drinkvoeding
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maar dan even anders

- Recept op Delical 1,5 milk HP HC basis -

homemade pudding
VOEDINGSWAARDE PER PORTIE
KCAL

EIWIT

VEZEL

302

20 gr

0 gr

eenheid
1 portie

ingrediënten
2,5 blaadjes gelatine

Op deze zachte pudding hoeft niet gekauwd te worden. Als u last
heeft van kauwproblemen en even klaar bent met de standaard
drankjes, is dit een goede oplossing!

Bereiding

200 ml Delical HP HC Milk
Aardbei

Laat de gelatineblaadjes ongeveer 5 minuten weken in koud

Puddingvorm of koffiekopje

HC Milk Aardbei, maar voorkom dat het gaat koken. Voeg de

water. Knijp vervolgens de blaadjes uit. Verwarm de Delical HP
gelatineblaadjes toe aan de warme Delical HP HC Milk Aardbei
en roer door totdat de gelatineblaadjes helemaal zijn opgelost.
Doe het mengsel in een puddingvormpje of een koffiekopje. Laat
de pudding ongeveer een uur opstijven in de koelkast. Keer het
puddingvormpje of koffiekopje om op een bord en je hebt een
heerlijke feestelijke pudding!

variatietip
Je kunt de pudding natuurlijk ook maken met de smaak van jouw
voorkeur!

- Recept op Delical 1,5 milk HP HC basis -

Oma’s Apple Pie Smoothie
VOEDINGSWAARDE PER PORTIE
KCAL

EIWIT

VEZEL

530

25 gr

5,7 gr

eenheid
1 portie

ingrediënten
200 ml Delical HP HC Milk
Naturel

Wie houdt er niet van (oma’s) heerlijke vers gemaakte appeltaart.
Deze smaak hebben we in dit recept omgetoverd tot een lekkere
smoothie.

Bereiding
Doe de melk, havermoutvlokken, appel, ijsklontjes, kaneel en

25 gram havervlokken

rozijnen in de blender en meng de ingrediënten tot een glad

1 appel (geschild en in stukjes)

geheel. Genieten maar!

6 ijsklontjes
1 tl kaneel
handje rozijnen

variatietip
Gebruik koek- en speculaaskruiden in plaats van kaneel!

- Recept op Delical 1,5 milk HP HC basis -

Chai tea latte
VOEDINGSWAARDE PER GLAS (UITGAANDE VAN SOJAMELK BARISTA)
KCAL

EIWIT

VEZEL

323

22 gr

0,2 gr

eenheid
1 glas

ingrediënten

Dit drankje zorgt door onder andere de specerijen kaneel,
kardemom en gember voor een echt winters gevoel.

Bereiding

1 theezakje Chai Tea

Doe de Delical HP HC Milk Naturel in een steelpan samen

200 ml Delical HP HC Milk
Naturel

met het theezakje. Verwarm tot het bijna kookt. Blijf roeren
om aanbranding te voorkomen. Verwarm ondertussen de

50 ml sojamelk Barista of
gewone melk

sojamelk Barista of de gewone melk in de magnetron voor 1,5

Kaneel ter garnering

minuten. Indien mogelijk, klop de sojamelk/gewone melk op
tot melkschuim. Haal het zakje uit de hp hc melk en giet in een
beker of theeglas. Voeg de melk(schuim) toe aan de Delical HP
HC Milk Naturel Chai Tea. Strooi wat kaneel over de Chai Latte ter
garnering en geniet van dit overheerlijke drankje!

Let op:
Doordat de HP HC Milk Naturel wordt
verhit, zouden er voedingsstoffen
verloren kunnen gaan. Het is
dan ook erg belangrijk de HP
HC Milk Naturel niet kookt. De
temperatuur mag daarom niet
boven de 70 graden komen om de
voedingsstoffen te behouden.

variatietip
Gebruik eens amandelmelk of kokosmelk voor een andere twist!
Of cacao in plaats van kaneel. Ben je een echte zoetekauw?
Probeer dan eens een de Delical HP HC Milk caramel of koffie.

- Recept op Delical 1,5 milk HP HC basis -

Healthy Havermout
VOEDINGSWAARDE PER PORTIE
KCAL

EIWIT

VEZEL

586

26 gr

5 gr

eenheid
1 portie

ingrediënten
1 banaan

Een goed vullend en voedzaam ontbijt voor een goede start van
de dag! Het mag natuurlijk ook als lunch of tussendoortje gegeten
worden, een echt ‘all-day breakfast-recept’.

Bereiding

200 ml Delical HP HC Milk
Caramel

Prak de banaan met een vork in een kommetje. Giet de Delical HP

35 gram havermout

toe aan de HP HC melk. Breng aan de kook en laat 2 minuten

10 gram (pure) chocolade

koken op laag vuur. Blijf roeren om aanbranding te voorkomen.

HC Milk Caramel in een steelpan en warm op. Voeg de havermout

Als de havermout is ingedikt en een papachtige structuur heeft,
is de havermout klaar. Voeg de havermout toe bij de banaan en
meng dit door elkaar heen. Voeg ten slotte de chocolade toe. Je
kunt de chocolade schaven met een aardappelschilmesje, zodat je
Let op:
Doordat de HP HC Milk Caramel
wordt verhit, zouden er
voedingsstoffen verloren kunnen
gaan. Het is dan ook erg belangrijk
de HP HC Milk Caramel niet kookt.
De temperatuur mag daarom niet
boven de 70 graden komen om de
voedingsstoffen te behouden.

mooie kleine stukjes chocolade krijgt.

variatietip
Dit recept kan ook gemaakt worden met een andere smaak. De
banaan kun je vervangen door ander fruit. De kaneel kun je
vervangen door chocolade.

