JON’S CHO ICE
LUNCH RECEPTEN

JON HORTON PERSONAL
TRAINING PRESENTEERT:

JON’S CHOICE
LUNCH SUGGESTIES
We weten allemaal best wat we NIET moeten eten. Als client van Jon Horton Personal Training ontvangt iedereen een persoonlijk
voedingsadvies. Wij doen niet aan “ diëten” aangezien deze een korte termijn resultaat geven met vaak een langer termijn jojo effect. In
ieder advies vind men wat met per maaltijd kan eten: de juiste eiwitten, suggesties voor koolhydraten en de juiste vetten. Toch krijgen
wij vaak dezelfde type vragen na aanleiding van deze adviezen. Namelijk: “ heb je wat voorbeelden wat ik kan eten?” of “ik reis veel,
wat kan ik makkelijk onderweg eten?”. Vandaar deze uitgaven van Jon’s Choice. Recepten, goedgekeurd door Jon Horton. Makkelijk en
snel! Bedoeld als inspiratie… Wij horen graag wat je ervan vind.
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5 TIPS:
VOORBEREIDING IS DE SLEUTEL TOT SUCCES
1. Investeer wat tijd in het weekend en 2 keer per week wat extra tijd bij het
bereiden van het avond eten en je bent verzekerd van een gezonde lunch
iedere dag. Als je kip grilt voor je avond eten, gril wat extra voor de
volgende dag. Als je soep maakt, maak dan wat extra en neem dit mee in
een thermoskan.
2. Zorg dat je de juiste producten in huis hebt, de meeste mensen gaan de
uit in omdat ze niet de juiste producten in de koelkast hebben liggen. Dan
maar wat onderweg is de gedachte als je het huis verlaat. De kans dat je
onder druk van haast vervolgens eindigt met een lunch die veel van het
verkeerde bevat en zeer weinig van het goede!
3. Investeer in bakjes en thermoskannen! Zorg dat je voldoende goed
sluitende bewaarbakjes hebt om maaltijden in te bewaren. Verdeel ze na
bereiding direct in bakjes met 1 portie zodat je in de ochtend alleen het
bakje hoeft te grijpen op je weg naar werk. Een goede thermoskan geeft je
de mogelijkheid warme soep mee te nemen onder weg! Wat is nou
lekkerder dan een warm soepje tijdens de lunch op een koude werkdag.
4. Er zijn speciale koeltassen voor onderweg die je online kan bestellen.
Deze zijn vaak duur en daarom adviseren wij om een kleine koeltas
frisdrank blikjes aan te schaffen. Met een koel element op de bodem heb je
het juiste formaat om je maaltijden mee te nemen en de hele dag koel te
houden, zelfs op een warme werkdag.
5. Varieer en maak het lekker! Lunch is een rust momentje, een moment van
opladen. Iedere dag dezelfde lunch is niet alleen saai maar ook niet
gezond. Door variatie krijgen we meer mineralen en vitamine binnen en
blijft het leuk om gezond te eten!
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LINZEN SALADE MET KIP

BONEN SALADE MET KIP

TONIJN SALADE

Ingrediënten: voor de dressing: 2 el
mosterd, 4 el olijfolie, sap van halve
citroen, 2 el witte wijnazijn, mespuntje
grof zeezout. Voor de salade:
1
gesnipperde rode ui, 1 blikje linzen van
ongeveer 200 gram, 125 gr gehalveerde
gele cherrytomaten, 10 gr platte
peterselie fijngesneden. Extra: gegrilde
kipfilet ( eventueel over van de avond
daarvoor) handje vol babyspinazie.

Ingrediënten: 2kipfilet, 1 el tex mex
kruiden, 2 el olijfolie, 1 el limoensap, 2
handenvol ijsbergsla, 1 zak doperwten,
linzen, mailmix, 1 rijpe avocado,
handjevol koriander gesneden

Ingrediënten: 1 blikje tonijn op
waterbasis, halve zoetzure appel, 6
zongedroogde tomaten, 1 schep
Griekse yogurt, scheutje ketchup, zwarte
peper, kwart komkommer, slamix na
keuze of snee donkerbruin brood

Bereiding: Mix alle ingrediënten van de
dressing met elkaar met een staafmixer.
Mix alle ingrediënten van de salade bij
elkaar en mix de dressing hierdoor heen.
Doe in je maaltijdbakjes een laagje
babyspinazie, leg daar de linzen salade
op en leg daarop de gegrilde kipfilet.

2 porties

Bereiding: Gril de kipfilet mete daarop
de tex mex kruiden. Trek ze als ze gaar
zijn met een vork uit elkaar en laat
afkoelen. Maak een dressing van de olie,
het lemonsap en zet deze apart.
Verdeel de ijsberg sla over de maaltijd
bakjes, leg er een laagje bogenmix op,
leg er de kipfilet op en doe er wat
dressing overheen. Maak het af met de
koriander vers gesneden.

2 porties

Bereiding: Laat de tonijn uitlekken en
doe in een kom. Snijd de appel en de
zongedroogde tomaten in kleine stukjes
en doe erbij in de kom. Voeg de Griekse
yogurt, ketchup en de zwarte peper toe.
Mix goed.
Afhankelijk van de keuze voor brood of
salade: Leg de tonijnsalade op een
laagje sla of bewaar de tonijnsalade
apart van het brood om er later op aan.

2 porties

GROENE SALADE MET GEGRILDE KIPFILET
Ingrediënten: 1 sinaasappel uitgeperst, 1 eetlepel zoete chilisaus, 2
eetlepels sojasaus, 1 eetlepel olijfolie, 300 gram kipfilet, 150 gram haricots
verts, 1 komkommer, 1 bakje tuinkers, 3 el Griekse yogurt
Bereiding: meng 2 el sinaasappelsap met de chilisaus, sojasaus en olie tot
een marinade. Halveer de kipfilets in de lengte en bestrijk ze met de
marinade en gril ze in een hete grillpan gaar in 10-12 minuten. Snijd de
puntjes van de haricots verts en kook ze in 3 minuten beetgaar. Spoel af
onder koud water. Halveer de komkommer in de lengte en maak er plakjes
van. Roer in een kom de Griekse yoghurt met 2-3 el sinaasappelsap en zout
en peper op smaak. Schep de haricot verts erdoorheen met de
komkommer en verdeel dit over de maaltijdbakjes. Leg er de gegrilde
kipfilet overheen en strooi er de tuinkers overheen.
2 porties

BIEFSTUK SALADE

BLOEMKOOL SALADE

LINZENSOEP MET VIS

Ingrediënten: Rucola, 300 gram
biefstuk of ossenhaas, 1 avocado, beetje
parmezaanse kaas, olijfolie, kokosolie,
peper en zout

Ingrediënten: 4 tot 6 hardgekookte
eieren, 10 gram bladpeterselie, 1
bloemkool, halve citroen, 120 gram
graatappelpitten, 10 gram koriander, 2
lente-uitjes, 10 gram munt, 2 el olijfolie
en eventueel 2 el pompoenpitten

Ingrediënten: 300 gr. rode linzen, 2 liter
kippenbouillon, 95 g boemboe ajam
paniki, 600 gram wortels, 3 cm verse
gember, 250 gr. schelvis, 2 el olie, 15
gram koriander blaadjes

Bereiding: Haal de biefstuk tijdig uit de
koelkast om op kamer temperatuur te
komen. Bak de biefstuk zoals je deze zelf
lekker vind in de kokosolie. Bestrooi met
zout en peper. Laat 10 minuten rusten in
aluminium folie.
Hussel zout, peper en olijfolie en de
rucola door elkaar. Snijd de avocado in
blokjes en verdeel deze over de sla.
Snijd de biefstuk in plakjes en maak af
met grof geraspte Parmezaan.

2 porties

Bereiding: Doe de bloemkoolroosjes in
een keukenmachine en hak het fijn.
( structuur lijkt op couscous). Schep over
in een kom. Hak alle kruiden en de lente
ui fijn en voeg toe aan de bloemkool.
Pers de citroen uit en mix deze door de
bloemkool met tegelijk de olijfolie. Voeg
de granaatappelpitten toe en eventueel
de pompoenpitten. Eet de salade met
hard gekookte eieren

2 porties

Bereiding: Doe de linzen met de
bouillon en de helft van de boemboe in
een ruime pan en breng aan de kook.
Snijd de worteltjes in stukjes en schil en
rasp de gember. Voeg deze toe aan de
soep en laat nog 12 min. koken. Mijn de
vis in reepjes van 1 cm en meng dit met
de boemboe. Bak deze in een
koekenpan goudbruin. Laat uitlekken op
keuken papier Neem de pan van het
vuur en pureer met een staaf mixer.
Verdeel de vis en de koriander.

4 porties

CONTACT
info@jonhorton.nl
06-53809184
06-17611276
jonhorton.nl

