
Paleo Recepten
voor de eerste week



Welkom Paleolover
Dit boek met recepten heb ik speciaal voor jou gemaakt om het jouw eerste week 
zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Net als jij heb ik het boek van Mitchel “de Paleo Revolutie” gelezen en was ik 
direct razend enthousiast!

Maar ik wist niet goed waar ik moest beginnen, en een boekje als deze had mij in 
de eerste week goed kunnen helpen.

Mitchel zegt altijd: “Paleo doe je niet alleen, we doen dit samen!”

En daarom mijn gift aan jou, dit boekje met recepten voor de eerste week!!

Succes!!



Eier Muffins
•	 2 kipworstjes (uit hun velletje)
•	 35 gram paprika, gesneden
•	 15 gram wortelen, geraspt
•	 100 gram verse spinazie, gesneden
•	 2 a 3 eetlepels verse basilicum, gesneden
•	 1/2 theelepel zeezout
•	 1/4 theelepel peper
•	 10 tot 12 omega 3 eieren, biologisch

Instructies:
1. Verwarm de over voor op 200 graden
2. Spuit een muffin pan met kokos kookspray in of kwast kokosolie in de   
 vormpjes
3. In een pan bak je de worstjes totdat deze gaar zijn en niet langer roze.
4. Breek de worstjes in kleine stukjes
5. In een kom, combineer je de stukjes worst, de paprika, de wortelen, spinazie  
 en basilicum.
6. In een andere kom kluts je de eieren met de peper en de zout.
7. Doe vervolgens de eiermix bij de groentenmix en roer het om te   
 combineren.
8. Met een ijslepel (scoop) vul je de muffinvormpjes, maar niet tot de   
 bovenkant, ongeveer 1/4e of 1/3e vol.
9. Bak de eiermuffins voor 20 ~ 25 minuten totdat ze ook in het midden goed  
 zijn.
10. Maak ongeveer 12 tot 16 muffins.
11. Deze kun je in de koelkast tot 3 a 4 dagen bewaren.

Lekker samen met gemixt rood fruit.
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Portabella Sandwich met 
gebakken zoete aardappel 
chips
Portabella Sandwich
•	 4 Portabella Paddestoelen, alleen de hoed
•	 2 eetlepels kokosolie
•	 1 kipfilet, zonder huid, gebakken en in tweeën gesneden
•	 2 schijven tomaat
•	 100 gram verse spinazie bladeren
•	 2 strips bacon
•	 3 eetlepels guacamole

Instructies:
1. Haal de kieuwen en stam van / uit de portabella
2. Verhit de kokosolie in een pan en bak de paddestoelen voor 3 - 5 minuten  
 aan elke kant totdat de paddestoelen goudbruin kleuren en de bovenkant  
 zacht is.
3. Haal de paddestoelen uit de pan.
4. Op één paddestoel doe je de kip, bacon, tomaat, spinazie, en 1,5 eetlepel  
 guacamole.
5. Dek af met andere paddestoel.
6. Herhaal voor andere sandwich.
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Gebakken zoete aardappel chips
•	 1 ~ 2 (klein tot middel) zoete aardappelen
•	 3 ~ 4 eetlepels olijfolie
•	 zeezout naar smaak

Instructies:
7. Verhit een oven voor op 200 graden
8. Met een mandoline snijder maak je aardappelschijfjes (maak de schijfjes  
 niet te dun)
9. Doe de aardappelschijfjes in een grote kom, en doe de olijfolie hierbij
10. Breng op smaak met zeezout
11. Plaats de schijfjes op een bakplaat met bakpapier en bak 30 ~ 40 min
12. Halverwege gooi je alle schijfjes om en zorg je ervoor dat alle kanten   
 gebakken zijn
13. Kijk de laatste 10 min goed om ze niet aanbranden
14. Haal uit de oven en laat afkoelen tot ze chips zijn



Knoflook kruiden 
varkenshaas
•	 2 tenen knoflook, fijn gesneden
•	 1 eetlepel verse salie, fijn gesneden
•	 1 eetlepel verse rozemarijn, fijn gesneden
•	 1 eetlepel verse tijm, gesneden
•	 1 eetlepel zeezout
•	 1/4 eetlepel peper
•	 2 eetlepels olijfolie
•	 1 varkenshaas

Instructies:
1. Meng de knoflook, salie, rozemarijn, tijm, zout, peper en 1 eetlepel olijfolie  
 in een kleine schaal.
2. Wrijf het mengsel over de varkenshaas en laat 30 min ~ 2 uur marineren
3. Verwarm de oven voor op 225 graden
4. Zet een grote (ovenbestendige) schaal op middelhoog vuur. 
5. Doe olijfolie in de pan.
6. Doe de varkenshaas in de pan en bak aan beide kanten bruin in ongeveer 4  
 minuten aan elke kant
7. Zet de pan vervolgens in de oven
8. Rooster de varkenshaas nog ongeveer 20 minuten in de oven
9. Verwijder de haas uit de oven en laat voor het aansnijden nog even 10   
 minuten rusten.

Met geroosterde asperges en gepureerde zoete aardappel
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Easy Breakfast
•	 2 roereieren
•	 bacon van kip of varken
•	 1/2 avocado
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Kip, Groenten Sla 
Taartjes
•	 4 eetlepels olijfolie (of kokosolie)
•	 75 gram uien, gesneden 
•	 75 gram bosuitjes, gesneden
•	 50 gram rode paprika, gesneden
•	 50 gram gele paprika, gesneden
•	 60 gram wortel, geraspt
•	 2 tenen knoflook, geperst
•	 450 gram kip of kalkoengehakt
•	 2 theelepels chilipoeder
•	 2 ~ 3 eetlepels verse peterselie of koriander
•	 zout en peper naar smaak
•	 Sla bladeren (zoals romeinse sla), gewassen en gedroogd
•	 Saus of beleg naar keuze (avocado, guacemole, saus, etc.)

Instructies:
1. Verhit 2 eetlepels bakolie naar keuze in een grote pan op middelhoog vuur
2. Voeg uien, groene ui, paprika en wortelen toe en bak tot alles zacht wordt,  
 zo’n 2 ~ 4 minuten.
3. Voeg vervolgens knoflook toe en laat nog 1 minuut extra bakken
4. Zodra groentes bakken verhit je nog een grote pan op middelhoog vuur met  
 1 á 2 eetlepels olie
5. Kruimel de kipgehakt in de pan en voeg naar smaak wat zout en chilipeper  
 toe.
6. Bak de kip zonder te roeren tot één kant bruin is, en draai vervolgens om  
 om de andere kant te bruinen.
7. Als dit gedaan is voeg je de groentes toe aan de pan met vlees
8. Voeg nog extra kruiden toe zoals peper, zout of chili waar nodig
9. Haal de pan van het vuur, en voeg de verse peterselie of koriander toe
10. Om te serveren neem je de groenten/kip mix en voeg je toe aan een slablad  
 om het vervolgens te garneren met avocado of guacemole.
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Zalm met Zoet Pittig 
Jasje
•	 1,5 eetlepels maple syrup
•	 1 eetlepel chili poeder
•	 1 theelepel komijn
•	 1/8 theelepel zeezout
•	 1/8 theelepel peper
•	 4 Zalmfilets van 150 gram

Instructies:
1. Combineer de maple myrup, chicli poeder, komijn, zout en peper in een  
 kleine kom.
2. Smeer de bovenkant van de zalm in met 1 eetlepel van de pittige mix
3. Smeer de rest van de filets in
4. Plaats de vis op een schaal en pak de zalm in met folie en plaats een uur in  
 de koelkast
5. Verwarm de oven voor op 200 graden
6. Plaats de zalm op een ovenschaal met bakpapier.
7. Bak de zalm in 15 ~ 20 min gaar maar pas op voor verbranding.
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Bloemkool rijst
•	 4 eetlepels olijfolie (of kokosolie)
•	 1 middelgrote ui, gesneden
•	 120 gram selderij, gesneden
•	 1 teentje knoflook, geperst
•	 1 krop bloemkool, alleen de roosjes, geen stam
•	 1 eetlepel verse tijm, gesneden
•	 1 eetlepel verse rozemarijn, gesneden
•	 1/4 theelepel zout
•	 1/4 theelepel peper

Instructies
8. In een grote pan verhit je olijfolie op middelhoog vuur
9. Bak de uien tot ze glazig of zacht worden in ongeveer 10 minuten
10. Voeg de celery en de knoflook toe en bak nog eens 5 minuten
11. Ondertussen plaats je de bloemkool in de foodprocessor
12. Zet de processor aan totdat de bloemkool de textuur heeft van rijst.
13. Voeg aan de pan de bloemkool, tijm en rozemarijn toe en dek af
14. Als de rijst zacht is voeg je peper en zout naar smaak toe



Easy Breakfast
•	 2 gebakken eieren
•	 bacon van kip of varken
•	 verse frambozen

W
o
e
n

sd
ag

 -
 O

n
tb

ij
t



Gegrilde Citroenkip met 
Kruiden
•	 3 kleine kipfilets zonder huid
•	 5 theelepels citroenschil (ongeveer 2 middelgrote citroenen)
•	 1,5 eetlepels olijfolie
•	 1/2 theelepel gedroogde rozemarijn
•	 1/2 theelepel gedroogde tijm
•	 1/2 theelepel Italiaanse kruiden
•	 1/2 theelepel oregano
•	 1/2 theelepel zeezout
•	 1/2 theelepel zout
•	 1/4 theelepel water
•	 2 teentjes knoflook, geperst
•	 1 schijf citroen

Instructies
1. Verhit een grillpan op middelhoog vuur
2. Combineer de citroenschil met de geperste knoflook en de andere kruiden  
 en wrijf deze mix over allebei de kanten van de kipfilets
3. Plaats de kip in een grillpan en bak 3 ~ 4 minuten aan elke kant tot de kip  
 klaar is.
4. Haal de pan van het vuur
5. Knijp het citroenschijfje uit over de gebakken kipfilets
6. Serveer met biet, wortel en appel salade.
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Biet, Wortel en Appelsalade
•	 Schil en sap van 1 sinaasappel
•	 Schil en sap van 1 citroen
•	 2 eetlepels appelazijn
•	 150 ml olijfolie
•	 zee zout en verse peper
•	 450 gram bieten, gesneden in mini frietjes
•	 2 grote wortelen, gesneden in mini frietjes
•	 1 Granny Smith appel, zonder klokhuid. geschild, en in mini frietjes   
 gesneden
•	 1 bosje peterselie, zonder tak

Instructies
7. In een grote kom combineer je de schil en sap van zowel de sinaasappel als  
 van de citroen, plus de appelazijn
8. Vervolgens giet je langzaam de olijfolie erbij en breng je op smaak met zout  
 en peper
9. In diezelfde kom maak je een laag van bieten, wortel en appel.
10. Breng op smaak met zout en peper waar nodig.
11. Vlak voor je serveert gooi je alles door elkaar, en garneer je met peterselie  
 bladeren



Paleo Spaghetti
•	 1 eetlepel olijfolie of kokosolie
•	 2 grote courgettes, gesneden met een julienne snijder
•	 1 teen knoflook, geperst
•	 3 ~ 4 eetlepels verse basilicum, gesneden
•	 450 gram kip, kalkoen of rundvlees gehakt
•	 450 gram huisgemaakte tomatensaus
•	 Extra verse basilicum om te garneren

Instructies
1. Verhit olie in een pan op middelhoog vuur
2. Bak de courgette en de knoflook in de pan en verhit tot de courgette zacht  
 begint te worden
3. In de laatste 30 seconden gooi je verse basilicum erbij
4. In een aparte pan bak je het vlees totdat dit gaar is
5. Zodra het vlees gaar is gooi je de tomatensaus erbij en roer je om een goede  
 saus te maken
6. Plaats de courgette op een (diep) bord en giet de saus erover
7. Garneer eventueel met extra basilicum

W
o
e
n

sd
ag

 -
 D

in
e
r



Huisgemaakte tomatensaus
•	 1/2 eetlepel kokosolie
•	 3 tenen knoflook, geperst
•	 1/2 ui
•	 1,5 kilo tomaten, geschild, zonder sap
•	 2 courgettes
•	 2 gele pompoenen
•	 60 gram verse spinazie
•	 1/2 gebakken zoete aardappel
•	 15 gram verse basilicum, gesneden
•	 110 ml kippenbouillon 
•	 zout en peper naar smaak

Instructies
8. Stoom de courgette en pompoen tot deze zacht is
9. In een foodprocessor blend je de courgette, pompoen, spinazie, tomaten,  
 zoete aardappel en de kruiden
10. In een grote pan bak je ui en knoflook in de kokosolie tot de uien glazig en  
 zacht zijn
11. Vervolgens gooi je de tomaat & groentenmix in de pan en mix je alles
12. Breng op smaak met zout en peper
13. Breng de saus vervolgens aan de kook
14. Giet af in glazen bussen
15. Kan ingevroren worden voor later gebruik



Groenten Roerei 
•	 Met Bacon

(http://www.primalpalate.com/blog/not-your-typical-scramble/)
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Gebakken Garnalen met 
Tabil Kruiden 
(http://nomnompaleo.com/post/2551079892/tabil-seasoned-sauteed-shrimp)
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Kiptaart 
•	 Met een salade

(http://urbanposer.blogspot.com.es/2011/12/delicious-urban-parents-nye-menu.
html)
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Mix van Appel, Pompoen 
en Bacon
•	 400 gram in blokjes gesneden kalebassen / pompoen (butternut squash)
•	 1 grote appel, in blokjes gesneden
•	 4 ~ 5 strips bacon
•	 35 gram bosuitjes, gesneden
•	 1/2 theelepel zeezout
•	 verse peper naar smaak

Instructies
1. Zet de oven op standje grill
2. Nadat je de ingrediënten klaargezet hebt, zet je een grote pan op middel 
 hoog vuur
3. Zodra de pan aan het opwarmen is, leg je de kalebassen op een bakplaat met  
 bakpapier
4. Leg de kalebassen ongeveer 10 ~ 15 min in de oven, waarna je halverwege  
 de stukken omdraait
5. Haal vervolgens uit de oven
6. Zodra de pompoen aan het bakken is, voeg je de bacon toe aan de hete pan.
7. Bak totdat ze crispy zijn, en breek ze vervolgens in stukjes
8. Laat het vet van de bacon in de pan om de pompoen verder te frituren
9. Voeg alle pompoen en de appels toe aan het vet van de bacon
10. Bak en roer alles op middelhoog vuur totdat de appels zacht beginnen te  
 worden
11. Haal van het vuur, voeg de bacon, de bosuitjes, zout en peper toe

Lekker met een gemixte verse vruchtensalade
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Mint Hamburgers
•	 450 gram lamsgehakt
•	 3 teentjes knoflook, geperst
•	 1 sjalot, gesneden
•	 2 eetlepels mint, gesneden
•	 zout en peper naar smaak

Instructies
1. Zet de grill op standje medium
2. Mix de lamsgehakt met de knoflook, sjalot, mint, zout en peper
3. Maak 4 even grote hamburgers
4. Grill de hamburgers 4 minuten per kan, waarbij je ze één keer omdraait
5. Plaats de burgers op alle soorten groenten die je lekker vind bij een   
 hamburger
6. Garneer burgers met een mintblad
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Knapperige Kippendijen 
met Spinazie en 
Bloemkoolpuree 
(http://nomnompaleo.com/post/2507612921/30-minute-lunch-crispy-chicken-
thighs-garlic)
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Appel, Kokoswafels
•	 2 eieren
•	 1 eetlepel maple syrup (of honing)
•	 1 eetlepel vanille extract
•	 60 ml water
•	 150 gram amandelmeel
•	 1/2 theelepel zout
•	 1/2 theelepel bicarbonaat
•	 1 theelepel kaneel
•	 1 eetlepel arrowroot poeder
•	 1/2 appel, zonder klokhuis en geraspt
•	 25 gram geraspte kokos

Instructies
1. In een flinke kom mix je de eieren, maple syrup, vanille en water totdat er  
 een gladde massa ontstaat
2. Voeg vervolgens de amandelmeel toe, de zout, bicarbonaat, arrowroot en  
 kaneel toe en mix goed door
3. Voeg de appel en kokos toe en combineer
4. In een voor verhit en ingevet wafelijzer giet je het mengsel
5. Maak wafels zoals normaal

Met Kip of Varkensbacon
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Appel, Kip, Kerrie 
Salade
•	 100 gram Paleo Mayonaise
•	 3/4 theelepel kerrie poeder
•	 1/4 theelepel kaneel
•	 1/2 theelepel zeezout
•	 verse peper
•	 1/2 middelgrote limoen
•	 1 kleine appel, geen klokhuis en in kleine stukjes gesneden
•	 20 gram koriander, gesneden
•	 2 sjalotten, gesneden
•	 450 gram kippenborst, gebakken
•	 25 gram geroosterde amandelen

Instructies
1. In een kleine kom mix je de Paleo Mayo, de kerriepoeder en de zout en  
 peper
2. In een andere kleine kom mix je de appel en het sap van de limoen
3. Snijd de gebakken kip in kleine stukjes en gooi in een kom
4. Gooi vervolgens de appels, koriander en sjalotten hierbij en mix
5. Voeg de kerriemayo toe en mix goed
6. Garneer met amandelen en serveer

Paleo Mayonaise
•	 1 ei
•	 1 eetlepel citroensap
•	 1/4 theelepel mosterdpoeder
•	 125 ml avocado olie
•	 125 ml olijfolie

Instructies
7. In een foodprocessor mix je de ei, citroensap en de mosterdpoeder
8. Voeg langzaam de avocado olie en olijfolie toe tijdens het mixen
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Pittige Varkenshaas met 
Kaneel en Appelsaus
•	 3 eetlepels olijfolie
•	 3 teentjes knoflook, geperst
•	 1 eetlepel chilipoeder
•	 1/2 eetlepel kaneelpoeder
•	 1 varkenshaas
•	 Zout en peper naar smaak
•	 Appelsaus

Instructies
1. Verhit de oven voor op 225 graden.
2. Mix de olijfolie, knoflook, chilipoeder en kaneel in een grote kom
3. Leg de varkenshaas in de marinade en laat inwerken vor 15 tot 30 minuten
4. Verhit een grillpan op middelhoog vuur en vet een beetje in met olijfolie of  
 kokosolie
5. Bak de varkenshaas in een grillpan aan elke zijde zo’n 2 ~ 3 minuten
6. Verplaats vervolgens de pan naar de oven
7. Bak de varkenshaas zo’n 17 ~ 18 minuten in de oven
8. Haal uit de oven en laat zo’n 5 minuten staan.
9. Serveer met de appelsaus

Appelsaus
•	 2 middelgrote appels, zonder klokhuis en gesneden in blokjes
•	 75 gram rode paprika, gesneden
•	 Het sap van 3 citroenen
•	 35 gram rode uien, gesneden
•	 10 gram verse koriander, gesneden
•	 1 eetlepel honing
•	 1/4 theelepel zout
•	 1/4 theelepel peper

Instructies
10. Mix alle ingrediënten, en meng goed.
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Mix van Zoete Aardappel, 
Worst en Spinazie
•	 2 kleine tot middelgrote zoete aardappels, geschild en gesneden
•	 1 appel, zonder klokhuis en in gesneden
•	 2 eetlepels kokosolie
•	 1/4 theelepel kaneel
•	 2 worstjes (biologisch, uit het omhulsel)
•	 100 gram spinazie
•	 50 gram uien, gesneden
•	 zout en peper naar smaak

Instructies
1. In een grote pan verhit je 1 eetlepel kokosolie op middelhoog vuur
2. Zodra de olie gesmolten is voeg je de zoete aardappel en appels toe
3. Voeg een snufje zeezout en ook de kaneel toe aan de pan
4. Bak de zoete aardappel en appels totdat ze zacht en doorbakken zijn
5. Tijdens het koken van de zoete aardappel, zet je een andere pan op het vuur  
 met kokosolie
6. Voeg de worstjes toe in kleine stukjes plus de ui
7. Zodra de worstjes geheel doorgebakken zijn voeg je de spinazie toe
8. De spinazie krimpt in 1 ~ 2 minuten in
9. Zodra de spinazie gekookt is voeg je de zoete aardappel toe aan de pan en  
 combineer je alles
10. Serveer warm 

Heerlijk samen met verse frambozen
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Garnalen Koekjes
•	 400 gram wild gevangen garnalen, gepeld en gesneden
•	 75 gram rode paprika, fijn gesneden
•	 2 bosuitjes, fijn gesneden
•	 2 eetlepels verse koriander, gesneden
•	 1 teentje knoflook, geperst
•	 3 tot 4 theelepels kokosmeel (als je het niet hebt dan 1 eetlepel    
 amandelmeel)
•	 2 eieren, open
•	 1/4 theelepel zeezout
•	 1/4 theelepel peper

Instructies
1. Snijd de garnalen in kleine stukjes
2. In een grote kom mix je alle ingrediënten door elkaar.
3. Laat de mix een tijdje staan zodat de kokosmeel wat van vloeistof kan   
 opnemen
4. De mix zal nattig worden, maar als het te nat is voeg dan nog een beetje  
 meer kokosmeel toe
5. Ondertussen voeg je 2 theelepels kokosolie toe aan een pan op middelhoog  
 vuur
6. Maak iets van 6 ~ 8 garnalenkoekjes met de mix
7. Voeg de koekjes toe aan de pan, maar probeer ze in 2 keer te bakken dus 3 á  
 4 per keer in de pan
8. Laat de koekjes 2 ~ 3 minuten in de pan liggen voordat je ze gaat proberen  
 om te draaien
9. Doe je dit te vroeg dan breken de koekjes
10. Serveer warm, en bijvoorbeeld met lekkere verse guacamole
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Appel, Mosterd 
Hamburgers
•	 450 gram gehakt (kip, rund, kalkoen, varkens)
•	 1 appel, zonder klokhuis en geraspt
•	 1/2 theelepel tijm
•	 1/2 theelepel mosterdpoeder
•	 1/4 theelepel zeezout
•	 1/4 theelepel chilipoeder
•	 1/4 theelepel kaneel
•	 1,5 eetlepel glutenvrije Dijon mosterd
•	 2 bosuitjes, gesneden
•	 1 teentje knoflook, geperst

Instructies
1. In een grote kom mix je alle ingrediënten goed door elkaar heen.
2. Wees niet bang dat je handen vies worden ;-)
3. Laat alles voor tenminste 30 minuten staan
4. Vorm 6 burgers
5. Verhit een grillpan op middelhoog vuur
6. Zodra de pan heet is bak je de burgers aan beide zijden voor 3 ~ 4 minuten
7. Kijk uit met omdraaien, je burgers zijn niet supersterk
8. Serveer warm

Z
o
n

d
ag

 -
 D

in
e
r


