
 
Begin het jaar gezond en denk daarbij dagelijks aan een goede start van de dag. Wissel je ontbijt eens 
af. Hier wat ideeën voor een snel en gezond ontbijt.  
 
Lekkere snelle havermout met fruit en hazelnoten. 
2 personen, 15 minuten   
Ingrediënten 
400 ml halfvolle melk 
50 gram havermout 
20 gram geroosterde hazelnoten 
1 banaan en 100 gram bessen, frambozen, aardbeien 
kaneel 
Bereiding 
Breng de melk met de havermout aan de kook. Kook de havermout onder af en toe roeren in 2 
minuten gaar. Laat de pap nog 2 minuten staan. 
Hak de hazelnoten grof. Maak het fruit schoon en snijd het eventueel kleiner. 
Schenk de pap in 2 kommen en verdeel het fruit en de noten er over. Stuif er wat kaneel over. 
 
Yoghurt met appel en krokante muesli 
4 personen, 15 minuten 
Ingrediënten 
100 gram muesli zonder toegevoegd suiker 
2 appels 
kaneel 
600 ml halfvolle yoghurt 
Bereiding 
Bak de muesli in een droge koekenpan lichtbruin en krokant. 
Was de appels, snijd ze in blokjes en stuif er wat kaneel over. 
Schep de blokjes appel door de yoghurt en verdeel dit over 4 glazen of schaaltjes. Strooi de muesli 
erover. 
 
Roerei met tomaat op toast 
Komijn en peper maken er een kruidig eitje van 
2 personen, 15 minuten 
Ingrediënten 
1 tomaat 
4 eieren 
4 eetlepels halfvolle melk 
1 eetlepel olie 
¼ theelepel gemalen komijn 
peper 
4 volkoren boterhammen 
 
 



Bereiding 
Was de tomaat en snijd hem in kleine blokjes. Breek de eieren in een kom en klop ze los met de 
melk. Verhit de olie in de pan en bak de tomatenblokjes een paar minuten. Zet het vuur wat lager en 
voeg de eieren toe. Schep het mengsel met een houten lepel steeds van buiten naar het midden van 
de pan. Het ei is klaar als het gestold is maar nog wel wat vochtig. Breng op smaak met komijn en 
peper. Rooster de boterhammen en verdeel het ei erover. 
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