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Invullijst poké bowl - Food Challenge 2022 

 

voorbeeld poké bowl vega 

  
 

Groente en fruit 
 

Smeer- en 
bereidingsmiddelen 
 

Vis, peulvruchten, 
vlees, ei, noten en 
zuivel  

Brood, 
graanproducten en 
aardappelen  

1 eetlepel 
Sperziebonen   
 

1 eetlepel olijfolie 1 eetlepel vega falafel  1 eetlepel volkoren 
rijst     

 1 eetlepel  
Doperwten    
 

 1 eetlepel vega falafel 1 eetlepel volkoren 
rijst     

¼  paprika geel   
3 snoeptomaatjes 
 

 1 eetlepel vega falafel 1 eetlepel volkoren 
rijst    

¼ peer 
½ lepel blauwe bessen 

  

   
Maak het geheel op smaak met wat tijm en peterselie. 
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voorbeeld poké bowl kip 

  
 

Groente en fruit 
 

Smeer- en 
bereidingsmiddelen 
 

Vis, peulvruchten, 
vlees, ei, noten en 
zuivel  

Brood, 
graanproducten en 
aardappelen  

1 eetlepel broccoli 
 

1 eetlepel olijfolie 1 eetlepel kip  1 eetlepel pasta 
schelpen     

 1 eetlepel bloemkool 
 

 ½  eetlepel kip 1 eetlepel pasta 
schelpen     

¼  paprika geel   
¼ paprika rood 
2 snoeptomaatjes 

 ¼  eetlepel hazelnoten 1 eetlepel pasta 
schelpen     

¼ appel 
½ lepel aardbeien 

1 eetlepel magere 
yoghurt (gemixt met 
wat bieslook) 
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voorbeeld poké bowl vis 

 
 

Groente en fruit 
 

Smeer- en 
bereidingsmiddelen 
 

Vis, peulvruchten, 
vlees, ei, noten en 
zuivel  

Brood, 
graanproducten en 
aardappelen  

1 eetlepel ijsbergsla 
 

½  eetlepel olijfolie 
½  eetlepel sojasaus 
minder zout 

1 eetlepel zalmfilet  volkoren rijst     

 ⅕ komkommer 
 

 1 eetlepel zalmfilet volkoren rijst    
 
  

¼  bospeen 
¼ ui 

 ¼ eetlepel sesamzaad volkoren rijst    

¼ peer 
¼ avocado 
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voorbeeld poké bowl rund 

  
 

Groente en fruit 
 

Smeer- en 
bereidingsmiddelen 
 

Vis, peulvruchten, 
vlees, ei, noten en 
zuivel  

Brood, 
graanproducten en 
aardappelen  

1 eetlepel doperwten   
 

1 eetlepel olijfolie 1 eetlepel biefstuk  1 eetlepel gekookte 
aardappelen.      

1 eetlepel rode biet     
 

 1 eetlepel biefstuk 1 eetlepel gekookte 
aardappelen    

¼ paprika geel 
¼ paprika groen    
¼ ui 

 ½  eetlepel walnoten 1 eetlepel gekookte 
aardappelen 

⅕ courgette 
⅛ komkommer 

  

   
Maak het geheel op smaak met wat tijm en knoflook 
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voorbeeld poké bowl varken/ei 

  
Groente en fruit 
 

Smeer- en 
bereidingsmiddelen 
 

Vis, peulvruchten, 
vlees, ei, noten en 
zuivel  

Brood, 
graanproducten en 
aardappelen  

1 eetlepel gekookte 
rode kool  
 

1 eetlepel 
zonnebloemolie 

1 eetlepel schnitzel 
ongepaneerd. 

1 eetlepel pasta 
schelpen.   

1 eetlepel gekookte 
witlof. 
 

 1 eetlepel schnitzel 
ongepaneerd. 

1 eetlepel pasta 
schelpen.   

¼  bospeen   
3 snoeptomaatjes 
 

 1 gekookt ei 1 eetlepel pasta 
schelpen    

¼ eetlepel tuinkers 
¼ peer 

  

   
Maak het geheel op smaak met wat verse bieslook en wat zonnebloempitten. 
 

 
 


