
Lekker en leuk (paas) 

ontbijtje (vanaf fase 1) 

Wil jij ook even iets anders met Pasen maar je wel aan je 

dieet houden. Dat kan met dit heerlijk, frisse en leuk 

uitziend ontbijtje.  

Ingrediënten 4 personen 
• 750 gr magere kwark  
• 1 citroen zowel rasp als sap  
• 62 gram roomboter in blokjes gesneden 
• 1 ei(eren) goed los geklopt 
• stevia naar smaak 
• Eventueel muntblaadje 

 
Bereiding 

1. Boen en rasp de citroen, pers hem uit en ZEEF het sap door een theezeefje. Klop in 
een schaaltje ook alvast het ei goed los, minstens 2 minuten als je geen witte vlokken 
in je curd wilt... 

2. Verwarm 'au bain marie' op een laag vuur het citroenRASP met de boter en wat 
zoetstof met een houten lepel. Roer rustig (zodat er geen water in je pannetje kan 
komen) tot de boter helemaal gesmolten is en je een mooie gladde massa hebt. Doe 
nog niet alle zoetstof bij, straks proef je het en kan er altijd nog meer bij als je dat 
wilt. 

3. Roer dan het gezeefde citroensap erdoor en warm alles even door, maar niet echt 
laten koken. Zet het vuur laag. vanaf nu mag het zeker niet meer koken! 

4. Giet terwijl je gelijkmatig blijft roeren het geklopte ei erdoor. Goed over de bodem 
blijven roeren. Blijf rustig roeren, je merkt dat het ei na een minuutje al voor wat 
binding gaat zorgen. De lemon curd is goed als het warm de dikte heeft van yoghurt, 
na zo'n 5 minuten. Het zal nog iets dikker worden als het koud is.  

5. Giet de warme lemon curd in een brandschone kom en roer een minuut door.  
6. Doe de magere kwark in het leuk ovale kommetje en schep er in de midden ongeveer 

1 eetlepel lemon curd overheen (zodat het lijkt op een spiegelei). 
7. Eventueel een muntblaadje als garnering. Geeft ook gelijk een wat zoetere smaak.  

 

Bron: lemon Curd recept van: https://www.koolhydraatarmrecept.nl/suikervrije-lemon-curd/ 

 

http://www.koolhydraatarmrecept.nl/ingredient/citroen/
http://www.koolhydraatarmrecept.nl/ingredient/roomboter/
http://www.koolhydraatarmrecept.nl/ingredient/eieren/
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/suikervrije-lemon-curd/

