
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Eten tegen stress 
 

 
 
 



 

Wat ga jij eten bij stress? 

Je hebt het webinar gevolgd: “Stress-eten de baas?”. Wat aan bod kwam was o.a. de 
gevolgen van stress op je eetpatroon en de invloed daarvan voor de gezondheid. Ook is 
duidelijk geworden waarom eten voor heel veel mensen troostend kan werken. En 
uiteindelijk heb je tientallen tips ontvangen hoe je stress-eten de baas kunt worden.  

Als je aan stress denkt, denk je meestal aan psychische stress, maar weet je dat stress 
veel meer omvat dan alléen maar stress-tussen-de-oren? Er zijn zoveel factoren die een 
rol spelen en die voor het lichaam een stressor zijn. Wat dacht je van teveel en te vaak 
ongezonde voeding? Of te weinig gezonde voedingsstoffen? Te weinig bewegen maar 
óók tevéél bewegen? Teveel koffie. Teveel alcohol. Roken. Milieuverontreiniging. 
Allemaal stressoren voor je lijf. Deze stressoren kun je onderverdelen in diverse 
groepen van factoren, o.a. sociale factoren (o.a. relaties, sociaal disfunctioneren, te 
weinig kennis over gezondheid),  omgevingsfactoren (o.a. de economie, de politiek en de 
milieuverontreiniging) en persoonlijke factoren.  

Persoonlijke factoren zijn o.a. je beweging, duur van je nachtrust, onder belasting en 
overbelasting en last but nog least: je voeding. Omdat voeding één van de factoren is, die 
we het meest zelf in de hand hebben, heb ik speciaal voor diegenen die het webinar 
gevolgd hebben dit boekje samengesteld met een aantal recepten waar je lichaam in 
ieder geval géén stress van krijgt.  

Waar ik bij de recepten op gelet heb, is dat ze voeding benaderen die je gaat eten bij 
stress: Zoet, zout en vet: Chips, chocola, snacks, afein, je kent het wel. Verder vond ik het 
belangrijk dat  ze EetLijn Proof zijn, d.w.z. vrij van suiker, arm aan lactose, vrij van 
gluten, zonder schadelijke E-middelen en koolhydraatbewust met als doel om de 
bloedsuikerwaarde stabiel te houden. Dat is voor het lichaam 1 hele grote stressor 
minder. Als je het webinar hebt gevolgd, zal je de werking hiervan begrijpen.  
 
Zo, en nu lekker boodschappen halen en de keuken in en aan de gang met de recepten. 
Heel veel plezier ermee en ik hoop eens iets van je te horen.  
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Avocado garnalencocktail 
 

Voorgerecht voor 4 personen 

 150 gr. Hollandse garnalen 

 2 rijpe avocado’s, gehalveerd en de pit verwijderd 

 40 gr. bleekselderij, heel fijn gesneden 

 4 el. zelfgemaakte mayonaise (recept basis receptenboek van de EetLijn) 

 1 limoen, gehalveerd 

 2 takjes munt (alléén de blaadjes) 

 2 tl. curry poeder  

 Peper en Herbamare 

 Schep wat van het vruchtvlees uit de avocado helften en houd een dikke rand er 

in.  

 Besprenkel de bakjes van avocado met limoensap uit de ene helft van de limoen.   

 Meng de munt, de currypoeder en de mayonaise met de staafmixer tot een dikke 

dressing.  

 Schep de fijngehakte selderij er door, samen met de avocado die je uit de bakjes 

hebt gehaald en geprakt hebt.  

 Meng de garnalen er door en maak op smaak met peper en Herbamare  

 Schep het mengsel in de avocadobakjes.  

 Snijd van de overgebleven halve limoen kleine partjes als garnering.  

 
 

 

 

 
 
 



 

Pecan chocoballetjes 
 

Heerlijk bij de koffie 

 30 gr. pecannoten                                                                         

 Een paar druppeltjes citroensap  

 Een paar druppeltjes Stevia  

 Chiazaad, kokosrasp, rauwe biologische pure cacaopoeder,   

 Gebrande hazelnoten  

 Maal de pecannoten in een keukenmachine of blender fijn.  

 Haal het er uit en kneed een paar druppeltjes citroensap en Stevia door het 

“deeg”.  

 Leg een tijdje in de koelkast om op te stijven. 

 Rol er 6 tot 8 mooie ronde balletjes van.  

 Rol de balletjes tot slot door kokosrasp, chiazaad of pure cacaopoeder. 

 Je kunt eventueel een geroosterde hazelnoot met je duim in het balletje drukken en 
het “deeg” er om heen rollen voor een extra variatie en heerlijke bite.  

 De citroen smaakt heerlijk fris in combinatie met de cacao en noten. Vind je het niet 
lekker met het citroensap, kun je het gewoon weglaten. Is het deeg niet smeuïg 
genoeg, voeg dan 
eventueel een paar 
druppeltjes water toe.  

 
 

 

 
 

 



 

Kaaschips met chiazaad  
 

Heerlijk ’s avonds kraken op de bank  

 120 gr. magere geraspte kaas  

 2 el. chiazaadjes                                                                      

 Meng in een kom de chiazaadjes met de geraspte kaas. 

 Schep met een koffielepel hoopjes in een muffin bakvorm. 

 1 ½ minuut in de magnetron op 1000 watt.  

 Zelf ben ik niet zo’n fan van de magnetron maar ik heb nog geen andere manier 
gevonden waarop je heerlijke knapperige chippies kunt maken; voor die enkele keer dat 
ik ze bak, neem ik de nadelen van de magnetron voor lief.  

 Als de chippies uit de magnetron komen, zijn we wat slap en taai. Af laten koelen en ze 
zijn  

 heerlijk bros en knapperig. 

 Je kunt heel goed een voorraadje bakken en bewaren in een afgesloten doosje; kunst om 
niet méér te nemen dan die 60 gram.  

 De lekkerste kaas-uien chips; Snipper een ui, bak glazig in een beetje olijfolie met wat 
gesnipperde knoflook, 1 el. chiazaad en 1 el. hennepzaad. Meng 1 el. van dit mengsel 
door 60 gr. kaas. Verdelen over de mini muffin bakvormen (plm. 24 hoopjes), 2 minuten 
in de magnetron op 1000 watt en je weet níet wat je proeft. De lekkerste kaas-uienchips 
ooit .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Banaanbosbessen ontbijttaartje 
 

Lekker zoet snaaien tussendoor voor 2 personen 

 150 ml (amandel)melk 
 30 gram havermout 
 1/2 banaan 
 40 gram bosbessen (evt diepvries) 
 1 el. kokosrasp 
 1 portie Aminozurencomplex 
 ½  theelepel wijnsteen bakpoeder 
 1 goede theelepel kaneel 
 Een paar druppeltjes Stevia 
 Voor de garnering een flinke toef Griekse yoghurt met evtl. wat Stevia en kaneel 

 Vet 2 ovenschaaltjes in met wat olijfolie en verwarm de oven voor op 200 graden. 
 Snijd de halve banaan in plakken en beleg de bodems hiermee.  
 Meng het Aminozurencomplex door de melk, vermeng met de overige 

ingrediënten en verdeel over de schaaltjes.  
 Doe 30 minuten in de oven.  
 Stort de taartjes omgekeerd op de bordjes.  
 Garneer met Griekse yoghurt (met evtl. wat Stevia) en wat kaneel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Kokosmakronen  
 

Voor de zoete trek 

 2 eiwitten 

 50 gr. kokosolie 

 1 theelepel roomboter 

 130 gr. kokosrasp 

 20 gr. chiazaad 

 Stevia naar smaak (plm. 1 tl) 

 Verwarm de oven voor op 180 graden. 
 Smelt het kokosvet en de roomboter. 
 Vermeng met de kokosrasp, het chiazaad en de stevia. 
 Klopt de eiwitten stijf. 
 Roer de eiwitten luchtig door het mengsel. 
 Vorm kleine rotsjes met een lepel op een bakplaat (plm. 35 rotsjes). 
 Je kunt ook kleine papieren muffin bakvormpjes gebruiken. 
 Bak de rotsjes plm. 12 minuten tot ze lichtbruin zijn. 

 Ook heel lekker als je ze bakt in een kniepertjesijzer (soort wafelijzer); maak dan 
balletjes ter groot van een kleine bitterbal. Druk het ijzer niet teveel aan zodat de 
makroon lekker dik blijft.  

 Of je maakt kleine balletjes en 

druk het ijzer goed aan; goed 

doorbakken zodat ze krokant 

worden als ze afgekoeld zijn 

(bijna een soort van 

kokoskaakje) 

 
 
 
 
 

 
 



 

Kaasstengels 
   

Voor plm. 18 stengels  

 100 gr. boekweitvlokken 

 2 el. chiazaad  

 120 gr. geraspte kaas  

 1 ei  

 Snufje Herbamare of Himalayazout   

 Verwarm de oven voor op 200 graden. 
 Meng de boekweitvlokken, het chiazaad en de helft van de kaas 
 Breek het ei er boven, meng alles tot een stevig deeg en kneed dit even door. 
 Leg een stuk keukenpapier op het aanrecht en druk het deeg hierop uit. 
 Leg er een ander stof bakpapier op rol het deeg tussen de 2 stukken papier uit tot 

een rechthoekige lap van ong. 15 x 30 cm en plm. ¾ cm dik. 
 Neem het bovenste stuk bakpapier er af en snijd de randen van het deeg netjes 

recht.   
 Snijd het deeg in reepjes van 15 cm lang e plm. 1 ½ cm breed.  
 Strooi de resterende kaas er over  
 Bak de kaasstengels in het midden van de oven in 10-15 minute goudbruin en gaar.  
 Laat de stengels op de bakplaat afkoelen, dan worden ze lekker bros.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Eiwitbolletjes met kefir en kaas 
  

Voor 12 bolletjes (3 bolletjes p.p.)  

 3 eieren, gesplitst 

 50 ml. kefir  

 60 gr. kaas, geraspt 

 Klein handje gemengde zaadjes (havervlokken, lijnzaad, chiazaad e.d.)  

 Herbamare 

 Zwarte peper uit de molen 

 Klopt het eiwit goed stijf met een snufje Herbamare. 
 Roer de dooiers samen met de kefir, de geraspte kaas en wat peper door elkaar. 
 Schep het mengsel voorzichtig door het stijfgeklopte eiwit.  
 Vul 18 muffinvormen met het mengsel (ongeveer een flinke el. per bolletje) 
 Bak de bolletjes in een oven op 150 graden gedurende plm. 20 minuten. 
 Zet de oven uit, laat ze er nog een minuut of 10 in staan en laat ze afkoelen op een 

taartrooster.  

 De bolletjes zullen bij het afkoelen iets inzakken maar dat doet aan de smaak niets af. 
 Je kunt allerlei kruiden uitproberen om variaties te maken, o.a. Italiaanse kruiden.  

Let op dat daar geen suiker in zit. Maak anders zelf je eigen kruidenmixen. 

 
 



 

Hartige eiermuffins met gehakt 
 

Voor 12 muffins  

 100 gr. kipgehakt 
 6 eieren  
 100 gr. ui, fijngesneden 
 100 gr. rode paprika, gesnipperd  
 75 gr. verse spinazie, fijngesneden 
 1 teentje knoflook, heel fijn gesneden  
 2 tl tomatenpuree 
 1 el kokosolie plus extra om in te vetten 
 Herbamare  
 Versgemalen zwarte peper  
 ½ gemalen komijn 

 Verwarm de oven voor op 180 graden.  
 Klop de eitjes los met de tomatenpuree, Herbamare en peper naar smaak. 
 Verwarm de kokosolie in een pan en fruit de ui.  
 Voeg het gehakt en de komijn toe en bak rul.  
 Voeg de knoflook en de paprika toe en bak op de spinazie even mee.  
 Schep het gehaktmengsel door de eieren en verdeel over muffinvormen.  
 Bak de muffins in de oven 15 à 20 minuten tot ze gaar zijn.  
 Laat ze even afkoelen en haal ze 

uit de vorm.  

 Zijn zowel koud als warm heerlijk.  
 Ook eenvoudig mee te nemen als 

lunchgerecht.  
 

 
 

 



 

Kaaswafels met broccoli 
 

Voor de hartige trek  

 100 gr broccoli, fijngemalen 

 120 gr geraspte kaas, 20+ 

 2 eieren 

 1 bolletje (Chinese) knoflook, fijngesnipperd 

 1 tl uienpoeder 

 ½ tl gemalen zwarte peper 

 Meng in een grote kom alle ingrediënten goed door elkaar  

 Verwarm het wafelijzer  

 Doe 1/4 van het beslag in het wafelijzer 

 Bak de wafel 4 tot 6 minuten (de wafel moet gemakkelijk loslaten van het ijzer, 

anders nog éven doorbakken) 

 Je kunt ze goed bewaren in de koelkast 

 Ook lekker om mee te nemen voor onderweg  

 et “beslag” kun je goed van te voren klaarmaken en bewaren in de koelkast; op 

het moment dat je 

wilt gaan eten, hoef 

je alléén nog maar te 

bakken 

 

 

 



 

Kipnuggets 
 

Een lekkere “vette” hap!  

 400 gr kipfilet, in blokjes 

 200 ml Griekse yoghurt of soja yoghurt 

 Himalayazout 

 Cajun kruiden (let op: koolhydraatvrij) 

 Boekweitvlokken 

 Kruid en zout de kipblokjes en leg ze in de yoghurt om te marineren, een half 

uurtje of zo 

 Haal ze uit de yoghurt, schraap de yoghurt er een beetje af en paneer de blokjes 

met de boekweitvlokken 

 Daarna op een plaat leggen, bedekt met bakpapier, en 15 tot 20 minuten in de 

oven op 100 graden tot ze mooi bruin zijn en gaar 

 Even uittesten hoe 

lang je ze bakt; 
elke oven is ánders  

 

 
 

 

 
 
 

 
 



 

Appelplaatkoek van kokosmeel 
 

Heerlijk bij de koffie 

 80 gr kokosmeel 

 80 gr kokosolie, gesmolten 

 5 eieren 

 1 uitgeperste sinaasappel (plm. 100 ml) 

 100 ml amandelmelk 

 2 el citroensap 

 1 tl (biologische) vanillepoeder 

 1 tl speculaaskruiden 

 1 el wijnsteenbakpoeder 

 ¼ tl Himalayazout 

 2 appels, gesnipperd 

 Evtl. beetje Stevia extract naar smaak  

 Verwarm de oven op 180 graden. 

 Vermeng eerst alle droge  ingrediënten behalve de appelsnippers. 

 Roer alles goed door elkaar en meng er nu de “natte” ingrediënten bij. 

 Voeg als laatste de appelsnippers toe en roer alles goed door elkaar. 

 Bekleed de ovenplaat met opstaande randen met bakpapier en stort hierin het 

beslag en bak het in het midden van de oven plm. 30 minuten, evtl. iets langer 

totdat de cake stevig aanvoelt. 

 Laat plm 15 minuten in de vorm afkoelen en snijd in plm. 20 stuks.  

 Je kunt er ook heel goed muffins 

van maken in een silicone muffinvorm. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Lekkere “plakkerige” bananentulbandjes 

Lekkere zoete start van de dag 

 4 grote rijpe bananen, fijngeprakt 

 2 eieren 

 125 gr kokosvet, gesmolten 

 100 gr kokosmeel 

 50 gr kokosrasp 

 50 gr havermoutvlokken 

 100 gr courgette, geraspt 

 2 tl wijnsteenbakpoeder 

 1 el speculaaskruiden 

 1 tl Stevia (naar smaak) 

 200 ml amandelmelk 

 Snufje Himalayazout 

 Verwarm de oven voor op 170 graden 

 Vermeng bananenprak met de eieren en de kokosolie en roer het samen met de 

amandelmelk, de geraspte courgette en de Stevia goed door elkaar 

 Doe alle droge ingrediënten bij elkaar in een kom en voeg toe aan de vloeibare 

massa; goed door elkaar roeren 

 Vul tulbandvormpjes (24 stuks) met het beslag en bak ze in plm. 20 minuten gaar 

 Mensen met coeliakie kunnen de  

havermoutvlokken vervangen door  

boekweitvlokken 

 Je kunt ze uiteraard ook in een 

cake 

blik bakken of in muffinvormpjes 

 
 

 
 


