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Beste Lezer,  
 
Allereerst wil ik je bedanken voor het downloaden van mijn eerste digitale kookboek! 

Voor het eerst sinds het ontstaan van h-eerlijkerecepten.nl heb ik een kookboek 
gepubliceerd en stiekem vind ik het heel erg spannend!  

Waarom heb ik ervoor gekozen om een digitaal kookboek te publiceren? 

 

Zelf staat mijn keuken vol met kookboeken waaruit ik regelmatig recepten maak. Een 

(papieren) naslag is erg handig en het helpt je bij het opzoeken van je favoriete recepten. 

Een fysiek boek uitbrengen neemt heel veel kosten en tijd met zich mee, terwijl het online 

(koop)gedrag steeds verder toeneemt. Het fijne van dit digitale kookboek is dat je het zowel 

digitaal kan bekijken én het kan uitprinten zodat je het tijdens het koken er eenvoudig erbij 

kan houden. Hopelijk help ik jou om met dit receptenboek een (h)eerlijke maaltijd in een 
handomdraai op tafel te zetten! 

Wat is de inhoud van dit kookboek? 

Aan de hand van de bezoekersdata heb ik gekeken welke recepten op h-eerlijkerecepten.nl 

het meeste zijn bekeken. De 9 meest bekeken recepten van het afgelopen jaar heb ik 

gestructureerd en samengevoegd in dit e-book. Bij alle recepten staat de kooktijd, die nooit 

meer dan 30 minuten is. Op deze manier zet je in relatief weinig tijd een (h)eerlijke maaltijd 

op tafel: zonder onnodige pakjes en zakjes. Wil jij net als ik genieten van eten maar geen 

onnodige suikers, zout en calorieën binnenkrijgen? Ga dan snel aan de slag met deze 

heerlijke én eerlijke recepten.  

Ik wens je veel kookplezier toe!  

 

Groet,  

 

Jody Op den Buijsch 

H-eerlijkerecepten.nl 
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Gezonde satésaus 
Bereidingstijd: 10 minuten 
 
Ben je allergisch voor bepaalde ingrediënten of ben je op zoek naar een gezondere versie 
van satésaus? Deze satésaus is glutenvrij, lactosevrij en bevat minder vet en suikers dan 
normale satésaus.  

Ingrediënten gezonde satésaus 

✓ 2 eetlepels amandelpasta 

✓ 200 ml kokosmelk of amandelmelk 

✓ Scheutje honing 

✓ Chilipeper 

✓ Ketjap manis 

Bereiding gezonde satésaus 

Schenk de melk in een pannetje en breng het aan de kook. Zodra de melk begint te koken, 
voeg de amandelpasta toe en zet het pannetje op laag vuur. 

Roer de ingrediënten tot een gladde massa en voeg de chilipeper, knoflook(poeder) en 
honing erbij. Roer het rustig door en voeg vervolgens een scheut ketjap manis er doorheen. 
Zodra de saus warm is, is hij klaar om te serveren.  

  



Courgetti pesto 
Bereidingstijd: 20 minuten 
 
Pasta is echt superlekker, maar bevat ook veel koolhydraten. Vervang je spaghetti een keer 
door courgette: courgetti pesto! Glutenvrij en het bevat minder koolhydraten & suikers. 
Boordevol vitamines! 

Ingrediënten courgetti pesto 

(voor 2 personen) 

✓ 1 grote courgette 

✓ 2 eetlepels pesto  

✓ Cherrytomaatjes 

✓ 2 kipfilets 

✓ Geitenkaas 

✓ Geroosterde pijnboompitten 

✓ Snufje peper, zout & Italiaanse kruiden 

✓ Evt. gratineren met Parmezaanse kaas 

Bereiding courgetti pesto 

In plaats van deeg wordt deze pasta gemaakt met courgette. Je kan eenvoudig slierten van 
courgette maken door een spirelli te gebruiken. Deze vorm van pasta wordt ook wel 
courgetti genoemd. In kookwinkels, online en in warenhuizen zijn deze gemakkelijk te 
vinden voor ongeveer € 20,-. Draai de courgette helemaal in de spirelli en ga door tot de 
courgette alleen nog uit slierten bestaat. 

Snijd de kip in blokjes en marineer deze met je (zelfgemaakte) pesto. Verhit olie in de pan 
en pers hierin een teentje knoflook. Voeg de kip toe tot deze gaar is en voeg vervolgens de 
cherrytomaatjes toe. Wacht totdat de cherrytomaatjes zacht worden en je ze plat kan 
drukken, dan zijn ze het lekkerste. Voeg vervolgens de overige pesto en geitenkaas in 
stukjes toe. Voeg tenslotte de courgetti slierten toe en bak deze ongeveer 2 minuten mee. 
Voeg vervolgens een snufje peper, zout en Italiaanse kruiden toe. 

Schep de courgetti op een bord en gratineer de maaltijd met geroosterde pijnboompitten en 
eventueel parmezaanse kaas. Je courgetti pesto is klaar om opgegeten te worden! Eet 
smakelijk! 

Tip: Ook lekker om nog champignons en paprika toe te voegen.  



Homemade rode pastasaus 
Bereidingstijd: 20 minuten 
 
Verse tomatensaus, veel beter dan uit potjes! Met slechts enkele ingrediënten zet je een heerlijke saus 
binnen no-time op tafel.  

Ingrediënten rode pastasaus 

voor 2 personen 

✓ (roma) tomaten 

✓ 1 teentje knoflook 

✓ Tomatenpuree 

✓ Oregano, basilicum of andere kruiden naar smaak 

Bereiding rode tomatensaus 

Allereerst dien je de tomaten te ontvellen. Vaak wordt gezegd dat er beter voor tomaten uit blik gekozen 
kan worden omdat deze meer smaak zouden geven, maar ik vind gewone tomaten genoeg smaak geven. 
De tomaten ontvel je door aan de bovenkant een kruisje erin te zetten met een mes. Roma tomaten lenen 
zich hier het beste voor, maar ‘gewone’ tomaten kunnen ook prima. 

Breng een pan water aan de kook en doe de tomaten erin. Laat ze ongeveer 2 minuten koken en haal ze 
eruit. Laat de tomaten schrikken met koud water, zodat ze gemakkelijk ontveld kunnen worden. Zet een 
wokpan op het vuur en doe hierin de olie en een teentje geperste knoflook. Snijd de ontvelde tomaten in 
stukjes en doe deze erbij in de pan. Laat de tomaten een tijdje op laag vuur doorkoken. 

Voeg vervolgens een blikje tomatenpuree bij de saus en laat het wederom doorkoken. Het is trouwens 
niet erg als er nog stukjes tomaat in zitten, persoonlijk vind ik dat wel lekker. Wanneer de saus redelijk 
smeuïg is, kunnen er kruiden naar keuze toegevoegd worden zoals oregano of basilicum. 

Klaar is je saus! Oja, en nu je deze hebt geproefd, wil je toch nooit meer terug naar de kant-en-klare 
sauzen?!  

Serveertip: Lekker over spaghetti, penne of andere pastasoorten. 

Voeg eventueel gehakt of groenten zoals champignon, courgette of paprika toe aan de saus.  

  

  



Mexicaanse paprika 
Bereidingstijd: 30 minuten 
 
Een variant op de Mexicaanse wrap: de Mexicaanse paprika. Lekker spicy en gezond! 

Ingrediënten Mexicaanse Paprika 

(voor 2 personen) 

Voor de gevulde mexicaanse paprika’s 

✓ 2 rode paprika’s 

✓ 300 gram rundergehakt 

✓ 1 blikje mais 

✓ 1 tomaat (gesneden in blokjes) 

✓ Klein potje bruine bonen 

✓ 1 blikje tomatenpuree 

✓ 1 tl Komijnkruiden, knoflookpoeder 

✓ Mexicaanse gehaktkruiden, peper en zout 

✓ Evt. Parmezaanse kaas om te gratineren 

Voor de Guacamole 

✓ 1 avocado 

✓ Paar druppels citroensap 

✓ 1 tomaat in kleine stukjes 

✓ Peper en zout 

✓ Evt. Parmezaanse kaas om te gratineren 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Neem de 2 paprika’s en snijd ze vanaf de bovenkant open in een 
rondje. Haal voorzichtig alle zaden eruit en zorg dat de paprika’s schoon zijn vanbinnen. 

Pak daarna het gehakt en strooi alle kruiden eroverheen. Pak een pan en doe er olijfolie, de geperste 
knoflook en hak een pepertje fijn. Bak dit 2 minuten mee en doe het gekruide gehakt in de pan. Bak het 
gehakt rul en voeg de tomatenpuree, mais en bruine bonen toe. 

Laat het geheel even een paar minuutjes sudderen, voeg peper en zout toe en zet de paprika’s in een 
ovenschaal. Vul de paprika’s met het gehakt mengsel en zet de gevulde paprika’s voor 25 minuten in de 
oven. (hou je van écht pittig, voeg dan nog wat chilipoeder toe aan het gehaktmengsel) 

Terwijl de paprika’s in de oven zijn, maak je de guacamole. Prak de avocado tot dat er een gladde massa 
ontstaat. Voeg hieraan toe een paar druppels citroensap, gesneden blokjes tomaat, peper en zout en 
eventueel een mespuntje sambal en roer het geheel door elkaar. 

Haal de Mexicaanse paprika’s uit de oven zodra ze klaar zijn en aanvallen maar!  

Tip: Serveer de Mexicaanse paprika’s met guacamole en bestrooi na het serveren met Parmezaanse kaas. 



Romige pasta 
Bereidingstijd: 15 minuten 
 
Net zoals ik gek op pasta? Bekijk dan het recept van deze pasta met o.a. kookroom, champignons en 
verse garnalen. 

Ingrediënten romige pasta 

Voor 2 personen (tussen de 15-20 kleine bodempjes)  

✓ 160 gram farfalle 

✓ 150 ml kookroom 

✓ 100 gram garnalen 

✓150 gram champignons 

✓ 1 chilipeper 

✓ 2 teentjes knoflook 

✓ pijnboompitten 

✓ peper, zout en peterselie 

Bereiding romige pasta 

Zet een pan op het vuur en schenk olijfolie in de pan. Snijd (of pers) de knoflook en de chilipeper en voeg 
dit toe aan de verhitte olie in de pan. Snijd ondertussen de champignons en breng de farfalle aan de kook. 
Voeg daarna de gesneden champignons toe aan de pan met knoflook en chilipeper. 

Zodra de champignons gaar zijn, voeg je de kookroom toe en laat je dit een aantal minuten opwarmen. 
Voeg daarna de verse garnalen, peper en zout toe. Giet de pasta af en leg dit op je bord. Verspreid de saus 
over de pasta en garneer met pijnboompitten, peterselie en eventueel Parmezaanse kaas. 

Tip: Wissel eens af met een andere pastasoort (spaghetti, penne) of vervang de garnalen door zalm of kip!  

Filmpje bij dit recept: https://www.youtube.com/watch?v=IsnEZPyKTJk  
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Satéburger 
Bereidingstijd: 25 minuten 
 

Burgers en satésaus.. een gouden combinatie als je het mij vraagt 😊. Deze satéburgers zijn zó lekker dat 
je je vingers erbij aflikt.  

Ingrediënten (voor 2 burgers) 

Voor de hamburgers 

✓ 200 gram rundergehakt 

✓ Teentje knoflook 

✓ Paneermeel 

✓ 1 Ei 

✓ Scheutje worchestershiresaus 

✓ Evt. kruiden om het extra op smaak te brengen zoals 
paprikapoeder/komijnzaad 

Voor het broodje satéburger 

✓ Handvol sla (bij voorkeur rucola) 

✓ Atjar 

✓ Gebakken ui 

✓ 2 hamburger broodjes (of Italiaanse bol.. ook érg lekker) 

✓ 2 Eitjes 

✓ Satésaus 
 

Bereiding satéburger 

Begin met het kneden van het gehakt en doe alle ingrediënten bij elkaar in een kom: het rundergehakt, 
teentje knoflook, paneermeel, ei, scheutje worchestershiresaus en evt. extra kruiden. Meng alles door 
elkaar, totdat het een stevige massa wordt. Door paneermeel toe te voegen wordt het steviger, hiermee 
moet je een beetje afwegen totdat je de juiste dikte gevonden hebt. Doe wat olie in een grillpan, maak 
hamburgervormen van het gehakt en zodra de olie heet is leg je het gehakt in de pan. 

Zet een andere pan op het vuur zonder olie. Snijd de hamburgerbroodjes open en leg deze met de 
binnenkant naar beneden in de pan, zo roosteren ze lekker. (dit kan ook in een broodrooster of oven 
natuurlijk!). Wanneer de broodjes kort geroosterd zijn, haal je de hamburgerbroodjes uit de pan en bak 
je 2 eitjes in de pan. Bekleed ondertussen de broodjes met rucola en leg de gebakken eitjes op de 
broodjes. Vervolgens leg je de gebakken hamburger hier bovenop. Dep de atjar wat af (als het te nat is 
wordt het broodje ook nat en dat is niet prettig eten) en leg deze bovenop de hamburger, samen met een 
lepel satésaus. Tenslotte besprenkel je de satésaus met wat gebakken uitjes, en klaar is kees! 

Serveertip: lekker met kroepoek 

 

http://www.h-eerlijkerecepten.nl/wp-content/uploads/2016/07/sateburger1.png


 

Pastasalade voor bij de barbecue 
Bereidingstijd: 15 minuten 
 
Lekker in de zomer bij de barbecue: een pastasalade! 

Ingrediënten pastasalade 

(Voor ongeveer 4 personen) 

✓ 400 gram penne 

✓ 2 eetlepels groene pesto (zie hier het recept 
voor zelfgemaakte pesto)  
✓ bakje cherrytomaatjes 

✓ 150 gram rucola 

✓ handje pijnboompitjes 

Bereiding pastasalade 

Om de pastasalade te maken, kook je de penne zoals beschreven staat op de verpakking en laat deze 
helemaal afkoelen. Rooster ondertussen de pijnboompitjes in een pan, zonder olie. Zodra de 
pijnboompitten donkergekleurd zijn (niet zwart, houd ze nauwlettend in de gaten!) haal je het pannetje 
van het vuur af. Doe vervolgens de penne in een kom en voeg hierbij de 2 eetlepels pesto. 

Halveer de cherrytomaatjes en voeg dit samen met de rucola erbij in de pasta kom. Roer het geheel door 
elkaar en top vervolgens af met de geroosterde pijnboompitjes. Zet je salade een aantal uur in de 
koelkast en serveer het bij de barbecue! 

Tip: Serveer met een stokbroodje aioli en kipspiesjes in marinade 

 

  



Gezonde kip kerrie 
Bereidingstijd: 20 minuten 
 
Gek op kip, kerrie en een gezonde maaltijd? Bekijk het recept van deze (h)eerlijke, gezonde kip kerrie 
(lactosevrij & boordevol groenten!)  

Ingrediënten gezonde kip kerrie 

Voor 4 personen 

✓ 2 kipfilets 

✓ 250ml kokosmelk 

✓ 1 chilipeper 

✓ 2 teentjes knoflook 

✓ 1 groene paprika 

✓ 250gram broccoli 

✓ 2 el kerriepoeder 

✓ Snufje paprikapoeder, peper, zout & peterselie 

  

Bereiding gezonde kip kerrie 

Om de gezonde kip kerrie voor te bereiden is het belangrijk om de chilipeper, paprika en kipfilet te 
snijden in stukjes. Zet een pan met olie op het vuur en bak geperste knoflook hierin samen met de 
chilipeper. Kook ondertussen de broccoli beetgaar. Zodra de chilipeper en knoflook zijn aangebakken, 
kan je de kip aanbakken met een deel van de kerriepoeder. 

Zodra de blokjes kipfilet gaar zijn, voeg je de paprika toe totdat deze beetgaar is. Voeg vervolgens de 
kokosmelk en de rest van de kerriepoeder toe. Roer het mengsel totdat het warm is en voeg vervolgens 
de broccoli toe. Indien de saus de waterig is, kan je ‘m verdikken met maizena of arrowroot (arrowroot is 
glutenvrij). Zodra de kip kerrie gaar is, voeg je de peper, zout, paprikapoeder en peterselie toe om het 
geheel op smaak te brengen. Eet smakelijk! 

Tip: lekker om te serveren met zilvervliesrijst 

Filmpje bij dit recept: https://www.youtube.com/watch?v=y6Iu3B2H-a0   

https://www.youtube.com/watch?v=y6Iu3B2H-a0


Gezonde aardbeienmousse 
Bereidingstijd: 5 – 10 minuten 
 
Hou je van een (h)eerlijk toetje, maar vind je gezond eten ook belangrijk? Met deze gezonde 
aardbeienmousse sla je direct 2 vliegen in een klap!  

Ingrediënten aardbeienmousse 
(voor 2 porties)  

✓ 1 avocado 

✓ Half pakje diepvriesvruchten (ik heb gekozen voor aardbeien) 

✓ 3 mejdoul dadels 

✓ 200 ml kokosmelk 

✓ Evt. versie aardbeien en maanzaad om te decoreren 

Bereiding gezonde 
aardbeienmousse 

Week de dadels ongeveer een kwartiertje in warm water, zodat je daarna gemakkelijk de pitten eruit kan 
halen. Snijd de avocado doormidden en doe het vruchtvlees in een bakje. Voeg hieraan toe de 
diepvriesvruchten en kokosmelk. Gebruik een blender of staafmixer om het geheel met elkaar te mengen. 
Serveer de mousse in een kommetje en voeg er plakjes aardbei en maanzaad aan toe. Je toetje is direct 
klaar om opgegeten te worden.  

Tip: Ook (h)eerlijk met ander fruit zoals frambozen of een bosvruchtenmix.  

 

 

 

 


