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December is een maand waarin de meeste feestdagen van het jaar plaatsvinden. Maar zeg
nu eens eerlijk, heb je deze maand ook wel eens gebruikt als excuus om toch die oliebol te
eten? Of om toch sneller toe te geven aan dat wijntje? Terwijl Sinterklaas alweer in Spanje
was en de kerstdagen nog niet om de hoek? 
Niets om je zorgen over te maken, laat ik dat voorop stellen. Ik zou nooit tegen iemand
zeggen dat je niet mag toegeven aan je behoeftes. Maar als jij een doel voor ogen hebt, dan
kun jij deze tips waarschijnlijk goed gebruiken. Besef dat van de maand december er
waarschijnlijk maar een paar dagen zijn die ‘anders’ zijn dan de rest: pakjesavond,
kerstavond, eerste en tweede kerstdag en oudjaarsdag. Dat zijn maar vijf van de 31 dagen
die december telt! 

Voor die vijf dagen staat vaak gezelligheid centraal. En wij vinden vaak dat gezelligheid niet
compleet is zonder lekker eten. Daar ben ik zeker een voorstander van. Maar gezellig samen
eten kan ook heel goed gezond zijn en daar kun je soms net wat hulp bij gebruiken. 

Belangrijk is dat je van te voren je doel stelt. Wat is jouw doel deze december? Wil je juist
afvallen in deze maand? Wil je graag op gewicht blijven? Of is jouw gewicht minder relevant
in dit doel en wil je je focussen op gezond eten en je goed in je lijf voelen? Zodra je je doel
hebt gesteld, kun je gericht kijken naar de stappen die je wil zetten. Als een van jouw doelen
hierbij zit, kun je deze handleiding zeker gebruiken. Fijne weetjes, handige tips en lekkere
recepten.

De tips in deze gids zijn altijd bruikbaar, maar in het bijzonder tijdens etentjes met familie
en/of vrienden.

Dit e-book is een handleiding met handige tips hoe je de
maand december gezond door kunt komen. Zonder honger,
zonder schuldgevoel. Mét lekker eten, maar ook bewust zijn
van wat je eet. Ook vind je een aantal recepten die je tijdens de
feestdagen kan gebruiken.

Laat ik mijzelf even kort voorstellen. Ik ben Lisette Piël, 
BGN-gewichtscoach (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten
Nederland) en ervaringsdeskundige. In mijn praktijk gebruik ik
zowel mijn kennis als mijn ervaring om jou je ideale eet- en
leefpatroon te laten vinden. Jij bepaalt je eigen doel en ik geef je
handvatten om dat doel te bereiken.

Welkom
Allereerst: welkom en wat leuk dat je mijn e-book hebt gedownload!



www.lisettelight.nl
lisettelight@gmail.com
instagram: lisettelight
06 41 84 62 73

Mocht jij na het lezen van deze handleiding denken: ik wil meer weten! Goed nieuws!
Omdat jij dit e-book hebt aangeschaft geef ik je 10% korting op al mijn pakketten.

En als je weet dat iemand een gewichtscoach zoekt, kun je dit vooral doorgeven en dan kan
hij/zij ook van deze actie gebruik maken! Vermeld er dan even bij dat je via de actie van het
e-book bij mij terecht gekomen bent. Een gratis kennismakingsgesprek via (video)bellen
kan altijd, zodat je dan kunt beslissen of je een intakegesprek met me in wil plannen. 

De actie is geldig t/m zondag 17 januari 2021! Dus als jij goede voornemens hebt die te
maken hebben met je gezonde leefstijl en je kan daar wel wat hulp bij gebruiken, ik
verwelkom je graag! 

Veel leesplezier en vooral hele fijne feestdagen gewenst,

Liefs Lisette

€157 €224 €280



Maak afspraken met jezelf

Wist je dat we gemiddeld drie keer zoveel eten tijdens eerste kerstdag?
Volgens Brits onderzoek eten we ongeveer 6000 calorieën op die dag. Een
gemiddeld persoon eet vaak rond de 2000-2500 calorieën op een ‘gewone’
dag. Dit komt door het vaak uitgebreide ontbijt, lunch en/of avondeten, de
calorierijke tussendoortjes en het nuttigen van frisdrank en alcohol.

Waar spendeer jij het liefst je calorieën aan? Ik zeg vaak: ik eet liever mijn
calorieën dan dat ik ze drink. Ik eet dus liever een bittterbal, dan dat ik een
wijntje drink. Ben je op een borrel? Maak ook hier dan eens die bewuste
keuze en kies niet voor bier en die stukjes kaas, maar voor een van beide.

Geef je eten/drinken een cijfer van 1 t/m 10. Voor alles wat je eet kun je
je afvragen: hoe graag wil ik dit? Staat er een bakje naturelchips voor je neus,
dat je zelf nooit zou kopen, vraag je zelf dan af hoe graag je dit wil. De regel
die ik voor mijzelf hanteer is: “Geef ik het een hoger cijfer dan een 8? Word ik
hier blij van? Past het in mijn dag? Dan kan het”. Eet dan bewust, geniet ervan,
en voel je niet schuldig nadien. Dat heeft toch geen zin. Op deze manier besef
(en geniet) je veel meer wat er op een dag je lijf in gaat.

Vaak raad ik mijn cliënten aan om hun calorieën een week bij te houden. Op
die manier kan ik zien wat hun dagelijkse inname is, maar zien de cliënten nu
ook eens zwart op wit wat ze binnen krijgen. Dat zou ik tijdens deze dagen in
ieder geval niet aanraden. Deze feestdagen zijn niet representatief voor de
rest van het jaar, en zal wellicht voor teleurstellingen zorgen. 

Je wordt bewuster van wat je eet
Je kunt genieten van je eten/drinken als je weet dat je dit hebt gepland en
het past in je dag/week
Als je je glazen alcohol plant, voorkom je een kater
Je kunt meer controleren wat je eet en voelt je minder schuldig als je iets
'ongezonds' eet

Wel raad ik je aan om afspraken met jezelf te maken. Waarom?

Ik neem vandaag … glazen alcohol/frisdrank
Voor elk glas alcohol/frisdrank dat ik nuttig, drink ik eerst een glas water
Ik vraag me bij elk tussendoortje af of dit het waard is, en of ik het lekker
genoeg vind
Ik zorg dat ik elke dag 10.000 stappen zet 
Als ik meer eet dan ik had gepland, probeer ik me niet schuldig te voelen
en laat ik dit niet de rest van de dag/eten beïnvloeden  

Voorbeelden van afspraken:



Je bord hoeft niet leeg. Zeker als er voor jou wordt opgeschept,
zijn dat vaak dezelfde porties als ieder ander. En we weten
allemaal dat we echt niet allemaal evenveel (kunnen/willen)

eten. Eet tot wanneer jij vol zit en laat de rest staan. Je hoeft
je écht niet te excuseren dat jij niet meer eet dan je wil.

Misschien wel even bijzeggen dat het niet aan de kwaliteit van
het eten ligt.

Sla geen maaltijden over. Als je uitgenodigd bent voor het diner, kun
je licht ontbijten en/of lunchen, maar als je niets eet zorgt dit er enkel
voor dat je ’s avonds meer trek hebt. En dan dus voor de verleiding
komt te staan met een lege maag. Dat is een stuk lastiger te weerstaan.

Voor het kerstdiner word je bij iemand verwacht, maar je hebt geen idee
wat hij/zij op tafel zet. Hoe ga je dan je bewuste keuzes maken?

Overleg met de gastheer/vrouw/persoon over
wat jij graag zou willen. Wie weet kun je suggesties

inbrengen, of kun je voorstellen een gang te maken,
of een lekkere salade als bijgerecht.

Hou de 80/20 regel in je achterhoofd als je toch
graag een houvast hebt: 80 procent gezonde

keuzes, 20 procent ‘ongezonde’ keuzes.

Drink veel water! Naast dat dit natuurlijk de beste keuze is als drankje,
zorgt het er ook voor dat je sneller vol zit. Als je ook alcohol drinkt, is het
helemaal verstandig er water bij te drinken, aangezien dit vochtafdrijvend

werkt. Zo kun je ook de nadorst voorkomen! (ohja, en de kater)

Uitgenodigd voor het diner 

Eet met je maag, niet met je ogen. Eet rustig
en laat je niet opjagen door je zwager die

binnen 5 minuten zijn bord leeg heeft.

Eet veel groente! Schep in plaats van die
aardappeltoefjes wat meer groente op.



Zelf een diner organiseren
Heb je eíndelijk bepaald of je eerste kerstdag nou bij je eigen ouders,
schoonouders of toch je vrienden gaat eten, is het maar de vraag wat

je voorgeschoteld krijgt. Als jij zelf met de scepter mag zwaaien dit jaar,
kun je gelukkig veel rekening houden met wat jij het liefste binnen wil

krijgen op die dag:

Zorg voor veel groente. Dit kan bij de lunch, het
diner, maar ook zelfs het ontbijt! Denk aan een
omelet met spinazie, paprika en hüttenkäse. Dit

kan ook tijdens het borrelen. Zet stukjes 
 komkommer, wortel, snoeptomaatjes of paprika
op tafel met een zelfgemaakte dip, of hummus.

Zet water op tafel. Misschien heb je een leuke
karaf, doe er wat citroen/komkommer/

sinaasappel in zodat het er fancy uit ziet én lekker
smaakt. Feit: als het in het zicht staat, drink je

sneller water.

Doe zelf je boodschappen en maak van te
voren een boodschappenlijst. Klinkt logisch?
Hou je deze keer dan ook écht aan het lijstje en

laat je niet verleiden door alle supermarktkoopjes.



Pepernoten, kerstkransjes, chocoladeletters, schuimpjes. Banketstaven,
chocolademelk, taart, kerstkoekjes. Ik kan uren doorgaan, maar er is veel om uit
te kiezen wat superlekker is, maar helaas ook niet altijd gezond. 

Ik ben de laatste persoon die tegen jou zou zeggen dat je dit niet mag eten. Ik
ben een groot fan van die mierzoete kikkers en muizen die je rond Sinterklaas
altijd hebt, maar weet ook dat zo'n relatief klein zakje gelijk staat aan een
volledige maaltijd. Qua calorieën dan he, niet qua voedingswaarde.

Matig je alcoholinname. Op een feestdag begin je vaak al
eerder op de dag met alcohol (want hey, het is feest). Als je 5
glazen bier drinkt, verdeeld over een dag, krijg je gemiddeld 500
calorieën binnen. Dit staat gelijk aan een gemiddelde maaltijd qua
calorieën. Dus bedenk wat jouw eigen max is, waar voel jij je goed
bij? Doe dat wel van te voren, want grote kans dat je na een paar
glazen ietsje minder objectief bent.

Ook frisdrank wordt niet onbesproken gelaten, uiteraard. Pas op met
sappen waarvan je denkt dat het gezond is. In de meeste sappen die
je in de supermarkt koopt zit extra suiker en label ik per definitie als

ongezond. Zelfs als je zelf sinaasappelsap perst, zit hier evenveel
suiker in als een glas cola. Kies een lightversie als je toch graag

frisdrank drinkt.

Zorg voor gezonde tussendoortjes. Denk aan rauwe groente
met een dip, of bakjes met fruit. Fruitspiesjes zijn ook een leuke
optie, of ga voor de ouderwetse augurk met boterhamworst.
Classic.

Zoals bij het voorbeeld over de afspraak over alcohol, kan
dit ook over ongezonde tussendoortjes. Eet bijvoorbeeld

eerst twee tomaatjes voor je een stukje kaas pakt. Of zorg
natuurlijk voor 30+ kaas, een stuk gezonder dan 48+!  

Misschien een simpele tip, maar zorg dat je niet naast die
tussendoortjes gaat zitten. Hoe meer moeite je moet doen, óf de
tussendoortjes staan wellicht helemaal uit het zicht, hoe minder
groot de verleiding. Uit het oog, uit het hart? 

Tussendoortjes



Glas cola (200 ml) - 82 kcal 

Glas droge witte wijn (100 ml) -  67 kcal

Glas champagne (100 ml) - 85 kcal

Glas rode wijn (100 ml) - 82 kcal

Glas cola light (200 ml) - 0 kcal 

Glas water (200 ml) - 0 kcal

Glas bier (250 ml) - 110 kcal 

Cocktail (Margarita) (65 ml) - 118 kcal 

Likeur (35 ml) (15-25% alc) - 85 kcal

Weet wat je drinkt

*informatie van het voedingscentrum



Ja, lekker gourmetten! Het gourmetstel weer op tafel, alle bakjes met
vlees, groenten op tafel, gourmetstel aan en beginnen maar! Hm. Dat
gourmetstel duurt wel heel lang om op te warmen, dat vlees is nog lang
niet gaar. En wat zijn die pannetjes klein? Gelukkig is er stokbrood! Met
aioli, kruidenboter, gezouten roomboter, heerlijk.

Terugkerend thema: veel groente. Als je zelf de voorbereiding op je neemt, zorg voor
veel groente die je op een bakplaat kunt doen (champignons, paprika, aubergine), maar

ook een salade of groente die je eventueel van te voren hebt bereid.

Herkenbaar? Vaak eten we tijdens het gourmetten meer brood dan
groenten/vlees en is het bijna zonde van alle moeite die je in de
voorbereiding hebt gestopt.

Zorg voor volkoren (stok)brood. Beter voor je lichaam en het vult beter! En probeer
dus niet te veel brood te eten, omdat dat het enige is wat al direct klaar is om te eten ;-).

Let op de hoeveelheid sausjes. Heb je saus over, maar is je vlees/brood al op?
Je hoeft het niet per se op te eten door iets nieuws te pakken terwijl je

misschien eigenlijk al wel vol zat. Maak bij voorkeur zelf sausjes. Denk aan een
yoghurtdip met knoflook/bieslook of heks'nkaas, of maak je eigen guacamole!

Gourmetten

Gebruik  olijfolie en een kwastje als je je pannetje vult. Zo gebruik je niet teveel.

Kies eens voor vis in plaats van (alleen maar) voor
vlees! Kies voor gezonde vetten, vitamine D en omega 3.

.



Een plak kerstbrood bevat
evenveel calorieën als 3
bitterballen, namelijk 155
calorieën. 

Om 100 gram kruidnoten te
verbranden, moet je anderhalf
uur lang 5 km per uur wandelen. 

100 gram 48+ kaas bevat 30,4 gram
vet, terwijl 30+ kaas 18,6 gram vet
bevat. Als je deze kerst voor blokjes
kaas gaat, haal dan eens een lekker
stuk 30+ kaas. Het liefst in een
kaaszaak, er zijn zóveel soorten! 

Hoe donkerder je (speciaal) biertje is, des
te meer calorieën er in zitten. In alcoholvrij
bier zitten minder koolhydraten, maar  is
qua calorieën vergelijkbaar met frisdrank.

Een appelflap bevat twee keer zoveel
calorieën (361) als een oliebol (161). In
deze tabel zie je het verschil in de
gefrituurde stukjes uit de hemel. Let vooral
op het verzadigde vet. Aangeraden wordt
om maximaal 10% van je dagelijkse
energie uit verzadigd vet te halen.
Gemiddeld 20-25 gram per persoon per
dag. 

De stickers op je fruit in de winkel zijn
eetbaar. Hoef je je niet druk te maken
als je na het eten van een peer beseft
dat er toch net echt nog een sticker
opzat, die inmiddels in je maag zit. 

Wist je dat..

*Cijfers zijn afkomstig van het www.voedingscentrum.nl 

Hier zie je hoe 100 
 calorieën er uit kunnen zien! 

Voor meer van deze vergelijkingen,
volg @bijtwijs op Instagram



Doe vooral waar jij je 
goed bij voelt

Als je mij langer volgt (bijvoorbeeld op Instagram, daar heet ik LisetteLight),
dan weet je dat ik een voorstander ben van bodypositivity. Ik ben ook een
fervent voorstander van het feit dat de focus moet liggen op gezond
leven en niet op afvallen. Met de focus op je leefstijl kijk je naar het
proces, maar als je focust op afvallen, ben je waarschijnlijk nooit tevreden
tot je je doel hebt behaald.

Wees dus wat liever voor jezelf, maar bedenk vooral goed hoe lief zijn
voor jezelf eruit ziet. Is dat toegeven aan al je 'slechte' behoeftes, is dat af
en toe 'zondigen' en je er niet schuldig over voelen? Bepaal jouw doel, deze
feestdagen en daarna. Maak je doel realistisch, doe je best om dit te
bereiken, maar vergeet vooral niet te genieten. 

En kun jij met die balans zoeken, liever zijn voor jezelf terwijl je richt op je
gezonde leefstijl (en als resultaat af zal vallen), wel wat hulp gebruiken?
Stuur mij vooral een berichtje en ik sta voor je klaar! 
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Recepten



In plaats van een plak suikerbrood (137 kcal) of plak kerststol (155 kcal) kun je beter
een plak bananenbrood nemen. Er zitten ongeveer evenveel calorieën in als in een
suikerbrood, maar als je hem zelf bakt weet je in ieder geval dat-ie gezond is! Als je dit
recept gebruikt, tenminste. Zonder toegevoegde suiker, enkel de suiker uit de
banaan. Hij is een stuk voedzamer en vult goed!

Verwarm een oven voor op 160 graden. Prak de rijpe bananen in een kom. Als ze
geprakt zijn, kun je de eieren toevoegen en het vanilleextract. In een andere kom mix
je de ‘droge’ ingrediënten (speltmeel, amandelmeel, kaneel, bakpoeder, zout).
Eenmaal gemixt, voeg je dit toe aan de eieren en bananen en zorg dat dit goed
gemengd wordt tot een glad beslag. Hak ondertussen de walnoten in kleinere stukjes
en voeg dit ook toe aan het beslag. 

Giet het beslag in een ingevette cakevorm (of gebruik bakpapier) en strooi nog wat
amandelschaafsel over de bovenkant heen. Bak het bananenbrood in 45 minuten
gaar.  Superlekker met een laagje 100% pindakaas!

Doe de amandelmelk, bevroren fruit, banaan en spinazie in de blender en mix dit tot
een glad mengsel. Schenk dit in een kom en maak de kom op met de muesli en
topping naar keuze.

Smoothiebowl

Bananenbrood

Ingrediënten:
- 3 eieren

- 3 rijpe bananen
- 130 gram speltmeel

- 70 gram amandelmeel
- 1 theelepel kaneel

- Theelepel bakpoeder
- Handje walnoten (30 gram)

- Theelepel vanilleextract
- Snuf zout

- Amandelschaafsel (optioneel)

Ingrediënten voor 1 persoon:
- 100 ml amandelmelk

- 125 gram bevroren fruit
- 1 banaan

- 1 hand spinazie
- 2 eetlepels muesli

- Topping (ik gebruik kiwi, amandelschaafsel,
gemalen kokos, blauwe bessen)

Dit ontbijt ziet er heel mooi uit en smaakt ook nog eens heel lekker. Perfect om voor
meer mensen tegelijk te maken en prachtig op een feestelijk gedekte tafel. Ohja, en
het is zo klaar!



Was en snijd de winterpeen in kleine blokjes. Doe dit ook met de pompoen, of
koop kant en klare stukken in de supermarkt. Snipper de ui en snijd de
knoflook fijn. Verhit de olijfolie in een pan. Fruit hierin de ui en de knoflook.
Voeg hierna de pompoen en winterpeen toe en bak dit voor een paar
minuten. Voeg vervolgens het water en de bouillonblokjes toe. Breng dit aan
de kook en laat het 20 minuten koken totdat de pompoen en peen zacht
geworden is. 

Als dit gaar is, voeg je twee eetlepels creme fraîche toe, zet je het vuur uit en
met een staafmixer pureer je de soep tot een glad mengsel. 

Als je de soep serveert, schenk je de soep in een kom en verdeel je de overige
creme fraîche over de kommen. Garneer met stukjes bieslook/peterselie en
wat pompoenpitten.

Pompoensoep

Ingrediënten:
1 winterpeen

400 gram pompoen
1 rode ui

2 tenen knoflook
125 ml creme fraîche light

2 bouillonblokjes
Bieslook of peterselie

600 ml water
1 eetlepel extra vierge olijfolie

Pompoenpitten (optioneel)



Men neme zoveel stoofpeertjes als je wil. Bij voorkeur kies je net zoveel peren
zodat ze allemaal met het steeltje om hoog naast elkaar kunnen staan en niet
omvallen als je er vocht overheen giet. Je schilt ze met een dunschiller en zet ze
in de pan. Voeg hier steranijs en een kaneelstokje aan toe en breng het aan de
kook. Als het kookt, zet je het vuur laag en laat je het koken tot ze gaar zijn. Dit is
na ongeveer 45 minuten. Hoe langer je ze laat staan, des te zachter het wordt.
Persoonlijk vind ik ze na 5 kwartier perfect.

Dan kun je ondertussen de gepofte zoete aardappel maken. Maak de zoete
aardappel goed schoon, want dan kun je de schil ook eten. Haal met een mesje
de laatste oneffenheden weg en prik met een vork gaatjes in de aardappel.
Besprenkel ze nog met wat olijfolie en leg ze op een ovenschaal. In een
voorverwarmde oven van 200 graden pof je de aardappels voor 45 minuten. 

Kruid de zalm met dille, paprikapoeder, citroen, peterselie en zout. Nadat je
deze 15 minuten hebt laten marineren, bak je de zalm 20 minuten in een
voorverwarmde oven van 200 graden.
Als je ervoor kiest om de zalm te bakken is het belangrijk dat je de pan eerst
heet laat worden met de olijfolie erin en de zalm een paar minuten aan 1 kant
bakt. Als je denkt dat hij bijna gaar is (je ziet het aan de zijkant, die wordt van
roze veel lichter van kleur), draai je de moot om en bak je kort de andere kant.

Ingrediënten:
- 8 stoofperen

- 400 ml bessensap
- 100 ml water

- 2 steranijs
- 1 kaneelstokje

- 1 gepofte zoete aardappel (p.p.)
- 1 zalmmoot (p.p.)

- Dille
- (gerookte) paprikapoeder

- Citroen
- Peterselie

- Olijfolie
- Zout

Stoofpeertjes, gepofte zoete aardappel en zalm

Een andere leuke manier om je zalm te kruiden is om een zakje groene thee
open te knippen en dit te gebruiken! Strooi de inhoud van het zakje thee op een
snijplank, dip de zalm erin en voeg nog wat peper en zout toe. Net even wat
anders, superlekker en grote kans dat je dit al in huis hebt! 



Volkoren speculaaskoekjes

Ingrediënten:
- 120 gram volkoren tarwemeel
- 40 gram havermout (mag gemalen)
- 3 eetlepels oerzoet/suiker
- 2 eetlepels roomboter
- 1 ei
- 1eetlepel speculaaskruiden
- theelepel kaneel
- half zakje bakpoeder
- snuf zout  
- amandelschaafsel (optioneel) 

Verwarm de oven voor op 160 graden.
Mix de droge ingrediënten in een kom. Voeg het ei toe en de twee
eetlepels roomboter. Kneed dit tot je een bal kunt vormen.  Rol deze bal
uit tot een egale lap en maak er met vormpjes kleine koekjes van. Bekleed
een ovenplaat met bakpapier en leg de koekjes hierop. Laat er wat ruimte
tussen. Strooi er ook nog wat amandelschaafsel op.

Bak de koekjes voor 16 minuten op 160 graden. Klaar zijn de koekjes!



Ingrediënten voor ongeveer 50 stuks:
- 130 gram volkoren tarwemeel

- 25 gram oerzoet (ongeraffineerde suiker)
- 1 ei

- 3-4 eetlepels kokosolie
- Halve theelepel bakpoeder

- Snufje zout
- 2 eetlepels speculaaskruiden

- 1 theelepel vanilleextract (optioneel)

Pepernoten

Deze pepernoten bevatten wel wat suiker en vet in de vorm van kokosolie,
maar ik heb een minimale hoeveelheid gebruikt. Dit zijn dus een gezondere
versie van de pepernoten die je in de supermarkt vindt. 

Ohja, ik zeg al mijn hele leven pepernoten tegen kruidnoten, maar voor de
volledigheid zijn dit ‘officieel’ kruidnoten. Maar hey, het is een eigen recept
dus ik noem ze lekker pepernoten.

Doe alle droge ingrediënten in een kom bij elkaar en meng dit. Doe het ei
erbij, met de gesmolten kokosolie en vanillextract en kneed dit. Maak hier
een grote bal van. Begin met 3 eetlepels kokosolie, maar voeg 1 eetlepel olie
toe als het iets te droog is. Maak hier kleine balletjes ter grootte van 1,5 cm
van en leg ze uit elkaar op bakpapier op een bakplaat.
In een voorverwarmde oven bak je de pepernoten 16 minuten op 160
graden. Laat nog even afkoelen als ze klaar zijn en geniet ervan!



Ik gebruik het liefst van die grote medjoul dadels van de markt. Je haalt de pit eruit
en doet ze in een keukenmachine of maalt ze fijn met een staafmixer. Daar voeg je
de amandelmeel, kaneel en zout aan toe. Je kunt nu ook verder met je handen om
zo het deeg te kneden. Als het te plakkerig is, voeg dan nog wat amandelmeel toe.
Bedek de bodem van een bakblik met bakpapier en bedek de hele bodem met je
deeg. Zet deze dan in de koelkast.

Doe de kwark in een kom en knijp een limoen hier over uit. Druppel ook de zoetstof
over de kwark en mix dit goed met een garde. Leg ondertussen 5 blaadjes gelatine
in een laagje water. Pak een pan en schenk daar 3 eetlepels water in. Zet deze heel
kort op het vuur en leg meteen de zacht geworden blaadje gelatine hierin. Roer tot
dat de blaadjes zijn opgelost en haal dan onmiddellijk van het vuur. Schep een paar
lepels kwark in de afgekoelde pan en meng goed. Voeg dan dit mengsel bij de
overige kwark en meng wederom. Schenk dit mengsel over de bodem in je bakvorm
en zet samen weer in de koelkast. Laat dit minstens een uur staan.

Na een uur maak je de topping. Je pureert de mango (of ander fruit naar keuze*) en
weekt het laatste velletje gelatine weer in water. Doe de gepureerde mango in een
pan, voeg gelatine toe en doe het vuur heel zachtjes aan. Net genoeg totdat je
gelatine is opgelost terwijl je blijft roeren. Als dit goed gemengd is, afgekoeld en je
kwarktaart ondertussen stijf genoeg, kun je het mengsel er bovenop gieten. Nu laat
je de taart minstens twee uur opstijven in de koelkast.

Als je dus ’s avonds een feestje hebt, maak de taart het liefste ’s ochtends, want dan
weet je zeker dat ie niet in zakt als je hem opdient! Eet smakelijk!

*Vermenigvuldig het recept met 2 voor een bakvorm van ongeveer 24 centimeter
**Uiteraard kun je dit met verschillende soorten fruit doen. Let op dat kiwi’s,
ananas, papaya, vijgen en gember niet mixen met gelatine en dus uitgesloten zijn.

Kwarktaart

Ingrediënten voor twee kleine taartjes*
- 80 gram amandelmeel

- 6 medjoul dadels
- Snuf zout

- 1 theelepel kaneel
- 1 limoen

- 500 gram halfvolle kwark
- 10 stevia druppels (zoetstof)

- 6 blaadjes gelatine
- 1 mango

- Garnering (frambozen/mango)


