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Misschien heb je er al ooit van gehoord, misschien ook 
niet. Foodcombining. Zoals de naam al doet 
vermoeden, gaat het bij foodcombining over het 
combineren van voedingsmiddelen. Specifieker, de 
macronutriënten:  

Koolhydraten, eiwitten & vetten. 

Voedingsmiddelen eten we zelden apart van elkaar. Het 
is vaak ook veel lekkerder om voedingsmiddelen in 
combinatie te eten omdat de smaken en 
voedingswaarde elkaar kunnen complimenteren. Als 
we niet zouden combineren zou eten maar saai en 
oninteressant zijn, met het gevolg dat wel minder eten 
en waarschijnlijk ondervoed raken.  

Die smaakpapillen van ons zijn dus zo gek nog niet. 
Een bakje yoghurt met muesli en fruit, een broodje met 
kaas en ham, een spaghetti bolognese of een 
ovenschotel met aardappelen, groenten en vlees. We 
doen het iedere dag!  

Ieder product dat we kunnen eten is onder te verdelen 
in een van de drie macronutriënten, door te kijken naar 
de natuurlijke opbouw van het product. Ook al 
bevatten alle producten kleine hoeveelheden van zowel 

de koolhydraten, eiwitten en vetten, is eentje daarvan 
overheersend. Zo valt melk onder eiwitten, brood 
onder koolhydraten en olie onder vetten.  

Iedere categorie heeft zijn eigen enzymen, zuurtegraad 
en hulpstoffen nodig om afgebroken te worden in het 
lichaam. De afbraak van koolhydraten begint in de 
mond met enzymen in het speeksel.  

Eiwitten hebben daarentegen een veel zuurdere 
omgeving nodig dan de mond. Deze afbraak start pas 
in de maag met zuur maagsap.  

Vet begint pas na de maag aan zijn vertering onder de 
invloed van gal, darmsappen en alvleesklier sappen.   

Wanneer deze groepen door elkaar heen worden 
gegeten, belast dit de spijsvertering. De spijsvertering 
vertraagd waardoor voedsel eerder gaat rotten en 
gisten. Dit hoeft geen probleem te vormen en is een 
natuurlijk proces. Maar wanneer we dagelijks onze 
spijsvertering belasten kost dit ons enorm veel energie! 
Maar ook wanneer we last hebben van problemen aan 
de spijsvertering zoals bij PDS of Crohn kunnen de 
gassen en belasting een vervelende prikkel worden.

 

  

Foodcombining 

Macronutriënten 
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Voor wie is  
foodcombining? 
 

Iedereen kan baat hebben bij slim combineren van voeding. Een 
goedwerkende spijsvertering is het belangrijkste onderdeel voor 
jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid!  

De een ervaart meer problemen bij het combineren dan de ander. 
Ikzelf probeer minimaal 1x per dag slim te combineren. Ik merk 
dat vooral bij het avondmaal dit erg fijn is, met name wanneer 
tijdens de lunch al mijn hoofdmaaltijd heb gegeten. Ik eet lichter, 
meer groenten en beland veel minder vermoeid op de bank na het 
avondeten!  

Maar ik gebruik het ook regelmatig bij de lunch. De combinatie 
brood met vlees werk voor mij niet goed. Van een boterham met 
kipfilet word ik enorm opgeblazen dus dat vermijd ik liever. Een 
boterham met humus geeft mij weinig tot geen borrelbuik en is 
ook nog eens gezonder! 

Ieder lichaam reageert anders op verschillende 
voedselcombinaties. Het is dus heel persoonlijk op welke manier 
slim combineren voor jou kan werken. Ga het uitproberen! Je zult 
merken dat je niet alleen een prettiger gevoel in je buik krijgt, 
maar dat het ook invloed heeft op je energie en mentale welzijn.  

Door slim te combineren wordt het ook nog eens veel 
gemakkelijker om voor gezond te kiezen. En als je nu nog niet 
overtuigd bent: het kan je zelfs helpen de huid jong te houden!  

Probeer het uit en ervaar het zelf. 

  

Voor lichamelijk 
herstel 
Door slim te combineren krijgt je 
lichaam de rust om zichzelf te reinigen 
en herstellen tussen de eetmomenten in. 
Dit komt doordat het eten vollediger en 
makkelijker verteerd kan worden. Dit 
zorgt voor lichamelijk herstel, maar ook 
voor minder lichamelijke stress en dit 
samen houdt je lichaam niet alleen 
gezond, maar ook jong!  

 

Voor meer energie 
Wanneer voeding effectief verteerd 
worden kost ons dit veel minder energie. 
Je zult minder snel uitgeput op de bank 
ploffen na je maaltijd. Al deze energie 
die bespaard blijft hou je over om iets 
leuks mee te doen. Zoals een fijne 
wandeling na het eten! 

 

Voor minder 
darmklachten 
De gassen die vrijkomen bij rotting en 
gisting zijn voor mensen met 
darmklachten vaak extra belastend. 
Klachten zoals buikpijn, krampen en 
diarree zie je dan snel terug. Maar ook 
negatieve gevoelens en een mistig 
gevoel in je hoofd kunnen hier het 
gevolg van zijn. Slim combineren zorgt 
voor minder gassen, een betere vertering 
en minder prikkels voor de darmen. 
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Klachten waarbij 
foodcombining kan helpen 
 

• Opgezette of opgeblazen onderbuik 
• Ongemakkelijk vol gevoel  
• Een strakke, bolle maag 

• Buikkrampen of pijn in de buik 
• Winderigheid en veel stinkende winden 

• Darmproblemen zoals PDS 
• Klachten bij de stoelgang zoals obstipatie 

• Gewichtstoename door vertraagde stofwisseling 
• Afweer gerelateerde huidklachten zoals eczeem 

• Afweer gerelateerde luchtwegproblemen zoals astma 
• Futloosheid of langdurige vermoeidheid 

• After diner dip 

 

 

 

 

 

Ga op onderzoek uit! 

Wil je erachter komen of het iets voor jou is? 
Ben eens een week lang bewust bezig met je 
energielevel en buikgevoel. Hou bijvoorbeeld 
een schriftje bij waarin je 3x per dag ongeveer 
twee uur na een maaltijd een cijfer aan je 
energie en buikgevoel geeft. Zet er ook een 
kleine omschrijving bij waarom je dit cijfer 
geeft en of je een patroon ziet. 

Donderdag 20.00 uur 

 

Buikgevoel: 7, licht opgeblazen gevoel, 

ovenschotel gegeten 

 

Energie: 5, vermoeid, wil het liefste even 

slapen.  

Merk je dat je vaak last hebt van de after diner 
dip? Ben je over het algemeen vermoeid? 
Ervaar je vaak een opgeblazen buik of moet je 
veel winden laten? Heb je weinig eetlust of 
lang het gevoel ongemakkelijk vol te zitten? 
Dan kan foodcombining jou gaan helpen! 

Probeer eens een week slim te combineren en 
vul telkens in hoe je buikgevoel en energielevel 
zijn. Zo kom je er meteen achter wat het voor 
jou kan betekenen en welke combinaties jij het 
beste kunt vermijden.  

Darm- en afweersysteem problemen hebben 
vaak langer de tijd nodig om weer in balans te 
komen door ophoping aan afvalstoffen, 
beschadigingen en verhoogde 
ontstekingsniveaus. Geef deze wat langer de 
tijd en onthoud dat er meerdere factoren zijn 
die invloed hebben op deze klachten.
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Leren combineren 
Het is dus goed om rekening te houden met de 
combinaties die je eet. De belangrijkste regel 
hierbij is:  Combineer geen snelle koolhydraten 
met eiwitten 

Als snelle koolhydraten (suikers) samen met 
veel eiwitten worden gegeten, botsen deze 
twee in de maag. Koolhydraten verteren niet in 
de maag terwijl eiwitten enkel in de maag 
verteren. De verschillende verteringsbehoeftes 
belasten en vertragen het verteringsproces. 
Hierdoor worden de voedingsstoffen minder 
goed afgebroken. 

Uiteindelijk moeten de bacteriën in de darmen 
gaan werken aan de onvolledig verteerde 

voedselbrij. Met als gevolg dat er een lang 
proces van gisting of rotting plaatsvindt in de 
darmen, er meer gas vormt en de darmen 
geprikkeld raken. En dan staat een nieuwe 
maaltijd alweer snel in de wacht.  

De darmen krijgen het enorm druk 
daarbeneden en het immuunsysteem raakt in 
de stress. Het gevolg is dat de darmen extra 
geprikkeld raken. 

Alle producten met koolhydraten worden 
uiteindelijk omgezet tot snelle suiker. Vooral 
witte pasta, witte rijst en wit brood bevatten 
snelle suikers, maar ook aardappelen en 
wortelsoorten kunnen botsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra advies 

Naast deze hoofdregel zijn er nog 2 adviezen: 

֎ Eet fruit op een lege maag 
֎ Drink geen koude drank 30 minuten voor of 

na het eten 

Eet fruit los op een lege maag, dus niet als 
toetje of in je yoghurt, en niet meer dan 2 stuks 
uit dezelfde categorie tegelijkertijd.

Fruit combineren in een smoothie is daarom 
altijd een aandachtspuntje. Voeg je eiwitten 
zoals avocado of melk toe? Probeer het dan 
eens zonder fruit of kies een plantaardige melk. 

Meloenen bevatten veel meer water dan andere 
vruchten en breken hierdoor nog sneller af. 
Het beste is dus om meloenen niet te 
combineren met andere meloen- of 
fruitsoorten.  

  

Combineer geen snelle koolhydraten met eiwitten 
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Simpel gezien 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijna alle groentes gaan goed samen met 
de andere categorieën. Daarom is dit de basis 
van een gezond gerecht voor zowel ontbijt, als 
lunch en diner. Voor een optimale vertering mag 
een maaltijd voor wel 80% uit groenten bestaan 
met daarbij een aanvulling. Dit is niet alleen 
lekker, maar ook supergezond!  
 
Koolhydraten kunnen onderling wel met elkaar 
gecombineerd worden. Zoals pompoen met rijst. 
Peulvruchten bevatten naast veel koolhydraten 
ook veel plantaardige eiwitten. Ze vallen er een 
beetje tussenin. Deze kunnen daardoor beter niet 
gecombineerd worden met andere koolhydraten 
of eiwitten als je hier gevoelig op reageert. 

 
Kies je voor fruit of meloen als basis, 

bijvoorbeeld als tussendoortje? Dan kun je deze 
het beste zonder aanvulling eten. Je kunt dan wel 
twee stuks fruit uit eenzelfde categorie eten. Ga 
je voor een stuk meloen? Combineer deze dan 
niet met iets anders, ook niet met ander fruit.  
 
Vul een gerecht altijd aan met een beetje 
plantaardige olie zoals ghee, olijfolie of 
lijnzaadolie voor extra smaak en een soepele 
vertering! 

  

Aardappelen 
& knollen 

Rijst/ 
pasta/ 
granen 

Peulvruchten Zuivel & 
eieren 

Vlees/vis 
Brood & 
wraps 

 /  / of of  / 

Fruit 

X 

Groenten  Meloen  

+ X 

X X 

+ 

Plantaardige 
olie 
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Bijna alle groenten die niet op deze kaart staan vallen onder ‘zetmeel arm’, met uitzondering van knollen en wortelen.  
Bekijk ook de voedingslijst voor meer categorie informatie! 
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Combinatiewijzer 

STAP 1 

De basis kiezen (50-100 
gram p.p.) 

STAP 2 

De vulling 

STAP 3 

De smaak 

 

Koolhydraten 

- Volkoren rijst 
- Volkorenpasta 
- Aardappelpartjes/ 

frietjes/ stamp 
- Volkoren couscous 
- Quinoa 
- Wraps 
- Volkoren 

pannenkoeken 
- Volkorenbrood 
- Roggebrood/zuurdesem 
- Kikkererwten/ Linzen/ 

Bonen 
- Kokosyoghurt (100%) 
- Bieten 
- Pompoen 

 
Eiwitten: 

- Yoghurt  
- Kwark  
- Eieren/omelet wrap 
- Kaas 
- Melk 
- Quiche 
- Tofu 
- Vis 
- Wit vlees 
- Rood vlees 
- Avocado 

 

Overig: 

- Soep 
- Groenten rijst 
- Groenten pasta 

 

1 tot 3 groenten naar keus:  

- Andijvie 
- Aubergine 
- Boerenkool 
- Bosui 
- Broccoli 
- Courgette 
- Gemengde sla 
- Paprika 
- Sperzieboon 
- Spinazie 
- Spruiten 
- Taugé 
- (Zongedroogde) 

Tomaat/ snoeptomaat 
- Wortel 
- Zaden en pitten 
- (Zie productlijst voor 

meer) 
 

Vul eventueel aan met:  

- Blik: mais/ 
peulvruchten/bonen (K) 

- Haver (K) 
- Granola (K) 

of 
- Avocado (E) 
- Noten ongezouten (E) 
- (Geiten)kaas/ 

mozzarella/ feta/ 
halloumi (E) 

- Vis/ kip/ vees/ tofu (E) 
- Eieren (E) 
- Zaden en pitten (E) 
- Algen (E) 
- Edelgist vlokken (E) 

 
 

 

Basis: 

- Olijfolie/knoflookolie/ 
peperolie 

- Geklaarde boter/ghee 
- Kokosolie  

 

Kruiden: 

- Basilicum 
- Bieslook 
- Kaneel 
- Kerrie 
- Kurkuma 
- Knoflook  
- Komijn 
- Laurier 
- Ui 
- Oregano 
- Paprikapoeder 
- Peper zwart/wit/chili 
- Peterselie 
- Rozemarijn 
- Tijm  

 
Sauzen  
let op met toegevoegde 
suikers & melkstoffen! 

- Curry paste (K) 
- Pesto groen/rood (E) 
- Huisgemaakte 

Knoflooksaus (E) 
- Woksaus/sojasaus (K) 
- Tzatziki (E) 
- Crème fraise (E)  
- Balsamico dressing (K) 



.nl  
4 

Recepten 

 

  

Frisse yoghurtstart 
Ingrediënten 

1 pers | koolhydraatrijk 

• 150 ml kokosyoghurt (100%) 

• 2 eetlepels homemade granola 

• 1 theelepel lijnzaad 

• Snufje kaneel 

• Beetje honing 
 
 

1. Schep de yoghurt in een 
kommetje. Versier de yoghurt 
met de granola, lijnzaad en een 
snufje kaneel. Dip de lepel die je 
gaat gebruiken half in de honing 
en laat dit boven je schaaltje 
over je granola lopen voor een 
speels effect. 
 

2. Stop je lepel in je bakje, roer het 
geheel door en geniet van een 
heerlijk gezond bakje yoghurt. 

 

Homemade granola 
Ingrediënten 

1 pot | Koolhydraatrijk 

• 200 gram havervlokken 

• 150 gram noten naar keuze/ gemengde noten ongebrand 
ongezouten 

• 75 gram kokosvlokken 

• 50 gram lijnzaad 

• 50 gram pompoenpitten en/of zonnebloempitten 
• Theelepel kaneel 

• ½ theelepel gemberpoeder 

• 3 eetlepels kokosolie 

Variatietip: voeg gepofte quinoa, goji bessen, rozijnen of 
gedroogd fruit toe na het afkoelen voor wat extra smaak. 

1. Verwarm de oven op 160 graden en bedek een grote 
bakplaat met een stukje bakpapier. Smelt in een klein 
pannetje op laag vuur de kokosolie tot vloeibaar. 
  

2. Mix de havervlokken samen met de kokosolie en 
kruiden in een kom goed door elkaar. Verdeel deze over 
de bakplaat en schuif deze voor ongeveer 30 minuten 
de oven in. Hou een oogje op je granola zodat deze niet 
verbrand en schep het tussendoor een of twee keer om. 
 

3. Wanneer de haver mooi goudbruin en krokant is 
geworden is de haver goed. Haal de bakplaat uit de 
oven en laat het even afkoelen. Meng de haver met de 
overige ingrediënten. Breek grote brokken een keertje 
door voordat je jouw granola in een schone, grote pot 
stopt om te bewaren. 



 

 

 

 

Stevige boterhammen met wortelspread 
Ingrediënten 

1 portie | koolhydraatrijk 

• 2 volkoren zuurdesemboterhammen 

• 4 wortels 

• 2 zongedroogde tomaten 

• 1 teentje knoflook 

• 1 theelepel paprikapoeder 

• ½ theelepel harissa kruiden 

• Snufje peper en zout 

• Theelepel olijfolie 

 

1. Zet een pannetje met water op het vuur schil en snijd de wortels in blokjes en stoom deze 15 
minuten in een stoommandje boven het kokende water. Door te stomen blijven alle 
voedingstoffen van de wortel bewaard. Heb je geen stoommandje, kook je wortels dan in het 
water.  
 

2. Laat de wortels even afkoelen. Hak ondertussen een klein teentje knoflook fijn. Stop de 
knoflook, de wortels, alle kruiden en de olie in een keukenmachine. Maal het geheel totdat je 
een mooie gladde spread krijgt. Voeg wanneer nodig nog wat extra olie toe.  
 

3. Smeer de spread royaal op 2 dikke zuurdesemboterham en garneer met reepjes 
zongedroogde tomaat. Wanneer je wat sla in huis hebt kun je de boterham aftoppen met een 
handje hiervan. 

  



.nl  
2 

 

Romige vis  
met boerenkool 
Ingrediënten  

2 pers | eiwitrijk  

• 2 zalmfilets 

• 300 gram boerenkool 

• 1 uitje 

• 2 eetlepels tahini 

• Klein bakje crème fraiche 

• Sap van een halve citroen 

• 3 tenen knoflook 

• Scheutje water 

• Snufje peper en zout 

• Pijnboompitjes  

 

1. Zet een grote pan op het vuur die 
(eventueel) ook de oven in kan. 
Verwarm de oven voor op 200 
graden. Snipper de ui en fruit deze 
aan in wat boter. Hak de knoflook 
fijn en bak deze kort mee. 
 

2. Voeg de boerenkool toe aan de pan. 
Meng in een schaaltje de tahini, 
crème frache het citroensap, het 
water en wat peper en zout goed 
door elkaar, giet dit over de 
boerenkool en laat deze slinken.  
 

3. Leg de visjes in de pan erbij. Giet 
eventueel een beetje water of melk 
erbij om wat meer saus te kruigen. 
Schuif de pan in de oven, of schep 
het geheel over in een ovenschaal, 
en schuif deze voor 20 minuten in de 
voorverwarmde oven tot de vis naar 
smaak gaar is.  
 

4. Rooster ondertussen wat 
pijnboompitjes in een droge 
pan totdat ze een mooi 
goudbruin kleurtje hebben. 
Garneer je recht met de pitjes. 
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Broccolirijst met oosterse kip 
Ingrediënten 

2 pers | eiwitrijk 

• 400 gram broccolirijst kant en klaar 
• 200 gram kipfilet of tofu voor een vega variant 

• 250 gram roerbakgroenten 

• 2 tenen knoflook 

• 2 eetlepels sojasaus 

• 1 eetlepel vissaus 

• 1 eetlepel wokolie 

• 2 theelepels gemalen komijnzaad 

• 1 theelepel kurkuma 

• 1 theelepel gemberpoeder 

 

1. Zet een grote wok op het vuur. Meng in een schaaltje de sojasaus, vissaus, olie, komijn, 
kurkuma en gember tot een sausje. Pers hier 2 tenen knoflook bij. Snijd de kipfilet of tofu in 
blokjes en meng deze door de saus. Laat de kip minimaal 20 minuten tot 2 uur marineren.  
 

2. Verwarm de wok. Bak de kip samen met de saus in de wok gaar en goudbruin. Voeg hier 
vervolgens de roerbakgroenten en broccolirijst aan toe en bak deze mee totdat het geheel 
warm en gaar is.  
 

3. Breng je gerecht op smaak met wat versgemalen peper en serveer eventueel met en handje 
cashewnoten voor een extra bite!  
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Libanese halloumi met gegrilde groenten 
 

Ingrediënten 

2 pers | Eiwitrijk 

• 1 blok halloumi 
• 1 eetlepel za’atar specerijenmix 

• 4 grote tomaten 

• 1 courgette 

• 1 aubergine 

• 2 rode uien 

• 2 theelepels komijnzaad 
 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd alle groenten in plakjes en de ui in ringen. 

Bedek een bakplaat met bakpapier en verdeel de groentes over de plaat. Besprenkel ze 
met olie en wat komijnzaad, peper en zout. 
 

2. Snijd dan de halloumi in dunne plakken. Leg op een bordje een flinke lepel za’atar en 
marineer de halloumi aan alle kanten met deze specerijenmix. Leg de halloumi vervolgens 
op de groenten en giet nog een klein scheutje olie overheen.  
 

3. Schuif de bakplaat voor ongeveer 25 minuten in de oven. Zet eventueel de laatste paar 
minuten nog even de grillstand aan voor wat extra kleur en een diepe smaak. 
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Bulgur pilaf  
Ingrediënten 

2 pers. | Koolhydraatrijk 

• 200 gram bulgur 

• 2 uien 

• 2 paprika’s 

• 2 teentjes knoflook 

• 3 lente-uitjes 

• Groot blik tomatenblokjes 

• Halve pot groene olijven 

• 2 theelepels gerookt paprikapoeder 

• 2 theelepels peterselie 

 

1. Snijd de uien in ringen en stoof deze rustig aan in een pan. Snijd ondertussen de knoflook en 
lente-ui fijn en voeg deze toe aan de uien. Snijd de paprika in stukjes en voeg ook deze toe aan de 
pan. Bak het geheel een paar minuten op.  
 

2. Voeg nu het blik tomatenblokjes toe samen met een half blikje water en de kruiden, wat peper en 
zout. Laat het vocht tot koken komen, draai het vuur zacht en voeg dan de bulgur toe aan de pan. 
Laat het geheel met de deksel op de pan ongeveer 10 minuten stoven. Roer af en toe door.  
 

3. Wanneer de bulgur zacht is en het vocht zo goed als helemaal is opgenomen is je bulgur klaar.  
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Kikkererwten Stroganoff 
 

Ingrediënten 

2 pers. | koolhydraatrijk 

• 400 gram kikkererwten uit blik 

• 250 gram champignons 

• 1 paprika 

• Blikje tomatenpuree 

• 100 ml haver kookcuisine 

• 1 ui 

• 2 teentjes knoflook 

• 1 theelepel sambal 

• 1 eetlepel gerookt paprikapoeder 

• 1 eetlepel peterselie 
• 1 theelepel chilivlokken 

• Optioneel: 150 gram zilverlies rijst 

• Peper en zout 

 

1. Snijd de champignons in partjes en de paprika ui en knoflook in stukjes. Verhit wat boter 
in de pan. Voeg de ui, knoflook, champignons en paprika toe en bak het geheel ongeveer 5 
minuten op.  
 

2. Voeg alle kruiden toe samen met het blikje tomatenpuree en bak dit ook ongeveer 5 
minuten op, op een zacht tot middelhoog vuur, totdat de tomatenpuree is ontzuurd. 
 

3. Voeg als laatste 100 ml kookcuisine en de uitgelekte kikkererwten toe samen met wat 
peper en zout. Roer het geheel goed door totdat de kikkererwten warm zijn en de saus iets 
ingedikt. Proef of de saus pittig genoeg is en serveer met een broodje of een handje rijst.  
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Bloemkoolpuree met kipgehakballetjes  
in pikante currysaus 
Ingrediënten 

2 pers | Eiwitrijk  

• 300 gram kippengehakt 

• 2 theelepels pittige currypasta 

• 1 ui 

• 50 ml kookroom 

• 1 bloemkool 

• 2 eetlepels crème fraiche 

• Peper en zout 

 

1. Snij de bloemkool in grove stukken en kook deze zonder zout gaar. Giet de bloemkool 
volledig af en laat even uitstomen. Stop alle stukjes in een mixer samen met de crème 
fraiche een flinke snuf zout en peper en maal tot een gladde massa. 
 

2. Snipper een half uitje zo fijn als je kunt. Leg het gehakt op een snijplank en druk het 
gelijkmatig uit. Verspreid je uitje over het gehakt en breng op smaak met wat peper. 
Vouw het vlees een aantal keren dubbel, kneed en vorm 8 balletjes. Snij de andere helft 
van de ui in ringetjes. Bak de balletjes samen met de halve ui in een pan totdat ze mooi 
goudbruin en gaar zijn. Giet dan de kookroom samen met de pittige pasta bij de balletjes. 
Verhit een minuutje op en zet het vuur laag om het geheel nog even door te stoven. 
 

3. Verwarm de puree nog even terug op in de pan en serveer samen met de balletjes in 
pittige currysaus.  
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4.  

 

 

 

 

Romige courgetti met zalm 
Ingrediënten:  

2 pers. | eiwitrijk 

• 2 zalmmoten 

• 400 gram courgetti kant-en-klaar 

• 100 gram spinazie (vers of diepvries) 

• 2 tenen knoflook 

• 125 gram zachte geitenkaas 

• Peper en zout 

• Pijnboompitjes voor garnering 

 

1. Verhit wat boter in de pan en fruit hier de 
fijngehakte knoflook kort in aan. Voeg dan de 
spinazie toe aan de pan en geef het een 
minuutje om te slinken. Voeg de geitenkaas 
toe met een scheutje water of melk en laat 
dit smelten tot een sausje.  
 

2. Voeg de koude courgetti toe en schuif deze 
naar de randen. Leg in het midden de 
zalmmoten en bak deze in een paar minuten 
tot gewenste gaarheid aan beide kanten. Ik 
hou er zelf van als de binnenkant nog wat 
zacht is! Schep de courgetti ondertussen af 
en toe om. 
 

3. Rooster wat pijnbompitjes kort aan in een 
droge pan tot goudbruin om je gerecht mee 
te garneren.  
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Knolselderijpuree met broccoli en knoflookchips 
 

Ingrediënten 

2 pers | Koolhydraatrijk 

• 1 knolselderij 

• 150 ml haver cuisine 

• Halve broccoli 

• 2 eetlepels sojasaus 

• 2 teentjes knoflook 

• Eetlepel sesamzaad 
• Theelepel gemberpoeder 

 

1. Snijd de knolselderij in blokjes en doe deze in een grote pot. Giet hier 500 ml water 
overheen en kook totdat de blokjes zacht zijn. Snijd ondertussen de roosjes van de 
broccoli af. Stoom de broccoli in een stoommandje boven de knolselderij of kook het in 
een aparte pan tot beetgaar en zet apart.  
 

2. Zet het vuur uit en pureer de knolselderij samen met het kookwater tot een puree en 
breng op smaak met een beetje peper en zout. Is de puree wat te nat? Laat het dan 
uitstoven in de pan boven een klein vuurtje. 
 

3. Snij de knoflook in plakjes. Verhit wat wokolie in een pan en houd de pan schuin wanneer 
de olie heet is. Neem de knoflook en een lepel en frituur de knoflook kort aan totdat ze 
krokant en licht gekleurd zijn. Let op: maak ze niet te donker, dan worden ze bitter. Schep 
de knoflook eruit laat afkoelen op een keukenpapiertje.  
 

4. Draai het vuur onder de olie pan uit, laat even afkoelen en voeg hier de sojasaus aan toe 
samen met het gemberpoeder. Schep hier de broccoli doorheen zodat deze bedekt is met 
een laagje saus. Verwarm eventueel kort.  
 

5. Serveer de puree in een diep bord. Leg de broccoli erbij en giet hier een beetje saus 
overheen. Garneer met de knoflookvlokken en wat sesamzaadjes.   
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Medallions in 
champignon-mosterd saus  
 

Ingrediënten 

2 pers | eiwitrijk 

• 200 gram varkens medaillons of kipfilet 

• 300 gram champignons 

• 200 gram spinazie 

• Eetlepel ghee of geklaarde boter 

• 1 eetlepel Dijonmosterd 

• 100 ml groentebouillon 

• 1 ui 

• Teentje knoflook 
• Peper en zout 

 

1. Hak de ui en de knoflook fijn en snijd de 
champignon in plakjes. Smelt de ghee in 
de pan en bak hierin de ui langzaam aan. 
Voeg daarna de champignons samen met 
de knoflook toe met een beetje peper en 
zout. Bak de champignons tot ze 
beginnen te kleuren.  
 

2. Snijd ondertussen de kipfilet in plakjes 
van ongeveer een cm dikte en voeg deze 
of de varkens medaillons toe aan de pan. 
Bak deze aan beide kanten mooi gaar en 
goudbruin  
 

3. Wanneer het vlees gaar is mag de 
mosterd erbij. Bak deze een minuutje 
mee op en voeg dan de bouillon toe 
samen met de spinazie. Leg de deksel op 
de pan en laat de spinazie slinken. Wil je 
liever een vollere saus krijgen? Voeg dan 
een klein lepeltje bloem of een half bakje 
crème fraiche toe aan het geheel.  
Garneer het gerecht met wat verse tijm. 
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4.  
 

 

Courgettesoep met  
pesto duo 
 

Ingrediënten 

1 liter soep | Koolhydraatrijk 

• 2 courgettes 

• 1 ui 

• 2 teentjes knoflook 

• 2 grote theelepels groene pesto 

• 2 eetlepels rode pesto 

• 2 volkoren bolletjes 

• Peper en zout 

• Scheut olijfolie 
 
1. Hak de courgettes in blokjes en snijd 

de ui en knoflook fijn. Zet een soeppan 
op het vuur en verhit hier een grote 
klont boter in. Voeg de courgettes toe 
samen met de gesneden teentjes 
knoflook, ui en de groene pesto. Bak 
het even aan op middelhoog vuur. Ze 
na een paar minuten het vuur lager.  
 

2. Maal er ruim zout overheen, doe de 
deksel op de pan en laat het stoven. 
Het vocht zal langzaam uit de 
courgette komen wat veel smaak aan 
je soepje gaat geven. Verhit het geheel 
goed door totdat de courgette zacht is 
geworden. 
 

3. Zet na ongeveer 10 minuten het vuur 
uit. Mix met een staafmixer de soep 
glad, giet er eventueel nog een 
scheutje water bij wanneer de soep te 
dik is. Voeg dan wat versgemalen 
peper toe en een flinke scheut olijfolie. 
Roer de olie door de soep tot deze 
gelijkmatig verdeeld is. Snijd de 
broodjes doormidden, besmeer je 
broodjes aan beide kanten met rode 
pesto en serveer deze bij de soep.  
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LET OP: DIT IS GEEN DIEET 
Foodcombining is een tool voor een goed werkend verteringsstelsel en een prettig maag/darm gevoel. 
Zie het als richtlijnen, in plaats van regels. Je kunt de combinaties nooit geheel vermijden. Alle 
voedingsmiddelen bevatten altijd kleine hoeveelheden van alle categorieën! 

Het is ook zeker geen bijbel waar je jezelf strikt aan moet houden, of een dieetvorm met regels. Heb je 
zin in zalm op een cracker? Eet dit dan vooral! Doe waar jij je goed bij voelt.  

Je lichaam weet het beste waar je behoefte aan hebt en zal je laten merken als je last hebt van 
combinaties. Blijf daarom je lichaam altijd goed observeren tijdens en na het eten en haal eruit wat 
voor jou belangrijk is.  

 


