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rijstpap met appel

Eenpersoonsportie

Ingrediënten:
•  100 ml. rijstmelk
•  1 tl. vanillesuiker
•  10 gr. dessertrijst
•  1/4 appel, geschild 
en in kleine blokjes 

gesneden
•  Klontje melk- en 
sojavrije margarine

•  2 tl. donkere 
basterdsuiker

Bereidingswijze:
Breng de rijstmelk aan  
de kook met 
vanillesuiker en 
dessertrijst en laat dit 
15 min. zachtjes koken. 
Laat de pap afkoelen 
tot het lauw is. Verwarm 
de oven voor op de grillstand. 
Roer de appel door de rijstpap. Schep de 
rijstpap met appel in een ovenvast schaaltje. 
Doe de margarine en de donkere basterdsuiker 
er op en plaats het even onder de grill, voor 
een paar bruine puntjes.

Tip:  Maak er een roomsausje bij, van 
haverroom met wat honing erdoorheen. 
Maak zelf vanillesuiker: doe wat suiker in 
een plastic doosje met wat vanillestokjes 
erin en laat dit een maand staan.

Aardappelpuree egel

Eenpersoonsportie

Ingrediënten:
•  60 gr. aardappelen
•  1 el. vloeibaar 
bak&braad

•  60 gr. rundervink

•  80 gr. sperziebonen
•  5 gr. halvarine
•  10 ml. rijstmelk

Bereidingswijze:
Schil de aardappelen, snij ze in stukken en kook 

ze in een pan met 
water in ca. 20 min. 
gaar. Verwarm 
vloeibaar bak 
en braad in een 
koekenpan en 

bak de rundervink in ca. 13 min. gaar. Maak de 
sperziebonen schoon en kook deze in een pan 
met water in 8 min. gaar. Stamp de aardappelen 
met de halvarine en de rijstmelk met een 
pureestamper tot puree. 

Afwerking/serveren
Leg de gebakken rundervink op een bord, 
deze vormt het snuitje van de egel. Schep de 
aardappelpuree in de vorm van een lijfje op 
het bord (achter de rundervink).
Steek de sperziebonen als stekels in de 
aardappelpuree/het lijfje. Serveer de rest van 
de sperziebonen als gras naast de egel.

tonijn tortilla’s

Eenpersoonsportie

Ingrediënten:
•  60 gr. tonijn op 
water uit blik, in 
stukjes gesneden

•  40 gr. mais uit blik
•  40 gr. kidneybonen 
uit blik

•  2 kleine tortilla’s 
à 35 gr. 

•  1 tl. vloeibaar  
bak & braad

•  1 verse tomaat, in 
stukjes gesneden

•  2 el. tomatenketchup
•  Fijngesneden 
ijsbergsla

 
Bereidings-
wijze:
Laat de tonijn, mais 
en kidneybonen uitlekken. 
Maak de tortilla’s aan beide kanten warm in een 
vetvrije koekenpan. Verwam een klein beetje 
bak-en-braad in een wokpan. Doe de tonijn, 
mais, kidneybonen, tomaat en tomatenketchup 
in de wokpan en verwarm het geheel in ca. 
6 min. Haal de warme tortilla’s uit de 
koekenpan en leg op een bord. Verdeel 
het tonijn-groentenmengsel over de 
tortilla’s in een dunne streep in het 
midden van de tortilla. Verdeel 
over de tortilla een klein beetje 
fijngesneden ijsbergsla. Rol de 
tortilla’s op.

Griesmeel- 
pudding met  
aardbeiensaus

Eenpersoonsportie

Ingrediënten:
•  100 ml. 
amandelmelk

•  10 gr. griesmeel

•  5 gr. suiker
•  75 gr. aardbeien
•  5 gr. suiker

Bereidingswijze:
Breng de amandelmelk aan de kook. Voeg de 
griesmeel en suiker al roerende toe aan de 
kokende melk. Laat dit ca. 5 min. doorkoken. Roer 
af en toe door. Spoel de puddingvorm af met 
koud water. Schep het melk-griesmeel-suiker 
mengsel in de puddingvorm en laat het geheel 
minimaal 1 uur in de koelkast afkoelen.
Maak de aardbeien schoon en halveer deze in een 
kom. Pureer de aardbeien tot een gladde saus 
met een staafmixer. Breng op smaak met suiker. 

Afwerking/serveren: 
Puddingvorm kort in warm water 
onderdompelen. Plat bord op de onderkant 
van de vorm leggen, eventjes schudden en 
de pudding uit de vorm laten glijden. Giet de 
aardbeiensaus er over.

Witlof met honing

Eenpersoonsportie

Ingrediënten:
•  1 stronkje witlof
•  1 tl. vloeibaar bak & 
braad

•  2 tl. pijnboompitten
•  1 el. vloeibare honing
•  Zout

Bereidingswijze:
Snijd het kontje van de witlof af en haal de 

blaadjes los. Maak gelijkmatige grote 
stukken. Verhit de bak & braad in een 

wok. Doe de pijnboompitten erbij en 
bak ze zachtjes lichtbruin. Doe de 

witlof en een snufje zout erbij en wok 
alles al omscheppend op een hoog 

vuur gedurende 5 min. beetgaar. Voeg 
op het laatst de honing toe, wok het 

geheel nog ca. 1 min. door.

reCePten jOnGe KInderen
Deze keer in ZonderMeer magazine een kleine selectie recepten voor jongen kinderen. Alle afkomstig 

uit het nieuwste e-book van Marloes Collins (te downloaden via allergiekookboek.nl 

of kijk op onze site voor een link). Alle recepten zijn vrij van: melk, soja en ei. 

De smaak te pakken? Download je eigen versie of bestel het boek (printversie).1

Melk, ei en soja vrij

dieet basisboek

Gericht op jonge kinderen
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