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Mediterraan broodje 

 Ingrediënten 

•   1 Mediterraan  

broodje
•   2 plakjes magere    

rauwe ham

•   1 zakje paprika  

tapenade
•  Rucola

Bereidingswijze

Gril het Mediterraan broodje kort in de 

broodrooster of tussen de contact grill, 

snijd het broodje open en besmeer met 

de paprika tapenade. Leg er de plakjes 

rauwe ham op en een handje rucola.  

Seveer met een frisse groene salade. 

Italiaanse pasta (Fase 2) 
Ingrediënten •  1 zakje Power Slim penne•  40 g magere rauwe ham, in reepjes•  1 el olijfolie•  1 handje pijnboompitjes (vanaf fase 3) 

•  1 tomaat, in blokjes•  ½ bolletje mozarella light, in stukjes•  1 zakje olijven tapenade•  Rucola
 
BereidingswijzeKook de pasta volgens de aanwijzingen op de 

verpakking. Verhit de olie in een pan en bak 
de tomaten en rauwe ham kort. Voeg er de 
pasta en toe en schep de ingrediënten door 
elkaar. Haal de pan van het vuur en voeg  
de tapenade, pijnboompitjes, mozarella en  
rucola toe. Serveer direct.  

Tip! Ook lekker met de paprika tapenade.

Mediterrane sandwich met makreel

Ingrediënten 
•  1 Mediterraan broodje  •  40 g gestoomde makreel 
•  1 eetlepel citroensap  •  1 zakje Paprika tapenade
•  Rucola (of veldsla) •  1/4 komkommer
•  Zwarte peper

Bereidingswijze
Rooster het Mediterraan broodje. Verwijder vel en graten van de  
makreel en verdeel het in grove stukken. Sprenkel er citroensap 
over en maal er royaal zwarte peper boven. Bestrijk het geroosterde 
brood met tapenade en verdeel er de rucola en komkommer in plak-
jes over. Leg de makreel erop.

Borrelhapje 
Ingrediënten
• 1 zakje Power Slim soepstengels
• 1 zakje tapenade naar keuze

Bereidingswijze
Zet de soepstengels in een glas en  
doe de tapenade in een bakje.  
Dippen maar! 

Tip! Ook lekker met de Power Slim toastjes

Pastasalade met gerookte kip en tapenade 

Ingrediënten 
• 1 zakje Power Slim fusilli    • 40 g gerookte kip, in blokjes
• 1 zakje olijven tapenade  • 1 tomaat, in blokjes
• ¼ komkommer, in blokjes  • 10 olijven
• Rucola     • Peper en zout

Bereidingswijze
Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat afkoelen. Meng 
alle ingrediënten door elkaar en voeg als laatste de tapenade toe. Breng eventueel 
op smaak met peper en zout.
Tip! Bestrooi met een handje pijnboompitjes  (vanaf fase 3)


