Eet je buik gezond
Lekkere recepten voor een blije buik van Activia en Koffietijd
door London Loy en Hetty Crèvecoeur.

“Je goed voelen begint van binnen”

Bouwstenen voor een crunchy granola
Ingrediënten
o 100 g havermout
o 50 g noten
o 50 g zaden of pitten
o 2 eetl. kokosolie
o 30 g tahin
o 30 g honing of
agavesiroop
o ½ theel. kruiden
o 1 eiwit
o 50 g gedroogde
vruchten
o 150 g Activia
o vers fruit

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Meng de havermout, pitten en grofgehakte noten door elkaar in
een grote kom.
Smelt de kokosolie in een klein pannetje en voeg hier de tahin,
honing en de gemalen kruiden. Verwarm alles mee.
Klop intussen 1 eiwit op, tot je het boven je hoofd kan houden
zonder dat het naar beneden zakt. Dit is het geheime ingrediënt
voor super knapperige granola.
Meng het kokosolie-tahinmengsel samen met het
havermoutmengsel goed door elkaar, zodat alles bedekt is.
Schep als laatste het opgeklopte eiwit voorzichtig door het
granolamengsel en verdeel over een bakplaat.

TIP

Maak je granola helemaal naar eigen smaak!
Op de volgende bladzijde staan opties voor:
Noten, zaden en pitten, kruiden, vers fruit en
gedroogde vruchten.

Bak de granola in 20 minuten gaar en goudbruin. Laat de
granola volledig afkoelen voor je deze eet. Vergt geduld, maar
als de granola afgekoeld is, is deze nog knapperiger.
Breek de granola als het nodig is in grove stukken.

Stel je eigen granola samen
Kies uit deze opties!
Noten
Amandelen
Cashewnoten
Hazelnoten
Macadamia’s
Walnoten
Pecannoten
Pistache

Zaden of pitten
Pompoenpitten
Zonnebloempitten
Sesamzaad
Maanzaad
Lijnzaad
Chiazaad
Pijnboompitten
Gepofte quinoa

Gedroogde vruchten
Rozijnen
Cranberry’s
Vijgen
Abrikozen
Ananas
Aardbei
Kokos

Kruiden
Kardemom
Kaneel
Speculaaskruiden
Anijszaad
Gemberpoeder

Vers fruit
Aardbeien
Blauwe bessen
Kersen
Appel
Peer
Banaan

Makkelijke linzencurry
met raita en gerookte makreel
Ingrediënten
Voor de curry:
o 300 gr zilvervliesrijst
o 2 sjalotten, gesnipperd
o 2 cm gember, geraspt
o 1/2 theel. kurkuma,
geraspt
o 2 teentjes knoflook,
fijngehakt
o 150 gr rode linzen
o 1 courgette
o 1 rode puntpaprika
o 1 broccoli
o 400 ml kokosmelk
o 350 ml tomatenpassata
o 1,5 eetl. currypoeder
o 1,5 theel. komijn
o 0,5 theel. paprikapoeder
o 1/4 vers bosje koriander
o milde olijfolie
o zout en verse zwarte
peper
o 1 gerookte makreel
Voor de raita:
• 1 komkommer
• ½ teen knoflook
• 15 g verse munt
• 1 citroen
• griekse yoghurt

Snijd alle groenten fijn. Doe olijfolie in een pan en bak er lekker
de groenten in.
Voeg de sjalotten, gember, kurkuma en knoflook toe. Bak door
tot het goed begint te geuren. Voeg de overige kruiden toe en
bak even mee. Giet de kokosmelk erbij en voeg de
tomatenpassata en linzen toe. Breng op smaak met zwarte peper
en zout. Zet het vuur laag en laat 25 minuutjes pruttelen.
Kook ondertussen de zilvervliesrijst volgens de verpakking.
Schil de komkommer, snijd in de lengte in vieren en verwijder
met een theelepel de zaadlijsten. Rasp het vruchtvlees grof. Snijd
de knoflook fijn. Snijd de blaadjes van de munt fijn. Rasp de gele
schil van de schoongeboende citroen. Meng de citroenrasp met
de Activia, de komkommer, knoflook en munt. Breng op smaak
met peper en eventueel zout.
Serveer de curry met de rijst en raita. Maak af met de gerookte
makreel en eventueel wat koriander.

Vezelrijke havermoutpannenkoekjes
Ingrediënten
o 1 rijpe banaan
o 2 eieren
o Snufje zout
o 1 tl kaneelpoeder
o 75 gr havermout meel of
grof havermout
o 100 ml kokosmelk of
gewone melk
o 1 tl bakpoeder
o Activia Yoghurt Muesli
o vers fruit (om te
garrneren)
o verse munt (om te
garneren)

Doe alle ingrediënten bij elkaar in een kom en mix alles met een
staafmixer of garde tot een glad beslag.
Prak eerst even goed de banaan fijn met een vork of stamper,
meng vervolgens met een garde de rest van de ingrediënten
erdoor. Meng alles tot je een glad beslag hebt.
Verwarm de koekenpan op het vuur en laat een klein klontje
boter in de pan smelten. Giet met een grote lepel of soeplepel
drie kleine hoopjes beslag in de pan. Laat de
havermoutpannenkoekjes rustig bakken op matig vuur tot dat je
ziet dat de bovenkant droog is. Keer ze met behulp van een
vorkje om en bak ook de andere zijde.
Serveer de pannenkoekjes (lauw) warm met Activia Yoghurt
Muesli, vers fruit en wat munt.

TIP

Als je geen havermout meel kunt vinden, kun je
grof havermout blenden in de keukenmachine.

Overnight Oats
Ingrediënten
Voor de oats:
o 40 g havervlokken
o 1 el chiazaad
o 145 ml geiten melk
o 3 el activia yoghurt
o 2 tl honing, bloem
o 3 tl 100% pindakaas
o 1/2 tl kaneel, naar
smaak
Voor de toppings:
o 1/2 banaan
o handvol blauwe
bessen/frambozen en
bramen
o 1/2 el pompoenpitten
o 1/2 el zonnebloempitten
o aardbeien
o munt

Doe alle ingrediënten voor de oats in een glas die je kunt
afsluiten. Sluit goed af en schud krachtig tot alles goed gemixt is.
Laat een nacht in de koelkast staan.
Roer de oats de volgende ochtend goed door en doe in een je
favoriete kom. Snijd de banaan in plakjes.
Werk de oats af met alle toppings. Een aanrader is om de
aarbeien en munt samen te combineren en de banaan met
blauwe bessen!

Rabarber uit de oven
Ingrediënten
o 500 g rabarber
o 1 sinaasappel
o 1 eetl. honing

Verhit de oven tot 200 °C.
Was de rabarber en snijd in stukken van 5 centimeter.
Leg de rabarber in een ovenschaal en knijp het sap van de
sinaasappel over de rabarber. Drizzle de honing eroverheen en
dek af met aluminiumfolie.
Zet de ovenschaal voor 15 minuten in de oven. Verwijder het
aluminiumfolie en bak voor nog eens 10 minuten.

TIP

Ook lekker met een beetje kaneel of steranijs!

Smoothiebowl
Ingrediënten
De smoothiebowl:
o 2 bevroren bananen
o 130 g bevroren
frambozen
o rasp en sap van 1/2
sinaasappel
o rasp en sap van een
halve limoen
o 3 el Grieks yoghurt
o 4 el Activia yoghurt
aardbei
o 2 Medjool-dadels
(zonder pit) of 2 el
honing
o 40 g cashewnoten
(ongezouten)
o 1/2 tl kaneel
o 5 stuks verse
muntblaadjes
Voor de toppings:
o frambozenjam
o frambozen
o muntbladeren
o verkruimelde, gehakte
pure chocolade
o geraspte kokos
o gepofte quinoa

Schil de bananen en snijd ze in plakjes. Leg ze de dag van
tevoren in een zakje in de vriezer. Was en droog de bessen als
je verse bessen gebruikt. Voeg alle ingrediënten toe aan een
blender. Gebruik minder yoghurt voor een dikkere smoothie, of
meer voor een dunnere consistentie.
Blend 45 seconden tot je een gladde en romige massa hebt. Giet
in een kom en serveer koud. Voeg toppings toe en wees daar
lekker vrij in en geniet.

Smoothies met Activia
Groene smoothie
1 cup Activia Naturel
1/3 komkommer
200 gram spinazie
200 gram bosbessen
1 partje mango
3 partjes appel

Vezelrijke koffie smoothie
1 cupje Activia Granen (125gr)
1 bevroren banaan
1 kopje afgekoelde koffie
25gr havermout
1 tl pindakaas
100 ml melk

Vanille kaneel smoothie
1 cupje Activia standyoghurt Vanille
1 bevroren banaan
125 ml melk
1 tl honing
1/2 tl kaneelpoeder
25 gr havermout

Heerlijk milde yoghurt met miljarden probiotica*.
Activia blijft innoveren en op zoek naar heerlijke nieuwe manieren om ons van binnen goed te
voelen – je buik zorgt goed voor jou, dus zorg goed voor je buik! De ingrediënten van jouw
favoriete fruit en granen smaken bevatten geen kunstmatige kleurstof, smaakstof en
conserveermiddel.

Milde yoghurt en fruit
In de smaken aardbei, bosbes, braam
framboos, vijg, rabarber, lijnzaad pruim en
nog meer! Het fruit wordt zorgvuldig
geselecteerd en Activia laat de
yoghurtculturen langzaam fermenteren.
Voor een milde smaak en goede kwaliteit.

* Activia bevat yoghurtculturen (=probiotica) die in yoghurt bijdragen aan de lactose vertering voor mensen die moeite hebben om lactose te verteren.

Ga voor meer informatie naar Koffietijd.club/darmen-spijsvertering

