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VOORWOORD

De inhoud van dit e-book is precíes waar wij voor staan: 
snelle recepten met weinig ingrediënten. We laten je met 
maar liefst 20 recepten zien dat je in een kwartier écht een 
heerlijke avondmaaltijd op tafel kunt zetten. En dat met dus 
maar vijf benodigdheden hè, dat is waar 5 or less voor staat.

En of je nou zin hebt in een gezonde salade of toe bent aan wat meer 
comfort food in de vorm van een flink bord pasta, in dit e-book  
serveren we het jou allemaal! Een cadeautje speciaal voor onze  
Chickslovefood Members…. En nu aan de slag!

Enjoy! 

        Liefs, 
    Nina & Elise

 
Na dit boek te 

hebben doorgebladerd 
zin in nog meer 

5 or less-recepten? 
Het is de populairste rubriek 

op onze site, kllik hier 
om je volop te laten 

inspireren!

P.S.  
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Men neme (voor 2 personen):
 – 1 rode ui
 – 1 avocado
 – 4 portobello’s
 – 4 taco’s
 – 40 g feta 

En zo doe je het:
 – Schil de rode ui en snijd in ringen.
 – Schil vervolgens de avocado en snijd in blokjes.
 – Snijd de portobello’s in reepjes.
 – Verwarm een scheutje olie in een koekenpan en bak hierin de 

rode ui 3 minuten.
 – Voeg vervolgens de portobello’s samen met een flinke snuf peper 

en zout toe en bak nog 5 minuten.
 – Verwarm ondertussen de taco’s volgens de aanwijzingen op de 

verpakking.
 – Verdeel het ui-portobellomengsel over de taco’s en maak af met 

de avocadoblokjes en wat verkruimelde feta.

TACO’S MET PORTOBELLO EN FETA

Dit is echt een vega toppertje! Crispy taco’s én 
portobello’s… Dat kan gewoon niet meer misgaan, toch?
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PITA’S MET ITALIAANS ROEREI

Deze supersnelle pita’s zijn ideaal voor een 
zaterdagavond. Comfort food ten top! En uiteraard  

binnen 15 minuten klaar, zo heb je nog de hele avond in het 
vooruitzicht.

Men neme (voor 2 personen):
 – 4 volkoren pitabroodjes
 – 4 eieren
 – 250 g Italiaanse roerbakgroente
 – 100 g belegen geraspte kaas
 – 2 tl Provençaalse kruiden 

En zo doe je het:
 – Bereid de pita’s volgens de aanwijzingen op de verpakking.
 – Kluts de eieren los in een kommetje.
 – Verwarm een scheut olie in de koekenpan en voeg de geklutste 

eieren samen met een snuf peper en zout toe.
 – Blijf de eieren constant roeren zodat er kleine stukjes ei  

overblijven.
 – Voeg na 4 minuten de groenten en kruiden aan het ei toe.
 – Roerbak het geheel voor 4 minuten. Roer vervolgens de geraspte 

kaas door het mengsel.
 – Vul de pita’s en serveer.

T I P



11

Men neme (voor 2 personen):
 – 2 Libanese broden (of 2 naanbroden) 
 – 200 g kipdijfiletreepjes
 – 100 g feta
 – 2 tl harissa
 – 2 handen spinazie 

En zo doe je het:
 – Bereid de broden volgens de aanwijzingen op de verpakking.
 – Verwarm een scheutje olie in een koekenpan en bak hierin de kip 

in 8 minuten gaar. Breng op smaak met een snuf peper en zout.
 – Meng ondertussen de feta en de harissa met 2 eetlepels olie 

(liefst extra vierge olijfolie).
 – Verdeel de spinazie over de Libanese broden.
 – Verdeel de gebakken kipreepjes en de fetasaus over de spinazie.
 – Rol het brood op en serveer.

BROODJE KIP MET SPICY FETA

Spice it up! Eet je liever vegetarisch? Laat je dan niet 
afschrikken door de kip. Dit is namelijk Nina’s recept die 
dit met vegetarische reepjes maakt, en echt allebei de 

opties zijn zó lekker. 
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Men neme (voor 2 personen):
 – 200 g grijze garnalen
 – 150 g basmatirijst
 – 200 g bimi (aspergebroccoli) 
 – 400 ml kokosmelk
 – 2 el gele currypasta 

En zo doe je het:
 – Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
 – Pel de garnalen.
 – Verwarm een scheutje olie in een koekenpan en bak hierin de 

garnalen zo’n 5 minuten, tot ze gaar en roze zijn. 
 – Voeg de bimi toe en bak 2 minuten mee. 
 – Voeg de kokosmelk en currypasta toe en laat op laag vuur nog 5 

minuten pruttelen, tot de currysaus iets is ingedikt. 
 – Giet de rijst af en verdeel over 2 borden. Schep tenslotte de curry 

erop.

 CURRY MET GARNALEN

Eentje in de categorie ‘altijd goed’: een snelle curry. 
 Iedereen lust het en je kunt eindeloos variëren in de 

groente(n) die je toevoegt. Smakelijk! 



15

Men neme (voor 2 personen):
 – 2 teentjes knoflook
 – 150 g ijsbergsla
 – 350 g (vega)gehakt
 – 150 g Griekse yoghurt
 – 4 wraps (volkoren of meergranen) 

En zo doe je het:
 – Pel de knoflook en pers de teentjes.
 – Snijd ook de ijsbergsla fijn, als je niet al zo’n kant-en-klaar zakje 

hebt.
 – Verwarm een scheutje olie in een koekenpan en bak hierin het 

gehakt zo’n 5 minuten.
 – Voeg in de laatste minuut de helft van de knoflook en een flinke 

snuf peper en zout toe.
 – Bak ondertussen in een droge koekenpan de wraps, om en om, 

tot ze lichtbruin kleuren. Dit duurt ongeveer 1 minuut per wrap.
 – Meng de rest van de knoflook samen met een snuf peper en zout 

en een scheutje olie (liefst extra vierge olijfolie) door de Griekse 
yoghurt.

 – Verdeel het gehakt over de wraps, leg daarop wat ijsbergsla en 
maak af met de knoflooksaus.

 – Rol de wraps strak op en snijd ze doormidden

TURKSE PIZZA WRAPS

Met dit recept proberen we je op vrijdagavond bij de 
snackbar weg te houden. Met maar 5 ingrediënten en nog 
geen 10 minuten kun jij namelijk een portie comfort food 

maken dat óók nog eens best gezond is. Deal?

T I P
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Men neme (voor 2 personen):
 – 150 g halloumi
 – 6 el magere kwark
 – 1 handje bieslook
 – 2 volkoren wraps
 – 1 avocado 

En zo doe je het:
 – Snijd de halloumi in plakjes en vervolgens in lange reepjes.
 – Verhit een scheutje olie in een grillpan en bak de halloumi  

ongeveer 3 minuten per kant.
 – Doe ondertussen de kwark in een kom, knip hierboven de  

bieslook fijn en meng door elkaar. Breng op smaak met een snuf 
peper en zout.

 – Grill de wraps kort in de pan totdat er grillstreepjes ontstaan.
 – Prak ondertussen een halve avocado fijn op een wrap, verdeel de 

halloumi hierover en maak af met een paar flinke eetlepels van 
het bieslook-kwarkmengsel.

WRAPS MET HALLOUMI EN AVOCADO

Halloumi, een van onze favoriete kaasjes. En ideaal om 
op je wraps te doen als je weinig tijd hebt. We maken 

de wraps af met een romig sausje van magere kwark en 
bieslook. Yum!

T I P
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Men neme (voor 2 personen):
 – 150 g volkoren couscous
 – 2 zalmfilets (zo’n 250 g in totaal)
 – 200 g groene aspergetips
 – 1 halve citroen
 – 1 flinke hand gezouten pistachenoten 

En zo doe je het:
 – Bereid de couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking.
 – Bestrooi de zalmfilets aan beide kanten met een snuf peper en 

zout.
 – Verwarm een scheutje olie in een koekenpan en bak de zalmfilets 

in zo’n 5 minuten gaar. Keer ze halverwege om.
 – Voeg de laatste 3 minuten de aspergetips toe en bak deze mee.
 – Rasp ondertussen de schil van de halve citroen en pers de citroen 

daarna uit.
 – Meng de citroenrasp en het citroensap vervolgens met 2  

eetlepels olie (liefst extra vierge olijfolie) en een flinke snuf peper 
en zout.

 – Pel de pistachenootjes en hak ze vervolgens grof.
 – Roer de couscous los met een vork en voeg de citroendressing 

toe.
 – Verdeel de couscous en aspergetips over 2 borden en leg de 

zalmfilets erop.
 – Maak af met de gehakte pistachenootjes.

FRISSE COUSCOUS MET ZALM

Een heerlijke én gezonde maaltijd die ook nog eens in 
no-time op tafel staat. Yes, deze frisse couscous heeft 

het allemaal. 
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Men neme (voor 2 personen):
 – 3 dikke sneetjes speltbrood
 – 2 peren
 – 4 el honing
 – 100 g brie
 – 85 g veldsla 

En zo doe je het:
 – Verwarm de oven voor op 180 graden.
 – Snijd de sneetjes speltbrood in blokjes. Besprenkel met olijfolie 

en een snuf peper en zout.
 – Bekleed een ovenplaat met bakpapier en verdeel de blokjes  

speltbrood hierover. Bak ze in 10 minuten goudbruin en  
knapperig.

 – Schil ondertussen de peren en snijd ze in partjes.
 – Verhit een grillpan en grill de partjes peer zo’n 3 minuten per kant 

totdat er grillstreepjes ontstaan.
 – Meng de honing met 3 eetlepels olijfolie. Roer dit vervolgens goed 

door. Breng eventueel op smaak met een snuf zout en peper.
 – Snijd de brie in plakken en zet aan de kant.
 – Verdeel de veldsla, brie en gegrilde stukjes peer over 2 borden. 

Maak de salade af met de honingdressing en croutons.

SALADE MET BRIE

Peer en brie smaken heerlijk samen! We grillen de peer en 
maken de salade af met een zoete honingdressing. Hup, 

de keuken in!



23

Men neme (voor 2 personen):
 – 300 g gnocchi
 – 1 broccoli
 – 2 tenen knoflook
 – 40 g Parmezaanse kaas
 – 70 g pijnboompitten 

En zo doe je het:
 – Verwarm de oven voor op 180 graden.
 – Kook de gnocchi volgens de aanwijzingen op de verpakking en 

giet daarna af.
 – Breng ondertussen een pan met water aan de kook en snijd de 

broccoli in roosjes. Kook de broccoli 5 minuten.
 – Pel de knoflook en rasp de Parmezaanse kaas.
 – Doe één derde van de broccoli, de knoflook, 50 gram van de  

pijnboompitten, de Parmezaanse kaas, een scheut olie en een 
flinke snuf peper en zout in de kom van een keukenmachine en 
vermaal tot een pesto.

 – Doe vervolgens de gnocchi en de broccoli in een ovenschaal en 
roer de pesto erdoor. Strooi tenslotte de overgebleven  
pijnboompitten eroverheen en schuif de schaal 8 minuten in de 
oven.

GNOCCHI MET BROCCOLIPESTO

Mmm… Een ovenschotel met gnocchi. Deze  
aardappelballetjes maken wij maar al te graag. Dit keer in 

combinatie met een zelfgemaakte broccolipesto.  
Eet smakelijk!
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Men neme (voor 2 personen):
 – 300 g sugarsnaps
 – 300 g kant-en-klare udonnoedels (voorgekookt)
 – 3 el sojasaus
 – 2 eieren
 – 1 flinke hand ongezouten pinda’s 

En zo doe je het:
 – Verwarm een scheutje olie in een koekenpan en bak de  

sugarsnaps 2 minuten op middelhoog vuur. Breng op smaak met 
een snuf peper en zout.

 – Voeg vervolgens de udonnoedels en de sojasaus toe.
 – Breek de eieren open boven de pan, schep goed om en bak het 

geheel nog 2 minuten.
 – Verdeel de pad thai over 2 borden en maak af met de pinda’s.

SNELLE PAD THAI

Van die gerechten waar je maar 1 pan voor nodig hebt. 
We love it! Afwassen is niemand zijn favoriete bezigheid, 

toch? Deze snelle pad thai is er zo eentje!
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Men neme (voor 2 personen):
 – 125 g zilvervliesrijst
 – 100 g gegrilde paprika’s (uit een potje)
 – 3 tomaten
 – 1 limoen
 – 100 g mais 

En zo doe je het:
 – Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
 – Snijd de gegrilde paprika in reepjes en de tomaten in blokjes.
 – Rasp de schil van de limoen en pers vervolgens 1 helft uit.
 – Meng het sap en de rasp van de limoen met 3 eetlepels olijfolie en 

een snuf peper en zout. Dit is je dressing.
 – Meng de paprika, de tomaat, de mais en de dressing door de rijst.

MEXICAANSE RIJSTSALADE

Viva la Mexico! Een verantwoorde salade is altijd welkom, 
en deze met een Mexicaanse twist al helemaal. We maken 

‘m lekker vullend met zilvervliesrijst. 

T I P

T I P
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Men neme (voor 2 personen):
 – 150 g macaroni
 – 2 kropjes baby romaine sla (little gem) 
 – 100 g bacon
 – 250 g gekleurde cherrytomaatjes
 – 1 avocado 

En zo doe je het:
 – Kook de macaroni volgens de aanwijzingen op de verpakking.
 – Snijd ondertussen de sla en bacon in reepjes.
 – Halveer de tomaatjes en snijd de avocado in blokjes.
 – Verwarm een scheutje olie in een koekenpan en bak hierin de 

bacon knapperig.
 – Doe alle ingrediënten in een kom en voeg een scheutje olie  

(liefst extra vierge olijfolie) en een flinke snuf peper en zout toe.
 – Schep het geheel goed om en verdeel over 2 borden.

MACARONI BLT

BLT-fans eat your heart out! Dit keer met macaroni. Die 
lekker krokant gebakken bacon, in combinatie met 

avocado en frisse cherrytomaat. Maken maar!

V E G A 
 T I P
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Men neme (voor 2 personen):
 – 125 g couscous
 – 250 g kabeljauw
 – 4 el sojasaus
 – 400 g Chinese wokgroente
 – 30 g gepelde pistachenoten 

En zo doe je het:
 – Bereid de couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking.
 – Leg de kabeljauw op een bord en besmeer met 2 eetlepels  

sojasaus. Bestrooi met een snuf peper en zout en laat even  
marineren.

 – Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak de kabeljauw 
ongeveer 8 minuten.

 – Verhit vervolgens een scheutje olie in een andere koekenpan en 
bak hierin de Chinese wokgroente samen met de overige  
sojasaus 4 minuten.

 – Hak de pistachenoten grof.
 – Verdeel de couscous, groente en de kabeljauw over 2 borden. 

Maak af met wat gehakte pistachenootjes.

COUSCOUS MET KABELJAUW EN PISTACHE

Oké, heel eerlijk: het liefst maken wij alles met sojasaus. 
Zo ook deze couscoussalade met kabeljauw en pistache. Nog 

wat Chinese wokgroente erdoor en je maaltijd is klaar.

T I P
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Men neme (voor 2 personen):
 – 1 zoete aardappel (zo’n 175 g) 
 – 1 bouillonblokje naar keuze
 – 200 g paksoi
 – 200 g broccoli
 – 250 ml kokosmelk 

En zo doe je het:
 – Schil de zoete aardappel en snijd ‘m in blokjes.
 – Zet een pan met een halve liter kokend water op het vuur.
 – Voeg het bouillonblokje toe, gevolgd door de zoete  

aardappelblokjes.
 – Snijd ondertussen de paksoi en de broccoli in stukjes en voeg toe 

aan de zoete aardappel.
 – Doe de kokosmelk erbij, roer goed door en laat 10 minuten  

pruttelen.
 – Verdeel over 2 kommen en serveer.

THAISE KOKOSSOEP

Misschien heb je het al een beetje door: de Oosterse 
keuken is één van onze favorieten! Zo ook dit 

kokossoepje. Maak wat meer, dan heb je de volgende dag 
meteen een lekkere lunch. 

T I P
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Men neme (voor 2 personen):
 – 125 g mihoen
 – 3 el sojasaus
 – 80 g taugé
 – 60 g veldsla
 – 1 el sesamzaadjes 

En zo doe je het:
 – Bereid de mihoen volgens de aanwijzingen op de verpakking.
 – Snijd de biefstuk in reepjes.
 – Verwarm een scheutje olie in een koekenpan en bak hierin de 

biefstukreepjes samen met de sojasaus en een snuf peper 2 tot 3 
minuten, op hoog vuur.

 – Haal de biefstuk uit de pan en bak vervolgens de taugé in dezelfde 
pan 2 minuten aan.

 – Meng de veldsla, biefstuk, taugé en mihoen met elkaar in  
een kom.

 – Verdeel de salade over 2 kommen of borden.

AZIATISCHE BIEFSTUKSALADE

Biefstuk kan prima in een salade! Samen met mihoen, 
taugé, veldsla en sojasaus staat dit heerlijke diner in 10 

minuten op tafel. 

T I P
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Men neme (voor 2 personen):
 – 1 hand gezouten pistachenoten
 – 50 g Parmezaanse kaas
 – 130 g veldsla
 – 80 g Ibérico ham
 – 1 bol burrata 

En zo doe je het:
 – Pel de pistachenootjes.
 – Meng driekwart van de pistachenoten, 30 gram Parmezaanse 

kaas, 80 milliliter olie (liefst extra vierge olijfolie), 50 gram veldsla 
en een flinke snuf peper en zout in de kom van een  
keukenmachine tot een pesto. Voeg eventueel extra olie toe als 
de pesto nog te grof is.

 – Rasp de overgebleven Parmezaanse kaas grof.
 – Doe de overige veldsla in een serveerschaal en verdeel de  

Parmezaanse kaas en de Ibérico ham hierover. Leg de burrata in 
het midden.

 – Besprenkel de salade met de pesto.
 – Hak de overige pistachenoten grof en maak de salade hiermee af.

SALADE MET BURRATA EN IBÉRICO HAM

Burrata en Ibérico ham. Dit is echt mijn (Elise) favoriete  
combinatie! Deze salade staat dan ook regelmatig op 

mijn weekmenu.
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Men neme (voor 2 personen):
 – 200 g verse tagliatelle
 – 250 ml kookroom
 – 200 g dop- of tuinerwten (uit de vriezer) 
 – 1 citroen
 – 75 g harde geitenkaas 

En zo doe je het:
 – Bereid de tagliatelle volgens de aanwijzingen op de verpakking.
 – Verwarm een scheutje olie in een koekenpan op laag vuur.
 – Giet de tagliatelle af en doe dit samen met de kookroom, de  

doperwten en een flinke snuf peper en zout in de koekenpan. 
Roer goed door.

 – Rasp ondertussen de schil van de helft van de citroen. Alleen het 
gele, het witte is een beetje bitter.

 – Pers de hele citroen uit.
 – Roer het citroensap en de citroenrasp door de tagliatelle en 

verdeel de pasta over 2 borden.
 – Rasp tenslotte de geitenkaas over de pasta.

CITROEN TAGLIATELLE

Pasta is een ideaal gerecht als je niet te lang in de keuken 
wilt staan. Mocht je net als wij een echte pasta 

liefhebber zijn, dan moet je deze citroen tagliatelle echt 
eens proberen. Zó romig…
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Men neme (voor 2 personen):
 – 150 g spaghetti
 – 1 ui
 – 1 courgette
 – 75 g truffelpesto
 – 70 g geraspte Parmezaanse kaas 

En zo doe je het:
 – Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking.
 – Pel de ui en snijd deze in dunne ringen.
 – Snijd de courgette in dunne, ronde plakken.
 – Verwarm 2 eetlepels olie in een pan en fruit de uienringen  

3 minuten totdat deze glazig zijn.
 – Voeg de courgette toe en bak 5 minuten mee.
 – Zet het vuur laag en voeg de truffelpesto en 2 eetlepels olie toe.
 – Verdeel de spaghetti over 2 borden en verdeel de truffelsaus 

erover. Maak af met de geraspte Parmezaanse kaas.

SPAGHETTI MET TRUFFELPESTO

Alle truffellovers opgelet! Deze heerlijke spaghetti met 
truffelpesto is zo easy. Bestel je dit gerecht weleens bij 
de Italiaan? Vanaf nu maak je ‘m zelf misschien wel nog 

lekkerder ;-). 



43

Men neme (voor 2 personen):
 – 200 g verse pappardelle
 – 200 g biefstuk
 – 1 teentje knoflook
 – 300 g spinazie
 – 200 ml kookroom 

En zo doe je het:
 – Bereid de pappardelle volgens de aanwijzingen op de verpakking.
 – Snijd de biefstuk in reepjes en de knoflook fijn.
 – Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak de  

biefstukreepjes zo’n 2 minuten. Breng op smaak met een snuf 
peper en zout.

 – Haal de biefstukreepjes uit de pan en verhit opnieuw een 
scheutje olie in de koekenpan.

 – Doe de knoflook in de koekenpan en bak 2 minuten aan.
 – Voeg nu ook de spinazie toe en bak totdat deze geslonken is. 

Breng op smaak met een snuf peper en zout.
 – Voeg tenslotte de kookroom toe en laat het geheel zo’n 2 minuten 

pruttelen.
 – Meng nu de pappardelle en de biefstuk erdoorheen en verdeel 

over 2 borden.

PAPPARDELLE MET BIEFSTUK EN SPINAZIE

Een romige pasta, maar 5 ingrediënten én klaar in 
15 minuten. Dit klinkt toch te mooi om waar te zijn?

 Is het niet!



45

Men neme (voor 2 personen):
 – 200 g sperziebonen
 – 250 g zalmfilet
 – 4 el sojasaus
 – 1 bloemkool
 – 1 ui 

En zo doe je het:
 – Breng een pan met water aan de kook en kook de sperziebonen  

12 minuten.
 – Leg de zalmfilets op een bord en besprenkel ze met de sojasaus. 

Bestrooi met een snuf peper en laat even marineren.
 – Was de bloemkool en snijd in roosjes.
 – Maal de bloemkool fijn in de kom van een keukenmachine.  

Dit is je bloemkoolrijst.
 – Pel de ui en snijd de helft hiervan in ringen en de andere helft in 

kleine stukjes.
 – Verhit een scheutje olie in een koekenpan en fruit de kleine  

stukjes ui. Voeg de bloemkoolrijst toe en bak het geheel ongeveer 
3 minuten. Breng op smaak met een snuf peper en zout.

 – Verwarm ondertussen nog een scheut olie in een andere pan en 
bak de zalmfilets in zo’n 4 minuten aan beide kanten goudbruin.

 – Haal de bloemkoolrijst uit de pan en verwarm weer een scheutje 
olie. Bak hierin de uienringen krokant.

 – Verdeel de bloemkoolrijst over 2 borden en serveer met de zalm, 
sperziebonen en uienringen on top!

BLOEMKOOLRIJST MET ZALM

Makkelijk, verantwoord en snel; daar houden we van! En laat 
deze bloemkoolrijst met zalm dat nou allemaal zijn. 

Aan de slag!



QUICK DINNERS

KIDSPROOF

20 MINUTES OR LESS

MEAL PLANNING

BACK ON TRACK DAILY DINNER

5 OR LESSSKINNY SIX

https://webshop.chickslovefood.com/webshop/kookboeken/detail/67/het-skinny-six---kookboek.html
https://webshop.chickslovefood.com/webshop/kookboeken/detail/63/het-20-minutes-or-less----kookboek.html
https://webshop.chickslovefood.com/webshop/kookboeken/detail/66/het-meal-planning---kookboek.html
https://webshop.chickslovefood.com/webshop/kookboeken/detail/77/het-back-on-track-kookboek.html
https://webshop.chickslovefood.com/webshop/kookboeken/detail/65/het-kidsproof---kookboek.html
https://webshop.chickslovefood.com/webshop/alle-artikelen/detail/81/nieuw-het-quick-dinners---kookboek.html
https://webshop.chickslovefood.com/webshop/kookboeken/detail/68/het-5-or-less---kookboek.html
https://webshop.chickslovefood.com/webshop/kookboeken/detail/64/het-daily-dinner---kookboek.html
https://webshop.chickslovefood.com/webshop/alle-artikelen/detail/81/nieuw-het-quick-dinners---kookboek.html
https://webshop.chickslovefood.com/webshop/kookboeken/detail/77/het-back-on-track-kookboek.html
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