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VOORWOORD

Jawel, lieve members, daar is er weer eentje, een gratis e-book! Dit 
keer een exemplaar met maar liefst 20 recepten voor heerlijke 
gezonde tussendoortjes, ontbijtjes of toetjes. Jawel, we gaan gezond 
bakken!

Zoals je van ons gewend bent zijn alle recepten makkelijk, bevatten 
ze nooit veel ingrediënten en zijn ze uiteraard heerlijk. Dus maak 
maar vast plaats in je buik én in je vriezer, er gaat volop gebakken 
worden! 

Enjoy! 
Liefs, Nina & Elise



DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 180 graden. 
● Wel de rozijnen in een kom water.
● Vermaal in de keukenmachine de havermout tot meel, zet apart.
● Klop de eieren luchtig  met een handmixer en voeg vervolgens het bakpoeder, de 

koekkruiden en een snuf zout toe. Meng dit door elkaar. 
● Voeg vervolgens de appelmoes en het havermeel aan het mengsel toe en mix tot 

een glad beslag.
● Schil en snijd de appel in kleine stukjes. Hak de walnoten grof.
● Voeg de appel, de rozijnen en de walnoten toe aan het mengsel.
● Vet de cakevorm in en bekleed met bakpapier en verdeel het beslag erover.
● Bak de cake in 45 minuten ot tot wanneer deze gaar is en goudbruin kleurt. 

1 CAKE 55 MINUTEN

● 100 g rozijnen
● 200 g havermout
● 4 eieren
● 2.5 tl bakpoeder
● 2.5 tl koekkruiden
● 300 g ongezoete appelmoes
● 1 appel
● 50 g walnoten

Was het lekker? We horen graag van je!

“Ook lekker met gewoon kaneel, als je geen 
koekkruiden hebt”Tip van Nina:

Suikervrije appelcake
Mmm… Onze boys (we hebben allebei twee kids) zijn zo dol op deze 

suikervrije appelcake. Ze krijgen dan ook regelmatig een plakje mee naar 
school!

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://chickslovefood.com/recept/suikervrije-appelcake/


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 170 graden. 
●  Doe 150 gram havervlokken in de kom van een keukenmachine en maal fijn  tot 

meel.
● Smelt de kokosolie in een pannetje.
●  Doe het meel samen met de overge bleven havervlokken, 4 eetlepels honing en de 

kokosolie in een kom en kneed tot een deegbal.
● Bedek een springvorm van 24 centi meter doorsnede met bakpapier en druk het 

deeg uit over de bodem. Zorg dat de hele bodem bedekt is en aan de randen 2 
centimeter omhoog komt.

● Zet de taartbodem in de oven en bak in 20 minuten goudbruin en knapperig.
● Haal uit de oven en laat even afkoelen.
● Schil ondertussen de appels en snijd in plakjes.
● Verwarm een eetlepel olie in een koeken pan en bak de plakjes appel samen met de 

kaneel en de rozijnen 5 minuten op laag vuur.
● Meng ondertussen de kwark met de rest van de honing.
● Verdeel de kwark over de bodem en maak af met de appel en de rozijnen en 

eventueel nog een klein beetje honing.

1 TAART 40 MINUTEN

● 300 g havervlokken
● 6 el honing
● 2 appels
● 1 el kaneel
● 3 el rozijnen
● 250 ml magere kwark
● 100 g kokosolie

Was het lekker? We horen graag van je!

“De bodem kun je van tevoren maken en invriezen! ”Tip van ELISE:

ontbijtappeltaart
Pie for breakfast! Maak een feestje van je ontbijt met deze ontbijtappeltaart. 

Helemaal kidsproof én adult proof, maar vooral heel lekker.

1 TAART 40 MINUTEN

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://webshop.chickslovefood.com/webshop/alle-artikelen/detail/77/het-back-on-track-kookboek.html


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Haal het filodeeg uit de verpakking en wikkel in een vochtige theedoek.  Laat op 
kamertemperatuur ontdooien. 

● Hak ondertussen de pecannoten fijn en warm de oven voor op 180 graden.
● Schil en snijd de appels in stukjes. Doe deze is een kom en voeg 50 g gehakte 

pecannoten, de kaneel, de rozijnen en 2 eetlepels honing toe. Meng goed door 
elkaar. 

● Smeer een vel filodeeg in met een beetje olie en leg hier een tweede vel op. Leg 
hierop ⅕ van het appelmengsel en vouw de vellen tot een driehoek (zie foto). Doe dit 
ook met de rest van het filodeeg. 

● Besprenkel de appelflappen met de overgebleven honing en pecannoten. 
● Bak de appelflappen in 10-15 minuten goudbruin in de oven.

5 APPELFLAPPEN 30 MINUTEN

● 10 vellen filodeeg
● 80 g pecannoten
● 2 appels
● 1 el kaneel
● 90 g rozijnen
● 4 el honing

Was het lekker? We horen graag van je!

“Zin in ander fruit? Dit e-book bevat ook een perzikvariant!”Tip van Nina:

appelflappen
Zin in iets zoets zónder enorm te zondigen? Probeer deze appelflappen eens, 

super easy!

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://chickslovefood.com/recept/gezondere-appelflappen-skinny-six/


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 180 graden. 
● Doe alle ingrediënten behalve de chocolade in de kom van een keukenmachine, voeg 

vervolgens 50 milliliter water toe  en mix kort. De substantie mag best grof blijven. 
● Hak de chocolade in kleine stukjes.
● Meng de stukjes chocolade door het beslag.
● Vorm 8 bolletjes van het beslag en druk ze plat op een met bakpapier beklede 

ovenplaat.
● Bak de koekjes in 20 minuten goudbruin

8 COOKIES 35 MINUTEN

● 75 g havermout
● 75 g speltmeel
● 50 g gedroogde dadels zonder 

pit
● 1 ei
● 2 el honing
● 1,5 el kokosolie
● 50 g extra pure chocolade

Was het lekker? We horen graag van je!

Tip van Nina:

Healthy chocolate chip cookies
Ons favoriete koekje, maar dan in een gezond jasje. 

         “Meng wat ongebrande ongezouten noten door het beslag! ”Tip van Elise:

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://chickslovefood.com/recept/healthy-baking-chocolate-chip-cookies/


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. 
● Doe de banaan in een keukenmachine en mix tot een glad mengel.
● Snijd het vanillestokje doormidden en schraap met een mesje het merg eruit. 
● Doe het vanillemerg samen met 2 eetlepels kokosolie bij de banaan en mix nogmaals 

door. 
● Breek de walnoten grof met je handen. 
● Meng in een grote kom alle ingrediënten goed door elkaar.
● Verdeel het mengsel over de bakplaat en bak het 15-20 minuten in de oven. Schep de 

granola halverwege een keer om. 
● Haal de granola uit de oven en serveer met wat yoghurt of melk.  

30 MINUTEN

● 1 rijpe banaan
● 1 vanillestokje
● 50 g pompoenpitten
● 100 g havermout
● 75 g walnoten
● 50 g rozijnen
● 2 el kokosolie

Was het lekker? We horen graag van je!

“Ook heerlijk met een snuf kaneel!’’Tip van Nina:

Granola zonder suiker
Lekker door je yoghurt, óf gewoon een handje om zo te snacken. Proberen 

maar!  

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://chickslovefood.com/recept/granola-zonder-suiker/


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 175 graden.
● Doe de bananen, honing, 2 eetlepels kokosolie en een snuf zout in de kom van een 

keukenmachine en maal tot een glad mengsel. 
● Doe vervolgens de pecannoten, havervlokken en kokosvlokken erbij en meng nog 

eens kort door elkaar zodat het grove stukjes blijven. 
● Roer tenslotte de blauwe bessen door het mengsel.
● Bekleed een vierkante of rechthoekige kleine bakvorm met bakpapier en druk het 

mengsels hierop plat. Het mag zo’n 1 centimeter dik zijn. 
● Bak in 25 minuten goudbruin. 
● Haal uit de oven. Laat even afkoelen en snijd in 6 repen. 

6 REPEN 35 MINUTEN

● 2 bananen
● 3 el honing
● 2 el kokosolie
● 1 hand pecannoten
● 75 g havervlokken
● 50 g kokos vlokken
● 50 g blauwe bessen

Was het lekker? We horen graag van je!

“Liever frambozen of bramen? Kan ook prima. ”Tip van Elise:

Breakfast bars
Af en toe een boterhammetje met kaas als ontbijt is heerlijk. Maar als je weet 

dat er breakfast bars bestaan, wil je eigenlijk niet meer anders!  

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://chickslovefood.com/recept/breakfast-bars-video/


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 170 graden en smelt de kokosolie in een pannetje.
● Rasp de schil van de citroenen en pers ze daarna uit (als je geen biologische 

citroenen hebt, was ze dan eerst goed).
● Doe het citroensap en de citroenrasp samen met de overige ingrediënten behalve 

het maanzaad in een beslagkom en meng tot een glad beslag. 
● Spatel vervolgens het maanzaad erdoorheen.
● Verdeel het beslag over de holtes van een siliconen muffinvorm (of gebruik papieren 

cupjes) en zet in de oven. Bak de muffins in zo’n 40 minuten gaar.
● Laat ze even afkoelen voordat je ze uit de muffinvorm haalt. 

8 MUFFINS 50 MINUTEN

● 1 el kokosolie + extra om in te 
vetten

● 2 (biologische) citroenen
● 1 vanillestokje
● 330 g speltbloem
● 2 tl bakpoeder
● 3 eieren
● 255 g Griekse yoghurt
● 8 el honing
● 150 ml (plantaardige) melk
● 3 el maanzaad

Was het lekker? We horen graag van je!

“Ook deze muffins zijn uitermate vriezer-proof!”Tip van Nina:

Citroenmuffins met maanzaad
In gezonde baksels zit vaak banaan. Nou, in deze lekker niet. Hallo citroen!  

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://chickslovefood.com/recept/gezondere-citroenmuffins-met-maanzaad/


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 170 graden.
● Doe alle ingrediënten in de kom van een keukenmachine en meng alles in enkele 

seconden (niet te lang!) tot een glad beslag. 
● Vet een bakvorm in. 
● Giet het mengsel in de vorm. 
● Zet de cakevorm in de oven en bak in 55 minuten gaar.
● Haal het bananenbrood uit de oven, laat iets afkoelen en snijd vervolgens in plakken.

1 BROOD 60 MINUTEN

● 3 bananen
● 150 g amandelmeel
● 1,5 tl bakpoeder
● 3 eieren
● 2 el honing
● 1 hand noten (hazel- en 

pecannoten)
● snufje kaneel

Was het lekker? We horen graag van je!

“Geen amandelmeel? Ieder ander soort meel kan ook prima.  ”Tip van Elise:

Healthy bananabread
Dit recept is dé basis voor al onze heerlijke bananenbaksels. En het is een 

van onze meest bekeken recepten op de site. Terecht! Proef maar :-).  

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://chickslovefood.com/recept/healthy-banana-bread/


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Doe 50 gram havervlokken en de melk in een kom, roer dit door en laat het mengsel 
30 minuten staan.

● Verwarm de oven voor op 175 graden en bekleed een cakevorm (wij gebruiken 10 cm 
bij 20 cm) met bakpapier.

● Hak ondertussen de noten grof en klop het ei los in een kommetje. 
● Voeg na 30 minuten alle overige ingrediënten (behalve de overgebleven 

havervlokken) en een snuf zout toe aan het havervlokken-melk mengsel. Roer goed 
door elkaar!

● Schep het mengsel in de cakevorm. Bestrooi met de overgebleven 10 gram 
havervlokken.

● Bak het brood in 40 tot 45 minuten goudbruin. Je kunt met een satéprikker checken 
of het brood gaar is. Wanneer deze er droog uitkomt, kun je het brood uit de oven 
halen. 

● Laat het mueslibrood afkoelen op een rooster voordat je hem aansnijdt.

1 BROOD 75 MINUTEN

● 60 g havervlokken
● 300 ml halfvolle melk
● 30 g ongezouten gemengde 

noten
● 1 ei
● 250 volkorenmeel
● 2 tl kaneel
● 5 el honing
● 1,5 tl bakpoeder
● 125 g rozijnen
● 50 g zadenmix

Was het lekker? We horen graag van je!

                                                   ‘Bakken, in plakjes snijden en invriezen maar!’Tip van Nina:

MuesliBrood
Denk aan heerlijke, verse mueslibollen, maar dan in lekkere plakken. Say 

hello to ons gezonde mueslibrood!  

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://chickslovefood.com/recept/mueslibrood/


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 180 graden
● Smelt de kokosolie in een pan op laag vuur.
● Roer de honing erdoor totdat deze is opgelost. 
● Doe de havermout en het speltmeel in een kom en roer de gesmolten honing en 

kokosolie erdoor.
● Schep het zomerfruit in een ingevette ovenschaal en verdeel de crumble erover.
● Bak 20 minuten in de voorverwarmde oven.
● Serveer met een yoghurt naar keuze. 

2 PERSONEN 30 MINUTEN

● 4 el kokosolie
● 3 el honing
● 100 g havermout
● 150 g speltmeel
● 250 gesneden zomerfruit

Was het lekker? We horen graag van je!

“Deze topping kun je maken en over al je fruit crumblen! Een 
    herfstvariant met bijvoorbeeld appel en peer is ook heerlijk!”Tip van Elise:

zomerfruitcrumble
Frambozen, aardbeien, abrikozen… Mmmm, deze wil je echt maken als 

dadelijk weer al het zomerfruit volop verkrijgbaar is. En zo easy!  

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://chickslovefood.com/recept/zomerfruit-crumble/


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Snijd de dadels over de lengte in het midden in en verwijder de pit.
● Vul de dadels met de pindakaas en laat ongeveer 30 minuten uitharden in de vriezer.
● Smelt de chocolade au-bain marie (in een kommetje boven een pan met kokend 

water).
● Haal de gevulde dadels uit de vriezer en besprenkel deze met behulp van een lepel 

met de gesmolten pure chocolade.
● Zet de dadels een kwartier terug in de koelkast, zodat de chocolade kan uitharden.

14 STUKS 60 MINUTEN

● 14 medjoul dadels
● 150 g pure chocolade
● 100 g pindakaas

Was het lekker? We horen graag van je!

“Bewaar deze snicketbites in de koelkast, 
dan blijven ze zeker 4 dagen goed! ”Tip van Nina:

Gezonde snicker bites
Okeeee, deze bites hoeven niet daadwerkelijk gebakken te worden, maar dit 

simpele tussendoortje is zo lekker, dat hij toch in dit e-book mag.

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://chickslovefood.com/recept/gezonde-snickerbites/


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 180 graden. 
● Bekleed een cakeblik met bakpapier.
● Was en schil de wortels en rasp deze met een keukenmachine of met de hand. 
● Doe het speltmeel samen met het bakpoeder, de speculaaskruiden, bananen, 

geraspte wortels, griekse yoghurt, een snuf zout en de kokosolie in een 
keukenmachine. 

● Mix het beslag tot een redelijk egale massa waarin nog wat kleine stukjes banaan 
zitten. 

● Doe het mengsel in het cakeblik en bak ongeveer in 50 minuten gaar, laat even 
afkoelen en aanvallen maar!

1 CAKE 65 MINUTEN

● 300 g wortels
● 250 g volkoren speltmeel
● 16 g bakpoeder
● 75 ml Griekse yoghurt
● 3 bananen
● 2 tl speculaaskruiden
● 100 ml kokosolie

Was het lekker? We horen graag van je!

“Weinig tijd? Gebruik peen julienne! ””Tip van Elise:

Carrotcake
Yes, een gezondere variant van één van de lekkerste taarten ever: 

carrotcake. Aan de slag!  

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://chickslovefood.com/recept/gezondere-carrotcake-video/


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 175 graden. 
● Doe de havermout in de kom van een keukenmachine en maal tot meel.
● Doe vervolgens de appelmoes, eieren, koekkruiden, het bakpoeder, een snuf zout en 

2 eetlepels olie erbij en maal tot een egaal mengsel.
● Voeg tenslotte de pecannoten toe en maal nog 1 keer heel kort zodat het grove 

stukjes blijven.
● Schep het beslag in een met bakpapier beklede cakevorm.
● Schuif het brood de oven in en bak in ongeveer 45 minuten gaar. 

1 BROOD 55 MINUTEN

● 200 g havermout
● 250 g appelmoes zonder 

toegevoegde suikers
● 3 eieren
● 5 tl koekkruiden
● 2 tl bakpoeder
● 3 kleine handen pecannoten

Was het lekker? We horen graag van je!

“Dit brood is lichtzoet omdat het alleen natuurlijke suikers uit appels 
bevat. Liever wat zoeter? Voeg dan 3 eetlepels honing toe. ”Tip van Nina:

appelmoesbrood
Mmmm, een lichtzoet brood dat naar appel smaakt, terwijl je niet eens 

daadwerkelijk appels hoeft te schillen en snijden. Hoe makkelijk wil je het 
hebben?!

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://webshop.chickslovefood.com/webshop/alle-artikelen/detail/77/het-back-on-track-kookboek.html


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 200 graden. 
● Meng het meel en de havermout door elkaar.
● Smelt 6 eetlepels kokosolie en voeg dit samen met de honing bij het meelmengsel. 

Roer het geheel goed door elkaar.
● Roer vervolgens de cranberries door het mengsel.
● Verwijder de kroontjes van de aardbeien en pureer ze, met behulp van een 

staafmixer, samen met de bietjes tot een glad mengsel.
● Giet dit vervolgens bij het meelmengsel en meng goed.
● Bekleed een rechthoekige bakvorm met bakpapier. Giet het mengsel in de bakvorm 

en maak er een egale plak van ongeveer 1 centimeter dik van. 
● Bak het geheel voor zo’n 20 tot 25 minuten in de oven. Zodra de bovenkant 

goudbruin is gekleurd en het de satéprikker-test doorstaat, zijn ze gaar.
● Laat even afkoelen en snijd de plak in 12 repen. 

12 REPEN 45 MINUTEN

● 120 g volkoren tarwemeel
● 150 g havermout
● 6 el kokosolie
● 8 el honing
● 1 flinke hand gedroogde 

cranberries
● 250 g aardbeien
● 125 g gekookte, geraspte 

bietjes

Was het lekker? We horen graag van je!

“Ons ideale kids- tussendoortje: ze eten groenten zonder 
dat ze het doorhebben ”    Tip van Elise:

Repen met aardbei en bietjes
Oeh, deze zijn zo lekker en geheel broodtrommelproof. Enne, hallo verstopte 

groenten!  

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://chickslovefood.com/recept/gezonde-repen-met-aardbei-en-bietjes/


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 200 graden. 
● Hak de studentenhaver grof.
● Meng in een kom alle ingrediënten samen met 2 eetlepels olie naar keuze, dat kan 

gewoon met een vork.
● Kneed het vervolgens met je handen tot een deegbal. Een keukenmachine 

gebruiken kan ook.
● Maak vervolgens 5 bolletjes van het deeg en leg deze op een met bakpapier beklede 

bakplaat. 
● Druk de bolletjes iets platter tot een dikte van ongeveer 1,5 centimeter.
● Schuif de bakplaat de oven in en bak de kwarkbollen in circa 20 minuten goudbruin. 

6 BOLLEN 30 MINUTEN

● 160 g studentenhaver
● 250 g speltmeel
● 200 g magere kwark
● 1 ei
● 1 el bakpoeder
● 3 el honing

Was het lekker? We horen graag van je!

“Ook fijn voor in de lunchtrommel voor je kids! ”Tip van Nina:

Kwarkbollen
Ach zo lekker, warme kwarkbolletjes in de ochtend. En weet je, af en toe een 

lik roomboter erop mag best :-).  

https://www.instagram.com/chickslovefood/
https://nl.pinterest.com/CHICKSLOVEFOOD/
https://www.facebook.com/chickslovefood
https://twitter.com/chickslovefood
https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/
https://webshop.chickslovefood.com/webshop/alle-artikelen/detail/77/het-back-on-track-kookboek.html


DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 180 graden. 
● Wikkel het filodeeg uit de verpakking, in een vochtige theedoek en laat dit op een 

warme plek ontdooien.
● Laat de perziken uitlekken en snijd ze in stukjes. Hak de amandelen grof en schraap 

het merg uit het vanillestokje. 
● Doe de perzik samen met de amandelen, 2 eetlepels honing en de vanille in een kom 

en schep dit voorzichtig door elkaar.
● Smeer een vel filodeeg in met een beetje plantaardige olie en leg daarop een ander 

vel filodeeg.leg ⅕ van het perzik mengsel hierop en vouw de vellen tot een driehoek. 
Doe dit ook met de rest van het filodeeg.

● Besprenkel de perzik flappen met de overgebleven honing en het amandelschaafsel.
● Bak de perzik flappen in 10-15 minuten goudbruin in de oven. 

5 STUKS 20 MINUTEN

● 10 vellen filodeeg
● 400 g perziken op sap
● 50 g amandelen
● 1 vanille stokje
● 4 el honing
● 15 g amandelschaafsel

Was het lekker? We horen graag van je!

         “Wij gebruiken perziken op sap, maar als ze in het seizoen zijn,
              is het natuurlijk nóg lekkerder om verse perziken te gebruiken. ”Tip van Elise:

perzikflappen
De gezondere appelflappen, die ken je wel. Ze staan in het begin van dit 

e-book. Maar deze variant met perzik is ook echt om je vingers bij op te eten.  
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DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 170 graden. 
● Doe de bananen, het amandelmeel, het bakpoeder, de eieren, de honing en een snuf 

zout in de kom van een keukenmachine en met tot een glad beslag. 
● Spatel vervolgens bijna alle blauwe bessen door het mengsel, maar laat er een paar 

achter voor de  garnering. 
● Giet het mengsel in een ingevette cakevorm (of een silliconen vorm) en verdeel de 

rest van de blauwe bessen over het beslag. Zet het bananenbrood in de oven en bak 
in 55 minuten gaar.

● Haal het bananenbrood uit de oven en laat iets afkoelen voordat je hem in plakken 
snijdt. 

1 BROOD 60 MINUTEN

● 3 bananen
● 150 g amandelmeel
● 1.5 tl bakpoeder
● 3 eieren
● 2 el honing
● 150 g blauwe bessen

Was het lekker? We horen graag van je!

“Ook voor dit brood geldt weer: ideaal voor in je vriezer. ”Tip van Nina:

Bananenbrood met blauwe bessen
Gewoon omdat het kan, nog een bananenbrood. En deze variant bevat extra 

fruit; wat een topcombi zijn de banaan & blauwe bes!  
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DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 180 graden. 
● Schil en rasp de appel en doe het in een mengkom.
● Doe alle ingrediënten bij de appel in de kom en kneed het met je handen tot een 

kruimeldeeg.
● Vorm zes koekjes van het deeg en leg deze op een met bakpapier beklede bakplaat.
● Bak de koekjes 20 minuten in een voorverwarmde oven. 

6 COOKIES 35 MINUTEN

● 1 grote appel
● 30 g volkoren tarwemeel
● 75 g grove havervlokken
● 1 tl kaneel
● 3 el honing
● 20 g kokosolie

Was het lekker? We horen graag van je!

‘’Meer zin in peer? Dat kan ook prima!”Tip van Elise:

Apple crumble cookies
Mmmm, in een gezond bakken-boek horen natuurlijk ook koekjes! Voor wie 

ga jij deze maken?  
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DIT HEB JE NODIG EN ZO DOE JE HET

● Verwarm de oven voor op 190 graden. 
● Doe alle ingrediënten bij elkaar in de kom van een keukenmachine en maal kort tot 

een vloeibaar mengsel. Houd een paar walnoten achter voor de  garnering. 
● Schep vervolgens het mengsel in muffinvormpjes.
● Hak de achtergehouden walnoten in stukjes en strooi ze over het muffinbeslag.
● Bak de muffins in 30 minuten gaar. 

8 STUKS 35 MINUTEN

● 125 g havermout
● 125 ml plantaardige melk (bijv. 

amandelmelk)
● 2 eieren
● 2 bananen
● 2 tl kaneel
● 1 flinke hand walnoten
● 2 tl bakpoeder
● 1 el  honing

Was het lekker? We horen graag van je!

‘’Een echte zoetekauw? Dan voeg je wat meer honing toe.”Tip van Nina:

havermoutmuffins
Om dit e-book mee af te sluiten nog een portie stevige muffins. Heerlijk 
vullend en bomvol goeds. Bak-ze!
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Iedere week een ingevuld Meal Plan, met daarin 7 dinerrecepten, 
een volledig ingevuld ontbijt-, lunch- en dinerschema én 2 gezonde 
baksels zoals in dit e-book. 

Waar we het over hebben? Het Chickslovefood Meal Plan 
abonnement: wij vullen jouw Meal Planner in. Hoef jij niet meer na 
te denken over wat er vanavond op tafel komt.

De Chickslovefood Meal Planners komen in twee varianten: Het 
Back on Track Meal Plan en de Original. Ook fijn om te weten: alle 
abonnementen stoppen automatisch. Je zit dus nergens aan vast! 

Bestel je Meal Plan HIER, al vanaf €1,25 per week. 

 Het Chickslovefood Meal Plan abonnement
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SHOP 
HIER!
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Vragen over het e-book?
 Mail naar members@chickslovefood.com
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