
NIEUW
in het assortiment

Bereidingswijze:

Snijd de muffin 2 maal horizontaal doormidden 
(in 3 lagen). 
Bestrijk de onderste laag dun met Philadelphia 
en vervolgens met de PowerSlim aardbeienjam. 
Leg de middelste laag hierop, besmeer ook 
deze laag met de Philadephia en jam en leg de 
top van de muffin erop. Klaar is je feestelijke 
gebakje. 

Feestgebakje (1p) 
(

Ingrediënten:

2 zakjes PowerSlim biscuits speculaas
1 el gesmolten roomboter
250 gram magere kwark 
1 zakje PowerSlim dessert framboos cheesecake 
2 tl PowerSlim aardbeienjam
1 gelatineblaadjes

Bereidingswijze:

Bekleed de bodem van een kleine springvorm  
(12 cm ø) met bakpapier. Maal de biscuits fijn in de 
keukenmachine. Meng met de gesmolten boter en 
verdeel het mengsel over de bodem. Goed aandruk-
ken met de bolle kant van een lepel. Roer de inhoud 
van het zakje PowerSlim framboos cheesecake 
dessert door de kwark met een lepel. Week onder-
tussen het gelatineblaadje 5 minuten in een bodem-
pje koud water. Warm het water met het blaadje op 
in het pannetje totdat deze volledig is opgelost. Even 
laten afkoelen en dan door het kwark-cheesecake 
mengsel roeren. Stort het mengsel in de springvorm 
en laat het geheel 2 uur opstijven in de koelkast. 
Besmeer de taart voor het serveren met de jam.
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Ingrediënten:

1 PowerSlim cranberry muffin 
2 tl Philadelphia naturel light

1 tl PowerSlim aardbeienjam

Cheesecake Framboos (2p)

Tip: Vanaf fase 2a 
heerlijk met een paar 
frambozen als topping. 

    ook lekker met het PowerSlim dessert 
citroen cheesecake en biscuit naturel.
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Recepten wraps Recepten lasagne

Bereidingswijze:

Verhit 1 el olie in een wokpan en voeg de knoflook en de champignons toe. Bak deze op 
hoog vuur circa 3 min. Voeg vervolgens de spinazie toe en laat deze slinken. Haal de pan 
van het vuur en giet het geheel af. Meng de spinazie, champignons en stukjes olijven en 
maak op smaak met zout en peper. 
Verwarm de wrap volgens de aanwijzingen op 
de verpakking. Vul de wrap met het groente-  
mengsel en rol op. 

Ingrediënten:

1 PowerSlim wrap
100 g verse spinazie
100 g (kastanje) champignons, in stukjes
5 olijven, in stukjes 
1 teen knoflook, fijngehakt
1 el Olijfolie
Zout 
Peper (cayenne)

Veggie wrap (1p)
Recept 1

FASE 1A EN 1B

Bereidingswijze:

Verwarm 1 el olijfolie in een koekenpan en fruit de ui 
circa 2 min. Voeg de tartaar toe en bak rul. Voeg ver-
volgens de paprika en champignons toe en breng op 
smaak met sambal, chilipoeder, peper en zout. Verwarm 
de wrap volgens de aanwijzingen op de verpakking. Vul 
de wrap met het mengsel, de tomaat en avocado en rol 
op of vouw dubbel. 

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 220º graden. Voeg de tomaat-
blokjes, bouillonblokje, basilicum en de Italiaanse kruiden 
samen en pureer deze met de staafmixer tot een puree. 
Laat de puree op laag vuur even inkoken. Verhit 1 el olie 
in een pan en fruit de knoflook en ui circa 2 min.  
Voeg de spinazie toe en laat deze slinken. Laat de  
spinazie vervolgens uitlekken en meng de Boursin er 
doorheen. Breng op smaak met zout en peper. 

Vet een ovenschaal in met olijfolie. Verdeel de tomaten-
saus over de bodem en beleg met de lasagnebladen. 
Verdeel daarover de spinazie en bedek weer met de 
lasagnebladen. Houd deze volgorde aan totdat de saus 
en spinazie op is. Zorg ervoor dat je eindigt met een 
laag tomatensaus. Zet de lasagne in het midden van de 
voorverwarmde oven en laat de lasagne in 20 minuten 
gaar worden. 

Bereidingswijze:

Kruid de kipfiletblokjes met de cajunkruiden en eventueel 
peper en zout. Verwarm 1 el olijfolie in een pan en bak de 
kipfiletblokjes goud bruin. Verwarm de wrap volgens de 
aanwijzingen op de verpakking en beleg met de rucola, 
tomaat en komkommer. Meng de munt met de magere 
kwark. Rol de wrap op en serveer met het frisse sausje. 

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 220º graden. Verwarm 1 el olijf-
olie in een pan en fruit de ui circa 2 min. Voeg vervolgens 
de knoflook, rode peper, courgette en paprika toe en 
verhit deze kort op hoog vuur. Zet het vuur lager en voeg 
de tonijn, tomatenblokjes en Italiaanse kruiden toe. Breng 
op smaak met zout en peper. 

Vet een ovenschaal in met olijfolie. Verdeel de saus over 
de bodem en beleg met de lasagnebladen. Houd deze 
volgorde aan totdat de saus op is. Zorg ervoor dat je ein-
digt met een laag saus. Zet de lasagne in het midden van 
de voorverwarmde oven en laat de lasagne in 20 minuten 
gaar worden. 

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 220º graden. Voeg de tomaat, 
bouillonblokje, knoflook, basilicum en de Italiaanse kruiden 
samen en pureer deze met een staafmixer tot een puree. 
Verwarm 1 el olijfolie in een pan en bak de tartaar rul. Bak 
de courgette stukjes kort mee. Voeg de tomaten puree toe 
en laat het geheel even inkoken. 

Vet een ovenschaal in met olijfolie. Verdeel de saus over 
de bodem en beleg met de lasagnebladen. Houd deze 
volgorde aan totdat de saus op is. Zorg ervoor dat je 
eindigt met een laag saus. Verdeel 4 el Boursin cuisine over 
de bovenste laag. Zet de lasagne in het midden van de 
voorverwarmde oven en laat de lasagne in 20 minuten gaar 
worden. 

    ook lekker met tzaziki (recept 

85 uit het PowerSlim kookboek).

Ingrediënten:

1 PowerSlim wrap
40 - 50 g rundertartaar
½ ui, gesnipperd 
½ groene paprika, in kleine stukjes
100 g champignons, in partjes
1 tomaat, in partjes
½ avocado, in reepjes
1 tl chili poeder
1 mespunt Sambal Oelek
1 el olijfolie
Peper en zout

Ingrediënten:

1 doosje PowerSlim lasagnebladen
200 g tomaten, in blokjes

400 g verse spinazie
1 groentebouillonblokje

2 el Boursin cuisine light 
4 tenen knoflook, fijn gehakt

1 ui, gesnipperd 
Verse basilicum

3 tl Italiaanse kruiden
Peper en zout

1 el olijfolie

Ingrediënten:

1 PowerSlim wrap
40 - 50 g kipfilet blokjes

1 tomaat, in plakjes
1 handje rucola

7 plakjes komkommer 
1 el magere kwark

Verse munt, fijngehakt
1 el olijfolie

1 tl cajunkruiden
Peper en zout

Ingrediënten:

1 doosje PowerSlim lasagnebladen
200 g tonijn op water
1 blik (400 g) tomaten blokjes
1 courgette, in stukjes
1 groene paprika, in blokjes
1 rode peper, zaadjes verwijderd  
en fijn gehakt
4 tenen knoflook, fijn gehakt
1 ui, gesnipperd 
3 tl Italiaanse kruiden
Peper en zout
1 el olijfolie

Ingrediënten:

1 doosje PowerSlim lasagnebladen
200 g rundertartaar

2 tomaten, in blokjes
4 tl tomatenpuree 

1 kleine ui, gesnipperd
400 gr courgette, in blokjes

2 tenen knoflook
4 el Boursin cuisine light

Verse basilicum
1 bouillon blokje

Italiaanse kruiden
Peper en zout

1 el olijfolie

Pittige Mexicaanse tortilla (1p)

Veggie lasagne (4p)

Zomerse wrap (1p)

Pittige tonijnlasagne (4p) 

Verse lasagne bolognaise (4p) 

    vanaf fase 2a mag je op 
de bovenste laag geraspte 30+ 
kaas strooien. Ook lekker met 
een paar dunne plakjes  
mozzarella. 

    dit recept is voor 4 porties. 
Vries de lasagne per portie in. 

    vanaf fase 3 is dit recept heerlijk met geraspte 
Parmezaanse kaas bovenop. 

 


