen. 

Bak intussen in een hapjespan het gehakt zon-
der extra vet rul. Snipper een ui fijn, hak de knof-
look, knip de munt en schep deze erdoor. Breng 
op smaak met zout en peper.
    
Schil en snij de aardappelen in dunne plakjes en 
kook ze in ruim water met zout in 4 min. beet-
gaar. Spoel ze in een zeef onder koud stromend 
water af.

Dep de plakken aubergine droog en bestrijk ze 
met olijfolie. Verwarm een koekenpan met anti-
aanbaklaag zonder olie en rooster de aubergi-
neplakken in ca. 5 min. gaar en aan beide kan-
ten lichtbruin.

Spreid de helft van de aardappelplakjes uit in de 
ovenschaal. Schep de helft van het gehakt erop. 
Leg de helft van de aubergineplakken op het 
gehakt. Herhaal deze volgorde nog een keer.
    
Klop in een kom de yoghurt los met de eieren, 
het citroensap en naar smaak zout en peper. 
Schenk het yoghurtmengsel over de moussaka.

Verwarm de oven voor op 175°C. Zet de schaal 
op het rooster in het midden van de oven en 
laat de moussaka in ca. 40 min. gaar worden en 
goudbruin kleuren.

Moussaka met Citroenyoghurt

DINER RECEPT

2 aubergines
500 g lams- runder- of vegagehakt
1 grote rode ui 
2 tenen knoflook
2 eetlepels verse munt
300 g aardappelen (vastkokend)
3 eetlepels olijfolie
500 ml Griekse yoghurt
2 eetlepels citroensap
3 biologische eieren

Ingrediënten
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Verwarm de oven voor op 190 °C. 

Laat het deeg en de spinazie ontdooien. 

Vet een springvorm in met de helft van de boter. 
Bekleed de vorm met het deeg. 

Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. 

Verhit de rest van de boter in een koekenpan, 
voeg de ui en knoflook toe en bak 3 min. Laat 
even afkoelen.
    
Klop de eieren los in een grote kom. Meng de 
slagroom, spinazie, blokjes feta en het ui-knof-
lookmengsel erdoor. 

Breng op smaak met peper en zout. 

Schep de vulling in de springvorm en bak de 
taart in het midden van de hete oven ca. 35 
min.

Spinazietaart met Feta

DINER RECEPT

5 plakjes deeg voor hartige taart
900 gram spinazie (diepvries)
40 gram roomboter
1 ui
1 teen knoflook
3 eieren
200 ml slagroom
250 gram feta

Ingrediënten

Heerlijke zo’n groe
nte taart! 

Alle recepten uit de Groente Challenge komen uit het Miss Natural Plan voor Lucky Mem-
bers. Zij ontvangen elke maand een eetschema, met 15 natuurlijke recepten en een 
boodschappenlijstje. Zo kun je kiezen uit 5 verschillende ontbijtrecepten, 5 lunchrecepten 
en 5 dinerrecepten waarmee je de hele maand kunt variëren. Zo leer je nieuwe recepten 
kennen en wordt natuurlijk leven en biologisch eten een stuk eenvoudiger!

De recepten zijn allemaal suikervrij, te maken zonder pakjes & zakjes en foute e-num-
mers. Er worden zuivel- en vleesvervangers gebruikt en enkele gerechten zijn wel met vlees 
of vis.  De gebruikte ingrediënten zijn zoveel mogelijk vers en uit het seizoen. Bovendien zijn 
het ook eenvoudig te maken recepten met maximaal 10 ingrediënten! 

Wil je ook elke maand recepten ontvangen? Word dan Lucky Member en ontvang  
vandaag nog 15 heerlijke natuurlijke recepten voor ontbijt, lunch en diner.

Alle voordelen voor Lucky Members 

• 50% Korting op alle e-learning
• 50% Korting op workshops en events
• Elke maand 15 nieuwe recepten
•  Elke maand toegang tot een Q&A webinar
•  Elke maand kans op een mooi cadeau
• Deelnemen aan het natuurlijk testpanel
• Ontvang Miss Natural magazine thuis

Word ook Lucky Member!
Bekijk nu alle voordelen en wat jouw welkomstcadeau is 
via www.missnatural.nl/lucky-member

Elke Maand 15 Heerlijke Recepten

MISS NATURAL PLAN


