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Ingrediënten (2 personen)

 

150 gram volkoren spaghetti

1 hele ui

1 teentje  knoflook

1 koffielepel olie

1/2 portie tomaat, uit blik 

(gepeld), 1/2 blik tomatenblokjes

1 eetlepel tomatenpuree
1 koffielepel Italiaanse kruiden
1 hoeveelheid (naar smaak) peper

1 hoeveelheid (naar smaak) zout

15 g parmezaan, geraspt

1 eetlepel basilicum, vers, gehakt

SPAGHETTI MET 
TOMATENSAUS

La bella Italia op je bord

 

Bereidingswijze

 

Kook de spaghetti zoals aangegeven op de verpakking. Snipper de ui en hak de knoflook 

fijn. Verhit de olie in een pan en bak de ui en de knoflook glazig.

Blus af met tomatenblokjes. Breng de saus op smaak met tomatenpuree, Italiaanse 

kruiden, peper en zout en laat ongeveer 20  minuten zachtjes koken.

Schep de  spaghetti op de tomatensaus en garneer met Parmezaanse kaas en basilicum.
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Diabetes 

Lekkere, gezonde recepten! 
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De behandeling van diabetes steunt op drie pijlers 
 
1. Gezonde voeding
2. Voldoende beweging
3. Medicatie 
 
In deze folder vind je lekkere, gezonde recepten die je 
op weg helpen! 
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Ingrediënten

 

400 gram  uitgelekte 

kikkererwten (uit blik)

2 eetlepels Tahin

2 tenen knoflook

Sap van een halve citroen

1/2 theelepel komijn

Handjevol zongedroogde tomaat

Peper en zout

Olijfolie naar eigen keuze, 

afhankelijk van dikte van de dip

1/2 theelepel paprikapoeder 

HUMMUS MET 
ZONGEDROOGDE 

TOMATEN

 

Een lekker broodbeleg op basis van kikkererwten.

Bereidingswijze
 
Meng alle ingrediënten in een keukenmachine tot een gladde pasta. 
Vind je de dip te dik, voeg dan wat extra olijfolie toe of een beetje 
water.
Bestrooi de hummus met wat paprikapoeder en olijfolie naar eigen 
keuze. 
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CHOCOLADECRÈME
 

Een heerlijk chocoladerecept zonder suiker. Schuldig voelen 
hoeft dus niet

Ingrediënten voor 1 persoon

 

125 gram ricotta

40 ml magere melk

45 gram  pure chocolade 

1 gram zoetstof

Bereidingswijze

 

Roer de ricotta los met melk en voeg de zoetstof toe.

Smelt de chocolade au bain-marie* en voeg deze bij  het 

ricotta-mengsel.  Doe de crème in glazen schaaltjes en laat 

opstijven in de koelkast.

Au bain-marie is een warm waterbad. Plaats een grote kookpot 

gevuld met water op het vuur en plaats er een kleinere kookpot 

met de chocolade in. Breng het water aan de kook en roer tot de 

chocolade gesmolten is. 
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CRISPY BROWNIES
 

Zoete zonde met zoetstof

Bereidingswijze

 

Smelt de margarine, het snuifje zout en de chocolade au bain-

marie en roer regelmatig. Neem de kom van het vuur als de 

chocolade gesmolten is en roer er de zoetstof onder. Voeg 1  

per 1  de eieren toe. Zeef de ma ïzena en de cacaopoeder en 

spatel onder de chocolademengeling. Klop het beslag goed tot 

als er geen klontertjes meer zijn en je beslag mooi glanzend is. 

Doe het beslag in een bakvorm (bekleed met bakpapier of 

met bloem. Verdeel de bloem goed over de vorm en klop het 

overtoll ige weg). Bak de brownies 25  minuten op 180  graden. 

 

 

Ingrediënten

 

90 gram margarine

snuifje zout

270 gram suikerarme melk- of pure chocolade 

14 gram  zoetstof om te bakken

2 grote eieren, op kamertemperatuur

20 gram puur cacaopoeder

30 gram  maïszetmeel (Maïzena)
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Ingrediënten 

 

Voor het filodeeg:

495 gram meel naar keuze

1 eitje 

2 eetlepels zoetstof

100 ml ( indien nodig meer) water

Voor de vulling:

150 gram ongezouten gepelde pistache 

noten

100 gram walnoten

2 eetlepels zoetstof

15 gram  kokosolie, gesmolten

 

SUIKERVRIJE 
BAKLAVA

 

Waan je in de Griekse keuken met dit overheerlijk recept. Nog eens 
suikervrij erboven op dus dubbel genieten

Bereidingswijze

 

Roer alle ingrediënten voor het deeg tot een samenhangend geheel. 

Kneed daarna goed verder met de handen. Maal de noten. Meng deze 

met de zoetstof door elkaar. Verwarm de oven voor op 185  graden. 

Vet een vierkante bakvorm in met wat gesmolten kokosolie. Rol 

tussen 2  velletjes plasticfolie steeds een balletje deeg uit met de 

deegrol en zo dun mogelijk.  Bestrijk met kokosolie en bestrooi met 

notenmengsel.  Herhaal deze stap tot alles op is. Bestrooi de 

bovenste laag met kokosolie en bestrijk met een mengsel van 5  

eetlepels zoetstof en een eetlepel kaneel.  Bak ongeveer 20-25  

minuten.
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Ingrediënten

 

100 gram volkoren bloem

1 eetlepel zoetstof

1 eetlepel maanzaadjes

1 citroen

1 eiwit

1 eetlepel zonnebloemolie

1 theelepel vanillearoma

MAANZAADKOEKJES
 

Koekjes om van te genieten to the moon and back

Bereidingswijze

 

Verwarm de oven voor op 190  graden. Doe de volkoren bloem, 

zoetstof en maanzaad in de kom en meng. Rasp de citroen 

boven de kom. Snij  de citroen in 2  en pers een helftje uit 

boven de kom. Voeg het eiwit, zonnebloemolie  en 

vanillearoma toe en kneed tot een soepel deeg. Leg een vel 

bakpapier op een ovenrooster. Rol het deeg met koude 

handen in kleine balletjes en leg deze op de rooster. Druk ze 

plat met een vork. Bak de koekjes gedurende 15  minuten.

 

 



Wijkgezondheidscentrum  Botermarkt

Hundelgemsesteenweg 145, 9050 Ledeberg

Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort

Emilius Seghersplein 16, 9000 Gent

Ingrediënten

 

2 theelepels paprikapoeder

1 theelepel cayennepeper

400 gram kikkererwten uit 

blik, afgespoeld en uitgelekt

GEROOSTERDE 
KIKKERERWTEN

 

Kikkererwten zijn peulvruchten die vol ijzer, eiwitten en vitamine B 
zitten. Lekker gezond als tussendoortje dus

Bereidingswijze

 

Verwarm de oven voor op 190  graden. Dep de kikkererwten 

droog met een handdoek. meng alle kruiden en specerijen 

samen in een kom. Voeg de kikkererwten eraan toe en meng 

alles goed. Leg een vel bakpapier op een bakplaat en spreid 

de kikkererwten erop uit.  rooster de kikkererwten 20-25  

minuten in de oven. Meng alles halverwege eens door elkaar. 

Haal ze uit de oven als ze l icht gekleurd.
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Ingrediënten

 

120 gram diepvries 

bosbessen 

240 ml magere yoghurt 

1 theelepel citroensap 

1 theelepel vanille extract 

 

 

BOSBESSENIJSJES
 

Zonder schuld genieten van een heerlijke verfrissing 

Bereidingswijze

 

Doe alle ingrediënten in de keukenmachine en meng alles. 

Vul de i jsvormpjes en plaats er het stokje in. Plaats alles 

minstens 2  uur in de diepvriezer. 

Tip: gebruik yoghurtpotjes indien je geen ijsvormpjes hebt.
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Ingrediënten

 

150 gram grote dadels 

(ontpit)

100 gram havervlokken

2 eetlepels rauwe cacao 

poeder

1 theelepel vanille extract

ongeveer 2 eetlepels 

kokosrasp

75 ml water

GEZONDE 
CHOCOLADE 
BALLETJES

Heerlijke balletjes die zo je mond binnen rollen

Bereidingswijze

 

Bij gebruik van havervlokken maal deze dan eerst fijn in de blender 

of mixer. Doe de dadels in de blender of mixer en maal ze fijn. Doe er 

de havervlokken/havermout, cacaopoeder, de helft van het water 

en vanille-extract bij .  Maal alles goed door elkaar. Doe er na 30  

seconden de rest van het water bij .  Draai kleine balletjes, maak ze 

nat en draai ze door de kokosrasp. 
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Ingrediënten (4 personen)

 

4 kippenbouten

8 stronkjes mini witloof

250 gram volkoren couscous

3 uien in partjes

1 teentje knoflook, fijngesneden

gember, 1 cm, fijngesneden

½ koffielepel kaneelpoeder

½ koffielepel ras el hanout of curry

4 eetlepel olijfolie

250 ml ontvette kippenbouillon

koriander, fijngesneden

1 eetlepel geroosterde sesamzaadjes

peper

TAJINE VAN KIP 
MET WITLOOF

Tajine is een aardewerken stoofpotje dat vooral in de Marokkaanse keuken 
bekend is. Geniet van een Marokkaans gerecht op Belgische bodem

 

Bereidingswijze

 

Verwarm de oven voor op 220 graden. Maak de couscous klaar zoals op de verpakking. Stoof de ui 

in de pan met olijfolie glazig. Doe hem daarna in de tajine. Meng de knoflook, kaneelpoeder, 

gember en de helft van de ras el hanout, beetje olijfolie, en peper. Wrijf de kippenbouten hiermee 

in. En leg ze in de tajine. Overgiet de kippenbouten met kippenbouillon en strooi er fijngesneden 

koriander over. Plaats het 20 minuten in de oven. Spoel de witloof en snij overlangs in 2. Verwijder 

het harde gedeelte. Snij daarna iedere helft nog eens in 2 in de breedte. Doe het witloof samen 

met de resterende ras el hanout in de tajine.

Zet het deksel op de tajine en laat nog 20 minuten verder garen op 200°C.

Werk af met sesamzaadjes en serveer met de couscous.


