
Heerlijke recepten voor een feestelijke paasbrunch

Gezellig om het paasfeest te vieren met een heerlijke brunch voor vrienden of familie. Ook met 

Power Slim kun je genieten van heerlijke gerechten. Speciaal voor Pasen hebben we een aantal 

lekkere Power Slim recepten op een rij gezet om te kunnen genieten van een slanke & feestelijke 

brunch!

Bereidingswijze
Bereid de aspergesoep volgens de aanwijzing op de verpakking. Snijd  
ondertussen de plak ham in vier gelijke repen en rol op. Dichtbinden met een halve 
spriet bieslook. Schenk de soep in de amuseglaasjes. Doe een paar ringetjes lente-
ui op de soep en leg een rolletje ham op ieder glaasje.

Ingrediënten
l  1 zakje aspergesoep l   1 lente-uitje in smalle ringetjes 
l  1 plakje gekookte achterham l   Bieslook

    Extra nodig: 4 amuseglaasjes

Bereidingswijze 
Bereid de omelet mix volgens de aanwijzing op de verpakking. Verhit de olie in 
een goede anti-aanbakpan en voeg de lente-ui toe. Ongeveer 1 minuut fruiten en  
omelet mix toevoegen.  Ongeveer 1 minuut al roerend het ei net laten stollen, 
verwarm de gerookte zalm even mee. Bestrooien met bieslook en opdienen. Naar 
smaak met peper en zout bestrooien.

Ingrediënten
l   1 zakje Power Slim omelet kruiden l   1 lente-uitje in ringetjes  
     (over van amuse)  l   100 g gerookte zalm in reepjes
l   Bieslook gehakt (over van amuse) l   1 eetlepel olijfolie
l   Peper  l    Zout

paasmenu power slim

aspergesoepje met ham amuse 4 personen

roerei kruiden met zalm brunchhapje voor 2 personen



Bereidingswijze

Snijd het broodje doormidden en besmeer met de 

smeerkaas. Vervolgens onderste helft beleggen 

met tomaat en rucola. Bovenste helft erop doen en 

in acht puntjes snijden.

Ingrediënten

l   1 Power Slim mediterraan broodje 

l   1 tomaat in plakjes

l   2 el smeerkaas 20+   

l   Rucola

  

paasmenu power slim

hartige sandwich puntjes  

mediterraan brunchhapje 4 personen

Ingrediënten
l   1 Power Slim mediterraan broodje  
l   ½ rode ui, in ringen
l   3 tl Phildephia Light   
l   1 plakje gerookte zalm
l   1 gekookt ei, in partjes   
l   Rucola

hartige sandwich puntjes  
zalm brunchhapje 4 personen

hartige sandwich puntjes  
gezond brunchhapje 4 personen

hartige sandwich puntjes  
rauwe ham brunchhapje 4 personen

Ingrediënten
l   1 Power Slim mediterraan broodje  
l   1 tomaat, in plakjes
l   ¼ komkommer, in plakjes   
l   1 gekookt ei, in partjes
l   1 el mayonaise   
l   Rucola

Ingrediënten
l   1 Power Slim mediterraan broodje 
l   1 tomaat in plakjes
l   2 tl Philadelphia Light  
l   2 plakjes rauwe ham
l   Rucola  



Bereidingswijze
Bereid het flensje volgens de aanwijzing op de verpakking in een goede  
anti-aanbakpan. Meng het zakje mix voor honing met 15 ml water en bestrijk het 
flensje hiermee. Snijd het flensje in puntjes en stapel ze op zodat er een taartpuntje 
ontstaat.

Ingrediënten
l   1 zakje Power Slim flensje appel karamel  l   1 zakje Power Slim honing
l   1 el zonnebloemolie

paasmenu power slim

flensje appel karamel met honing

Bereidingswijze
Bereid de mix voor het chocoladecakeje volgens de aanwijzing op de verpakking.
Verwarm in een koekenpan 1 el olijfolie en bak hierin de mix tot een pannenkoek. 
Laat de koek afkoelen en besmeer met de Philadelphia en de frambozen jam en rol 
de cake op tot een rollade. Sneed de rol in plakjes en serveer op een leuke schaal. 

Ingrediënten
l   1 zakje Power Slim instant warm chocoladecakeje
l   1 zakje Power Slim frambozenjam.
l   1 el Philadelphia light naturel

Eet smakelijk!

chocolade cakerol met frambozencrème 



Enkele tips om de Paasdagen goed door te komen: 
l    Genoten van een lekker paasontbijt of brunch? Ga in de middag 

lekker wandelen. Zo heb je genoten van het eten en ben je nog 
actief ook. 

l    Wil je voor je gasten paaseitjes in huis halen? Koop ze dan pas 
een paar dagen van tevoren, zo voorkom je dat je de verleiding 
niet kan weerstaan. 

l    Ga je brunchen in een restaurant? Pak bij het buffet een  
salade, eigerechten, magere vleeswaren en bruine broodjes. 
Neem een glas halfvolle melk en thee/koffie te drinken en laat 
de jus d’orange liever staan, deze is meestal extra gezoet en 
bevat dus veel koolhydraten. (Vanaf fase 2)

Nog een aantal praktische tips om er een geslaagde  
paasbrunch van te maken:
l    Haal een gezellige sfeer in huis. Dek de tafel feestelijk met mooi 

tafellinnen en zet kaarsen op tafel.
l     Kleed de tafel verder aan met verse bloemen of een versierde 

paastak om een echt voorjaarsgevoel in huis te halen.
l    Voor een kleurrijke tafelversiering kun je de eieren laten beschil-

deren/versieren door je kinderen.
l    Serveer naast thee en/of koffie, water met een schijfje limoen, 

verse munt of waterflavouring in wijnglazen voor een extra  
feestelijk tintje.

l    Maak het jezelf gemakkelijk en dek de tafel de avond van  
tevoren. Zo houd je wat meer tijd over om lekker uit te slapen en 
alle recepten te bereiden.

l    Wil je een feestelijk glaasje bubbels serveren? Maak voor jezelf 
een lekker glaasje Power Slim bubbels door Spa Rood met één 
theelepel waterflavouring  te mengen. 

 
 Vrolijk Pasen!

www.powerslim.nl  |  .be

power slim paastips


