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FEESTDAGEN- 
KOOKBOEK



Feestelijke recepten 
om met je dierbaren 
van te genieten

Dit is het nieuwe Herbalife Nutrition Feestdagen 
Kookboek. Een rijke en smakelijke verzameling 
van gerechten en een waar feest van culinaire 
ontdekkingen. Deze unieke recepten combineren 
traditionele Europese smaken met moderne 
ingrediënten voor vreugde aan de eettafel.

Samen met kok Rachel Allen hebben we enkele 
klassieke en iconische feestelijke lekkernijen gekozen, 
en ze een twist van Herbalife Nutrition gegeven. 
Ervaar je favoriete producten op een nieuwe manier. 
Veel plezier. Kook met je hart en blijf fit.

Fijne feestdagen!



Bericht van  
Rachel Allen

Ik houd van het gevoel van vreugde en nostalgie 
dat eten geeft tijdens de feestdagen. Of dat 
nu de geur van pasteitjes is die door het 
hele huis te ruiken is, of de geconcentreerde 
blik op de gezichten van de kinderen als ze 
peperkoekmannetjes uitsnijden. Er is geen 
betere tijd om in de keuken te experimenteren 
en traktaties te creëren voor je dierbaren.

Doe je schort om. Kom bij elkaar en kook. 
Probeer ze allemaal uit en geniet ervan!
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Het product levert alleen alle voedingsvoordelen zoals vermeld op het etiket 
indien het bereid wordt volgens de bereidingswijze op dat etiket. Onthoud 
dat als een Herbalife Nutrition product gebruikt wordt in een recept waarbij 
het verwarmd wordt, sommige vitaminewaarden in het uiteindelijke recept 
lager kunnen zijn vergeleken met de waarden op het etiket.



FEESTELIJKE 
ROMIGE SOEP



8 porties

FEESTELIJKE  
ROMIGE SOEP
Deze smakelijke en romige soep wordt bereid met de 
Hartige Formula 1 Paddenstoel en Kruiden om een gezellige, 
verwarmende en vullende maaltijd te creëren. Maak het in 
porties en zet in de vriezer zodat je altijd een mok of kom bij 
de hand hebt. Een perfect Duits geïnspireerd gerecht voor 
de koude winteravonden.

INGREDIËNTEN

2 eetlepels extra vergine olijfolie

1 grote ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geplet

1 rode chilipeper, in plakjes gesneden

1 x 5 cm gember, geschild en geraspt

1 stengel citroengras, de buitenste bladeren verwijderd 
en vervolgens fijngesneden

Kleine pompoen of een grote flespompoen 
(ongeveer 1 kg), geschild, ontpit en in grove stukken 
van ongeveer 3 cm gesneden

Blikje kokosmelk light van 400 ml

750 ml kippenbouillon of groentebouillon, laag zoutgehalte



1-2 eetlepels vissaus

2 porties (52 g) F1 Hartig 
Paddenstoel en Kruiden

4 porties (24 g) Formula 3 PPP

1 klein bosje basilicum, fijngehakt

Proteïnen

7 g

Kcal

138

Vezels

2 g

Vetten

9 g

Kool
hydraten

9 g

Suiker

5 g

Per portie

BEREIDINGSWIJZE

Zet een grote pan op hoog vuur en voeg de extra vergine 
olijfolie toe. Voeg er de ui, knoflook, chilipeper, gember, 
citroengras en pompoen aan toe, breng op smaak met zout 
en peper, zet het vuur laag, doe de deksel op de pan en laat 
ongeveer 10 minuten koken totdat de pompoen bijna zacht 
is geworden.

Voeg de kokosmelk en de bouillon toe, breng aan de kook 
en laat nog 5-8 minuten doorkoken, totdat de pompoen 
helemaal zacht is geworden.

Haal de pan van het vuur en voeg de F1 Hartig en de 
Formula 3 PPP toe. Pureer totdat het een gladde massa is 
geworden en doe vervolgens terug in de pan. Als de soep is 
afgekoeld wanneer je deze wilt gaan eten, kun je hem weer 
wat opwarmen. Voeg vissaus toe naar smaak en voeg nog 
wat bouillon toe als je de soep wat wilt verdunnen. Strooi er 
wat basilicum over en serveer.

De soep blijft afgedekt enkele dagen houdbaar in de 
koelkast. Warm de soep goed op alvorens te serveren. 
Bevroren kan de soep enkele maanden bewaard worden.

FEESTELIJKE ROMIGE SOEP



VEGETARISCHE 
BLADERDEEG
HAPJES



16 porties

VEGETARISCHE 
BLADERDEEG HAPJES
Op zoek naar een alternatief voor de traditionele, Engelse 
‘Pigs in a blanket’ hapjes? Deze hartige vega variant zal niet 
teleurstellen. Serveer ze bij je feestmaal of maak er canapés 
van voor bij het aperitief.

INGREDIËNTEN

2 eetlepels extra vergine olijfolie

450 g champignons, in plakjes gesneden

1 teentje knoflook, fijngehakt

3 theelepels komijnpoeder

50 g amandelmeel

1 eetlepel fijngehakte verse peterselie (of koriander)

1 portie (26 g) F1 Hartig 
Paddenstoel en Kruiden

1 portie (6 g) Formula 3 PPP

Zout en peper

250 g bladerdeeg (indien gewenst veganistisch)

1 eetlepel sesamzaadjes

1 ei (optioneel)



Proteïnen

3 g

Kcal

108

Vezels

1 g

Vetten

8 g

Kool
hydraten

6 g

Suiker

<1 g

Per portie

BEREIDINGSWIJZE

Doe de olijfolie in een koekenpan op hoog vuur en laat warm 
worden. Voeg de plakjes champignon toe en bak ze totdat ze 
goudbruin en geslonken zijn. Doe er de fijngehakte knoflook 
en het komijnpoeder bij, roer op hoog vuur enkele seconden 
door, haal vervolgens van het vuur af en laat afkoelen.

Doe de champignons in een keukenmachine en voeg 
het amandelmeel, de fijngehakte peterselie of koriander, 
F1 Paddenstoel en Kruiden en de Formula 3 PPP toe. 
Mix alles goed totdat je een bijna gladde puree hebt. 
Breng op smaak met wat zout en peper.

Haal het mengsel uit de keukenmachine en maak er twee 
lange worsten van, elk ongeveer 32 cm lang en ongeveer 
2 cm in diameter! (Als je een glutenvrije vegetarische 
‘worst’ wilt maken, dan kun je miniworstjes vormen 
en ze in een beetje olijfolie bakken in de pan waar het 
champignonmengsel in zat. Dit is een goede optie als 
je gasten krijgt die glutenintolerant zijn!)

Rol het bladerdeeg, slechts 3 mm dik, nu tot een grote 
rechthoek van 32 cm x 20 cm. Snijd er vervolgens twee 
dunne rechthoeken van, elk 32 cm x 10 cm.

Leg een rechthoek voor je neer met de lange zijde het dichtst 
bij je en leg vervolgens een van de ‘worsten’ midden op het 
bladerdeeg, parallel aan de lange zijden van het deeg.

VEGETARISCHE BLADERDEEGHAPJES



Bestrijk de verste zijde met een beetje water of wat 
eimengsel (zie opmerking) en rol de ‘worst’ vervolgens in 
het bladerdeeg zodat hij volledig bedekt is. Plak het eind 
van de rol vast met de met water of ei bestreken zijde. Leg 
de naad aan de onderkant en bestrijk de bovenkant van het 
bladerdeeg met water of eimengsel en strooi er vervolgens 
de helft van de sesamzaadjes over. Snijd de lange ‘worst’ 
nu in kleine stukjes, ongeveer 8 tot 10 per rol.

Herhaal met de tweede helft van de champignonvulling en 
het bladerdeeg.

Bak gedurende 20-25 minuten in een op 200 °C 
voorverwarmde oven tot ze goudbruin zijn.

Dip in je favoriete saus, zoals zoetzure saus, sojasaus 
of ketchup.

OPMERKING

Het eimengsel wordt gemaakt door een ei te kloppen met 
een eetlepel water of melk.

VEGETARISCHE BLADERDEEGHAPJES



WARME 
APPEL & 
BESSENDRANK



5 porties

WARME APPEL-  
& BESSENDRANK
Een glas feestelijke vreugde! Deze heerlijke warme drank 
combineert Immune Booster en Aloë Mango met de 
Instant Theedrank Framboos voor een drank die perfect in 
wintersferen past. Iedere portie is verrijkt met vitaminen C en 
D, selenium en zink, met een lekkere twist van feestelijk fruit.

INGREDIËNTEN

500 ml appelsap van goede kwaliteit

1 zakje (3,7 g) Immune Booster

½ lepel (1,7 g) Instant Theedrank – Framboos

2 porties (30 ml) Herbal Aloëconcentraat Mango

Kaneelstokje van 6 cm, in tweeën gebroken

2 reepjes sinaasappelschil, met een dunschiller verwijderd

2 hele kruidnagels

Om te serveren:

Schijfjes sinaasappel en bessen uit het seizoen 
(bevroren kan ook).



Proteïnen

<1 g

Kcal

44

Vezels

1 g

Vetten

0 g

Kool
hydraten

12 g

Suiker

10 g

Per portie

BEREIDINGSWIJZE

Doe het appelsap in een pannetje en voeg de kaneel, 
sinaasappelschil en kruidnagels toe.

Verwarm tot het begint te stomen, haal vervolgens van het 
vuur en voeg de Herbalife Immune Booster, Herbalife Instant 
Theedrank en Aloë Mango toe.

Proef en voeg naar smaak een scheutje citroensap 
toe. Serveer warm met schijfjes sinaasappel en bessen 
(bevroren of vers).

WARME APPEL- & BESSENDRANK



PEPERKOEK
MANNETJES



Voor 16 kleine peperkoekmannetjes

PEPERKOEK-
MANNETJES
Van dit eeuwenoude klassieke recept wordt tijdens de 
feestdagen genoten in huizen over de hele wereld en het 
is zo leuk om te maken! Onze versie gebruikt volkorenmeel 
en specerijen met Tri Blend Select Coffee Caramel voor 
toegevoegde proteïnen en smaak.

INGREDIËNTEN

275 g gezeefd volkorenmeel

2 theelepels gemberpoeder

2 theelepels kaneelpoeder

½ theelepel bicarbonaat of soda

½ theelepel bakpoeder

1 portie (40 g) Tri Blend Select Coffee Caramel

1 portie (7,5 g) Beta Heart

½ theelepel (1,7 g) Instant Theedrank Citroen

100 g boter (ongezouten)

100 g melasse (je kunt ook stroop gebruiken als je wilt)

40 g donkerbruine suiker

1 groot ei



Voor het glazuur:

75 g poedersuiker

Een paar druppeltjes water of citroensap

Proteïnen

4 g

Kcal

164

Vezels

3 g

Vetten

6 g

Kool
hydraten

25 g

Suiker

12 g

Per portie

BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de oven voor op 180 °C (160 °C heteluchtoven).

Doe het gezeefde meel in een kom met de gember, kaneel, 
bicarbonaat of soda, bakpoeder, Tri Blend Select, Beta Heart 
en de Herbalife Instant Theedrank. Meng alles goed door 
elkaar met een garde.

Doe de boter met de melasse en bruine suiker in een pannetje 
op middelhoog vuur en laat alles smelten. Klop het ei in een 
kom en meng het mengsel met de boter en melasse erdoor.

Maak een kuiltje in het midden van de droge ingrediënten, giet 
de vloeistof erin en meng alles goed om een deeg te vormen. 
Rol het deeg op een met meel bestrooid werkoppervlak uit tot 
het slechts ½ cm dik is, strooi er wat meel over en schuif er 
een paletmes onder om te voorkomen dat het blijft plakken.

Gebruik een sjabloon om van het deeg peperkoekmannetjes 
te snijden. Breng de restjes deeg samen en rol ze weer uit 
voor nog meer mannetjes.

Leg ze op een bakplaat bekleed met bakpapier en bak ze 
gedurende ongeveer 18-20 minuten, of totdat ze in het 
midden net droog aanvoelen.

PEPERKOEKMANNETJES



PEPERKOEKMANNETJES

Haal uit de oven als ze gebakken zijn, laat ze enkele minuten 
op de bakplaat rusten en breng ze vervolgens over naar een 
rekje om af te koelen.

Meng de poedersuiker met voldoende water of citroensap 
om het glazuur te maken om de peperkoekmannetjes mee te 
versieren. Zorg dat de consistentie van het glazuur dusdanig 
is dat je het erover kunt druppelen. Maak oogjes en knopen 
met glazuur of druppel het glazuur er gewoon over. Strooi 
er nog wat poedersuiker over als het glazuur wat is gestold, 
om vervolgens te serveren.



WINTER
PASTEITJES



12 porties

WINTERPASTEITJES
Het zou geen vakantie zijn zonder de geur van pasteitjes die 
het huis vult. F1 Appel Kaneel en Multivezel drank worden 
gecombineerd met fruit, noten en specerijen om je een 
pasteitje te geven dat niet alleen naar kerstvakantie smaakt, 
maar ook een bron is van proteïnen en vezels.

INGREDIËNTEN

Voor het deeg:

100 g bloem

75 g volkorenmeel

1 portie (28 g) PDM

100 g boter (ongezouten)

50 ml water

Voor de vulling:

1 portie (26 g) F1 Appel Kaneel

1 portie (7 g) Multivezel drank

1 kleine appel, geschild en geraspt of in kleine 
stukjes gesneden

100 g rozijnen en sultana’s, gemengd (totaalgewicht)

½ theelepel kaneelpoeder



Fijngeraspte schil van 1 sinaasappel

100 ml versgeperst sinaasappelsap

25 g gehakte pecannoten

25 g gehakte dadels of gedroogde abrikozen

Je hebt ook een bakvorm nodig voor ondiepe pasteitjes en 
een klein stervormpje (maar dat kan ook de vorm van een 
hart zijn of van een hulstblaadje).

Proteïnen

4 g

Kcal

188

Vezels

3 g

Vetten

9 g

Kool
hydraten

23 g

Suiker

10 g

Per portie

BEREIDINGSWIJZE

Maak eerst het deeg. Doe de bloem, het meel en de PDM 
in een kom en meng door elkaar. Leg de boter bovenop 
de droge ingrediënten, breek deze met je handen in kleine 
stukjes en wrijf deze vervolgens door het mengsel zodat er 
grove stukjes ontstaan.

Voeg nu de helft van het water toe en maak van het deeg een 
geheel. Voeg meer water toe indien noodzakelijk. Het zou een 
zacht deeg moeten vormen dat niet te plakkerig en rommelig 
is. Maak van het deeg, als het een geheel heeft gevormd, een 
cirkel van ongeveer 1-2 cm dik, verpak het in vershoudfolie 
en laat minstens 20 minuten in de koelkast rusten.

Maak in de tussentijd de vulling. Doe de appel, rozijnen, 
sultana’s, pecannoten, dadels of gedroogde abrikozen, 
kaneel, sinaasappelschil en -sap en tenslotte de F1 Appel 
Kaneel en Multivezel drank in een mengkom. Meng alles 
goed door elkaar en zet apart.

Verwarm de oven voor op 180 °C (160 °C heteluchtoven).

PASTEITJES



Haal het deeg uit de koelkast, leg het op een licht bebloemd 
werkoppervlak en strooi er wat bloem over. Rol het voorzichtig 
uit, met behulp van wat bloem en een paletmes aan de 
onderkant om te voorkomen dat het blijft plakken, totdat het 
4-5 mm dik is. Snijd het deeg in 12 rondjes om de bodem 
en zijkanten van je bakvormen mee te bedekken. Snijd 
vervolgens 12 stervormpjes uit.

Doe de rondjes in de bakvormen en verdeel de vulling erover. 
Leg er vervolgens de stervormen die je uit het deeg hebt 
gesneden op en bak ze in de voorverwarmde oven gedurende 
20 minuten, totdat het deeg goudbruin is geworden.

Bestrooi, indien gewenst, met wat poedersuiker en serveer 
warm of op kamertemperatuur.

Deze pasteitjes kunnen op bestelling worden ingevroren 
en gebakken!

PASTEITJES



ZANDKOEKJES 
MET HAVERMOUT



18 porties

ZANDKOEKJES  
MET HAVERMOUT
De traditionele Franse zandkoekjes (Bredele) krijgen een 
make-over van Herbalife Nutrition! Havermout, kaneel en 
volkorenmeel worden gecombineerd met PDM, F1 Appel 
Kaneel en Multivezel drank voor een licht, bros koekje dat 
lekker is bij de thee.

INGREDIËNTEN

100 g havermout

50 g volkorenmeel

50 g geraspte kokos

1 theelepel bicarbonaat of soda

½ theelepel kaneelpoeder

1 portie (28 g) PDM

1 portie (26 g) F1 Appel Kaneel

1 portie (7 g) Multivezel drank

100 g ongezouten boter

75 g agavesiroop

25 g bruine suiker



ZANDKOEKJES MET HAVERMOUT

Proteïnen

3 g

Kcal

119

Vezels

1 g

Vetten

7 g

Kool
hydraten

12 g

Suiker

5 g

Per portie

BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de oven voor op 180 °C (160 °C heteluchtoven).

Doe de haver in een mengkom, voeg het volkorenmeel, de 
geraspte kokos, bicarbonaat of soda, kaneelpoeder, PDM, 
F1 Appel Kaneel en Multivezel drank toe en meng alles goed 
door elkaar.

Doe de boter in een pannetje op laag vuur en voeg de 
agavesiroop en bruine suiker toe. Laat een beetje smelten en 
roer alles door elkaar. Voeg vervolgens de droge ingrediënten 
toe en meng alles door elkaar.

Rol er balletjes van en leg ze op een met bakpapier beklede 
bakplaat. Maak de balletjes een beetje platter en snijd er 
vervolgens stervormen van met een bakvorm. Bak ze in de 
voorverwarmde oven (op 2 bakplaten of in delen) gedurende 
12-15 minuten totdat ze goudbruin zijn. Haal ze uit de oven, 
laat ze 2 minuten staan en leg ze vervolgens op een rekje om 
af te koelen.



PANET
TONE



10 porties

PANETTONE
De klassieke Italiaanse cake krijgt een Herbalife Nutrition twist 
in deze versie van de panettone. Door F1 Zomerse Bosvruchten 
te combineren met PDM en Beta Heart wordt het een lichte en 
smakelijke traktatie waar je keer op keer naar zult verlangen.

INGREDIËNTEN

250 g volkorenmeel

100 g witte bloem

1 theelepel zout

Fijngeraspte schil van 1 citroen

2 porties (56 g) PDM

1 portie (26 g) F1 Zomerse Bosvruchten

1 portie (7 g) Beta Heart

2 zakjes van 7 g Instant gist (bekijk de opmerking 
hieronder als je normale verse of gedroogde gist gebruikt)

250 ml warm water – zie Tip

100 ml ongezoete plantaardige melkdrank

1 eetlepel agavesiroop

50 g gedroogde veenbessen, fijngesneden

50 g rozijnen of sultana’s

50 g in stukjes gesneden gekonfijte citrusschil  
(bijv van een sinaasappel)



Voor de topping:

1 eetlepel Demerara-suiker of rietsuiker

1 eetlepel amandelschaafsel

Proteïnen

10 g

Kcal

218

Vezels

5 g

Vetten

2 g

Kool
hydraten

41 g

Suiker

15 g

Per portie

BEREIDINGSWIJZE

Doe het volkorenmeel en de witte bloem in de kom van 
een elektrische mixer. Voeg het zout, de citroenschil, PDM, 
F1 Zomerse Bosvruchten en Beta Heart toe. Voeg vervolgens 
de gist toe en roer alles door om het goed te mengen.

Meng het warme water met de warme melk en de agavesiroop 
en voeg toe aan de droge ingrediënten. Meng alles goed door 
elkaar tot een geheel en kneed met de deeghaak gedurende 
ongeveer 6-8 minuten totdat het deeg loslaat van de wanden 
van de kom. Je kunt dit ook met de hand doen. Kneed het 
deeg dan op je werkoppervlak (niet nodig om extra bloem te 
gebruiken, uiteindelijk zal alles een geheel vormen) gedurende 
ongeveer 8-10 minuten.

Steek een bebloemde vinger in het deeg om te kijken of 
het voldoende gekneed is. Het moet licht verend aanvoelen. 
Laat het deeg in de mengkom zitten, dek het af met een 
groot bord of met vershoudfolie en zet het vervolgens 
op een warme plek in de keuken (niet warmer dan 45 °C) 
en laat het deeg in omvang verdubbelen. Dit kan tot 2 of 
zelfs 2,5 uur duren.

PANETTONE



Neem terwijl het deeg aan het rijzen is een cakeblik dat 
16 cm hoog is, of een steelpannetje, en bekleed de bodem 
en zijkanten met bakpapier. Zorg ervoor dat het papier 
ongeveer 15 cm hoog komt.

Neem nu het licht gerezen deeg uit de kom en leg het op 
een bebloemd werkblad. Kneed het een minuut en duw het 
dan met je vingertoppen naar buiten toe om het deeg uit te 
spreiden tot het slechts enkele centimeters dik is. Strooi er 
nu de gedroogde veenbessen, rozijnen en gekonfijte schil 
over. Vouw de zijkanten naar binnen en zorg ervoor dat 
het gedroogde fruit evenredig verdeeld is. Draai het deeg 
vervolgens om zodat de gladde kant boven ligt.

Maak er een ronde vorm van die in de beklede bakvorm of 
het steelpannetje past, waarbij je de randen met je handen 
iets naar binnen duwt. Doe het deeg vervolgens met de 
gladde kant boven in het blik of steelpannetje.

Strooi het amandelschaafsel en de suiker (als je die gebruikt) 
over de bovenkant en druk het wat aan zodat het niet van 
het deeg afvalt. Bedek met vershoudfolie en zet weer op een 
warme plaats in de keuken en laat nogmaals 2-2,5 uur rijzen 
(of wellicht zelfs 3 uur!) tot het weer in omvang verdubbeld is.

Verwarm de oven voor op 180 °C (160 °C heteluchtoven) 
terwijl het deeg rijst. Zet het gerezen deeg (zonder het 
vershoudfolie) op een rekje in het onderste deel van de oven 
en bak gedurende 1 uur (doe er na 45 minuten bakpapier op 
als de bovenkant te snel bruint). Haal vervolgens uit het blik 
of steelpannetje (het maakt niet als het bakpapier er nog aan 
blijft kleven) en bak verder gedurende 5-10 minuten totdat 
het hol klinkt als je zachtjes tegen de onderkant tikt. Zet op 
een rek om af te koelen.

Ik laat het bakpapier er vaak omheen zitten en bewaar het in 
een luchtdichte doos totdat ik klaar ben om het te serveren.

PANETTONE



OPMERKING

Als je verse gist gebruikt in dit recept, gebruik dan 28 g. 
Als je droge gist gebruikt, gebruik dan 14 g. Beide soorten 
gist (maar niet als je zeer fijne Easy Bake gist gebruikt) moet 
je eerst in de warme melk, water en agavesiroop doen en 
5 minuten laten staan voordat je verdergaat met het recept.

TIP

Bij het maken van een brood dat met gist rijst, mag de 
vloeistof niet warmer dan lauwwarm worden, want anders 
wordt de gist gedood.

PANETTONE



RUGE
LACH



32 porties

RUGELACH
We hebben de traditionele Rugelach genomen en 
hier Tri Blend Select Banaan en F1 Cookie Crunch aan 
toegevoegd voor extra vitaminen en proteïnen in deze 
zelfgemaakte, op croissantjes lijkende Joodse delicatesse. 
Ze zijn heerlijk om te eten en prachtig om naar te kijken en 
kunnen ingevroren worden als ze nog rauw zijn, zodat je 
altijd een voorraadje hebt.

INGREDIËNTEN

Voor het deeg:

250 g volkorenmeel

250 g witte bloem

Halve theelepel zout

1 portie (40 g) Tri Blend Select Banaan

1 portie (26 g) F1 Cookie Crunch

150 ml kokend water

50 g ongezouten boter

150 ml ongezoete plantaardige melkdrank

7 g gedroogde gist of 15 g verse gist

2 eieren



Voor de vulling:

75 g boter

75 g agavesiroop

75 g cacaopoeder

3 porties (78 g) F1 Zachte Chocolade

Proteïnen

5 g

Kcal

120

Vezels

2 g

Vetten

5 g

Kool
hydraten

15 g

Suiker

3 g

Per portie

BEREIDINGSWIJZE

Doe het volkorenmeel en de witte bloem in een mengkom (of 
de kom van een staande mixer) en voeg het zout, de Tri Blend 
Select Banaan en de F1 Cookie Crunch toe en meng.

Doe het kokende water in een kom of kan en voeg er de boter 
aan toe. Roer tot de boter smelt en voeg dan de koude melk 
toe. De vloeistof zou nu lauwwarm moeten zijn. Voeg de gist 
toe (als je Instant gist gebruikt, voeg deze dan toe aan het 
mengsel van de bloem en het meel) en meng alles door elkaar.

Klop de 2 eieren en voeg toe aan de vloeistof.

Giet nu de natte ingrediënten bij de droge ingrediënten en 
meng alles goed door elkaar. Kneed het geheel met de hand 
of met de machine gedurende 7-10 minuten totdat het een 
glad mengsel is dat licht terugveert als je erop drukt. Het is 
niet nodig om extra bloem te gebruiken als je het mengsel 
aan het kneden bent.

Plaats het deeg, als het eenmaal gekneed is, in een mengkom 
(of laat het in de kom van de staande mixer zitten) en dek het 
af met een bord of vershoudfolie. Zet het op een warme plek 
in je keuken, niet warmer dan 45 °C, gedurende ongeveer 2 
uur, of totdat het licht is geworden en verdubbeld in omvang.

RUGE LACH



Maak net voordat het deeg klaar is de vulling. Smelt de 
boter en roer de agavesiroop, cacaopoeder en F1 Zachte 
Chocolade erdoor. Als dit te lang blijft staan, dan zal het te 
dik worden om te verdelen. Als dat toch gebeurt, voeg dan 
een lepel water toe om te verdunnen.

Haal het deksel of de vershoudfolie van het deeg en kneed 
het nogmaals gedurende 2 minuten, waarbij het weer in 
omvang afneemt.

Snijd het deeg nu in 4 gelijke delen en rol ieder deel (waarbij 
de andere delen afgedekt blijven staan terwijl ze wachten 
om te worden gerold), met een beetje bloem erover, tot een 
cirkel met een diameter van 35 cm.

Verdeel nu een kwart van de chocoladevulling over de hele 
deegcirkel en snijd, net als een pizza, in 8 punten. Rol iedere 
punt op, beginnend bij de brede kant tot aan de punt. Zorg 
dat de naad aan de onderkant ligt en leg de rolletjes met 
wat tussenruimte om met bakpapier beklede bakplaten. 
Bedek met vershoudfolie of een lichte theedoek en plaats 
gedurende ongeveer 20 minuten op een warme plaats totdat 
ze licht zijn geworden en een beetje omhooggekomen.

Bak in een voorverwarmde oven van 180 °C (160 °C 
heteluchtoven) gedurende ongeveer 18-20 minuten totdat 
ze goudbruin zijn. Ze klinken dan hol als je zachtjes tegen 
de bodem aan tikt.

Laat ze iets afkoelen en bestrooi met wat poedersuiker 
alvorens te serveren.

RUGE LACH



FEESTELIJKE 
FRUITSWIRLS



48 porties

FEESTELIJKE  
FRUIT-SWIRLS
De smaak van de feestdagen! Tri Blend Select en F1 Cookie 
Crunch worden gecombineerd met fruit, specerijen en 
sinaasappelschil om deze heerlijke fruit-swirls te creëren. 
Speel met dit recept en voeg je eigen keuze aan gedroogd 
fruit toe om er echt je eigen twist aan te geven.

Deze swirls kunnen worden ingevroren terwijl ze nog rauw 
zijn, voordat ze voor de tweede keer moeten rijzen voor het 
bakken. Het recept kan gemakkelijk gehalveerd worden. 
Soms voeg ik fijngehakte gekonfijte schil of gedroogde 
veenbessen toe als onderdeel van het gedroogde fruit.

INGREDIËNTEN

Voor het deeg:

250 g volkorenmeel

250 g witte bloem

½ theelepel zout

1 portie (40 g) Tri Blend Select Coffee Caramel OF Banaan

1 portie (26 g) F1 Cookie Crunch OF Appel Kaneel

150 ml kokend water

50 g boter (ongezouten)



FEESTELIJKE FRUIT-SWIRLS

150 ml melk of plantaardige drank

7 g gedroogde gist of 15 g verse gist

2 eieren

Voor de vulling van gedroogd fruit:

1½ theelepel Instant Theedrank Citroen

250 g sultana’s of rozijnen

250 g gehakte dadels

1 eetlepel fijngeraspte verse gember

2½ theelepel kaneelpoeder

1 theelepel fijngeraspte sinaasappelschil

50 ml sinaasappelsap

Proteïnen

3 g

Kcal

81

Vezels

1 g

Vetten

2 g

Kool
hydraten

16 g

Suiker

8 g

Per portie

BEREIDINGSWIJZE

Doe het volkorenmeel en de witte bloem in een mengkom 
of de kom van een staande mixer en voeg het zout, de 
Tri Blend Select Banaan en de F1 Cookie Crunch toe en 
meng door elkaar.

Doe het kokende water in een kom of kan en voeg er de boter 
aan toe. Roer de boter erdoor en voeg dan de koude melk 
toe. De vloeistof zou nu lauwwarm moeten zijn. Voeg de gist 
toe (als je Instant gist gebruikt, voeg deze dan toe aan het 
mengsel van de bloem en het meel) en meng alles door elkaar.

Klop de 2 eieren en voeg toe aan de vloeistof.



FEESTELIJKE FRUIT-SWIRLS

Giet nu de natte ingrediënten bij de droge ingrediënten en 
meng alles goed door elkaar. Kneed het geheel met de hand 
of met de machine gedurende 7-10 minuten totdat het een 
glad mengsel is dat licht terugveert als je erop drukt.

Plaats het deeg, als het eenmaal gekneed is, in een 
mengkom (of laat het in de kom van de staande mixer zitten) 
en dek het af met een bord of met vershoudfolie. Zet het 
op een warme plek in je keuken, niet warmer dan 45 °C, 
gedurende ongeveer 2 uur, of totdat het licht is geworden 
en verdubbeld in omvang.

Maak net voordat het deeg klaar is de vulling. Doe de sultana’s 
of rozijnen in een kom en voeg er de gehakte dadels, gember, 
kaneel, sinaasappelschil, sinaasappelsap en Herbalife thee aan 
toe. Meng alles goed door elkaar en zet apart.

Haal het deksel of de vershoudfolie van het deeg en kneed 
het nogmaals gedurende 2 minuten, waarbij het weer in 
grootte afneemt.

Snijd het deeg nu in 2 gelijke delen en rol ieder deel (waarbij 
het andere deel afgedekt blijft staan in afwachting om te 
worden gerold), met een beetje bloem erover, tot een lange 
rechthoek van ongeveer 50 x 25 cm.

Verdeel nu de helft van de vulling van gedroogd fruit over 
de hele rechthoek van deeg en rol het deeg van je af op, 
beginnend aan de lange zijde, zodat je een lange rol krijgt. 
Snijd in plakken van ongeveer 2 – 2,5 cm breed en leg ze met 
een snijkant boven, iets uit elkaar, op bakplaten bekleed met 
bakpapier. Druk ze iets aan zodat ze ongeveer 1,5 cm dik 
zijn, dek ze af met vershoudfolie of een lichte theedoek en 
zet ze op een warme plaats aan de kant gedurende ongeveer 
20 minuten totdat ze wat lichter en iets gerezen zijn.



FEESTELIJKE FRUIT-SWIRLS

Bak in een voorverwarmde oven van 180 °C (160 °C 
heteluchtoven) gedurende ongeveer 18-20 minuten totdat 
ze goudbruin zijn. Ze klinken dan hol als je zachtjes tegen 
de bodem aan tikt.

Laat ze iets afkoelen en bestrooi met wat poedersuiker 
alvorens te serveren.



CHOCOLADE 
& AMANDEL 
TURRON



20 porties

CHOCOLADE- &  
AMANDEL TURRON
Deze smakelijke traktatie is heerlijk en verleidend en is een 
voedzame twist op de traditionele Mediterrane Torrone 
nougat. Deze turron is gemaakt met pure chocolade en hele 
amandelen en de PDM, F1 Zachte Chocolade en Beta Heart 
van Herbalife Nutrition. Heerlijk om van te genieten met 
familie en vrienden. Dit is een schitterend eetbaar cadeau 
voor de decembermaand, of welk ander moment dan ook!

INGREDIËNTEN

200 g hele amandelen, met vel

200 g zeer donkere chocolade, ik gebruik 85%, in stukjes 
(voor de voedingswaarden is tevens 85% pure chocolade 
aangehouden)

2 eetlepels extra vergine olijfolie

1 portie (28 g) PDM

1 portie (26 g) F1 Zachte Chocolade

1 portie g (7 g) Beta Heart



CHOCOLADE- & AMANDEL TURRON

Proteïnen

4 g

Kcal

140

Vezels

3 g

Vetten

11 g

Kool
hydraten

6 g

Suiker

2 g

Per portie

BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Leg de hele amandelen op een bakplaat en bak ze 
gedurende 8-10 minuten in de oven, totdat ze goudbruin 
onder het vel zijn. Haal ze uit de oven en zet apart.

Bekleed de bodem en zijkant van een bakblik van 18 cm met 
bakpapier, terwijl de amandelen in de oven staan.

Doe de chocolade in een kom en verwarm boven een 
pannetje met enkele centimeters water dat op hoog vuur 
staat (au bain-marie). Breng het water aan de kook en haal 
dan van het vuur, met de kom met chocolade er nog steeds 
op. Laat de chocolade langzaam smelten.

Als de chocolade gesmolten is, voeg dan de extra vergine 
olijfolie, de PDM, F1 Zachte Chocolade en Beta Heart toe en 
meng goed door elkaar.

Verspreid de geroosterde amandelen over het met bakpapier 
beklede bakblik en giet er het chocolademengsel over. 
Verspreid zodat alle amandelen bedekt zijn en de bovenkant 
redelijk glad is.

Zet in de koelkast (of in de vriezer als je haast hebt!) 
om hard te laten worden. Snijd er vervolgens plakjes 
van 1 cm van om te serveren.

Ik bewaar deze altijd in de koelkast.



FEESTELIJKE 
TULBANDCAKE



10 porties

FEESTELIJKE  
TULBANDCAKE
De Tulband is een symbool van de feestdagen geworden. 
Hier kijkt iedereen er naar uit op de eettafel vol lekkernijen. 
Neem je tijd voor dit recept en je zult beloond worden met 
een cake die uitermate smaakvol is.

INGREDIËNTEN

1 portie (40 g) Tri Blend Select Coffee Caramel

1 portie (26 g) F1 Appel Kaneel

½ portie (14 g) PDM

75 g havervlokken

50 g amandelmeel

25 g cacaopoeder

1½ theelepel bakpoeder

1 theelepel kaneelpoeder

1 theelepel gemberpoeder

4 eieren

200 g ongezoete appelmoes (zie opmerking)

100 ml avocado-olie of zonnebloemolie (als alternatief)



FEESTELIJKE TULBANDCAKE

Voor de topping:

½ portie (14 g) PDM

½ portie (13 g) F1 Romige Vanille

75 ml water

15 g geroosterde noten (hier zijn geroosterde 
pinda’s gebruikt)

Voedingswaarden zijn gebaseerd op het gebruik van avocado-olie.

Proteïnen

10 g

Kcal

241

Vezels

3 g

Vetten

18 g

Kool
hydraten

11 g

Suiker

4 g

Per portie

BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de oven voor op 180 °C (160 °C heteluchtoven).

Strijk een tulbandvorm goed in met avocado-olie.

Doe de Tri Blend Select, F1 Appel Kaneel en PDM in 
een mengkom.

Maal de havervlokken fijn in een mixer totdat het een 
meel geworden is. Neem een eetlepel van het fijngemalen 
havermeel en strooi over de met olie bestreken tulbandvorm. 
Doe de rest van het meel in de mengkom met Herbalife 
Nutrition producten. Voeg het amandelmeel, cacaopoeder, 
bakpoeder, de kaneel en gember toe. Meng de droge 
ingrediënten goed door elkaar met een garde.

Klop de eieren in een aparte kom en meng er de ongezoete 
appelmoes en de avocado-olie door. Maak een kuiltje in 
het midden van de droge ingrediënten en giet er de natte 
ingrediënten in. Meng alles goed door elkaar zodat het 
een dik cakebeslag vormt.



FEESTELIJKE TULBANDCAKE

Giet het mengsel in de voorbereide tulbandvorm en zet in het 
onderste gedeelte van de oven. Bak gedurende 45-50 minuten 
totdat de cake droog aanvoelt en licht terugveert als je er 
bovenop drukt. Je kunt met een satéprikker kijken of de cake 
gaar is. Als je deze er insteekt en hij er schoon weer uitkomt, 
dan is de cake gaar.

Kiep de cake om op een bord, verwijder de vorm en 
laat afkoelen.

Maak de topping voor de cake door de PDM en F1 Romige 
Vanille in een kom te doen en te mengen. Voeg er 50 ml 
water aan toe en meng totdat het een dikke pasta is. 
Voeg er vervolgens voldoende water aan toe zodat de 
consistentie ervan dusdanig wordt dat je de topping erover 
kunt laten druipen.

Als de cake is afgekoeld kun je de topping heen en weer 
over de bovenkant laten druipen. Strooi er vervolgens de 
fijngehakte geroosterde noten over.

Steek een of twee sterretjes in de cake en steek ze aan voor 
wat extra feestelijk drama!

OPMERKING

Om je eigen ongezoete appelmoes te maken, schil je twee 
appels, snijd je ze in vieren en haal je het klokhuis eruit. 
Snijd de appels in stukjes en doe ze in een klein pannetje 
met 2 eetlepels water. Doe het deksel op de pan en kook op 
laag vuur gedurende 20 minuten totdat de appels helemaal 
zacht zijn geworden en tot pulp gekookt zijn. Zet apart en 
laat afkoelen. Weeg 200 g af voor deze cake.



POOLS 
MAANZAAD
BROOD



12 porties

POOLS 
MAANZAADBROOD
De combinatie van F1 Romige Vanille en F1 Zachte 
Chocolade met de ingrediënten werkt hier echt heel goed 
en resulteert in een maanzaadbrood dat licht, luchtig en rijk 
aan proteïnen is. Laat je niet ontmoedigen door de lange 
bereidingstijd, het is het volledig waard!

INGREDIËNTEN

125 ml melk (halfvol)

25 g honing

15 g verse gist of 7 g gedroogde gist

125 volkorenmeel

125 g witte bloem

1 portie (26 g) F1 Zachte Chocolade

1 portie (26 g) F1 Romige Vanille

1 portie (7 g) Beta Heart

Snufje zout

25 g boter



POOLS MAANZAADBROOD

Voor de vulling:

200 g sesamzaadjes

1 eiwit

75 g honing

Proteïnen

9 g

Kcal

136

Vezels

2 g

Vetten

11 g

Kool
hydraten

28 g

Suiker

8 g

Per portie

BEREIDINGSWIJZE

Doe de sesamzaadjes eerst in een kom en giet er kokend 
water over. Laat 3 uur of gedurende de nacht staan.

Verwarm de melk tot deze lauwwarm is, niet warmer dan 
45 °C. Roer er de honing en gist door en zet apart terwijl 
je de droge ingrediënten gaat klaarmaken.

Doe het volkorenmeel, de bloem, F1 Zachte Chocolade, 
F1 Romige Vanille, Beta Heart en het snufje zout in een kom 
en meng door elkaar. Wrijf er de boter door, voeg het mengsel 
van de melk en gist toe en vorm er een deeg van. Kneed 
gedurende ongeveer 8 minuten met de hand of gedurende 
ongeveer 5 minuten met een staande mixer met deeghaak, 
totdat het deeg glad is en licht terugveert als je erop drukt.

Bedek het deeg in de kom met een theedoek of bord en laat 
op een warme plek in je keuken staan (weer niet warmer 
dan 45 °C) totdat het in omvang is verdubbeld. Dit duurt 
ongeveer 2 tot 3 uur, of een nacht in de koelkast.

Laat terwijl het deeg rijst de sesamzaadjes uitlekken en doe 
ze samen met het eiwit en de honing in een blender. Meng tot 
het een pasta is geworden. Dit kan even duren en je moet het 
wellicht in delen doen, maar het is het waard, dus hou vol!



POOLS MAANZAADBROOD

Haal het deeg uit de kom en rol een grote rechthoek van 
ongeveer 40 cm x 20 cm. Gebruik wat bloem om plakken 
te voorkomen. Plaats het deeg voor je met een lange zijde 
het dichtst bij je. Verdeel de pasta van sesamzaadjes over 
het deeg en laat 2 cm vrij aan alle zijden. Bestrijk de zijde 
het verst van je af met wat water zodat de rol kan blijven 
plakken. Rol het deeg nu van je af en leg de rol op een met 
bakpapier beklede bakplaat, met de naad aan de onderkant.

Dek af met een theedoek en laat op een warme plek 
gedurende ongeveer 30 minuten staan tot de rol licht gerezen 
is. Zet ik het onderste gedeelte van een op 180 °C (160 °C 
heteluchtoven) voorverwarmde oven en bak in ongeveer 
40-45 minuten tot het brood goudbruin is en helemaal gaar.

Laat afkoelen, bestrooi met wat poedersuiker en snijd in 
plakken alvorens te serveren.



HONGAARSE 
GERBEAUDCAKE



20 porties

HONGAARSE 
GERBEAUDCAKE
Deze klassieke gelaagde cake is een heerlijke traktatie 
om met familie en vrienden van te genieten. Onze versie 
bevat F1 in de vulling en het glazuur voor een extra portie 
proteïnen.

INGREDIËNTEN

100 ml halfvolle melk

3 eetlepels agavesiroop of honing

25 g verse gist of 12 g gedroogde gist

400 g bloem

1 portie (26 g) F1 Romige Vanille

1 portie (22 g) HPIC (latte macchiato)

Snufje zout

Fijngeraspte schil van 1 citroen

50 g boter (ongezouten)

2 eieren



HONGAARSE GERBEAUDCAKE

Voor de vulling:

225 g walnoten (of andere noten, zoals amandelen, 
pecannoten, hazelnoten)

1½ portie (39 g) F1 Romige Vanille

Potje van 400 g suikerarme abrikozenjam

Voor het chocoladeglazuur:

½ portie (13 g) F1 Zachte Chocolade

1 eetlepel gezeefd ongezoet cacaopoeder

1 eetlepel agavesiroop of honing

1 theelepel olijfolie

50 ml kokend water

Proteïnen

7 g

Kcal

218

Vezels

4 g

Vetten

11 g

Kool
hydraten

27 g

Suiker

6 g

Per portie

BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de melk tot deze lauwwarm is, niet warmer dan 
45 °C. Roer er de agavesiroop of honing en de gist door. 
Zet apart voor 5 minuten terwijl je de droge ingrediënten 
gaat klaarmaken.

Doe de bloem in een mengkom of de kom van een 
staande mixer. Voeg er de F1 Romige Vanille, HPIC, zout 
en citroenschil aan toe. Gebruik een garde om de droge 
ingrediënten te mengen.

Snijd de boter in stukjes en wrijf deze door de 
droge ingrediënten.



HONGAARSE GERBEAUDCAKE

Klop de eieren en voeg ze toe aan het melkmengsel. Voeg 
dit vervolgens toe aan de droge ingrediënten. Roer alles door 
elkaar om een deeg te krijgen en kneed het deeg dan met 
de hand gedurende 8 minuten, of 5 minuten met de staande 
mixer en de deeghaak.

Doe het deeg in een kom (of laat het in de kom van de 
staande mixer zitten) en dek het af met een bord of met 
vershoudfolie. Zet het op een warme plek in je keuken, 
niet warmer dan 45 °C, en laat ongeveer een half uur staan.

Doe de noten in een blender en maal ze fijn, of gebruik al 
fijngemaalde noten, terwijl het deeg aan het rijzen is. Meng 
de fijngemaalde noten in een kom met de F1 Romige Vanille 
en zet apart.

Bekleed de bodem en zijkanten van een diepe braadslee 
(33 cm x 23 cm x 5 cm diep) met bakpapier.

Haal het deeg uit de kom wanneer het een half uur heeft 
gerust en verdeel het in 4 gelijke delen, elk deel ongeveer 
180 g wegend. Dek ze af met een theedoek.

Rol het eerste stuk deeg op een bebloemd werkoppervlak 
(bestrooi het deeg ook met wat bloem zodat het niet aan 
de deegroller blijft plakken) tot een rechthoek van 33 cm 
x 23 cm zodat deze in de braadslee past. Leg het deeg in 
de braadslee en verdeel er een derde van de abrikozenjam 
over en strooi er gelijkmatig een derde van het mengsel 
van walnoten en F1 Romige Vanille over. Herhaal dit met de 
tweede laag deeg en verdeel er weer een derde deel van 
de jam en het notenmengsel over. Leg er vervolgens de 
derde laag van het deeg op en de resterende abrikozenjam 
en notenmengsel. Dek tenslotte af met de laatste laag van 
het deeg. Leg er een theedoek over en zet gedurende 10-
15 minuten apart terwijl je de oven voorverwarmt op 180 °C 
(160 °C heteluchtoven).



HONGAARSE GERBEAUDCAKE

Verwijder de theedoek en zet de slee in het onderste 
deel van de oven (de cake zal verbranden als hij te dicht 
bij de bovenkant van de oven staat) en bak gedurende 
50-55 minuten, tot hij goudbruin aan de bovenkant is en 
gaar van binnen.

Haal uit de oven en laat in de braadslee afkoelen.

Maak het chocoladeglazuur door de F1 Zachte Chocolade 
met het gezeefde cacaopoeder, de honing en de olijfolie te 
mengen. Voeg er nu al roerende geleidelijk aan het kokende 
water aan toe om een mooi zacht glazuur te maken.

Haal de cake als deze is afgekoeld, gebruikmakend van het 
bakpapier, uit de braadslee en plaats hem op een bord, met 
het bakpapier er nog steeds om.

Verdeel het glazuur over de bovenkant en snijd de randjes 
bij met een scherp mes.

Snijd de cake nu in mooie diamantvormen en serveer!



80 recepten om 
je geïnspireerd 
en fit te houden

Laat je innerlijke 
kok los met het 
Europa & Afrika 
Herbalife Nutrition 
Kookboek


