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Geen feest zonder lekkere drankjes en hapjes. Voor dit laatste al snel een zak chips open of
worden er salami- en kaasblokjes aangeboden. Hoewel dit zorgt voor een snelle hap op tafel,
kunnen we dit helaas niet echt gezond noemen. Ga dit jaar voor een gezond alternatief!

De recepten en tips in deze brochure helpen je alvast op weg. In no time gezonde en lekkere
hapjes op tafel toveren wordt zo een piece of ... euh ... carrot? 
Deze heerlijke hapjes zijn bovendien geschikt om op tafel te zetten bij zowel grote als kleine
feesten. Dat is in deze tijden alleen maar handig! 

Wat maakt een recept nu gezond? De voedingsdriehoek, ontwikkeld door het Vlaams Instituut
Gezond Leven, geeft richtlijnen over hoe jouw voedingspatroon er idealiter uit zou zien.

 Eet in verhouding meer plantaardige (=donkergroene zone) dan dierlijke voeding
(=lichtgroene, oranje en rode zone).
 Vermijd zoveel mogelijk ultrabewerkte voeding (=rode zone).
 Matig je consumptie en doe niet aan voedselverspilling!

De voedingsdriehoek heeft drie belangrijke uitgangspunten:
1.

2.
3.

Alle recepten in deze bundel zijn opgesteld
volgens deze gezondheidsrichtlijnen.

Meer recepten volgens deze richtlijnen vind
je op www.zekergezond.be of via de app
van Zeker Gezond.

Alle info over de voedingsdriehoek vind je
op www.gezondleven.be/themas/voeding
/voedingsdriehoek



< 15 minuten                                        15 - 30 minuten                                                  > 30 minuten

< 1 euro pp                                            1 - 3 euro pp                                                        > 3 euro pp

Ei

Gluten

Lupine

Melk

Sesamzaad

Vis

Weekdieren

Soja

Schaaldieren

Simpel                                                  Normaal                                                     Uitdagend

Bron: www.NICE-info.be

Android - Google Play Apple - App Store

Noten

Zwaveloxide

Selderij

Pinda's

Mosterd

Tip



2 volkoren tortilla’s 
1 kl zout
2 kl paprikapoeder
Scheutje olijfolie

Verwarm de oven voor op 200°C.
Knip de tortilla’s met een schaar in driehoekjes. Besprenkel met wat olie en schep goed om,
zodat ze allemaal met een dun laagje olie bedekt zijn.
Leg de driehoekjes open op een met bakpapier beklede bakplaat en bestrooi met (gerookt)
paprikapoeder en (zee)zout.
Bak de driehoekjes 5 minuten in de oven, tot de randjes goudbruin worden. Laat afkoelen
en serveer met een dipsaus naar keuze, zoals tzatziki of guacamole (zie hieronder).

Ingrediënten 

Bereidingswijze
1.
2.

3.

4.

Bron: Libelle-lekker

1 el olijfolie
handje pofmaïs
1 el kruiden naar keuze (bv. cajunkruiden, paprikapoeder, ...)

Laat een (braad)pan met een dikke bodem en een passend deksel heet worden op het
fornuis. Bestrijk de bodem met een beetje olie.
Strooi er een hand pofmaïs in en doe het deksel op de pan. Laat de maïs een paar minuten
poffen. Wacht tot het pofgeluid grotendeels is gestopt. Neem de pan van het vuur.
Strooi er de kruiden over.

Ingrediënten voor 1 kommetje

Bereidingswijze
1.

2.

3.

Bron: Zeker Gezond, Voedingscentrum©

Gewone chips bevatten veel vetten en verzadigde vetten, ze bevinden zich dan ook in de rode zone van de
voedingsdriehoek. Maar niet getreurd, er zijn gezondere alternatieven die minstens even lekker zijn! Denk
maar aan popcorn of zelfgemaakte tortillachips in de oven. Hieronder vind je de recepten. 



1 blik kikkererwten
1 el paprikapoeder
1 kl knoflookpoeder
peper
1 el olijfolie 

Warm de oven voor op 200 °C.
Spoel de kikkererwten in een zeef onder de kraan en laat ze goed uitlekken. Dep de
kikkererwten droog met keukenpapier.
Meng er paprikapoeder, knoflookpoeder, peper en de olijfolie door.
Verdeel de kikkererwten over een met bakpapier bekleed bakblik en rooster ze 15 minuten.
Schep ze een keer om en laat ze nog 5 - 10 minuten bakken tot ze knapperig zijn.

Ingrediënten

Bereidingswijze
1.
2.

3.
4.

Bron: Zeker Gezond, Voedingscentrum©

Kikkererwten zijn een leuk en gezond tussendoortje. Eet ze, net zoals noten, uit het vuistje. 

Onbewerkte noten vind je in de supermarkt. Kies bijvoorbeeld voor
pistachenoten, cashewnoten, pecannoten, walnoten, amandelnoten,
hazelnoten of een mengeling. 

Noten zijn zeker gezond, MAAR enkel de onbewerkte variant, dus niet de gezouten pinda- of
paprikanootjes. In noten zitten veel vetten. Dit zijn voornamelijk onverzadigde vetten, in de volksmond
ook wel de ‘goede vetten’ genoemd worden. Het klopt dat onverzadigde vetten gezonder zijn, maar veel
vetten staat ook gelijk aan veel calorieën. De aanbeveling is om per dag 1 handje noten te eten.

Peulvruchten verlagen je LDL-cholesterol, wat helpt om je bloedvaten gezond te houden. Ze
bevatten veel eiwitten, veel vezels, ijzer en andere nuttige voedingsstoffen. Daarom geldt het
advies om elke week peulvruchten te eten. Peulvruchten zijn een goede vleesvervanger in een
hoofdgerecht, maar je kan ze ook als tussendoortje eten. Hieronder een recept ter inspiratie. 



een halve ui
1 tomaat (of 6 kerstomaatjes)
2 avocado's
1 teentje knoflook
4 el limoensap 
peper

Snij de ui en tomaat in kleine stukjes. Halveer de avocado, schep het vruchtvlees eruit en
prak het grof met een vork.
Voeg de groenten toe bij de avocado en pers de knoflook er bij.
Meng alles goed en breng op smaak met limoensap en peper.

Guacamole vind je kant-en-klaar in de supermarkt, maar er is natuurlijk niets lekkerder én
gezonder dan een zelfgemaakte variant! 

Ingrediënten

Bereidingswijze
1.

2.
3.

Bron: Zeker Gezond, Voedingscentrum©

150 g magere verse kaas (type Philadelphia)
50 g plattekaas
verse kruiden naar keuze, bv. munt, koriander of bieslook
peper

Ingrediënten

Bereidingswijze: Hak de verse kruiden fijn en meng alle ingrediënten goed onder mekaar.

Bron: Zeker Gezond, Voedingscentrum©

Probeer eens een lekkere en gezonde variant voor de klassieke cocktailsaus als dip bij
groenten. Inspiratie vind je hieronder. Maak het jezelf gemakkelijk wat de groenten betreft en
ga voor mini-komkommers, wortels, radijsjes of kerstomaatjes. Heb je wat meer tijd? Snij dan
wortels, bloemkoolroosjes of paprika in reepjes of stukjes. In de winter kan je bijvoorbeeld
opteren voor witloof of koolrabi. Ook lekker bij de dips zijn de gezonde crackers (zie bij de
rubriek 'crackers') of tortillachips (zie rubriek 'chips'). 

De variaties voor deze dip zijn ontelbaar. Gebruik bijvoorbeeld  stukjes kerstomaat, geraspte
komkommer, versnipperde knoflook, versnipperde rode peper of mix met halfgedroogde
tomaatjes.



2 teentjes knoflook
200 ml halfvolle yoghurt
4 tl citroensap
1 el olijfolie
1 komkommer
dille en peper

Pel de knoflook en pers het teentje boven een kom uit.
Voeg de yoghurt, het citroensap, de olie en peper toe.
Was de komkommer en rasp de komkommer fijn boven het mengsel.
Breng het mengsel op smaak met dille.

Ingrediënten

Bereidingswijze
1.
2.
3.
4.

Bron: Zeker Gezond, Voedingscentrum©

Alle recepten voor hummus en dipsauzen uit deze brochure kan je trouwens gebruiken op
zelfgemaakte crackers of toastjes.

2 rode paprika's
2 teentjes knoflook
4 halve walnoten
1 el olijfolie
(gerookt) paprikapoeder
citroensap
Rauwkost (zoals wortel, komkommer, bleekselderij, rettich, radijsjes...)

Maak de paprika schoon en snijd in stukjes.
Bak de paprika zacht in de olie en pers het teentje knoflook er over. Bak de walnoten kort
mee.
Pureer dit alles met een staafmixer of in de keukenmachine. Breng de dip op smaak met
(gerookt) paprikapoeder en wat citroensap.
Was de rauwkost en snijd in repen. Leg ze op een bord en serveer de paprikadip er bij.

Ingrediënten

Bereidingswijze
1.
2.

3.

4.

Bron: Zeker Gezond, Voedingsentrum©

A



1 blik kikkererwten (uitgelekt)
1 teentje knoflook
1 el citroensap
1 tl gemalen komijn (of korianderpoeder)
2 el olijfolie
1 el water
peper
zout (optioneel)

Ingrediënten

Bereidingswijze: Mix of blend alles tot een glad geheel. Voeg eventueel nog wat extra water toe
tot het mengsel smeuïg is. 

Bron: Zeker Gezond, EVA©

Hummus wint de laatste jaren enorm aan populariteit. Dit is niet zomaar: het is lekker, gezond
en je kan er eindeloos mee combineren. Je kan de hummus op volkoren crackers smeren,
gebruiken als alternatief voor een cocktailsaus bij rauwe groenten of als smaakmaker tussen
een wrap met groentjes.  Hummus kan je in de supermarkt kopen, maar het zelf maken gaat
heel eenvoudig! Bovendien is het eens zo lekker én een pak goedkoper.

Voor een variant op de klassieke hummus kan je bijvoorbeeld één van
deze ingrediënten toevoegen bij het mixen van de ‘hummus natuur’: een
halve geroosterde paprika, een halve avocado, een gekookte rode biet, 4
el olijven zonder pit, enkele lepels pesto, een handje cashewnoten of 2-3
el verse kruiden (platte peterselie, koriander of munt). 

Bron: Zeker Gezond, EVA©

De mogelijkheden zijn eindeloos, experimenteer en ontdek welke variant je graag lust!



125 g lijnzaad (gebroken)
30 g pijnboompitten
30 g sesamzaad
40 g zonnebloempitten
40 g pompoenpitten
zout & kruiden (bv. paprikapoeder, knoflookpoeder)
180 ml water

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Doe alle zaden en pitten in een kom en voeg een snuifje zout, kruiden naar keuze en 180 ml
water toe.
Roer goed door een laat 20 minuten staan.
Bekleed een bakplaat met bakpapier, schep hier het pittenmengsel op en spreid goed uit.
Leg er nog een vel bakpapier op en rol er met een deegroller overheen, verwijder vervolgens
het bovenste vel bakpapier.
Schuif de bakplaat de oven in en bak de crackers in 25 minuten lichtbruin.
Haal uit de oven en snijd de plak in rechthoeken. Laat afkoelen. 

Zelf crackers maken is heel eenvoudig. Het enige dat je nodig hebt zijn zaden en pitten, water
en kruiden in poedervorm. Hieronder een voorbeeldreceptje.

Ingrediënten voor 12 crackers

Bereidingswijze
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Bron: Voedzaam & snel

Koop je toch toastjes of crackers in de winkel? Let er dan op dat ze zo
weinig mogelijk vetten en suikers bevatten en zoveel mogelijk vezels. Dit
doe je aan de hand van de nutri-score waarbij score A de voorkeur
geniet. Volkoren crackers zijn vaak de meest gezonde keuze. 

Bron: https://www.gezondleven.be/themas/voeding/beleid
/voedingslabels/nutri-score-label

Nog een leuk alternatief zijn rijstwafels. Deze kan je ook beleggen met
de spreads en dips uit de rubriek hierboven. 

Rijkelijk belegde toastjes zijn vaak niet weg te denken uit de selectie hapjes. Maar de toastjes
die je in de winkel koopt, zijn niet zo gezond en minder smaakvol. Ontdek hieronder enkele
gezonde én smaakvolle alternatieven. Combineer deze met de spreads en verras je gasten!



10 kerstomaatjes 
10 kleine bolletjes mozzarella (light)
10 blaadjes basilicum
peper

Prik telkens een tomaatje, een blaadje basilicum en een bolletje
mozzarella op een tandenstoker.
Werk af met een beetje peper.

Ingrediënten voor 10 prikkers

Bereidingswijze
1.

2.

Bron: Libelle-lekker

Moet het heel snel gaan? Doe dan gewoon wat bolletjes mozzarella in een kommetje en kruid
ze met peper. Dit is een beter alternatief voor de gewone kaasblokjes!

Kaas is een belangrijke bron van calcium, maar is ook zeer rijk aan vetten. Deze vetten maken
dat kaas minder gezond is dan we denken. Hieronder vind je smaakvolle en gezonde
alternatieven voor de traditionele kaasblokjes.

Kies bij voorkeur voor olijven in eigen nat (en niet op olie). Olijven vind
je in elke supermarkt. Wil je de smaakpapillen van jezelf of je gasten
extra verwennen? Ga dan voor een extra twist! Spoel de olijven af met
kraantjeswater, dep ze droog en strooi je er kruiden over naar eigen
smaak (bv. oregano, peper, knoflookpoeder, italiaanse kruidenmix).

Olijven zijn een smakelijke en gezonde keuze om als hapje aan te bieden in de plaats van
kaasblokjes.  Ze bevatten veel onverzadigde ("gezonde") vetten tegenover kaas dat veel
verzadigde ("ongezonde") vetten bevat. Lees hieronder een leuke tip om olijven aan je gasten
aan te bieden.



800 g rijpe tomaten
2 kleine uien
1 el olie
0.5 blokje groentebouillon met minder zout
enkele basilicumblaadjes
300 ml water

Ontvel de tomaten en snij ze klein.
Pel de uien en snij ze klein.
Verwarm de olie en fruit hierin de uien met wat peper glazig.
Voeg de tomaten toe met het water en het blokje bouillon. Kook de soep 10 minuten.
Pureer de soep met een staafmixer.
Was de basilicumblaadjes en knip ze klein. Roer de kruiden door de soep.

Ingrediënten voor 6 kleine kommetjes

Bereidingswijze
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bron: Zeker Gezond, Voedingscentrum©

In deze rubriek vind je allerlei receptjes voor als het wat feestelijker mag zijn. Laat je verder
inspireren door de recepten op www.zekergezond.be !

Wist je dat zelfgemaakte soep veel minder calorieën dan kant-en-klare soepen bevat?
Bovendien geeft soep een verzadigd gevoel en bevat het veel mineralen, vitaminen en
voedingsvezels. Het is dus een goedkoop, snel en gezond hapje voor de feestdagen. 

 Serveer  jouw zelfgemaakte soep in kleine kommetjes en werk ze af met wat verse kruiden
(bv. koriander, basilicum, peterselie, bieslook) voor een feestelijke touch. 



1 komkommer
12 sprieten bieslook
75 g gerookte zalm
75 g roomkaas light, 8% vet
peper 

Was de komkommer en snij de beide uiteinden eraf. Schaaf de komkommer met een
kaasschaaf in lange plakken.
Was de bieslook en knip het klein.
Snij de zalm in reepjes.
Bestrijk ieder plak komkommer met wat roomkaas en strooi er bieslook over.
Leg de stukjes zalm aan het begin van iedere plak komkommer en rol ze op. Steek vast met
een prikker.
Zet de rolletjes op een schaal en maal er wat peper over.

Komkommerrolletjes met zalm

Ingrediënten voor 8 rolletjes

Bereidingswijze
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Bron: Zeker Gezond, Voedingscentrum©

1 courgette
1 el olijfolie
125 g gegrilde paprika's (koeling, zonder zout)
100 g fetablokjes light 8% vet
cocktailprikkers

Was de courgette en snij de steelaanzet eraf. Snij de courgette in tweeën en schaaf de
helften in de lengte in dunne plakken. Meng er de olie door.
Verwarm een grillpan en grill hierin de plakken courgette gaar en goudbruin.
Snij de paprika in reepjes.
Leg op iedere plak courgette een blokje feta en een reepje paprika, rol ze op en zet vast met
een cocktailprikker. 

Courgetterolletjes met feta

Ingrediënten voor 12 rolletjes

Bereidingswijze
1.

2.
3.
4.

Bron: Zeker Gezond, Voedingscentrum©

Groenterolletjes zijn een leuk alternatief voor wraps. Je kan met de vulling eindeloos variëren.
Denk bijvoorbeeld aan geitenkaas, zongedroogde tomaatjes, paprika, feta, radijzen, avocado,
mozzarella, yoghurt-dille, gerookte kabeljauw of pesto. Hieronder enkele voorbeeldreceptjes
ter inspiratie!



300 g kerstomaatjes
2 tl olijfolie
1 el balsamicoazijn
2 mespunten tijm
lange prikkers
2 el water 

Was de kerstomaatjes en rijg ze per 3 of 4 aan de satéprikkers.
Verwarm de olie in een koekenpan met een antiaanbaklaag en verwarm hierin de
kerstomaatjes in een paar minuten zacht. Neem de spiesjes uit de pan.
Doe de balsamicoazijn met het water in de koekenpan en verwarm dit kort. Druppel dit over
de tomaatjes en strooi er wat tijm over.

Ingrediënten voor 6 - 8 satéprikkers

Bereidingswijze 
1.
2.

3.

Bron: Zeker Gezond, Voedingscentrum©

1 kleine ui
1 teentje knoflook
4 takjes selderij
1 el olie
200 g tomatenblokjes zonder zout
paprikapoeder, chilipoeder
8-12 vegetarische balletjes (te vinden in de supermarkt)

Maak de ui, de knoflook en de selderij schoon en snij ze klein.
Fruit de ui, de knoflook en de seldersteeltjes in de olie.
Voeg de tomatenblokjes toe en breng dit aan de kook. Laat de saus 10 minuten zacht
pruttelen.
Maak de saus pittig op smaak met paprikapoeder en chilipoeder.
Roer de vegetarische balletjes door de saus en warm ze 5 minuten mee.
Houd de balletjes warm in de saus en geef er prikkers bij.

Ingrediënten voor 8 - 12 balletjes

Bereidingswijze
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Bron: Zeker Gezond, Voedingscentrum©



4 sneden van een groot volkoren brood
50 g geitenkaas
1 appel
2 el pijnboompitten
een handje rucola 
scheutje olijfolie

Beleg het brood met de geitenkaas.
Snij de appel in fijne sneden en leg op de geitenkaas, strooi de pijnboompitten en rucola
erover.
Bak de croques in de grill, snij ze in driehoekjes en serveer op een bord.

Ingrediënten voor 8 driehoekjes

Bereidingswijze 
1.
2.

3.

Bron: Zeker Gezond, Voedingscentrum©

Je kan de croques  ook beleggen met andere gezonde ingrediënten. Denk maar aan croque met feta en
spinazie, italiaanse croque met mozzarella, tomaat en olijven of een croque boordevol groenten. 

2 el rozijnen
citroensap van een halve citroen
8 sprieten bieslook
8 grote witloofbladen
60 g roomkaas light, 8% vet

Laat de rozijnen een 5-tal minuten zwellen in een beetje water.
Was ondertussen de bieslook en knip de sprieten klein.
Meng de rozijnen met de roomkaas,  citroensap en bieslook.
Was de witloofbladen en plaats ze op een bord, vul ze met het mengsel.

Ingrediënten voor 8 witloofbladen

Bereidingswijze 
1.
2.
3.
4.

Bron: Zeker Gezond, Voedingscentrum©

Aan de vulling kan je uiteraard ook je eigen twist geven. Denk maar aan een vulling van zalm, avocado
en yoghurt, een vulling van garnaal, tomaat en komkommer of zelfs een vulling met appel en rode biet. 
A

©

©



Deze brochure kwam tot stand met financiële steun van Preventiepunt Waas NO (Beveren, Sint-Gillis-Waas,
Stekene, Kruibeke en Zwijndrecht) en is een samenwerking met Logo-Waasland vzw.

Logo-Waasland vzw  |  Lokaal GezondheidsOverleg Waasland
 Postadres: Ankerstraat 91  |  Bezoekadres: Lamstraat 2A  |  9100 Sint-Niklaas

www.logowaasland.be  |  www.facebook.com/LogoWaasland

www.gezondleven.be
www.zekergezond.be

www.voedzaamensnel.nl
www.libelle-lekker.be
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