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Fijne dagen!
De feestdagen staan weer voor de deur! 
Tijd om samen met vrienden en familie 
te genieten van gezelligheid en lekkere 
Paasbrunches. Maar wanneer je een 
koolhydraatarme levensstijl volgt en 
op je gewicht let, kan het eten soms 
best lastig zijn. Maar geen probleem, 
wij hebben dit Paasmenu speciaal voor 
jou ontwikkeld! Hierin geven we je 
heerlijke recepten die jouw Pasen lekker 
koolhydraatarm maken. Ook hebben we 
nog een heel leuke Paasactie voor je.
Blader snel door naar de laatste pagina! 

Geniet van een zalig Paasfeest,

Het Protiplan team



1 persoon 5 minuten

Crackers met 
Hollandse Garnalen

Ingrediënten

KOOLHYDRATEN: 5,1g  
EIWITTEN: 22,1g

Meng als eerste de garnalen met de crème fraiche, het citroensap en de dille 
door elkaar. Zorg ervoor dat er een mengsel ontstaat en verdeel dit over de 
crackers. Garneer vervolgens ook de tomaat over de crackers en bestrooi de 
crackers eventueel nog met wat verse dille.

1 portie Protiplan crackers | 40 gram hollandse garnalen | Halve tomaat in 
blokjes | 2 el creme fraiche light | 1 el citroensap | Handje verse dille

Bereidingswijze



1 persoon 10 minuten

Croissant met 
Eiersalade

Ingrediënten

KOOLHYDRATEN: 11,8g  
EIWITTEN: 16,5g

Zet als eerste een pannetje op met kokend water en zorg ervoor dat het 
ei hard gekookt is ongeveer 8 minuten. Snijd alvast de tomaat in dunne 
plakken. Snijd de peterselie fijn en zodra het eitje klaar is, snijd je deze in 
kleine stukjes. Voeg de stukjes ei en de peterselie toe aan een kom en voeg 
hier 1 el philadelphia light aan toe. Meng dit totdat er een romige eiersalade 
ontstaat. Snijd vervolgens de croissant open en besmeer deze met de 
eiersalade, beleg daarna met de plakjes tomaat. Bestrooi de croissant als 
laatste met wat verse peterselie en je Paaslunch is klaar!

1 Feeling OK Salty Croissant | 1 gekookt eitje | Halve tomaat | 1 el 
Philadelphia Light | 10 gram peterselie

Bereidingswijze



1 persoon 20 minuten

Pannenkoek karamel
met peer

Ingrediënten

KOOLHYDRATEN: 12,2g  
EIWITTEN: 19,85g

Meng met een garde de Protiplan pannenkoekenmix met 200ml water. Mix 
goed en laat 10 minuten staan. Het beslag wordt hierdoor dikker. Verwarm 
een koekenpan met wat kokosolie en schep met een eetlepel kleine hoopjes 
van het beslag in de pan. Bak de pannenkoekjes op matig vuur aan tot er 
belletjes ontstaan aan de bovenkant. Draai ze om en bak ze nog even aan 
de andere kant tot beide kanten goudbruin zijn. Zet een klein steelpannetje 
op het vuur met 1,5 eetlepel water, de blokjes peer en de stevia suiker of 
Protiplan zoetmaker. Breng aan de kook, draai dan het vuur laag en laat nog 
een minuut of 5-8 zachtjes pruttelen. Roer tussendoor. Maak een stapeltje 
van de pannenkoekjes, schep de gekarameliseerde peer erop en verkruimel 
de geitenkaas erboven.

1 portie Protiplan Pannenkoek Naturel | 75ml water | 1 el kokosolie |
55 gram peer in stukjes (let op: alleen in fase 2) | 1,5 el water |1 tl stevia 
suiker of Protiplan zoetmaker | 30 gram geitenkaas

Bereidingswijze



1 persoon 10 minuten

Meerzadenbrood
met kipgehakt

Ingrediënten

KOOLHYDRATEN: 15,8g  
EIWITTEN: 32g

Kruid als eerste het gehakt met wat peper en zout naar smaak en wat 
peterselie. Verhit vervolgens een koekenpan met een scheutje olijfolie en 
bak hier het gehakt in gedurende 3 minuten. Bak hierna ook nog even de 
paprika mee tot dat deze een kleurtje krijgt. Verdeel nu alle ingrediënten 
over het meerzadenbrood en bestrooi het met wat verse peterselie. 

1 portie Protiplan Meerzadenbrood | 40 gram kipgehakt | Halve avocado 
(plakjes) | ¼ gele paprika (blokjes) | 2 el creme fraiche light | Handje 
peterselie

Bereidingswijze



1 persoon 20 minuten

Aardbeien
Cheesecake

Ingrediënten

KOOLHYDRATEN: 9,5g  
EIWITTEN: 24,6g

Kies een vormpje waarin je de cheesecake maakt. Meng als eerste de 
gesmolten halvarine met de verkruimelde botercake. Druk dit vervolgens in 
het vormpje om de bodem te maken. Meng de smeerkaas (of Philadelphia) 
met de magere kwark en zorg ervoor dat dit zo dik mogelijk is. Giet dit 
vervolgens ook in het vormpje over de bodem heen. Besmeer dan de 
bovenste laag met een beetje aardbeien jam. Zet de cheesecake 10 minuten 
inde koelkast. Verwijder vervolens de vorm en versier eventueel met een 
blaadje peterselie. Vanaf fase 2 kun je deze suikerarme cheesecake ook met 
2 frambozen aftoppen. Smakelijk!

1 portie Protiplan Botercake Vanille | 15 gram halvarine 25% vet | 1 portie 
Protiplan Smeerkaas (of 2 el philadelphia light) | 2 el magere kwark | 
1 portie aardbeien jam | Blaadje peterselie | Optioneel: 2 frambozen

Bereidingswijze



1 persoon 5 minuten

Zoete 
Paasprikkers

Ingrediënten

KOOLHYDRATEN: 5,3g  
EIWITTEN:16,4g

Snijd de reep in stukjes en verdeel deze over een prikker. Voeg hier ook een 
framboos aan toe en dip de gehele prikker in het kokosrasp. Presenteer het 
op een leuk schaaltje en jouw Paassnack is klaar!

1 Protiplan Reep Chunky Chocolade | 1 framboos | Handje kokosrasp | 
Een satéprikker | Gekleurd papieren rietje

Bereidingswijze



Ontvang nu een gratis 
Paaspakketje t.w.v. €13 

bij iedere bestelling vanaf €79! 

Ga naar protiplan.nl voor meer informatie


