
Working vitamins
No matter how flashy lunchboxes look nowadays, the 
content is often sadly boring. And that while we can 
use some labor vitamins at work!

Some people spend more time at work than at home. 
So it is not surprising that there are different moments 
you eat during working hours. Not just lunch or a 
snack, but also the many moments there’s something 
to celebrate: a birthday, a baby, a nice deal or the 
completion of a project. Before you know, every day 
a colleague appears at work with a cake or another 
sweet treat. 

A healthy lifestyle is a joint interest of employers and 
employees. That is why this book is filled with 
practical tips for healthy eating at work, and especially 
full of delicious recipes for all those eating moments 
during a working day.
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Recipes: 60
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About the author
After working as a bank manager for many years, Mascha 
decided to completely change her working environment. 
She started cooking in a mobile cooking school. 
She drives all over the country, to show people how easy it 
can be to prepare  healthy and mouth watering food. 
It’s her mission to turn every office canteen into a place 
where employees can get delicious, healthy lunches.
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BROODJES, 
WRAPS & TOSTI’S

KLASSIEKE PESTO

HUMMUS

COURGETTESPREAD

KRUIDENKAAS

GROENTESPREAD

GUACAMOLE

WRAP MET ZALM EN KRUIDENKAAS

WRAP MET ROSBIEF, PESTO EN RUCOLA

TOSTI’S

BROODJE MET BIEFSTUK, PADDENSTOELEN 
EN ZELFGEMAAKTE KRUIDENMAYO

SPINAZIEPANNENKOEKEN

BASISSMOOTHIE VAN VERS FRUIT
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HARTIGE TAARTEN

EIMUFFINS MET GROENTE

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 175 °C en vet 
een muffinvorm in met roomboter. 

Snijd alle groente en kruiden fijn. Klop de 
eieren los met de melk en voeg peper en 
zout naar smaak toe. 

Leg in ieder muffinbakje een beetje 
groente, wat blokjes (of geraspte) kaas en 
eventueel wat spekjes. Verdeel het eier-
mengsel over de vulling en bak de muffins 
in 15 tot 20 minuten goudbruin. 

Dit is een leuk recept voor bij de paas-
brunch of voor iedere andere willekeurige 
dag. Koop wel zo veel mogelijk biologische 
en vrije uitloop eieren. Je eitje smaakt niet 
meer lekker, als je hebt gezien hoe de andere 
kippen moeten leven. Als je jezelf wat gunt, 
moet je het de dieren ook gunnen. 

INGREDIËNTEN 
(voor 12 muff ins)
- 6 grote eieren 
-  50 ml melk
-  restjes groente zoals 
 paprika, tomaat of ui 
-  100 gram kaas
-  handje bieslook 
 of peterselie
-  eventueel: 
 gerookte spekjes
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BROODJES, WRAPS & TOSTI’S

BEREIDING
Pel en snipper de knoflook. Pers de 
citroen en spoel de kikkererwten af. 

Doe alle ingrediënten in de keukenma-
chine en laat deze draaien tot het een 
mooie gladde pasta wordt. Als de hummus 
te dik is kun je er 1 of 2 eetlepels water 
aan toevoegen.

Hummus is heel populair in het Midden- 
Oosten, maar staat ook in Nederland 
steeds vaker op het menu. Het is heerlijk 
als spread voor op brood of als groentedip 
bij de borrel. Het heeft een intense, hartige 
smaak en is dankzij de eiwitten en vezels 
uit de kikkererwten ook nog eens heel 
gezond. Hieronder geef ik een basisrecept. 
Eventueel kun je dit zelf uitbreiden met 
smaakmakers, zoals peterselie of gedroog-
de tomaatjes. Of verwerk eens een restje 
gekookte groente door de hummus.

INGREDIËNTEN
-   1 blikje kikkererwten 
-  1 teentje knoflook
-  sap van halve citroen 
-  3 eetlepels tahin
-  1 theelepel komijnzaad 
 of gemalen komijn
-  1 theelepel karwijzaad
-  2 eetlepels olijfolie

HUMMUS

ALS JE GEDROOGDE KIKKERERWTEN WILT GE-

BRUIKEN MOET JE ZE EEN NACHTJE LATEN WEKEN 

VOOR GEBRUIK EN DAN KOKEN. VOLGENS DE 

ECHTE HUMMUSFANS IS DIT DE ENIGE ECHTE 

HUMMUS. MAAR IK VIND DE VERSIE MET KIKKER-

ERWTEN UIT BLIK OOK AL HEEL ERG LEKKER! 

TAHIN IS EEN SESAMPASTA DIE JE ECHT NODIG 

HEBT VOOR DIT RECEPT. HET IS BIJ VEEL SUPER-

MARKTEN TE VINDEN IN HET SCHAP MET 

BIOLOGISCHE OF OOSTERSE PRODUCTEN.
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GOED ZOET

DADEL-KOKOSBALLETJES

BEREIDING
Snijd de dadels open, haal de pitten eruit 
en snijd de dadels in stukjes. Doe de helft 
van de dadels in een keukenmachine en 
voeg daar de helft van de noten en rozijnen 
aan toe. Omdat het malen van de noten 
behoorlijk wat vergt van je keukenmachine, 
maal ik ze altijd in twee delen. 

Zet de keukenmachine aan en laat hem 
draaien tot alles is fijn gemalen. Doe de 
andere helft van de noten en dadels erbij 
en zet de keukenmachine opnieuw aan; 
tot je een mooi mengsel hebt. 

Strooi de kokosrasp op een bord. Pak een 
klein hoopje van het dadelmengsel, kneed 
het goed door en draai er een balletje van. 
Rol het balletje door de kokos en leg het 
op een mooie schaal. Rol ook de rest van 
het mengsel tot balletjes.

Dadel-kokosballetjes die overblijven kun 
je prima invriezen.
 

Deze balletjes zorgen voor een ware 
smaakexplosie in je mond. En dat zonder 
toegevoegde suikers! Dadels zitten vol 
vezels, vitamine A en B, nuttige mineralen 
zoals koper en magnesium en vooral veel 
vezels. Er zit wel een flinke portie fruit-
suikers in dadels, daarom zijn ze zo lekker 
zoet.

INGREDIËNTEN
(voor 30 balletjes) 
- 200 gram dadels
-  200 gram gemengde   
 noten en rozijnen 
 (zonder zout!)
-  4 eetlepels kokosrasp


