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Eet je tijdens de week low carb maar heb je geen idee wat te serveren voor kerst of 
nieuwjaar? 
 
Ben je op zoek naar gezondere versies van comfort food klassiekers zoals 
gehaktbroodje, aardappelgratin en chocoladetruffels? 
 
Hieronder vind je maar liefst 23 feestelijke recepten waar je naar hartenlust van kunt 
smullen! 
 
Met heerlijke hapjes, kleurrijke groentegerechten en onweerstaanbare desserts. 
 
Je vindt in dit eBook ook 3 feestmenu’s met meal prep tips om de voorbereiding in de 
keuken nog vlotter te laten verlopen + een handige boodschappengids zodat je 
meteen weet wat je waar kan vinden. 
 
Ga je voor het keto feestmenu, de vegan lekkernijen, de Italiaanse keuken… of stel je 
liever je eigen unieke feestmaal samen? ;-) 
 
Hoe dan ook, ik wens je heel veel kook- en eetplezier en hoop dat dit eBook je mag 
helpen om gezellig thuis te genieten van lekker eten dat je lichaam goed doet. 
 
Veel liefs, 
Julie x 
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Hapjes en 
Voorgerechten 
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Aperitiefnootjes 
 

Deze gezouten nootjes zijn ideaal als aperitiefhapje bij een lekker glas wijn, bubbels of een 
‘mocktail’. Je kunt eindeloos variëren met de smaken: ‘Italiaanse pizza’ met oregano en 

rozemarijn, ‘hot & spicy’ met curry en cayennepeper, ‘BBQ’ met gerookt paprikapoeder en 
tijm, of ‘Midden-Oosters’ met za’atar en harissa. 

 
Fase 1-2-3 (low carb) 
 
VEGAN 
 
PORTIE: 10 porties 
 
 

TIJD: Voorbereiding: 5 minuten 
– Baktijd: 8 à 10 minuten – 

Houdbaarheid: tot 2 weken in 
de koelkast 
MATERIAAL: oven, bakplaat 

 
INGREDIËNTEN 
 

• 3 koppen (350 g) gemengde noten en pitten (zie tips) 

• 1 eetlepel extra vierge kokosolie, gesmolten (of olijfolie) 
• ½ koffielepel zeezout 

• 1 koffielepel kruiden: oregano, rozemarijn, tijm, kaneel, curry, gerookt 
paprikapoeder… 

 
WERKWIJZE 
 

1. Verwarm de oven voor op 175 °C. 
2. Bedek een bakplaat met bakpapier. 
3. Meng de noten met de gesmolten kokosolie, het zeezout en kruiden naar 

keuze. 
4. Bak 5 minuten en roer af en toe om. 
5. Laat de noten en pitten goed afkoelen zodat ze lekker krokant worden. 
6. Bewaar in een luchtdichte glazen bokaal in de koelkast (of op een donkere, 

koele plaats). 
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JULIE’S TIPS & TRICKS  
 

• Macadamia-, pecan- en paranoten zijn het rijkst aan gezonde vetten en 
het armst aan koolhydraten, dus de beste keto-opties. Hazelnoten, 
walnoten en amandelen zijn dan weer rijker aan proteïne. Lekkere pitten 
om mee te variëren: pompoenpit, zonnebloempit, pijnboompit… 

• Heb je een droogoven in huis? Week de noten een nacht in koud water 
om ze lichter verteerbaar te maken, giet het weekwater weg, spoel goed 
en meng met het zout en de kruiden (de kokosolie kun je weglaten). 
Plaats +/- 24u in de droogoven op 50 °C tot de noten volledig droog en 
krokant zijn. 
 

 
 
 

Voedingswaarde (per portie met 1 kop macadamia, 1 kop pecan, ½ kop hazelnoot & ½ kop paranoot) 
Koolhydraten 1,9 g, Eiwitten 4 g, Vetten 28 g, Calorieën 270,7 kcal 
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‘Smoky Bacon’ Kokoschips 
 
Als je net als ik verzot bent op kokosnoot, wees gewaarschuwd: deze krokante kokosbacon is 
echt verslavend! Lekker als zout tussendoortje uit het vuistje, als aperitiefhapje, of bovenop 

salades, pasta’s en groentegerechten om ze een subtiele ‘gerookte’ smaak te geven. 

 
Fase 1-2-3 (low carb) 
 
VEGAN 
 
PORTIE: 12 porties (3 koppen) 
 
 
 
 

TIJD: Voorbereiding: 5 minuten 
– Baktijd: 15 minuten – 
Houdbaarheid: tot 3 maanden 
in een luchtdichte glazen 
bokaal op een donkere koele 
plaats 

MATERIAAL: mengkom, oven, 
bakplaat 
 
 
 

 
 

INGREDIËNTEN 
 

• 3 koppen kokosschilfers (225 g) 
• 4 eetlepels tamari, less salt (glutenvrije sojasaus – of kokosamino’s) 

• 1 eetlepel citroensap 

• ½ eetlepel gerookt paprikapoeder 
• Cayennepeper 

 
WERKWIJZE 

1. Verwarm de oven voor op 180°C. 
2. Doe de tamari, het citroensap, het gerookt paprikapoeder en de cayennepeper 

in een mengkom. Roer goed met een lepel. 
3. Voeg de kokosschilfers toe en roer opnieuw zodat elk stukje kokos bedekt is 

met de marinade. 
4. Bedek een bakplaat met bakpapier. 
5. Leg de gemarineerde kokosschilfers op het bakpapier. Bak ongeveer 15 

minuten en roer de kokosschilfers om de 5 minuten even om zodat ze zeker 
niet verbranden. 

6. Haal de kokosbacon uit de oven en laat hem volledig afkoelen zodat hij 
krokant kan worden (vers uit de oven zal hij nog wat zachter zijn). 

7. Bewaar in een luchtdicht afgesloten glazen bokaal op een donkere koele plaats 
om hem krokant te houden. 

JULIE’S TIPS & TRICKS 
 

Na een tijdje kan de kokosbacon iets zachter worden. Daarom is het essentieel 
dat je hem luchtdicht en in glas bewaard. Je kan de ‘bacon’ ook uitspreiden op 
een bakplaat en hem een vijftal minuten terug in de oven steken om die 
krokante beet terug te krijgen. 
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Voedingswaarde (per portie = 4 eetlepels) 
Koolhydraten 1,8 g, Eiwitten 2 g, Vetten 12,9 g, Calorieën 135,7 kcal 
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Feestelijke aardpeersoep met groentechips 
 

Aardpeer is een ‘vergeten’ groente met een zachte, zoete smaak en een nootachtige 
ondertoon. Hier gebruik ik deze karaktervolle knolgroente als basis voor een 
zijdezachte groentesoep. Lekker als feestelijk hapje, afgewerkt met krokante 

groentechips en granaatappelpitjes. 
 
Fase 1-3 (koolhydraatboost) 
 
VEGAN 
 
PORTIE: 1 liter (4 koppen) 
 
 
 
 
 

TIJD: Voorbereiding: 10 
minuten – Kooktijd: 10 
minuten – Houdbaarheid: tot 4 
dagen in de koelkast of 2 
maanden in de diepvries 
 

MATERIAAL: Philips 
Soupmaker of grote kookpot + 
blender/handmixer (optioneel: 
airfryer of oven, mandoline) 
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INGREDIËNTEN 
 
Aardpeersoep 
 

• 300 g (+/- 6 kleine) aardpeer 

• 300 g (1 kleine) courgette 
• ½ liter groentebouillon of water 
• 1 eetlepel extra vierge olijfolie 

• zwarte peper en zeezout 

• Toppings: peterselie, granaatappel 
 
Groentechips (optioneel) 
 

• 200 g (+/- 4 kleine) aardpeer (alternatieven: zie tips) 

• 1 koffielepel extra vierge olijfolie 
• zeezout 

 
WERKWIJZE 
 
Soep 
 

1. Schil de aardpeer en courgette, en snijd ze in kleinere stukken. 
2. Kook de groenten met de bouillon en wat zout in een soepmaker of kookpot 

tot gaar. Mix tot een gladde soep met een lepel olijfolie en wat zwarte peper. 
3. Serveer de soep eventueel met wat fijngehakte peterselie, granaatappelpitjes 

en verse groentechips. 
 
Groentechips 
 

1. Verwarm de airfryer (of oven) voor op 180 °C. 
2. Spoel de aardperen, dep ze droog en snijd ze met of zonder schil in 

flinterdunne schijfjes, eventueel met een keukenmachine (tijdbesparend) of 
mandoline. 

3. Schik de groenteschijfjes naast elkaar in de airfryer of oven, en breng op 
smaak met een beetje olijfolie en zeezout. Als je een airfryer gebruikt, bakt je 
de chips het best in verschillende keren zodat ze voldoende ruimte hebben om 
krokant te worden. 

4. Bak tot goudbruin en krokant, 10 minuten of langer. Doe de chips in een kom 
of diep bord en herhaal met de resterende rauwe groenteschijfjes. 

 
JULIE’S TIPS & TRICKS  
 

• Probeer dit recept voor groentechips ook eens met flinterdunne schijfjes 
rode biet, pastinaak, zoete aardappel… 
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• Geen bouillon in huis? Je kunt ook water toevoegen met extra zeezout of 
groentebouillonpoeder (gist- en suikervrij). Als de soep niet vegan hoeft 
te zijn, kun je ook pure kippenbouillon gebruiken. 

 

 
 

Voedingswaarde (per kop = 240 ml, zonder toppings) 
Koolhydraten 10,8 g, Eiwitten 1,9 g, Vetten 2,9 g, Calorieën 78 Kcal 
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Verwarmende pompoensoep 
 
Tijdens de koudste dagen van de winter kan ik enorm verlangen naar een warme kop 

soep. Deze gember-pompoensoep bevat slechts enkele eenvoudige ingrediënten, 
maar je warmt er helemaal van op. Gember is niet alleen een pittige smaakmaker; de 

kleine knol kan ook je spijsvertering verbeteren, je vetverbranding stimuleren en je 
zelfs beschermen tegen verkoudheden. Genoeg redenen om te genieten van deze 

hartverwarmende soep! 
 
Fase 1-3 (koolhydraatboost) 
 
VEGAN 
 
PORTIE: ruim 2 liter (8 koppen) 
 
 
 

TIJD: Voorbereiding: 10 
minuten – Kooktijd: 10 
minuten – Houdbaarheid: tot 4 
dagen in de koelkast of 2 
maanden in de diepvries 

MATERIAAL: Philips 
Soupmaker of grote kookpot + 
blender/handmixer 

 

 
 
 
 
INGREDIËNTEN 
 

• 1 kg (1 kleine) pompoen 
• 4 stelen witte selderij 
• 1 sjalot of ui 
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• 3 à 5 cm verse gember 

• 3 koppen (750 ml) groentebouillon of water 
• 1 kop (240 ml) volle kokosmelk 

• zwarte peper en zeezout 

• ½ koffielepel kurkumapoeder 
 

• Optioneel: kokosroom of -yoghurt, koriander, roze peper, pompoenpitten 
 
WERKWIJZE 
 

1. Halveer en schil de pompoen en verwijder de pitjes. Schil ook de sjalot. Snijd 
alle groenten in kleinere stukken. Hak de gember fijn of gebruik een rasp. 

2. Kook de groenten met de bouillon, de kokosmelk en wat zout in een 
soepmaker of kookpot tot gaar. 

3. Mix tot een gladde soep met het kurkumapoeder en wat zwarte peper. 
4. Werk de soep eventueel af met wat kokosroom of -yoghurt, koriander, roze 

peper en pompoenpitten. 
 
JULIE’S TIPS & TRICKS 
 

• Mijn favoriete pompoen voor deze soep is de kleine ronde Hokkaido (heel 
romig en zoet) maar probeer het recept zeker ook eens met butternut 
flespompoen. Ook lekker met pastinaak, peterseliewortel… 

• Voeg het kurkumapoeder pas toe tijdens het mixen, zo blijft de 
voedingswaarde beter behouden. Zwarte peper helpt om de werkzame 
stof in kurkuma (curcumine) beter te activeren; goed om de 
ontstekingsgraad in je lichaam te verlagen en je darmgezondheid te 
versterken. 
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Voedingswaarde (per kop = 240 ml) 

Koolhydraten 8,3 g, Eiwitten 1,4 g, Vetten 5,3 g, Calorieën 84,2 kcal 
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Romige broccolisoep 
 

Deze broccolisoep is heerlijk romig, lekker vullend en verrassend zacht van smaak 
dankzij de courgette en kokosolie. Lekker als hapje met stukjes gerookte tofu of forel. 

 
Fase 1-2-3 (low carb) 
 
VEGAN 
 
PORTIE: 2,5 liter (10 koppen) 
 
 
 

TIJD: Voorbereiding: 10 
minuten – Kooktijd: 10 
minuten – Houdbaarheid: tot 4 
dagen in de koelkast of 2 
maanden in de diepvries 

MATERIAAL: grote kookpot + 
blender/handmixer 

 

 

 
 
INGREDIËNTEN 
 

• 1 bundel witte selderij 

• 2 medium courgettes 

• 1 grote broccoli 

• 6 eetlepels extra vierge kokosolie (of olijfolie) 
• 3 koppen (720 ml) groentebouillon of water 
• tijm en laurier 

• zwarte peper en zeezout 
• Optioneel: zwarte komijnzaadjes, vegan (kokos)yoghurt, peterselie 

WERKWIJZE 
 

1. Snijd de selderij en courgettes in kleinere stukken. Snijd de broccoli in roosjes, 
schil de stam en snijd die in blokjes (het lekkerste van de broccoli!). 
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2. Bak de selderij, courgette en broccoli kort aan in 6 grote lepels extra vierge 
kokosolie in een grote kookpot. 

3. Voeg de bouillon of het water toe samen met een blaadje laurier en wat tijm, 
en breng aan de kook. Verlaag het vuur, dek de pot af en laat 5 minuten of 
langer sudderen tot de groenten beetgaar zijn. 

4. Vis de laurier en tijm uit de pot en giet alles in de blender. Mix en breng op 
smaak met peper, zout en eventueel wat extra tijm. 

5. Werk de soep eventueel af met zwarte komijnzaadjes, een lepel kokosyoghurt, 
extra vierge olijfolie en peterselie. 

 
JULIE’S TIPS & TRICKS  
 

Voeg eventueel ook eens twee grote handenvol rauwe andijvie of spinazie toe 
als je de soep mixt. 
 

 
 

Voedingswaarde (per kop = 240 ml) 
Koolhydraten 4,15 g, Eiwitten 2,6 g, Vetten 8,9 g, Calorieën 111,5 kcal 
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Groene gazpacho 
 

Houd je van romige gazpacho maar wil je wel eens iets anders dan de klassieke 
tomaatvariant? Probeer dan zeker deze verfrissende groene gazpacho op basis van 

komkommer en avocado. Leuk als Spaanse tapa bij het aperitief of als licht 
voorgerecht met zadencrackers. 

 
Fase 1-2-3 (low carb) 
 
VEGAN 
 
PORTIE: 4 personen (hapje) 
 
 

TIJD: Voorbereiding: 10 
minuten – Houdbaarheid: 2 
dagen in de koelkast (maar 
best vers) 

MATERIAAL: blender 
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INGREDIËNTEN 
 

• 2 rijpe avocado’s 

• 2 komkommers 
• 2 handenvol spinazie 
• 1 bosje basilicum 
• 2 eetlepels extra vierge olijfolie 

• 1 eetlepel appelciderazijn (of 2 el limoensap) 

• 1 kop ijsblokjes (of water) 
• Zwarte peper en zeezout 

• Optioneel: 1 steel lente-ui, ½ pikant pepertje, 1 teentje look 
 

• Afwerking: pijnboompitten, kerstomaatjes, (vegan) yoghurt 
 
WERKWIJZE 
 

1. Schil en ontpit de avocado’s. Snijd de komkommers in kleinere stukken. 
2. Mix de avocado, komkommer, spinazie en basilicum met de olijfolie, 

appelciderazijn en ijsblokjes (of water) tot een romige soep in een krachtige 
high-speed blender. 

3. Voeg eventueel ook lente-ui, pikante peper en look toe als extra smaakmakers. 
4. Kruid met peper en zout naar smaak. 
5. Werk eventueel af met licht geroosterde pijnboompitten, gehalveerde 

kerstomaatjes en een lepel (vegan) yoghurt. 
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Voedingswaarde (per persoon als hapje, zonder toppings) 
Koolhydraten 3,5 g, Eiwitten 2,1 g, Vetten 17,4 g, Calorieën 188,5 kcal 
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Bruschetta met groene pesto 
 

Houd je van Italiaanse bruschetta maar wil je wel eens iets anders dan belegde 
toastjes? Gebakken schijfjes courgette of zoete aardappel zijn twee van mijn favoriete 

groente-alternatieven voor brood. Lekker met pesto, (vegan) ricotta (zie p. 23) of 
olijventapenade. 

 
Fase 1-3 (zoete aardappel = koolhydraatboost), Fase 2 (courgette = low carb) 
 
VEGAN 
 
PORTIE: 24 mini bruschetta 
 
 
 

TIJD: Voorbereiding: 15 
minuten – Baktijd: 10 minuten 
– Houdbaarheid: tot 3 dagen in 
de koelkast 
 

MATERIAAL: oven (of pan), 
kleine 
keukenmachine/hakmolen/vijz
el 
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INGREDIËNTEN 
 
‘Bruschetta’ 
 

• 1 grote zoete aardappel (200 g) 

• 1 kleine courgette 
• 1 eetlepel extra vierge olijfolie 

 
Groene pesto 
 

• 2 grote handenvol spinazie 
• 2 grote handenvol basilicum 

• ½ kop pompoenpitten 
• 4 eetlepels extra vierge olijfolie (of ALL GOOD MCT-olie) 

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/mctolie  
• Glutenvrije edelgistvlokken (of Parmezaanse kaas) 

• Zwarte peper en zeezout 
 
Afwerking (optioneel) 
 

• 2 eetlepels hennepzaad 
• 12-tal kerstomaatjes 

• Basilicum + tuinkers 
 
WERKWIJZE 
 

1. Verwarm de oven voor op 175°C. 
2. Snijd de zoete aardappel en courgette in schijfjes van +/- 1 centimeter. 

Biologische zoete aardappelen hoef je niet te schillen want de buitenste rand 
bevat veel smaak en mineralen. Gewoon even spoelen en drogen.  

3. Breng op smaak met wat olijfolie en zeezout. Rooster 5 à 10 minuten tot 
beetgaar. Je kan de schijfjes ook bakken in de pan. 

4. Maak ondertussen de pesto: mix de spinazie, basilicum, pompoenpitten en 
olijfolie tot een romige pesto in een kleine keukenmachine of hakmolen.  

5. Breng op smaak met peper, zout en eventueel wat glutenvrije edelgistvlokken 
(vegan kaasvervanger). Ik gebruikte ¾ koffielepel zeezout en 2 flinke draaien 
zwarte peper. 

6. Beleg elk schijfje zoete aardappel en courgette met pesto. Werk eventueel af 
met wat hennepzaad, stukjes kerstomaat, tuinkers en basilicum. 

 
JULIE’S TIPS & TRICKS 
 

De pompoenpitten in de pesto kan je vervangen door walnoten, 
pijnboompitten, zonnebloempitten, hazelnoten, hennepzaad… 

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/mctolie
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Voedingswaarde (per bruschetta van zoete aardappel) 
Koolhydraten 3,4 g, Eiwitten 1,4 g, Vetten 4,5 g, Calorieën 60 kcal 

 
Voedingswaarde (per bruschetta van courgette) 

Koolhydraten 0,7 g, Eiwitten 1,3 g, Vetten 4,5 g, Calorieën 47,3 kcal 
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Torentje van aubergine met ricotta 
 

Dit Zuiderse voorgerecht is geïnspireerd op de Italiaanse klassieker ‘melanzane alla 
Parmigiana’, een heerlijk groentegerecht van laagjes aubergine, tomaat en kaas met 
veel goede olijfolie. Als vegan variant kan je deze torentjes serveren met ‘ricotta’ van 

macadamianoten of tofu. Hieronder vind je beide recepten. 
 
Fase 1-3 
 
VEGAN 
 
TIJD: Voorbereiding: 10 
minuten (+ 1 nacht weken) – 
Baktijd: 15 minuten – 
Houdbaarheid kaas: tot 4 
dagen in de koelkast of 2 
maanden in de diepvries 
 

MATERIAAL: oven/pan, 
blender 
 
 
 
 

PORTIE: 6 personen (als klein 
voorgerecht) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
INGREDIËNTEN 
 

• 2 grote aubergines 
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• 2 kleine courgetten 

• 6 eetlepels extra vierge olijfolie 
• Zwarte peper en zeezout 

 

• 4 coeur de boeuf tomaten 
• 1 bosje basilicum 

 
Vegan ‘ricotta’ van macadamianoten 
 

• 1 ½ kop (180 g) macadamianoten, een nacht geweekt 
• 2 à 3 eetlepels citroensap (of appelciderazijn) 
• 1 koffielepel zeezout 

• Optioneel: glutenvrije edelgistvlokken (vegan kaasvervanger) 
 
Vegan ‘ricotta’ van tofu 
 

• 250 g stevige tofu natuur, uitgelekt 

• 2 eetlepels glutenvrije edelgistvlokken (vegan kaasvervanger) 
• 1 eetlepel extra vierge olijfolie 

• 4 koffielepels appelciderazijn (of citroensap) 
• 1 koffielepel gedroogde oregano (optioneel) 

• Zwarte peper en zeezout 
 
WERKWIJZE 
 

1. Snijd de aubergines en courgetten in schijfjes van +/- 1 centimeter. Bak ze gaar 
in een rijkelijke portie olijfolie (in een voorverwarmde oven op 175°C of in de 
pan). Kruid met peper en zout. 

2. Snijd ook de tomaten in plakken van +/- 1 centimeter en plaats ze even aan de 
kant terwijl je de ‘ricotta’ maakt. 

3. Voor de vegan ‘ricotta’ van macadamia’s: mix de geweekte macadamianoten 
met het citroensap en het zeezout tot een romige notenkaas in een krachtige 
high-speed blender. Voeg eventueel ook 1 à 2 eetlepels glutenvrije 
edelgistvlokken (vegan kaasvervanger) toe voor een sterkere ‘kaassmaak’. 

4. Voor de vegan ‘ricotta’ van tofu: mix alle ingrediënten tot een romige ‘ricotta’ 
in de blender (of in een kleine keukenmachine/hakmolen). Breng op smaak 
met peper en zout (ik gebruik 1 koffielepel zeezout). 

5. Maak groentetorentjes van laagjes gebakken aubergine, courgette en tomaat, 
goed gekruid met peper en zout. Werk af met een rijkelijke portie ‘ricotta’ en 
enkele blaadjes basilicum. 

 
JULIE’S TIPS & TRICKS 
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• Ben je de noten vergeten te weken? Maal ze dan eerst fijn in een 
hakmolen of kleine keukenmachine, en voeg wat water toe aan de 
blender. 

• Je kunt de macadamianoten ook vervangen door cashewnoten 
(koolhydraatrijker). 

• Maak een dubbele portie tofu ‘ricotta’ en gebruik ze op toastjes van zoete 
aardappel en courgette (zie p. x), als vulling in geroosterde puntpaprika’s, 
als hartig beleg om smeerkaas te vervangen… 
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Voedingswaarde (per persoon met ‘ricotta’ van macadamia) 
Koolhydraten 10,1 g, Eiwitten 5,4 g, Vetten 36,9 g, Calorieën 404,9 kcal 

 
Voedingswaarde (per persoon met ‘ricotta’ van tofu) 

Koolhydraten 10 g, Eiwitten 9,5 g, Vetten 18,8 g, Calorieën 262,3 kcal 
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Bij- en Hoofdgerechten 
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Feestelijke spruitjes met pastinaakpuree 
 

Als kind kon je me met spruitjes geen plezier doen, maar nu ben ik er verzot op! Het 
liefst krokant gebakken in een rijkelijke portie boter of olijfolie. Hier combineer ik ze 

met een zijdezachte puree van pastinaak, een ‘vergeten’ knolgroente met een 
natuurlijk zoete smaak. Lekker met gevogelte, zachtgekookte eitjes, gerookte tofu of 

het vegan gehaktbroodje op pagina 51. 
 
Fase 1-3 (koolhydraatboost) 
 
VEGAN 
 
PORTIE: 4 personen 
 
 

TIJD: Voorbereiding: 15 
minuten – Baktijd: 15 minuten 
– Houdbaarheid: tot 3 dagen in 
de koelkast 

MATERIAAL: 2 kookpotten, 
blender 

 



 

©2020 Julie Van den Kerchove  P 29/93 

All Rights Reserved 

INGREDIËNTEN 
 

• 1 kg spruitjes 

• 500 g pastinaak 
• 4 eetlepels extra vierge olijfolie (of boter) 
• Amandelmelk, ongezoet 
• Zwarte peper en zeezout 

• Optioneel: nootmuskaat, (zwarte) look, rozemarijn 
 

• 4 eetlepels walnoten, grof gehakt en eventueel licht geroosterd 
• 4 eetlepels granaatappelpitjes (optioneel) 

 
WERKWIJZE 
 

1. Breng twee potten met water aan de kook. 
2. Schil de pastinaken en snijd ze in kleinere stukken. Kook tot ze volledig zacht 

zijn. 
3. Maak de spruitjes schoon en kook ze een 8-tal minuten tot beetgaar in de 

tweede kookpot. 
4. Giet de spruitjes af en verwarm 3 lepels olijfolie (of boter) in dezelfde kookpot. 

Voeg de spruitjes toe en breng op smaak met peper, zout en eventueel wat 
geraspte look en rozemarijn. 

5. Mix ondertussen de gare pastinaak tot puree in een blender met peper, zout, 
een geutje ongezoete amandelmelk (of andere melk naar keuze) en een lepel 
olijfolie (of een klontje boter). Voeg eventueel ook wat nootmuskaat toe. 

6. Serveer de spruitjes met de pastinaakpuree, grof gehakte walnoten en 
eventueel wat granaatappelpitjes. 

 
JULIE’S TIPS & TRICKS 
 

• Voor een zijdezachte pastinaakpuree is het essentieel dat je de pastinaak 
laat garen tot hij volledig zacht is en dat je een krachtige high-speed 
blender gebruikt om alle stukjes fijn te mixen tot een romige puree. 

• Vervang de spruitjes ook eens door broccolini, groene asperges, 
boontjes… Je kan de spruitjes ook garen in de oven voor een geroosterde 
smaak. Ik blancheer ze eerst zodat ze lichter verteerbaar worden. 
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• Dit gerecht is ook heerlijk met wat zwarte knoflook. Die heeft een lichtjes 
zoete, gekaramelliseerde smaak en bevat bijna twee keer zoveel 
antioxidanten als witte knoflook. Ook mooi genomen: zwarte look laat 
geen sterke geur (lookadem) achter. 

 
 

 
 

Voedingswaarde (per persoon, met toppings) 
Koolhydraten 29,7 g, Eiwitten 10,7 g, Vetten 19,5 g, Calorieën 366,4 kcal 
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Gratin van knolselder 
 

Deze gratin van knolselder is een koolhydraatarmere versie van ‘gratin dauphinois’, 
een Franse klassieker op basis van schijfjes aardappel met melk, room en kaas. 

Hieronder vind je een vegan variant die minstens even lekker is als het origineel. Een 
echt comfort food gerecht voor koude winterdagen. 

 
Fase 1-3 
 
VEGAN/NON-VEGAN 
 
TIJD: Voorbereiding: 10 
minuten – Baktijd: 40 minuten 
– Houdbaarheid: tot 2 dagen in 
de koelkast 

MATERIAAL: oven, ovenschaal 
 
 
PORTIE: 4 personen 
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INGREDIËNTEN 
 

• 1 grote (+/- 750 g) knolselder 

• 250 ml vegan melk, ongezoet (zie tips) 
• 100 ml vegan room (zie tips) 
• 50 g geraspte (vegan) kaas of notencrumble (zie tips) 
• Zwarte peper en zeezout 

• Optioneel: nootmuskaat, 1 teentje look, tijm 
 
WERKWIJZE 
 

1. Verwarm de oven voor op 180°C. 
2. Schil de knolselder en snijd met een scherp mes in dunne schijfjes. 
3. Schik de knolselder in laagjes in een grote ovenschaal. 
4. Meng de melk met de room, en breng op smaak met peper, zout en 

nootmuskaat. Voeg eventueel ook een teentje geraspte look toe en wat tijm. 
Als je een vegan gratin maakt, kan je ook enkele lepels glutenvrije 
edelgistvlokken toevoegen voor een hartige ‘kaasachtige’ smaak.  

5. Giet het mengsel over de knolselder zodat die volledig bedekt is. 
6. Zet de schaal in de oven (maar niet te dicht bij de grill) en bak 30 minuten. 
7. Haal de schaal uit de oven, voeg de geraspte kaas of vegan kaascrumble toe en 

bak nog eens 10 minuten, tot de knolselder mooi gaar is en de (noten)kaas 
lichtjes goudbruin. 

 
JULIE’S TIPS & TRICKS 
 

• Ik gebruik voor dit recept het liefst ongezoete amandelmelk. De room kan 
je vervangen door kokosroom, amandelroom, sojaroom of haverroom 
(die laatste is koolhydraatrijker). 

• Voor een vegan kaascrumble op basis van noten: mix 1 kop witte noten 
(witte amandel, macadamia, cashew…) tot een fijne crumble in een kleine 
keukenmachine of hakmolen. Breng op smaak met 1 koffielepel zeezout 
en 3 à 4 eetlepels glutenvrije edelgistvlokken (vegan kaasvervanger). 
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Voedingswaarde (per persoon) 
Koolhydraten 14,8 g, Eiwitten 6,8 g, Vetten 7,5 g, Calorieën 160,5 kcal 
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Smoky broccolini 
 

Broccolini is een verfijnde, ‘elegante’ variant op broccoli. De groente is rijk aan 
vitamines A en C, calcium en kalium, mineralen die je gemakkelijker absorbeert als je 

ze combineert met gezonde vetten uit bijvoorbeeld olijfolie. Lekker op smaak met 
gerookt paprikapoeder en chili. Een bijgerecht met pit! 

 
Fase 1-2-3 (low carb) 
 
VEGAN 
 
TIJD: Voorbereiding: 3 minuten 
– Baktijd: 5 à 10 minuten – 
Houdbaarheid: tot 2 dagen in 
de koelkast 

MATERIAAL: mengkom, 
airfryer/oven/pan 
 
 

PORTIE: 2 personen 
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INGREDIËNTEN 
 

• 400 g broccolini (of broccoli, bloemkool, romanesco) 

• 3 eetlepels extra vierge olijfolie 
• Zwarte peper en zeezout 
• Gerookt paprikapoeder 
• Optioneel: 1 teentje look, 1 verse chilipeper (zonder zaad) 

 
WERKWIJZE 
 

1. Verwarm de airfryer of oven voor op 180°C. Je kan de broccolini ook bakken in 
de pan. 

2. Meng de olijfolie met peper, zout en gerookt paprikapoeder naar smaak in een 
grote kom. Voeg eventueel ook een teentje geraspte look toe en wat 
fijngesneden chili.  

3. Doe de broccolini erbij en meng goed met je handen (of een lepel) zodat elke 
steel goed bedekt is met de kruidenolie. 

4. Doe de broccolini in het mandje van de airfryer of leg ze op een ovenplaat 
bedekt met bakpapier (of bak ze in de pan). 

5. Bak de broccolini tot beetgaar en lichtjes goudbruin, 5 à 10 minuten. 
 
JULIE’S TIPS & TRICKS  
 

• Heb je moeite om koolsoorten te verteren? Blancheer of stoom de 
broccolini dan kort voor je de groente roostert met de kruiden. 

• Vervang de broccolini ook eens door bloemkool, romanesco, gewone 
broccoli, spruitjes… 
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Voedingswaarde (per persoon) 
Koolhydraten 2,4 g, Vezels 9,4 g, Eiwitten 7 g, Vetten 20 g, Calorieën 250 kcal 
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Frietjes van wintergroenten 
 
Deze frietjes van ‘vergeten’ wintergroenten zijn een leuk alternatief voor de klassieke 

aardappel. Wortelpeterselie, pastinaak, rode biet, knolselder… Hoe kleurrijker hoe 
leuker, zeker als je ze serveert met verschillende sausjes. Hieronder vind je een 

creatief recept voor vegan mayonaise dat je als basis kan gebruiken voor cocktail, 
tartaar… Meer sausjes, meer plezier ;-) 

 
Fase 1-3 (koolhydraatboost) 
 
VEGAN 
 
PORTIE: 2 personen + 1 kop 
mayonaise (16 eetlepels, +/- 
200 ml) 
 
 
 

TIJD: Voorbereiding: 10 
minuten – Baktijd: 20 minuten 
– Houdbaarheid mayonaise: 
tot 5 dagen in de koelkast of 2 
maanden in de diepvries 
 

MATERIAAL: airfryer of oven, 
blender, mengkom 
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INGREDIËNTEN 
 
Frietjes 
 

• +/- 400 g groenten naar keuze (zie hieronder) 

• 1 eetlepel extra vierge kokosolie 
• zeezout 

 
400 g groenten is ongeveer: 

• 2 rode bieten of 
• 1 grote pastinaak of 

• 2 peterseliewortels of 
• 4 wortels of 
• ½ kleine knolselderij 

 
Vegan mayonaise 
 

• ¾ kop (120 g) hennepzaad 
• 6 eetlepels (90 ml) amandelmelk, ongezoet 

• 3 eetlepels (45 ml) citroensap (of 1 à 2 el appelciderazijn) 

• 1 koffielepel mosterd 
• ½ koffielepel zeezout 

 
Super verbrander guacamole 
 

• 1 rijpe avocado 
• 1 eetlepel vers citroen- of limoensap, of meer naar smaak 

• 1 eetlepel ALL GOOD MCT-olie 
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/mctolie  

• Zwarte peper en zeezout 
• Lente-ui of bieslook, fijngehakt 

 

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/mctolie
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WERKWIJZE 
 
Frietjes 
 

1. Verwarm de airfryer (of oven) voor op 180 à 200 °C (afhankelijk van hoe bruin 
gebakken / krokant je de frietjes wil). 

2. Spoel de groenten naar keuze, wrijf ze droog en snijd ze in frietjes (met of 
zonder schil). 

3. Doe de frietjes in een grote kom en meng met wat gesmolten kokosolie (of 
andere olie met een hoog rookpunt, bijvoorbeeld avocado-olie) en zeezout. 
Meng goed met je handen (of een lepel) zodat elk frietje wat bedekt is met de 
olie en het zout. 

4. Doe de frietjes in het mandje van de airfryer, of schik ze op een ovenplaat 
bedekt met bakpapier. Bak goudbruin in 15 minuten of langer.  

5. Schud het mandje om de 5 minuten eens goed op zodat de frietjes aan alle 
kanten bakken en zodat ze zeker niet aanbranden. 

6. Serveer met je favoriete sausje. 
 
Vegan mayonaise 
 

1. Mix alle ingrediënten tot een romige saus in een blender. 
2. Vorm deze mayonaise ook eens om tot een lekkere tartaar met fijngehakte 

sjalot, peterselie, bieslook en kappertjes. Als de mayo niet vegan hoeft te zijn, 
kan je ook een geprakt eitje toevoegen. 

 
Super verbrander guacamole 
 

1. Prak de avocado tot moes in een kom met een vork. Breng op smaak met 
citroensap, zout en peper. 

2. Voeg MCT-olie toe en fijngehakte bieslook of lente-ui. Ook lekker met enkele 
gehakte kerstomaatjes of wat verse chilipeper. 

 

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/mctolie
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JULIE’S TIPS & TRICKS  
 

• Snijd de frietjes allemaal even dun, dan zullen ze gelijktijdig garen. 

• Voor krokantere frietjes is het essentieel dat je ze niet te veel op elkaar 
stapelt, maar dat je ze naast elkaar schikt. Je bakt dus beter 2 keer een 
kleinere portie dan alles in één. 

• Schud de frietjes tussendoor een of meerdere keren op zodat ze niet 
verbranden. 

• Breng de frietjes ook eens op smaak met currypoeder, ras el hanout, 
gerookt paprikapoeder… 

• Vers uit de airfryer zijn de frietjes lichtjes krokant maar er is nog een 
manier om ze krokanter te maken: wentel ze voor je ze bakt in een laagje 
arrowroot (gemaakt van de Caraïbische pijlwortel), tapiocazetmeel 
(gemaakt van de cassavewortel) of bio maïszetmeel. Die zorgen voor een 
krokanter korstje. Je vindt ze alle drie in de biowinkel of online. 

 
Voedingswaarde frietjes van pastinaak (per persoon) 

Koolhydraten 26,2 g, Eiwitten 2,4 g, Vetten 7,6 g, Calorieën 215 kcal 
 

Voedingswaarde frietjes van wortel (per persoon) 
Koolhydraten 13,6 g, Eiwitten 1,9 g, Vetten 7,5 g, Calorieën 147 kcal 

 
Voedingswaarde frietjes van knolselder (per persoon) 

Koolhydraten 14,8 g, Eiwitten 3 g, Vetten 7,6 g, Calorieën 149 kcal 
 

Voedingswaarde frietjes van rode biet (per persoon) 
Koolhydraten 13,5 g, Eiwitten 3,2 g, Vetten 7,3 g, Calorieën 151 kcal 

 
Voedingswaarde super verbrander guacamole (per portie = helft van het recept) 

Koolhydraten 1,8 g, Eiwitten 1,4 g, Vetten 17,5 g, Calorieën 180 kcal 
 

Voedingswaarde vegan mayonaise (per eetlepel) 
Koolhydraten 0,5 g, Eiwitten 2,4 g, Vetten 3,8 g, Calorieën 44 kcal 
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Gebakken boerenkool met tahinsaus 
 
Wist je dat boerenkool een fantastische bron is van calcium, betacaroteen en andere 

krachtige antioxidanten die je langer jong en gezond houden? Als je de groente 
combineert met gezonde vetten en vitamine C, zoals de tahin en het citroensap uit de 

dressing, zal je lichaam de antioxidanten nog beter absorberen. Een karaktervol 
bijgerecht dat goed samengaat met vegan gehaktbrood (zie p. 51) en gebakken 

kalkoen (zie p. 48). 
 
Fase 1-2-3 (low carb) 
 
VEGAN 
 
TIJD: Voorbereiding: 10 
minuten – Houdbaarheid: 
boerenkool 3 dagen, dressing 
minstens 1 week in de koelkast 

MATERIAAL: pan, mengkom 
 
 

PORTIE: 4 personen 
(bijgerecht) 
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INGREDIËNTEN: 
 

• 1 grote zak (300 g) boerenkool, voorgesneden 

• 2 eetlepels extra vierge olijfolie 
• 2 eetlepels sesamzaadjes 
• Optioneel: look, lente-ui (optioneel) 

 
Tahinsaus (¾ kop) 
 

• 4 eetlepels geroosterde tahin met zeezout (sesampasta) 
• 3 à 4 eetlepels citroensap (of appelciderazijn naar smaak) 
• 1 koffielepel kurkumapoeder 

• water, tot vloeibaar genoeg 
• zwarte peper en zeezout 

• pure vloeibare stevia (optioneel) 
 
WERKWIJZE: 
 

1. Roerbak de boerenkool beetgaar in olijfolie. Kruid met peper en zout, en breng 
eventueel extra op smaak met look en/of lente-ui. Werk af met sesamzaadjes. 

2. Voor de dressing: doe de tahin, het citroensap en het kurkumapoeder in een 
kleine mengkom. Roer tot een romige saus met wat water. Kruid naar smaak 
met peper en zout. Je kan eventueel ook enkele druppels stevia toevoegen om 
de smaak van het citroensap wat te verzachten. 

 
JULIE’S TIPS & TRICKS 
 

• Heerlijk met gehalveerde kerstomaatjes, reepjes gebakken zoete 
puntpaprika, blokjes gebakken knolselder of schijfjes gebakken pompoen 
(koolhydraatrijker). 

• Ook lekker met verse geraspte gember, wat limoensap en verse chilipeper 
(zonder zaad) voor een Oosterse variant. 

• Als je houdt van veel saus, maak dan een dubbele portie van de dressing 
en bewaar restjes in de koelkast of diepvries. 

• Niet zo’n fan van tahin? Probeer het recept dan met amandelpasta 
(zoeter van smaak), zonnebloempitpasta of zelfs pompoenpitpasta, een 
goede bron van zink. 
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Voedingswaarde (per persoon met appelciderazijn) 
Koolhydraten 2,1 g, Eiwitten 5,7 g, Vetten 18,8 g, Calorieën 207 kcal 
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Bloemkoolpuree 
 

Deze romige bloemkoolpuree is in één twee drie klaar en een echte smaakbom. Met 
een goede blender krijgt de puree een vederlichte textuur zoals mousseline, 

onweerstaanbaar! Nooit gedacht dat gepureerde bloemkool zo lekker kon zijn. 
 
Fase 1-2-3 (low carb) 
 
VEGAN 
 
TIJD: Voorbereiding: 5 minuten 
- Kooktijd: 5 minuten – 
Houdbaarheid: tot 2 dagen in 
de koelkast 

MATERIAAL: kookpot, blender 
(of staafmixer) 
 
 

PORTIE: 3 personen 
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INGREDIËNTEN 
 

• 1 grote bloemkool (500 g) 

• 4 eetlepels amandelmelk, ongezoet (of water) 
• 2 eetlepels extra vierge olijfolie (of klontje boter) 
• zwarte peper en zeezout 
• nootmuskaat (optioneel) 

 
WERKWIJZE 
 

1. Hak de bloemkool grof en kook gaar, ongeveer 5 minuten.  
2. Giet de zachte bloemkool af en mix tot een romige puree in de blender (of met 

behulp van een staafmixer) met de amandelmelk en olijfolie. Kruid met peper, 
zout en eventueel wat nootmuskaat. 

 
JULIE’S TIPS & TRICKS  
 

• Vervang de bloemkool ook eens door broccoli, of voeg extra groenten toe 
zoals spinazie, boerenkool of warmoes.  

• Voor een koolhydraatboost kun je pastinaak, aardpeer, pompoen of 
knolselder als basis gebruiken. 
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Voedingswaarde (per persoon) 
Koolhydraten 5 g, Eiwitten 3,3 g, Vetten 10 g, Calorieën 126,2 kcal 
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Krokant gebakken kalkoenbout 
 
Fase 1-2-3 (keto) 
 
PORTIE: 4 personen 
 

TIJD: Baktijd: 1u15 à 1u30 – 
Houdbaarheid: minstens 2 
dagen in de koelkast 

MATERIAAL: Airfryer of wijde 
diepe braadpan 
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INGREDIËNTEN 
 

• 2 (bio) kalkoenbouten (+/- 1 kg) 

• Zeezout 
 

• + indien in de pan: 

• 2 eetlepels (geklaarde) boter (of extra vierge kokos- of olijfolie) 
• 1 handvol verse rozemarijn en/of tijm 

 
WERKWIJZE 
 

1. In de Airfryer: verwarm de Airfryer voor op 180°C of. Smeer de kalkoenbouten 
in met wat zeezout en bak 1u15 of langer, tot de kalkoen gemakkelijk van het 
bot komt. Voeg de rozemarijn/tijm pas de laatste 10 minuten toe aan het 
Airfryermandje zodat ze niet aanbranden. 

2. In de pan: verwarm 2 eetlepels boter of olijfolie in een wijde diepe braadpan. 
Smeer de kalkoenbouten in met wat zeezout en steek wat verse rozemarijn 
en/of tijm onder het vel.  

3. Bak eerst 5 minuten aan elke kant op hoge temperatuur zodat het vel al wat 
bruin bakt. Verlaag daarna het vuur, giet wat water in de braadpan en dek de 
pan af met een deksel. 

4. Laat 1u15 of langer stoven tot de kalkoen volledig gaar is. Controleer 
tussendoor of er nog genoeg vocht in de pan is zodat de kalkoen onderaan niet 
aanbrandt. 

5. Haal het deksel de laatste 10 minuten van de pan zodat de restjes kookvocht 
kunnen verdampen en zodat de kalkoen een lekker krokant goudbruin korstje 
krijgt. 
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JULIE’S TIPS & TRICKS 
 

• Vervang de kalkoen ook eens door bio scharrelkip of ander gevogelte. 

• Voor extra smaak kan je een gehalveerde citroen toevoegen aan de 
Airfryer of pan. 

 

 
 

Voedingswaarde (per persoon = +/- 200 g, in de Airfryer) 
Koolhydraten 0 g, Eiwitten 55,7 g, Vetten 19,6 g, Calorieën 416 kcal 

 
Voedingswaarde (per persoon = +/- 200 g, in de pan met kruidenboter) 

Koolhydraten 0 g, Eiwitten 55,8 g, Vetten 25,6 g, Calorieën 468,5 kcal 
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Vegan ‘gehaktbroodje’ 
 

Als kind was ik verzot op mijn moeders gehaktbroodje met aardappelpuree en 
rabarber of krieken. Daarom wou ik een vegan versie van deze comfort food 

klassieker maken. Heel wat plant-based restaurants serveren ‘nut roast’ – smaakvol 
maar wel wat zwaar. Deze versie met pecannoten, tofu en champignons is een stuk 
lichter maar minstens even lekker. Serveer hem met pastinaakpuree en spruitjes (zie 

p. 28) of boerenkool en bloemkoolpuree (zie p. 45). 
 
Fase 1-2-3 (low carb) 
 
VEGAN 
 
PORTIE: 8 personen 
 
 
 

TIJD: Voorbereiding: 15 
minuten - Baktijd: 1u15 – 
Houdbaarheid: tot 5 dagen in 

de koelkast of 3 maanden in de 
diepvries 
MATERIAAL: keukenmachine, 
oven, cakevorm
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INGREDIËNTEN 
 

• 2 koppen noten of pitten (pecan, walnoot, zonnebloempit…) 

• 1 kop gemalen lijnzaad 
• 1 sjalot 
• 1 bakje (250 g) champignons 
• 2 stelen witte selder (of zie tips) 

• 1 handvol peterselie 

• 500 g stevige tofu natuur 
• 2 eetlepels extra vierge olijfolie 

• 1 eetlepel zeezout 
 
Mogelijke extra smaakmakers: 
 

• 200 g tomatenpuree, waarvan hier 4 eetlepels (zie tips) 

• 3 eetlepels glutenvrije edelgistvlokken 

• 2 koffielepels gerookt paprikapoeder 
• 2 koffielepels rozemarijn en/of tijm 

 
Bovenop: rest van de tomatenpuree + rozemarijn of tijm 
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WERKWIJZE 
 

1. Verwarm de oven voor op 175°C. 
2. Maal de noten fijn in een keukenmachine voorzien van een S-vormig mes 

samen met het lijnzaad. 
3. Pel de sjalot en hak grof samen met de champignons, de selder en de 

peterselie. Voeg toe aan de keukenmachine en mix opnieuw. 
4. Snijd de tofu grof en voeg toe aan de keukenmachine. 
5. Voeg tot slot de olijfolie en het zeezout toe, samen met extra smaakmakers 

naar keuze. Ik gebruikte ongezoete tomatenpuree (zie tips), glutenvrije 
edelgistvlokken, gerookt paprikapoeder, rozemarijn en tijm. Mix alles tot een 
dik deeg. Je kan het deeg wat ‘chunky’ houden of helemaal fijn mixen. 

6. Vet de ovenvorm goed in of bedek met bakpapier. Ik gebruikte een 
langwerpige cakevorm met bakpapier. 

7. Bak 45 minuten afgedekt met een bakplaat of folie/bakpapier. 
8. Neem de bakplaat/folie weg, haal het gehaktbroodje even uit de oven en werk 

af met de tomatenpuree en rozemarijn of tijm. 
9. Bak nog eens 30 minuten. 
10. Laat het gehaktbroodje 10 minuten afkoelen voor je het aansnijdt zodat het 

steviger kan worden. 
 
JULIE’S TIPS & TRICKS 
 

• Ik gebruikte een bokaaltje Biotona tomatenpuree van 200 g voor het 
volledige recept: 4 grote eetlepels in het gehaktbroodje en de rest 
erbovenop als afwerking vlak voor het serveren. Voor een 
koolhydraatarmere versie kan je de tomatenpuree bovenop ook 
weglaten. 

• De witte selder kan je ook vervangen door wortel of rode paprika 
(koolhydraatrijker). 
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Voedingswaarde (per persoon) 

Koolhydraten 5,9 g, Eiwitten 16,1 g, Vetten 31,8 g, Calorieën 393 kcal 
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Desserts en 
Tussendoortjes 
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Chocoladetruffels met pindaganache 
 

Ben je ook gek op de combinatie van chocolade met pindakaas zoals in een Snickers 
snoepreep? Deze chocoladetruffels met ganache van notenpasta zijn heel eenvoudig 
te maken en je kan er zoveel mee variëren als je wil. Maak het recept ook eens met 

hazelnootpasta voor een ‘Nutella’ versie, of amandelpasta en grof zeezout als 
afwerking bovenop voor een ‘salted chocolate’ variant. 

 
Fase 1-2-3 
 
VEGAN 
 
PORTIE: 25 truffels 
 
 
 
 

TIJD: Voorbereiding: 15 
minuten – Koeltijd: 30 minuten 
– Houdbaarheid: tot 2 weken 
in de koelkast of 3 maanden in 
de diepvries 

MATERIAAL: mengkom, 
kookpot, kleine 
keukenmachine (optioneel) 
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INGREDIËNTEN 
 

• 1 kop (250 g) pindakaas, natuur (zonder zout/suiker) 
½ kop kokosbloem 

• 4 à 8 eetlepels keto zoetstof 
• ¼ koffielepel zeezout + 2 mespuntjes vanillepoeder (optioneel) 

 
• 100 g donkere chocolade (minstens 85% cacao) 

• 15-tal pinda’s (optioneel) 
 
WERKWIJZE 
 

1. Mix alle ingrediënten tot een plakkerig deeg in de keukenmachine. 
2. Bedek een groot bord of een bakplaat met bakpapier. 
3. Schep 25 gelijke porties op het bord, met behulp van een mini-ijslepel of 

maatlepel. 
4. Plaats de truffels 30 minuten of langer in de diepvries tot ze volledig hard zijn. 
5. Smelt de chocolade au bain-marie (in een kom boven een pot met heet water) 

en haal van het vuur. 
6. Dompel elke truffel onder in de gesmolten chocolade en werk af met wat 

fijngehakte pinda. Het is belangrijk dat de truffels volledig bevroren zijn zodat 
de chocolade errond meteen stolt. 

 
JULIE’S TIPS & TRICKS 
 

• Gebruik droge notenpasta als je kan, zodat het deeg niet te slap wordt. 
Toch te zacht om truffels uit te scheppen? Voeg wat extra kokosbloem 
toe en plaats het deeg in de diepvries om op te stijven. 

• Is het deeg te droog? Voeg dan wat extra notenpasta of een klein beetje 
water toe. 

• Ik gebruikte donkere chocolade met 99% cacao. Die heeft een heel laag 
suikergehalte en is daarom ideaal voor keto snoep. Moet je nog wennen 
aan de pure smaak? Voeg dan wat keto zoetstof toe als je de chocolade 
smelt om de bittere smaak te verzachten. 

• Wordt je chocolade na een tijdje weer hard door de koude temperatuur 
van de truffels? Plaats de resterende truffels dan opnieuw in de diepvries 
en warm de chocolade opnieuw op tot ze vloeibaar is voor je verder gaat. 
Werk de rest van de truffels dan af met een mooie laag chocolade. Ik 
dompel ze het liefst dubbel onder ;-) 



 

©2020 Julie Van den Kerchove  P 58/93 

All Rights Reserved 

 
 
 

Voedingswaarde (per truffel met pinda) 
Koolhydraten 2,1 g (zonder polyolen uit erythritol), Eiwitten 3,5 g, Vetten 7,6 g, Calorieën 94,8 kcal 

 
Voedingswaarde (per persoon met hazelnoot) 

Koolhydraten 1,2 g (zonder polyolen uit erythritol), Eiwitten 2,6 g, Vetten 8 g, Calorieën 96 kcal 
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Trifle van rood fruit met vegan mascarpone 
 

Deze raw vegan trifle van rood fruit is een zalige samenvloeiing van smaken en 
texturen: verse bessen, zoete ‘mascarponecrème’, krokante notencrumble en frisse 

frambozencoulis. Een verfrissende afsluiter van een feestmaal. Niemand zal 
vermoeden dat dit kleurrijke laagjesdessert glutenvrij, suikervrij én lactosevrij is! 

 
Fase 1-3 
 
VEGAN 
 
PORTIE: 4 personen 
 

TIJD: Voorbereiding: 15 
minuten – Houdbaarheid: tot 3 
dagen in de koelkast 
 

MATERIAAL: blender, 
rubberen spatel 
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INGREDIËNTEN 
 
Vegan ‘mascarpone’ (+/- 1 ½ kop) 
 

• 1 kop (130 g) cashews/macadamia’s/witte amandelen (zie tips) 
½ kop water 

• 1 à 2 eetlepels keto zoetstof 
• 1 eetlepel citroensap 

• 2 mespuntjes vanillepoeder + zeezout 
 
Frambozencoulis 
 

• 2 koppen (300 g) frambozen, vers of bevroren en ontdooid 

• 1 eetlepel citroensap 

• Optioneel: keto zoetstof 
 
Trifle 
 

• 2 koppen (300 g) rode vruchten 

• 10-tal witte amandelen, grof gehakt (zie tips) 
• Munt, basilicum of citroenverbena (optioneel) 

 
WERKWIJZE 
 
Vegan ‘mascarpone’ 
 

1. Doe de noten in de blender samen met het water, de zoetstof, het citroensap, 
het vanillepoeder en het zout. Mix tot een gladde ‘mascarponecrème’. 

2. Proef en voeg eventueel extra zoetstof, citroensap en/of vanille toe. 
 
Frambozencoulis 
 
Doe de frambozen en het citroensap in de blender. Voeg eventueel ook wat zoetstof 
toe. Mix tot een egale coulis. 
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Trifle 
 

1. Vul dessertglaasjes of kommetjes met verschillende laagjes: rode vruchten, 
frambozencoulis, vegan ‘mascarpone’ en eventueel wat keto granola of grof 
gehakte nootjes. 

2. Voor extra smaak en frisheid kan je de trifle afwerken met enkele blaadjes 
munt, basilicum of citroenverbena. 

 
 
JULIE’S TIPS & TRICKS 
 

• Mijn favorieten voor zoete notenroom zijn cashews (koolhydraatrijker), 
macadamia’s (keto) en witte amandelen (low carb). Je kan bijvoorbeeld 
ook cashews en amandelnoten combineren. 

• Wil je dit recept notenvrij maken? Vervang de notenroom dan ook eens 
door (vegan) slagroom, eventueel gemengd met gewone mascarpone en 
op smaak gebracht met wat vanille en keto zoetstof. 

• Vervang de gehakte nootjes ook eens door enkele lepels ALL GOOD keto 

granola, lekker krokant en boordevol smaak ☺ 
 

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/categorie/keto
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/categorie/keto
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Voedingswaarde (per persoon, met ‘mascarpone’ van cashews) 
Koolhydraten 17,8 g (zonder polyolen uit erythritol), Eiwitten 8,6 g, Vetten 17,3 g, Calorieën 282,9 kcal 

 
Voedingswaarde (per persoon, met ‘mascarpone’ van macadamia) 

Koolhydraten 10,7 g (zonder polyolen uit erythritol), Eiwitten 5,3 g, Vetten 27,6 g, Calorieën 336,5 kcal 
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Duo van sorbet 
 

Deze twee vegan fruitijsjes zijn heel gemakkelijk om te maken en een verfrissende 
afsluiter van een copieuze feestmaaltijd. Hier maak ik de sorbet met frambozen en 

mango, maar je kunt ook variëren met aardbeien, braambessen, bosbessen… 
 
Fase 1-3 (koolhydraatboost) 
 
VEGAN 
 
TIJD: Voorbereiding: 5 minuten 
MATERIAAL: blender 

 
PORTIE: 3 personen 
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INGREDIËNTEN 
 

• 1 blik (1 ½ kop) volle kokosmelk 

• 3 koppen bevroren frambozen OF mango 
• Keto zoetstof, naar smaak 
• Limoensap en zeste, naar smaak 
• 2 mespuntjes vanillepoeder (optioneel) 

 
WERKWIJZE 
 

1. Mix alle ingrediënten tot een romig softijs. 
2. Plaats het ijs eventueel nog even in de diepvries tot je er bolletjes uit kunt 

scheppen. 
 
JULIE’S TIPS & TRICKS: 
 

• Voor een vollere smaak voeg ik ook graag een grote eetlepel ongezoete 
amandelpasta of pindakaas toe. 

• Geen fan van kokos? Vervang de kokosmelk dan door andere (vegan) 
melk naar keuze. Houd er wel rekening mee dat het ijsje minder romig zal 
zijn. 
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Voedingswaarde frambozensorbet (per persoon) 
Koolhydraten 8,6 g (zonder polyolen uit erythritol), Eiwitten 1,7 g, Vetten 21,2 g, Calorieën 257 kcal 

 
Voedingswaarde mangosorbet (per persoon) 

Koolhydraten 20,9 g (zonder polyolen uit erythritol), Eiwitten 1,2 g, Vetten 20,4 g, Calorieën 283 kcal 
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Espresso-mousse, 2x 
 

Houd je van desserts met koffie en chocolade? Deze espresso-mousse combineert 
beide in een zijdezachte pudding. Hieronder vind je twee recepten, eentje met 

avocado en eentje met zijden tofu. Het eindresultaat is heel verschillend dus probeer 
ze zeker eens allebei! 

 
Fase 1-2-3 (low carb) 
 
VEGAN 
 
TIJD: Voorbereiding: 5 minuten 
– Houdbaarheid: tot 3 dagen in 
de koelkast 

MATERIAAL: krachtige blender 
 
PORTIE: 4 personen 
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INGREDIËNTEN 
 
Versie met zijden tofu 
 

• 300 g zijden tofu, uitgelekt 

• 150 g (½ kop) kokosroom 
• 6 eetlepels keto zoetstof 
• 3 à 5 eetlepels cacaopoeder, ongezoet 

• ½ eetlepel gemalen koffie 

• 2 grote snufjes zeezout 
 
Versie met avocado 
 

• 2 rijpe avocado’s, ontpit 

• 1 à 1¼ kop (240 à 300 ml) amandelmelk, ongezoet 
• 6 à 8 eetlepels (40 à 55 g) cacaopoeder, ongezoet 

• 6 à 8 eetlepels (75 à 100 g) keto zoetstof 

• Gemalen koffie, naar smaak 
• 2 grote snufjes zeezout 

 
Afwerking (optioneel) 
 

• 8 eetlepels (kokos)room (120 ml) (zie tips) 
• 20 g donkere chocolade, minstens 92% cacao 

• Verse vijg, in partjes 
 
WERKWIJZE 
 

1. Mix alle ingrediënten tot een zachte mousse. Proef en breng eventueel extra 
op smaak met cacao en/of keto zoetstof. 

2. Werk de mousse eventueel af met opgeklopte (kokos) slagroom, stukjes 
donkere chocolade, en partjes vijg of enkele frambozen. 

 
JULIE’S TIPS & TRICKS 
 

Ik gebruikte een blik ‘coconut whipping cream’ van Amaizin, verkrijgbaar online 
en in sommige biowinkels. 
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Voedingswaarde versie met zijden tofu (per persoon, zonder toppings) 
Koolhydraten 3,9 g (zonder polyolen uit erythritol), Eiwitten 8,3 g, Vetten 9,6 g, Calorieën 142,2 kcal 

 
Voedingswaarde versie met avocado (per persoon, zonder toppings) 

Koolhydraten 3,1 g (zonder polyolen uit erythritol), Eiwitten 4,1 g, Vetten 13,1 g, Calorieën 166 kcal 
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Frozen yogurt cupcakes 
 
Deze frozen yogurt cupcakes zien eruit als mini cheesecakes maar zijn een stuk lichter 
en heel verfrissend. Je hebt er helemaal geen oven voor nodig en ze zijn ook nog eens 
volledig granenvrij. Lekker als dessert, tussendoortje of tijdens een zondagse brunch. 

Voor de liefhebbers van yoghurtijs. 
 
Fase 1-2-3 
 
VEGAN 
 
PORTIE: 8 mini cupcakes 
 
 
 

TIJD: Voorbereiding: 15 
minuten – Koeltijd: 2 à 4u – 
Houdbaarheid: tot 3 maanden 
in de diepvries 
 

MATERIAAL: 8 (silicone) 
cupcake- of muffin-vormpjes, 
mengkom, kleine 
keukenmachine/hakmolen 
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INGREDIËNTEN 
 
Korst 
 

• 1 kop ALL GOOD keto granola (of zie tips)  
• 2 eetlepels extra vierge kokosolie 

Keto zoetstof, naar smaak 

• 2 snufjes zeezout 

• Extra smaakmakers: kaneel, pure cacao, speculaaskruiden, macapoeder… 
 
Vulling 
 

• 1 ½ kop (300 g) (vegan) volle yoghurt (zie tips) 
• 1 eetlepel extra vierge kokosolie 

• Keto zoetstof, naar smaak 
• 2 snufjes zeezout + 2 grote mespunten vanillepoeder 

 
Afwerking (optioneel) 
 

• 16-tal bessen 
• 120 ml (vegan) slagroom 

• Eetbare bloemen 
 
WERKWIJZE 
 

1. Mix onze ALL GOOD keto granola met gesmolten kokosolie (voor de binding) 
en eventueel wat keto zoetstof (of vegan keto vanille-/chocolade-
proteïnepoeder, die vind je HIER) in een kleine keukenmachine of hakmolen. 

2. Voeg eventueel ook extra smaakmakers toe. De Kaneel Keto Granola 
combineert goed met speculaaskruiden, de Pinda Keto Granola is heerlijk met 
wat cacao, en de Chocolade Hazelnoot Keto Granola wordt nog voller van 
smaak met een lepeltje macapoeder. 

3. Vet de bakvormpjes in met kokosolie om te voorkomen dat de bodem aan de 
vormpjes blijft plakken, of bedek de vormpjes met bakpapier. Ik gebruik voor 
dit recept het liefst silicone-vormpjes. 

4. Verdeel het deeg over de vormpjes en druk het zachtjes aan om de korst te 
maken. 

5. Meng de (vegan) yoghurt met de gesmolten kokosolie en breng op smaak met 
keto zoetstof, een paar snufjes zeezout en wat vanillepoeder (zaadjes van een 
vanilleboon). 

6. Verdeel de vulling over de 8 cupcakevormpjes bovenop elke korst en plaats 2 
uur of langer in de diepvries, tot de cupcakes volledig opgesteven zijn. 

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/categorie/keto
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/categorie/keto
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/categorie/favoriete-ingredienten/proteine
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7. Werk eventueel af met verse slagroom (vegan: zie tips), enkele bessen en 
eetbare bloempjes. 
 

JULIE’S TIPS & TRICKS 
 

• De ALL GOOD granola in de korst kan je ook vervangen door ½ kop 
noten/pitten naar keuze met ½ kop kokosrasp en keto zoetstof naar 
smaak + eventueel extra smaakmakers zoals puur cacaopoeder, vanille, 
kaneel… 

• Ik ben gek op vegan kokosyoghurt (die is heel romig en zoet van smaak) 
maar je kan eender welke ongezoete volle yoghurt naar keuze gebruiken. 

• Voor een vegan keto versie van slagroom kan je bv. een blik coconut 
whipping cream van Amaizin gebruiken, verkrijgbaar in de grotere 
biowinkels. De kokosroom verdubbelt niet in volume zoals bij klassieke 
slagroom, maar hij wordt wel lekker luchtig. 

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/categorie/keto
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Voedingswaarde (per cupcake met vegan ‘coco start’ yoghurt, zonder toppings) 
Koolhydraten 2,2 g (zonder polyolen uit erythritol), Eiwitten 1,4 g, Vetten 19,9 g, Calorieën 196 kcal 
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Feestmenu’s  

+ Meal prep tips 
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Low Carb Feestmenu (keto proof) 
 
 

 
Smoky bacon kokoschips en/of aperitiefnootjes (p. 6) 

Groene gazpacho (p. 17) 
 

Krokant gebakken kalkoenbout (p. 48) 
Bloemkoolpuree (p. 45) 

Gebakken boerenkool met tahinsaus (p. 42) 
 

Espresso-mousse OF frozen yogurt cupcakes (p. 66 OF p. 69) 
Chocoladetruffels met hazelnoot  

(‘nut-tella’ variant op het recept, zie tips p.56) 
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Vegan Feestmenu (koolhydraatrijker) 
 
 

 
Aperitiefnootjes (p. 5) 

Feestelijke aardpeersoep met groentechips (p. 9) 
 

Vegan ‘gehaktbroodje’ (p. 51) 
Feestelijke spruitjes met pastinaakpuree (p. 28) 

Smoky broccolini (p. 34) 
 

Duo van sorbet (p. 63) 
Chocoladetruffels met pindaganache (p. 56) 
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Italiaans Feestmenu 
 
 

 
Bruschetta met groene pesto (p. 20) 

Torentjes van aubergine met ricotta (p. 23) 
 

Krokant gebakken kalkoenbout met rozemarijn (p. 48)  
Smoky broccolini (p. 34) 

Gratin van knolselder (p. 31) 
 

Trifle van rood fruit met vegan mascarpone (p. 59) 
Chocoladetruffels met hazelnoot  

(‘nut-tella’ variant op het recept, zie tips p. 56) 
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Meal Prep Low Carb Feestmenu (keto proof) 
 
 
Dag ervoor 
 

• Smoky bacon kokoschips maken (en bewaren in een luchtdicht afgesloten 
glazen bokaal op een donkere koele plaats - bv. berging - zodat ze krokant 
blijven) 
EN/OF 
Aperitiefnootjes maken (optimaal: bewaren in een glazen bokaal in de 
koelkast) 

• Bloemkool koken en tot puree mixen (luchtdicht bewaren in de koelkast) 
• Tahinsaus maken voor boerenkool (luchtdicht bewaren in de koelkast) 

• Als je geen voorgesneden boerenkool gebruikt: boerenkoolblad van de nerven 
halen en in fijne reepjes snijden. De nerven van de boerenkool kan je 
gebruiken in green juice, aan je konijn/cavia geven of bij de compost zwieren 
☺ (bewaren in de koelkast) 

• Espresso-mousse maken (bewaren in de koelkast) OF frozen yogurt cupcakes 
maken (bewaren in de diepvries) 

• Chocoladetruffels met hazelnoot maken (bewaren in de koelkast of diepvries, 
ik vind ze het lekkerst ijskoud en bewaar ze in de diepvries) 

 
 
Dag zelf, enkele uren op voorhand 
 

• Ingrediënten groene gazpacho eventueel al voorsnijden 
• Kalkoenbout krokant laten bakken in de airfryer of langzaam laten stoven in de 

pot 

• Als je espresso-mousse serveert: (vegan) slagroom maken en in de koelkast 
bewaren 
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Dag zelf, à la minute 
 

• Groene gazpacho mixen en afwerken 

• Bloemkoolpuree opwarmen (ik warm de puree op in een steelpan op een 
medium kookvuur, met een beetje water erbij – goed omroeren tussendoor 
zodat de puree niet aanbrandt). Als je wil, kan je de puree natuurlijk ook 
gratineren in de oven ;-) 

• Boerenkool kort bakken en afwerken + serveren met de tahinsaus 

• Als je espresso-mousse serveert: afwerken met de slagroom en andere 
toppings (ik houd van iets crunchy zoals grof gehakte nootjes, contrasteert 
goed met de zijdezachte mousse. Ook heerlijk met stukjes pure chocolade van 
minstens 85% cacao) 

• Als je frozen yogurt cupcakes serveert: 10 minuten op voorhand laten 
ontdooien 

• Als je de chocoladetruffels in de diepvries bewaart: 5-tal minuten op voorhand 
laten ontdooien 
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Meal Prep Vegan Feestmenu (koolhydraatrijker) 
 
 
Dag ervoor 
 

• Aperitiefnootjes maken (optimaal: bewaren in een glazen bokaal in de 
koelkast) 

• Aardpeersoep maken (bewaren in de koelkast) 

• Vegan gehaktbroodje maken (bewaren in de koelkast) 

• Spruitjes blancheren 
• Pastinaakpuree maken 
• Broccolini blancheren (optioneel, voor betere vertering) 

• Chocoladetruffels met pindaganache maken (bewaren in de koelkast of 
diepvries, ik vind ze het lekkerst ijskoud en bewaar ze in de diepvries) 

 
Dag zelf, enkele uren op voorhand 
 

• Als je er maakt: groentechips voorsnijden (optimaal: flinterdun met een 
mandoline of keukenmachine) 

 
Dag zelf, à la minute 
 

• Als je er maakt: groentechips bakken in de airfryer  
• Vegan gehaktbroodje 20 minuten heropwarmen in de oven op 175°C (let op: 

niet te dicht bij de grill zodat de bovenkant niet aanbrandt). Uit de oven halen, 
afwerken met de tomatenpuree en nog eens 10 minuten in de oven, tot het 
goed warm is. 

• Spruitjes heropwarmen in wat olijfolie 
• Pastinaakpuree heropwarmen (ik warm de puree op in een steelpan op een 

medium kookvuur, met een beetje water erbij – goed omroeren tussendoor 
zodat de puree niet aanbrandt) 

• Broccolini bakken met kruiden 

• Sorbet mixen en eventueel kort terug in de diepvries om er bolletjes uit te 
scheppen 

• Als je de chocoladetruffels in de diepvries bewaart: 5-tal minuten op voorhand 
laten ontdooien 

 



 

©2020 Julie Van den Kerchove  P 80/93 

All Rights Reserved 

 
 



 

©2020 Julie Van den Kerchove  P 81/93 

All Rights Reserved 

Meal Prep Italiaans Feestmenu 
 
 
Dag ervoor 
 

• Groene pesto maken (bewaren in de koelkast) 

• Noten 1 nacht weken + vegan ricotta maken (bewaren in de koelkast) 
• Broccolini blancheren (optioneel, voor betere vertering) 

• Noten eventueel enkele uren weken + vegan mascarpone maken (bewaren in 
de koelkast) 

• Frambozencoulis maken (bewaren in de koelkast) 
• Chocoladetruffels met hazelnoot maken (bewaren in de koelkast of diepvries, 

ik vind ze het lekkerst ijskoud en bewaar ze in de diepvries) 
 
Dag zelf, enkele uren op voorhand 
 

• Courgette en/of zoete aardappel in ronde schijfjes snijden + al bakken als je de 
bruschetta op kamertemperatuur wil serveren 

• Courgette en aubergine in ronde schijven snijden + al bakken als je de 
torentjes op kamertemperatuur wil serveren 

• Kalkoenbout krokant laten bakken in de airfryer of langzaam laten stoven in de 
pot (steek de rozemarijn onder het vel zodat de kruiden niet verbranden) 

• Gratin van knolselder al volledig voorbereiden (knolselder in schijfjes snijden 
en in een ovenschaal schikken, melk met room en kruiden mengen + over de 
knolselder gieten) en in de koelkast plaatsen 

• Trifle glaasjes samenstellen, zonder de crunchy topping (bewaren in de 
koelkast) 

 
Dag zelf, à la minute 
 

• Als je de bruschetta warm wil serveren: courgette- en/of zoete 
aardappelschijfjes bakken + beleggen met de pesto & toppings 

• Als je de torentjes warm wil serveren: courgette- en aubergineschijven 
bakken, tomaat in schijven snijden, torentjes samenstellen met ricotta en 
afwerken. 
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OF  
Je kan de courgette- en aubergineschijven op voorhand bakken in een pan met 
rijkelijke olijfolie, daarna de torentjes al samenstellen in een ovenschaal & de 
schaal à la minute opwarmen in de oven op 175°C 

• Broccolini bakken met kruiden 
• Gratin van knolselder 45 minuten bakken, uit de oven halen, afwerken met 

kaas of notencrumble, en nog eens 10 minuten of langer in de oven plaatsen 
tot gaar en goudbruin 

• Trifle glaasjes afwerken met de crunchy topping (bv. gehakte noten) 
• Als je de chocoladetruffels in de diepvries bewaart: 5-tal minuten op voorhand 

laten ontdooien 
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Boodschappengids 
 



 

©2020 Julie Van den Kerchove  P 84/93 

All Rights Reserved 

Zijn sommige ingrediënten nieuw voor jou en weet je niet meteen waar ze te vinden? 
Hieronder vind je praktische tips om je boodschappen zo vlot mogelijk te laten 
verlopen. 
 

• Amandelmelk, ongezoet: vind je in de biowinkel en in sommige supermarkten. 
Let erop dat de melk geen toegevoegde suikers of smaakstoffen bevat. 
 

• Volle kokosmelk: vind je in de biowinkel (bv. Amaizin kokosmelk in blik). In de 
gewone supermarkt vind je ook kokosmelk uit blik, maar die bevat kokosmelk 
bijna altijd toegevoegde suikers. 
 

• Vegan yoghurt: er zijn tegenwoordig al een heleboel keto-vriendelijke 
plantaardige yoghurtalternatieven op de markt. Kokosyoghurt is van nature 
zoet en heel romig (rijk aan goede vetten, bv. Abbot Kinney’s Coco Start, 
Albert Heijn Kokos plantaardig alternatief voor yoghurt ongezoet), 
amandelyoghurt heeft een uitgesproken notige smaak en is rijker aan eiwitten 
dan kokos (bv. Abbot Kinney’s Almond Start) en sojayoghurt is de ‘lichtste’ 
versie van de drie (bv. Provamel Soya no sugars). Kies altijd pure, ongezoete 
yoghurt. Je vindt ze in de biowinkel en in sommige gespecialiseerde 
supermarkten. 
 

• Kokosroom: een vegan keto alternatief voor gewone room als je slagroom wil 
maken. Ik gebruik Amaizin ‘Coconut Whipping Cream’, verkrijgbaar in 
sommige biowinkels of online (hoger in vetgehalte dan de Amaizin Coconut 
Milk). 
 

• Extra vierge kokosolie: om te bakken en braden + als bindmiddel in desserts. 
Verkrijgbaar in de biowinkel en tegenwoordig ook al in de supermarkt. Kies 
altijd ‘koudgeperst’ = ‘extra virgine’ = ‘extra vierge’ voor top kwaliteit. 
 

• Geklaarde boter: ook wel ‘ghee’ genoemd. Deze heeft een hoog rookpunt en 
is daarom ideaal om op hogere temperatuur te bakken en braden. Ghee is 
lichter verteerbaar dan gewone boter en zo goed als vrij van lactose en 
caseïne. Ghee is ook een rijke bron van boterzuur (ondersteunt een gezonde 
darmflora).  
 

• Kokosschilfers: ook wel ‘kokoschips’ genoemd. Dit zijn schijfjes gedroogde 
kokosnoot, verkrijgbaar in de biowinkel, sommige supermarkten en online. 
 

• Noten, pitten en zaden: verkrijgbaar in de biowinkel, een heleboel 
supermarkten, online of op gespecialiseerde markten. Let erop dat je noten 
‘rauw’ zijn (niet geroosterd/gezouten). 
 



 

©2020 Julie Van den Kerchove  P 85/93 

All Rights Reserved 

• Kokosbloem: meel van kokosnoot, verkrijgbaar in de biowinkel en online. 
 

• Tahin: zadenpasta gemaakt van sesamzaad. Ik gebruik het liefst geroosterde 
tahin met zeezout, verkrijgbaar in de biowinkel. 
 

• Cacaopoeder, ongezoet: pure cacao zonder toegevoegde suikers, een echte 
superfood! Heel bitter van smaak, zoals donkere chocolade. Verkrijgbaar in de 
biowinkel (bv. Biotona raw cacao), sommige supermarkten en online. 
 

• Keto zoetstof: een goede keto zoetstof is erytritol (gemaakt van o.a. peer, 
meloen, champignon…), hier verkrijgbaar.  
 

• Stevia: pure vloeibare steviadruppels vind je in de biowinkel en online. 
 

• Vanillepoeder: gedroogde zaadjes van de vanilleboon. Kies ‘vanillepoeder 
bourbon’ (niet te verwarren met vanillesuiker of synthetisch vanille-aroma, die 
twee wil je vermijden). Je kan ook ‘vanillestokjes bourbon’ kopen, of echt 
vanille-extract (bv. Nielsen-Massey). Echte vanilla is heel kostbaar en sterk van 
smaak, dus gebruik het met mate. Je vindt het in sommige biowinkels en 
online. 
 

• Tamari: glutenvrije sojasaus, verkrijgbaar in de biowinkel. Ik gebruik meestal 
‘Tamari less salt’, die is zachter van smaak en lager in zoutgehalte dan de 
‘Tamari strong’. 
 

• Groentebouillon: kan je zelf maken door een bouillon te trekken van verse 
groenten, kruiden en zeezout. Of je kan het jezelf iets gemakkelijker maken en 
een groentebouillonpoeder in huis halen. Let erop dat het geen toegevoegde 
suikers/gist/monosodium glutamaat bevat (die laatste is een smaakversterker 
die je vetverbranding blokkeert en je honger over-stimuleert). Ik gebruik vaak 
de groentebouillon zonder gist van Morga (verkrijgbaar in de biowinkel). 
 

• Appelciderazijn: heeft een fruitige zure smaak, heerlijk in sausjes en dressings 
ter vervanging van citroensap. Ook lekker om zelf groenten op te leggen of 
pickles te maken. Je vindt het in de biowinkel en sommige grotere 
supermarkten. 
 

• Glutenvrije edelgistvlokken: een plantaardige kaasvervanger. Edelgist wordt 
gekweekt zoals champignons, daarna gedroogd en vermalen tot vlokjes. Heet 
in het Engels nutritional yeast. Edelgist heeft een hartige ‘umami’ smaak, en is 
rijk aan eiwitten en B-vitamines. Let erop dat je glutenvrije edelgistvlokken 
koopt, zonder toegevoegde tarwe. Verkrijgbaar online en in de grotere 
biowinkels. 
 

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/sukrin


 

©2020 Julie Van den Kerchove  P 86/93 

All Rights Reserved 

• Tomatenpuree: ik gebruik Biona tomatenpuree, op basis van zongerijpte 
tomaten. Die is volledig vrij van toegevoegde suikers en puur natuur. 
Verkrijgbaar in de biowinkel. 
 

• Zwarte look: gefermenteerde witte knoflook met een zoetere smaak. Geeft in 
tegenstelling tot gewone look geen slechte adem ;-) Verkrijgbaar in de 
biowinkel. 
 

• Zwarte komijnzaadjes: ook wel nigella seeds genoemd. Wordt veel gebruikt in 
de Midden-Oosterse keuken (bv. op plat brood, in stoofpotjes…) omwille van 
zijn unieke smaak en gezondheidsvoordelen. Een lekker alternatief voor 
sesamzaad bovenop gerechten. Verkrijgbaar in de biowinkel of online. 
 

• Zijden tofu: een zijdezachte tofuvariant uit Japan, ook wel silken tofu 
genoemd. De textuur lijkt een beetje op panna cotta. Lekker in desserts zoals 
chocoladepudding en vegan cheesecake om room(kaas) te vervangen. Heeft 
een neutrale smaak. Verkrijgbaar in de biowinkel. 

 
• Stevige tofu: ook wel firm tofu genoemd. De textuur is vaster dan zijden tofu. 

Heeft een neutrale smaak. Gebruik hem als vegan vleesvervanger, bv. in vegan 
gehaktbrood (zie p. x). Verkrijgbaar in de biowinkel. 
 

• Kalkoenbouten: kies de beste kwaliteit bij je lokale poelier (buitenlopers) of in 
de biowinkel (bio scharrel). 
 

• Eetbare bloemen: vind je in horeca-speciaalzaken en primeurwinkels. 
 

• ALL GOOD MCT-olie: vind je hier. (Medium Chain Triglycerides) is een 
geconcentreerde vorm van middellange vetzuren uit kokosolie. Heeft een 
neutrale smaak (geen kokos-aroma). Pure C8 MCT-olie is een van de beste 
hulpmiddelen om vlotter over te stappen op vetverbranding + minder zin te 
hebben in zoet + je energie te verhogen. De olie is vloeibaar bij 
kamertemperatuur en brengt de smaken van een gerecht meer naar boven. Je 
kunt het aan elke maaltijd toevoegen. Gebruik het in smoothies en shakes, 
ontbijtrecepten, sauzen en dressings, of bij salades ter aanvulling van olijfolie. 

 
• ALL GOOD keto granola: vind je hier. Een koolhydraatarm alternatief voor 

ontbijtgranen, muesli en klassieke granola. Verkrijgbaar in 3 smaken: kaneel, 
pinda en chocolate hazelnoot. Zonder toegevoegde suikers, glutenvrij, 
granenvrij en lactosevrij. Lekker bij het ontbijt, als tussendoortje of als crunchy 
topping of desserts. 

 
 
 

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/mctolie%20MCT-olie
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/categorie/keto
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Benieuwd naar meer? 
 
Ben je benieuwd om meer over de keto keuken te ontdekken en hoe je van je lichaam een 
natuurlijke vetverbrander kan maken? 
 

Dit 'Keto Made Easy' eBook pakket toont je hoe! 
 
Het bevat: 

▪ ons Start to Keto eBook met o.a. 30 eenvoudige koolhydraatarme recepten, een 
keto beginnersgids om je vetverbranding te activeren & meer info over intermittent 
fasting 
  

▪ ons Keto Made Easy Menuplan Programma met o.a. 15 dagmenu’s (inclusief 
gedetailleerde macro's bij elk gerecht), wekelijkse boodschappenlijstjes & 27 snelle 
recepten 

 
Alle recepten zijn vrij van suiker, gluten en granen, en een deel van de gerechten 
zijn vegan of vegetarisch (waar boter gebruikt wordt, krijg je telkens lactosevrije 
alternatieven). Aangevuld met gevogelte en vis voor flexitariërs. 
 
 
 
 
 

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/keto-made-easy-ebook-pakket
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/start-to-keto-ebook
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/keto-made-easy-menuplan-ebook
https://www.julieslifestyle.com/en/shop/detail/start-to-keto-ebook
https://www.julieslifestyle.com/en/shop/detail/keto-made-easy-meal-plan-ebook
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Neem zeker ook een kijkje naar mijn 3-delige keto kookboekreeks (met andere 
recepten dan die in de eBooks)  

• Het Keto Plan   
• Go Keto 

• Keto in 15 Minuten. 
 
Het eerste keto boek, Het Keto Plan, is hét basishandboek als je je wil inlezen in de 
wetenschap, met maar liefst 70 recepten & een startersgids om met keto en 
intermittent fasting te beginnen. 
 
De opvolger, Go Keto, bevat naast meer dan 60 nieuwe recepten ook een 15-minute 
at-home workout om je verbranding een extra duwtje in de rug te geven en een 
maandprogramma met praktische tips voor optimale slaap, energie, beweging… 
 
Het derde keto boek in de reeks, Keto in 15 Minuten, vult de vorige twee boeken aan 
met 70 nieuwe recepten die minder dan 15 minuten voorbereiding vergen. Daarnaast 
bevat het ook een gedetailleerd 15-dagen menuplanprogramma voor snelle 
resultaten én een uitgebreide Q&A met een antwoord op veel voorkomende vragen 
zoals ‘wat met keto en melkproducten?’, ‘wat met granen en soja?’, ‘wat als ik 
zwanger ben of borstvoeding geef?’… 
 
 
 

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/het-keto-plan
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/go-keto
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/keto-in-15-minuten
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/het-keto-plan
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/go-keto
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/keto-in-15-minuten
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/het-keto-plan
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/keto-in-15-minuten
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/go-keto
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In Julie Natuurlijk en Easy Vegan met Julie vind je meer inspiratie voor vegan 
gerechten.  
 

 
 
 
 
Voor dagelijkse inspiratie kan je terecht op mijn Instagrampagina 
@julieslifestyleofficial 
 
Laat zeker ook een berichtje na op onze Facebookpagina en ons YouTube-kanaal – ik 

kijk ernaar uit om je daar te ontmoeten! ☺ 

 
 
Veel liefs, 
Julie 
 
PS: heb je je GRATIS recepten-eBook al gedownload? Ga naar 
http://www.julieslifestyle.com/  & schrijf je in op onze nieuwsbrief! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/julie-natuurlijk
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/easy-vegan-met-julie
http://www.instagram.com/julieslifestyleofficial
https://www.facebook.com/julieslifestyle
http://www.youtube.com/user/julieslifestyle
http://www.julieslifestyle.com/
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Over Julie 

 
Julie Van den Kerchove is een plant-based chef & auteur met 
een passie voor de low carb high fat keto keuken. 
 
Samen met haar zakenpartner Simon Matthys volgde ze 
haar opleiding aan het gerenommeerde Living Light Culinary 
Institute in Californië waar ze alles te weten kwam over raw 
food, de bereidingstechnieken, receptontwikkeling en de 
wetenschap achter de vegan keuken. Nadat ze in 2014 het 
pure food pop-uprestaurant Essence Cuisine in Gent 
opstartten en leidden, besloten Simon en Julie om in 2015 
een nieuw project te beginnen en hun eigen raw vegan en 
keto productlijn te ontwikkelen onder de naam ALL GOOD. 
Datzelfde jaar verscheen ook Julie’s eerste boek Julie 

Natuurlijk, vertaald als Vegan & Raw en officieel 
voorgesteld in New York. In 2016 volgde Easy Vegan met 

Julie, vertaald als Vegan & Raw 2 en gelanceerd in Los 
Angeles.  

 
In 2018 verscheen Het Keto Plan waarin Julie je laat kennismaken met de keto keuken: een 
pure keuken rijk aan gezonde vetten en groenten, aangevuld met kleine porties kwaliteitsvol 
gevogelte en vis, waar Hollywood celebrities zoals Halle Berry en Kim Kardashian hun slanke 
lijn aan danken. In 2019 volgde bestseller Go Keto als tweede boek in de driedelige 
ketoreeks. Een jaar later kwam ook Keto in 15 Minuten, met 70 nieuwe recepten die 
minder dan 15 minuten voorbereiding vergen én een gedetailleerd 15-dagen 
menuplanprogramma voor snelle resultaten. 
 
Toen Julie tijdens haar studies Journalistiek te horen kreeg dat ze in haar jeugd klierkoorts 
had opgelopen maar het Epstein-Barr virus nooit had overwonnen, ging ze op zoek naar de 
link tussen voeding en gezondheid. Het was tijdens die zoektocht naar meer energie en een 
sterker immuunsysteem dat ze bij raw food en keto terechtkwam. Ze schrapte geraffineerde 
suikers, tarwe en gepasteuriseerde melkproducten uit haar dieet en evolueerde 
langzaamaan naar een keto levensstijl. Tijdens haar opleiding tot raw foodchef begon ze de 
blog Julie’s Lifestyle om haar ervaringen te delen. Ondertussen is Julie’s Lifestyle uitgegroeid 
tot een platform waar je terechtkunt voor gratis recepten, kookvideo’s, culinaire workshops, 
eBooks en ALL GOOD vegan en keto snacks (zoals keto granola, crackers en 
chocoladetruffels).

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/categorie/alles
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/julie-natuurlijk
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/julie-natuurlijk
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/vegan-raw-engels
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/easy-vegan-met-julie
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/easy-vegan-met-julie
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/vegan-raw-2-engels
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/het-keto-plan
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/go-keto
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/keto-in-15-minuten
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/categorie/keto
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/super-kaneel-keto-granola
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Meer over Julie  
 
http://www.julieslifestyle.com/ 
info@julieslifestyle.com  

 
 
  @julieslifestyleofficial 
  Julieslifestyle 
 
 
 

Geniet van de 
recepten! 

 

Liefs, Julie 

http://www.julieslifestyle.com/
mailto:info@julieslifestyle.com
http://www.instagram.com/julieslifestyleofficial
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Disclaimer 
The techniques and advice described in this book represent the opinions of the 
author based on her experience. The author expressly disclaims any responsibility 
for any liability, loss or risk, personal or otherwise, which is incurred as a result of 
using any of the techniques, recipes or recommendations suggested herein. If in any 
doubt, or if requiring medical advice, please contact the appropriate health 
professional. 
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translated in any form, electronically or mechanically, including photocopying, 
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written permission of the author.  
For permission to reproduce the information in this publication for distribution, please 
contact info@julieslifestyle.com 
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	Hapjes en Voorgerechten
	Aperitiefnootjes
	‘Smoky Bacon’ Kokoschips

	Als je net als ik verzot bent op kokosnoot, wees gewaarschuwd: deze krokante kokosbacon is echt verslavend! Lekker als zout tussendoortje uit het vuistje, als aperitiefhapje, of bovenop salades, pasta’s en groentegerechten om ze een subtiele ‘gerookte...
	PORTIE: 12 porties (3 koppen)
	INGREDIËNTEN
	 3 koppen kokosschilfers (225 g)
	 4 eetlepels tamari, less salt (glutenvrije sojasaus – of kokosamino’s)
	 1 eetlepel citroensap
	 ½ eetlepel gerookt paprikapoeder
	 Cayennepeper
	Feestelijke aardpeersoep met groentechips

	INGREDIËNTEN
	Verwarmende pompoensoep

	INGREDIËNTEN
	Romige broccolisoep

	INGREDIËNTEN
	Groene gazpacho

	INGREDIËNTEN
	Bruschetta met groene pesto

	PORTIE: 24 mini bruschetta
	MATERIAAL: oven (of pan), kleine keukenmachine/hakmolen/vijzel
	INGREDIËNTEN
	Torentje van aubergine met ricotta

	INGREDIËNTEN
	Bij- en Hoofdgerechten
	Feestelijke spruitjes met pastinaakpuree


	INGREDIËNTEN
	INGREDIËNTEN
	Gratin van knolselder

	MATERIAAL: oven, ovenschaal
	INGREDIËNTEN
	Smoky broccolini

	MATERIAAL: mengkom, airfryer/oven/pan
	INGREDIËNTEN
	INGREDIËNTEN
	Frietjes van wintergroenten

	INGREDIËNTEN
	Gebakken boerenkool met tahinsaus

	MATERIAAL: pan, mengkom
	PORTIE: 4 personen (bijgerecht)
	INGREDIËNTEN:
	 1 grote zak (300 g) boerenkool, voorgesneden
	Tahinsaus (¾ kop)
	 4 eetlepels geroosterde tahin met zeezout (sesampasta)
	 3 à 4 eetlepels citroensap (of appelciderazijn naar smaak)
	 1 koffielepel kurkumapoeder
	 water, tot vloeibaar genoeg
	 zwarte peper en zeezout
	 pure vloeibare stevia (optioneel)
	Bloemkoolpuree

	PORTIE: 3 personen
	INGREDIËNTEN
	Krokant gebakken kalkoenbout

	PORTIE: 4 personen
	MATERIAAL: Airfryer of wijde diepe braadpan
	INGREDIËNTEN
	INGREDIËNTEN
	Vegan ‘gehaktbroodje’

	MATERIAAL: keukenmachine, oven, cakevorm
	INGREDIËNTEN
	INGREDIËNTEN
	Desserts en Tussendoortjes
	Chocoladetruffels met pindaganache
	Chocoladetruffels met pindaganache


	PORTIE: 25 truffels
	MATERIAAL: mengkom, kookpot, kleine keukenmachine (optioneel)
	INGREDIËNTEN
	INGREDIËNTEN
	Trifle van rood fruit met vegan mascarpone

	INGREDIËNTEN
	INGREDIËNTEN
	Duo van sorbet

	MATERIAAL: blender
	PORTIE: 3 personen
	INGREDIËNTEN
	INGREDIËNTEN
	Espresso-mousse, 2x

	INGREDIËNTEN
	INGREDIËNTEN
	Frozen yogurt cupcakes

	MATERIAAL: 8 (silicone) cupcake- of muffin-vormpjes, mengkom, kleine keukenmachine/hakmolen
	INGREDIËNTEN
	INGREDIËNTEN
	Feestmenu’s
	+ Meal prep tips
	Low Carb Feestmenu (keto proof)
	Vegan Feestmenu (koolhydraatrijker)
	Vegan Feestmenu (koolhydraatrijker)
	Italiaans Feestmenu
	Meal Prep Low Carb Feestmenu (keto proof)
	Meal Prep Vegan Feestmenu (koolhydraatrijker)
	Meal Prep Vegan Feestmenu (koolhydraatrijker)
	Meal Prep Italiaans Feestmenu

	Boodschappengids


