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E-BOOK | Hoe vervang ik brood? 

Dit is de vraag die bij veel mensen zorgt voor stress. Help! 
 
 
 
'Ik wil graag een verantwoord voedingspatroon, maar wat moet ik meenemen naar mijn werk 
of 's morgens aan mijn kids geven als ik minder brood ga eten? Ik heb geen tijd om uren in de 
keuken te staan.'  
 
Alle alarmbellen gaan rinkelen. Niet gek, want het eten van brood zit er zo ingebakken. 
Tijd om daar wat luchtiger over te doen. Door stap voor stap een verandering door te 
voeren, werk je aan een verantwoord voedingspatroon voor de lange termijn.  
 
Geen stressreactie, maar eenvoudige handvatten om het jezelf makkelijk te maken. Dat 
begint bij jou motivatie. Waarom wil je minder brood eten? Is dat om gevarieerder te 
eten zodat je de juiste bouwstoffen binnenkrijgt? Om energiek de dag door te komen of 
misschien wel omdat het eten van brood je een opgeblazen gevoel geeft, een dip na het 
eten of een moeilijke stoelgang veroorzaakt.  
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Stap 1 

Kies een voedzamere variant 
Vervang je brood voor een voedzame variant: speltdesembrood of noten-zaden-
pittenbrood die je kant-en-klaar kunt kopen bij de natuurvoedingswinkel of bakker.  
 
Wil je er al iets meer moeite voor te doen? Super! 
Bak dan eens bananenbrood (zonder geraffineerde suiker en tarwe) of 
kokosbroodjes. Het recept vind je op www.voedstapje.nl.  
 

Bananenbrood 
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Stap 2 

Varieer met beleg 
Door de chocoladepasta, hagelslag, kaas, worst en jam te vervangen voor voedzame 
ingrediënten voeg je stap voor stap meer voedingsstoffen toe aan je 
voedingspatroon. Dat kan in een eerste stap door te kiezen voor kant-en-klaar beleg 
zonder kunstmatige toevoegingen*  fruitbeleg, fruit-groentebeleg, 100% pindakaas, 
appelstroop, geitenkaas 
 
Een paar suggesties om een stap verder te zetten:  

• Olijfolie, citroensap, zwarte peper en gemengde sla 
• Avocado met citroensap (tegen het verkleuren), veldsla en geraspte wortel 
• Pesto met gegrilde groenten (zoals courgette, aubergine of cherrytomaten) 
• Hummus met paprikapoeder, gegrilde paprika en rucola (of sla naar keuze) 
• Geitenkaas met gekookte rode bietjes 

* niet gesponsord, dit zijn gewoon wat suggesties om je te helpen in de wirwar van foodmarketing 
in de supermarkten. Check altijd de ingrediënten op de verpakking.   
 
Hummus zongedroogde tomaat 
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Stap 3 

Kies een ander ontbijt 
In dit E-book deel ik een aantal eenvoudige recepten waarmee je kunt afwisselen. 

RECEPT: Fruitsalade met crumble 

Snijd een appel in stukken, voeg rozijnen en blauwe bessen (diepvries als ze niet in het 
seizoen zijn) toe. Maak een crumble: rooster op laag vuur in een pan een handje 
havermout, een eetlepel kokosolie of roomboter, een eetlepel honing en gemengde 
noten en verdeel als de noten heerlijk gaan geuren over de fruitsalade.  
 

RECEPT: Havermoutpap met vanille, peer en zonnebloempitten 
Kook vier eetlepels havermout in een laagje water in ca. 5 minuten gaar. De dikte kun 
je zelf bepalen door meer water toe te voegen. Snijd een peer (of ander seizoensfruit)  
in stukken (met schil, ontdaan van klokhuis), voeg 1 tl vanillepoeder toe en een handje 
zonnebloempitten.  
 

RECEPT: Monsterpannenkoeken 
Doe 100 gram spinazie (of boerenkool in de winter), 2 bananen, 
100 gr boekweitmeel en ca. 250 ml water in een blender en mix 
tot een beslag. Houd ongeveer de dikte van een cakebeslag aan 
en voeg meer water toe als dat nodig is. Verwarm olie in de 
koekenpan en schep een opscheplepel beslag in de pan. Bak tot 
de bovenkant droog is op middelhoog vuur en draai de 
pannenkoek dan om. Bak nog 1 minuut aan de andere kant. 
Heerlijk met een scheut extra virgin olijfolie.  

 

RECEPT: Eenvoudig bananenbrood 
Verwarm de oven voor op 150 graden Celsius. Doe 3 bananen, 150 gram havermout, 2 
eieren (of 2 lijnzaadeieren > laat hiervoor 2 eetl. lijnzaad in 6 eetl. water weken tot de 
lijnzaadjes opzwellen), 2 eetl. kaneel in een blender en mix tot een glad beslag. Voeg 
eventueel een handje nootjes of rozijnen toe en doe het beslag in een ingevette 
cakevorm. Bak in ca. 30-40 minuten gaar. Controleer even met een sateprikker, als 
deze er droog en schoon uitkomt is je bananenbrood klaar. Bewaar de cake ca. 3 
dagen in de koelkast of vries gesneden plakken in zodat je voor de lunch zo een zakje 
uit de vriezer kunt pakken.  
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Meer inspiratie?  
 
Op mijn website www.voedstapje.nl staan nog veel meer suggesties voor een 
voedzame maaltijd als vervanger van brood.  

Varieer met smoothies, bananenbrood, havermout, pannenkoeken, wafels 
en gerechten met groenten.  

Probeer het oude vertrouwde even los te laten. Je zult zien dat je vanzelf 
enthousiast wordt van geroerbakte groenten in de ochtend en de kleurrijke 
salade die je mee hebt naar je werk voor de lunch.   

Wanneer je de smaak te pakken hebt merk je namelijk al snel dat je met een 
voedzaam ontbijt langer een verzadigd gevoel hebt. Dat voorkomt dat je gaat 
snacken. Daarmee trakteer je jezelf op de voedingsstoffen die je nodig hebt om 
gezond te blijven, werk je toe naar een verantwoord gewicht en heb je meer 
energie! Ik gun het je van harte! 

 

 Gezonde groet,  

 Rianne  

 

 
 
   


