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Een  dag  paleo
voorbeeldmenu
verras  jezelf  (of  een  ander)  met  deze  heerlijke  recepten.

ontbijt: english  muffins.

DINER: Gevulde aubergine.
Dessert: amandelrotsjes.

Lunch: Saladewrap  met  kip 
en  avocado.

Hey daar,

Het is Mitchel hier, en leuk dat je je hebt ingeschreven om dit Paleo 
voorbeeldmenu te downloaden. Het laat zien dat je serieus bent.

Toen ik eind 2012 begon met Paleo had ik nooit gedacht dat deze manier van 
eten uiteindelijk zoveel voor mij zou betekenen.

Het klinkt oubollig, maar Paleo heeft absoluut mijn hele leven veranderd.

In de eerste drie maanden raakte ik zonder problemen al mijn vet kwijt, kreeg ik 
bergen meer energie en voelde ik echt wat puur en lekker eten kon doen voor mijn 
lichaam.

Later toen ik mij al een tijdje geweldig voelde zocht ik de grens op door een 
ijscoupe te bestellen met slagroom en chocoladesaus barstens vol kunstmatige 
zoet- en smaakstoffen.

Het resultaat. Binnen 45 minuten had ik uitslag over mijn linkerarm en heb ik me 
2 dagen lusteloos en moe gevoeld. Kun je nagaan wat voeding met je doet....

Ik wil me alleen nog maar TOP voelen, 
en dat gun ik jou ook !

Daarom dit voorbeeldmenu voor jou... :-)

Heb je interesse in meer recepten?
http://www.101paleorecepten.nl

Groetjes Mitch! 
Paleo Ambassadeur #1

het voorbeeldmenu

http://www.paypro.nl/producten/101_Paleo_Recepten_Kookpakket/15405/19532
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english  muffins.
voor 4  broodjes

Kleine ontbijtbroodjes waar je lekker een eitje tussen kan doen. Net als een eggmuffin van die bekende 
fastfoodketen, maar dan (een stuk) beter!

ingredi enten
4 eieren

4 eetl kokosmeel

4 eetl amandelmeel

4 eetl kokosolie, gesmolten, of 
olijfolie 

snufje zout

1 theel bakpoeder

evt: 1 theel gist

evt: 1/4 theel maanzaad, chia 
zaden, sesamzaad

instructies
Verwarm de oven voor op 180°C. 

Voeg alle ingrediënten samen en mix met behulp van een 
staafmixer of kleine keukenmachine. 

Laat het beslag een paar minuten rusten zodat het in kan 
dikken. 

Lepel het beslag in 8 rondjes van nog 10 cm doorsnee op 
een stuk bakpapier en bak in ongeveer 10 minuten gaar en 
goudbruin. 

Nu kun je van 2 delen een broodje hamburger of ei muffin 
maken.
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ingredi enten
250 gr gerookte kip, in blokjes

1⁄2 groene appel, in blokjes

1 avocado, in blokjes

2 eetl verse koriander, gehakt

handje rode druiven, pitloos

sap van 1 limoen

2 eetl rozijntjes

Keltisch zeezout en 
versgemalen peper 

Pecannoten, ongebrand en 
ongezouten 

4 grote slabladeren, gewassen

instructies
Meng alle ingrediënten behalve de sla door elkaar in een 
kom. 

Schep dit mengsel in een slablad en vouw dit vervolgens 
dicht als een wrap. 

Eten met je handen toegestaan ;-)

Saladewrap  met  kip 
en  avocado.
voor 2 personen

Lekker als lunch of tussendoortje. Deze gezonde wrap is super makkelijk te maken en ontzettend 
smaakvol.
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ingredi enten
4 tot 6 aubergines

3 eetl kokosolie

1 grote ui, fijngesneden

250 gr rundergehakt

2 teentjes knoflook, 
fijngesneden

3 tomaten, in blokjes

1 eetl tomatenpuree

klein handje kappertjes

handje basilicumblaadjes, 
gescheurd

Keltisch zeezout en 
versgemalen peper, naar 
smaak

instructies
Breng een grote pan met water aan de kook en kook hierin 
de aubergines ca 5 minuten. 

Giet af, laat iets aIkoelen en haal met een lepel het 
vruchtvlees eruit (laat ongeveer een 1/2 cm zitten vanaf de 
schil). Bewaar het vruchtvlees en snijd dit fijn. 

Leg de aubergines in een ovenschaal.

Verwarm de oven voor op 180°C. 

Verhit 3 eetl kokosolie in een hapjespan op laag vuur en 
fruit hierin de ui. 

Voeg daarna het gehakt en de knoIlook toe en bak dit rul. 

Voeg de fijngesneden aubergine, tomatenblokjes, 
kappertjes, basilicum en tomatenpuree toe en bak met de 
deksel op de pan op laag vuur 10 min. 

Breng op smaak met peper en zout. 

Vul de aubergines met het gehaktmengsel en bak ca. 20 
minuten in de oven. 

Lekker met bloemkool”rijst” of een salade.

Gevulde aubergine.
voor  4  personen

Ik ben aubergines pas vrij laat gaan waarderen, maar zo gevuld uit de oven vind ik ze heerlijk!
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ingredi enten
250 gr pure chocolade (>70%) 

200 gr geroosterde 
amandelen 

60 gr rozijntjes, of naar smaak 

handje amandelschaafsel

instructies
Smelt de chocolade in een kom boven een pan heet water 
(au bain marie). 

Blijf regelmatig roeren en haal van het vuur af als er nog 
wat brokjes ongesmolten chocolade inzitten. Blijf roeren tot 
je een volledig gesmolten substantie hebt. 

Meng je noten en rozijntjes door de gesmolten chocolade. 

Er mag geen chocolade onderin de kom blijven liggen, 
voeg desnoods extra noten toe. 

Leg steeds een theelepel chocolade-notenmengsel op een 
bakplaat bekleed met bakpapier om er “pindarotsjes” van 
te vormen. 

Besprenkel elk rotsje met wat amandelschaafsel. 

Laat hard worden.

amandelrotsjes.
voor  15-20  amandelrotsjes

We kennen allemaal die lekkere pindarotsjes wel. Met wat kleine aanpassingen kunnen we ook een 
paleo-proof variant hiervan maken! De rozijntjes zorgen voor wat extra zoetigheid bij de pure chocolade.



Vond je de recepten handig en lekker?

Heb je interesse in meer recepten?

Dan weet ik zeker dat ons kookpakket 101 Paleo Recepten absoluut iets voor jou 
is: http://www.101paleorecepten.nl

Na bijna 2 jaar Paleo te eten, en inmiddels duizenden mensen te hebben geholpen 
om deze nieuwe manier van eten te omarmen, weet ik dat het hebben van de 
juiste Paleo recepten het verschil is tussen succes en falen.

Doe jezelf een plezier en bestel het kookpakket 101 Paleo recepten.

Klik hieronder op de link, of hiernaast op het boek voor meer informatie:

http://www.101paleorecepten.nl

Heel veel succes, 

Mitch

http://www.paypro.nl/producten/101_Paleo_Recepten_Kookpakket/15405/19532
http://www.101paleorecepten.nl/oto-ekjbfw35/
http://www.paypro.nl/producten/101_Paleo_Recepten_Kookpakket/15405/19532
http://www.paypro.nl/producten/101_Paleo_Recepten_Kookpakket/15405/19532

