
GEZONDE TUSSENDOORTJES 
 

 

• Rauwe groenten (komkommer, kerstomaten, wortel,…  

• Soep 

• Fruit 

• Gedroogd fruit – uitkijken qua hoeveelheden 

• Noten en zaden – 1 handje (25-30g, bij voorkeur ongezouten)  

• Volkoren boterham met hummus/groenten/… 

• Hardgekookt eitje 

• Zuivel of plantaardig alternatief 

• Geroosterde kikkererwten (met lekker veel kruiden naar keuze) 

• Volkoren rijst-, maïs- of speltwafel, eventueel besmeren met notenpasta 

• Klein potje olijven 

 

Vind je dit nu allemaal een beetje ‘saai’, pimp het geheel dan: 

• Eet een appel met pindakaas of notenpasta 

• Vul je yoghurt aan met wat vers of diepvries fruit 

• Dip je groenten of volkoren soepstengel in wat hummus of guacamole 

• Bak je banaan of appel even met wat kaneel 

• Besmeer een rijstwafel met pindakaas en beleg met schijfjes banaan 

 

Als je een kant-en-klaar tussendoortje zoals een graangreep of koekje verkiest, kies dan voor 

een versie hoog in vezels en laag in suiker en vet.  

De richtlijn is:  

• < 15 g vet / 100 g  

• > 3 g vezels / 100 g  

• suiker is max 1/3 van de totale hoeveelheid koolhydraten 

 

Receptjes 

Banaan-havermout koekjes: 
Verwarm de oven voor op 180°C. 

Plet 1 banaan met een vork en mix met 70g havermout en 1 ei. Verdeel in kleine hoopje van 1 el 

groot over een bakplaat. Zet in de oven gedurende 15 min. Kijk regelmatig aangezien elke oven 

anders is.  

 

Pompoen chocomousse 
Ingrediënten voor 2-3 porties: 

• 300g pompoen (niet nodig om te schillen) 

• 100g dadels (zonder pit) 

• 30 g cacaopoeder 

• ½ tl kaneel 

Bereidingswijze: 



1. Was en ontpit de pompoen. Snijd in kleine stukjes en kook/stoom met wat water 

gedurende een 10-tal minuten.  

2. Snijd de dadels in kleine stukjes en doe in de blender samen met de gare pompoen, 

kaneel en cacaopoeder. Blend tot je een gladde puree krijgt.  

3. Verdeel over 2 kleine kommen 

 

Pindakaasbrood 
Bron: https://www.diabetesfonds.nl/recepten/pindakaasbrood 

Ingrediënten voor 16 porties: 

• 4 middelgrote eieren 

• 350 g 100% pindakaas met stukjes pinda's (of andere notenpasta naar keuze) 

• 16 g bakpoeder 

• 100 ml karnemelk 

• ½ eetlepel koek- en speculaaskruiden 

• 200 g hüttenkäse 

Bereidingswijze: 

1. Verwarm de oven voor op 180°C. 

2. Mix met een mixer de eieren met de pindakaas goed door elkaar. 

3. Voeg ook de bakpoeder, karnemelk, koek- en speculaaskruiden en de hüttenkäse toe 

en mix tot een glad beslag. 

4. Vet een bakblik in en verdeel het beslag hierover. 

5. Bak het pindakaasbrood in 40 tot 45 minuten in de voorverwarmde oven. 

6. Controleer of het brood aan de binnenkant gaar is door er een satéprikker in te steken. 

Als hij er schoon uit komt dan is het brood klaar. 

Gevulde paprika’s 
Snijd een paprika (kleur naar keuze) in 4 stukken. Meng 100g cottage cheese met peper, 

oregano en paprikapoeder. Beleg de paprikastukken hiermee. 

 

Vers fruit met cashewnoten-yoghurt dip 
Naar recept van www.ah.nl 

Ingrediënten: 

• 100g ongebrande cashewnoten 

• 150g Griekse yoghurt 

• Vers fruit naar keuze om te dippen 

Bereidingswijze: 

1. Week 80g van de cashewnoten een 30-tal minuten in ruim water. 

2. Rooster de rest van de cashewnoten in een pan zonder olie, laat afkoelen en hak fijn 

3. Giet de geweekte cashewnoten af en pureer samen met de yoghurt in een blender of 

keukenmachine tot een smeuïg geheel. Meng de gehakte, geroosterde cashewnoten 

erdoor met een lepel voor een lekkere crunch. 

4. Snijd het vers fruit in stukken en dippen maar! 

De dip is goed voor zo’n 8 porties. 

http://www.ah.nl/


Wrap met banaan en notenpasta 
Neem een volkoren wrap en besmeer deze met een dun laagje notenpasta. Pel de banaan en leg 

deze op de wrap. Rol op en snijd in de breedte in plakken van 2 cm. Smakelijk 

 

 


