
 

 

https://jacquelinevandijk.nl  

Gezonde snacks voor het weekend, 
met tips van deelneemsters aan het  

Lente Afslank Programma 

 
 

Welke gezonde snack(s) ga jij het weekend gezellig op tafel zetten,  
om de ongezonde snacks te voorkomen? 

 
Ik had deze snack tips vorige week gedeeld: 
 
*Snijd een paprika eens in mooie reepjes en serveer in een leuk schaaltje. 
*Haal de stengels los van een bleekselderij bos en snijd stukjes in de breedte of snijd  
stukken in de lengte (of snijd de stukken in de lengte ook nog in dunne repen) en zet deze 
rechtop in een glas. Zet een humus*- of hüttenkäse dip er in een gezellig schaaltje naast. 
*Haal olijven uit het potje (of koop losse olijven) en prik deze aan een prikker, met een klein 
stukje feta kaas. Leg het neer op een leuk plat schaaltje . 
*Kook 2 eieren en snijd in plakjes, “versier” de plakken met een puntje sambal voor een  
lekkere pittige bite en het staat ook gezellig. 
 
Recept humus: 
Benodigdheden: 1 blikje kikkererwten (200 gram), 2 el olijfolie, 2 el citroensap, 2 el tahin,  
1 teentje knoflook, ½ tl komijn, peper en zeezout. 
Bereidingswijze: 
Spoel de kikkererwten af en laat uitlekken in een vergiet. Doe de kikkererwten met  
2 el water, 1 el olijfolie, het citroensap, de tahin, het uitgeperste teentje knoflook en de  
komijn in een kom/beker van de staafmixer. Pureer met een staafmixer tot een gladde 
pasta. Is het te dik, voeg dan een eetlepel water toe. Breng op smaak met peper en zout, 
roer door. 
Schep de humus in een schaaltje en strijk met de bolle kant van een lepel de humus glad. 
Besprenkel met de resterende olijfolie en bestrooi met een beetje extra zeezout of Himalaya 
zout, paprika poeder, sesamzaadjes, chilivlokken, verse peterselie of koriander. 
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Marijke: 
Kalkoenwrap 
Maak een snack van drie plakjes kalkoenfilet (of kipfilet). Smeer er een beetje mosterd op 
en beleg daarna met dunne plakjes appel (of augurk) en sla. Oprollen en klaar. 
 
Sandra: 
Ik hou altijd van iets wat knapperig is daarom dit gezonde eigengemaakte toastje. Hoeft niet 

eens wat op 👍 

 
Toastjes: 
Benodigdheden: 75 gram bloem, 50 gr Polenta, 25 gr geraspte Parmezaanse kaas,  
2 tl zout, handje zachte tijmblaadjes, 2 el olijfolie, 120 ml water. 
Bereidingswijze:  
Verwarm oven voor op 200 graden.  
Meng in een kom de bloem, polenta, geraspte kaas, zout en tijm met een vork. Voeg nu de 
olie toe en roer weer door met de vork totdat je fijne kruimels hebt. Voeg nu langzaam het 
water toe, steeds een scheutje, doorroeren en weer een scheutje. Kneed met je vingers een 
stevige bal van het deeg. Het deeg mag niet te kruimelig zijn (dan nog een scheutje water) 
maar ook niet te nat (dan nog wat meel). 
Rol de bal met een deegroller uit tot een dunne lap deeg, hoe dunner hoe beter. Liefst een 
millimeter dik, anders blijven de toastjes chewy. Snij er rechthoekjes van. Van de restjes 
deeg maak je weer een bal, die je weer uitrolt en waar je rechthoekjes uit snijdt. Ga zo door 
totdat al het deeg op is.  
Leg de toastjes op een met bakpapier bekleed rooster en schuif in de oven. Bak in 12-15 
minuten goudbruin en laat vervolgens afkoelen op het rooster. Bak ze lang genoeg, anders 
worden ze niet knapperig genoeg. 
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Marie-Louise: 
Komkommertoastjes 
Schijfje komkommer. Beetje roomkaas erop. Daarop wat gerookte zalm. Voor het "oog" een 

beetje verse dille en wat sesamzaadjes erop. En smullen maar.....😋 

 
 
Jolanda: 
Leuk al die recepten maar ik hou het, als ik iets neem, bij olijfjes en een paar ongebrande 
noten. 
 

 
 
Brigit: 
Wat snacks betreft... ik snack niet met zoveel. Gezin zit regelmatig, zeker in t weekend, aan 
de chips. Ik hou meer van een blokje kaas, plakje worst, komkommer, tomaatjes etc. 
Voordeel is wel als je 't zo gezellig opmaakt dat vooral de kids het ook eerder eten. 
 
 
 
 

https://jacquelinevandijk.nl/


 

 

https://jacquelinevandijk.nl  

Gezonde snacks voor het weekend, 
met tips van deelneemsters aan het 

Lente Afslank Programma 
 
 
Klaartje: 
Dit is wel een lekkere tip: 
 
Pittige komkommer rolletjes (8 stuks) 
Benodigdheden: 1 komkommer, 80 gr zuivelspread, 20 gr zongedroogde tomaatjes,  
1 gr chilipoeder 
Bereidingswijze:  
Was de komkommer. Schaaf een lange plak van de onderkant en vervolgens van de  
bovenkant (snoep deze plakjes op, ze zijn niet geschikt voor de snack die je gaat maken). 
Schaaf lange plakken van de bovenkant tot je bij de zaadlijst komt. Draai de komkommer 
om en schaaf weer lange plakken, tot je de zaadlijst weer ziet (eet de zaadlijst op). Leg de 
plakken op een stukje keukenpapier en dep ze droog. 
Snij de tomaatjes in kleine stukjes en meng met de zuivelspread en chilipoeder (proef!).  
Gebruik eventueel de staafmixer om er een smeuïg geheel van te maken. Maak verder op 
smaak met peper en zout. 
Schep op iedere komkommerplak aan het begin een theelepel van de vulling en rol  
voorzichtig op. Zet de rolletjes vast met een prikker. 
 

 
 
Jolanda: 
Ik dip graag komkommer in humus of leg een klein stukje brie op een stuk komkommer. 
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Christel: 
Ik ga deze saus maken: 
Griekse yoghurt (40 gr) gemengd met roomkaas (60 gr), dille, tl Italiaanse kruiden, peper 
zout en een stukje zongedroogde tomaat (of 2 halve cherrytomaatjes) en de saus gebruik ik 
ook voor zoete paprika stengels. (In een glas) met 1 glaasje rode wijn, kan mij er nu al op 

verheugen 😊 

 

 
 
Sabine: 

Ik ken mezelf, dus vrijdagavond hooguit zoiets (wat ik trouwens wel ook echt lekker vind)😊 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://jacquelinevandijk.nl/


 

 

https://jacquelinevandijk.nl  

Gezonde snacks voor het weekend, 
met tips van deelneemsters aan het 

Lente Afslank Programma 
 
 
Annette: 
We hadden laatst een borrel bij iemand. Ze had er bleekselderij staan. Dat gebruikte ik in 
plaats van de toastjes en stokbroodjes. Bleekselderij met eiersalade, kip kerrie salade (zelf 
maken met Zaanse mayonaise, kha). Je kunt ook een lekkere dip maken: roomkaas, zout 
en peper, dat doe je in een lage bak, daarboven smeer je Sweet chilisaus 0 % (Action) en 
rucolla sla (een soort Gooische dip). Hier gebruik je een stukje bleekselderij als een schepje 
voor. Je kunt ook volkoren toastjes nemen van Melba of Lu. 
 

 
 
Saskia: 
Gezonde snacks:  
Rosbief rolletjes met bv dun ingesmeerd met roomkaas. Of kipfilet rolletjes met roomkaas. 
Kan ook met komkommer erin. 
 

 
 
Evelyn: 
Een lekkere gezonde snack vind ik een handje noten of edamame boontjes. En in de zomer 
is fruit gemakkelijk en lekker. Dan word ik heel blij van een zelfgemaakte fruitsalade. Nu ben 

ik druk bezig mezelf te leren gezonde keuzes te maken        
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