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Voorwoord

Expeditie Fit is een digitaal magazine dat
maandelijks wordt uitgebracht door Expeditie
Jij.
In deze vijfde editie van Expeditie Fit vind je
een recept van een heerlijke aardappelsalade
met eieren, een leuke wandeling in AmsterdamWest en een sportieve badminton activiteit!
Heb je een goede tip? Geef het door aan de
redactie: expeditiefit@dock.nl
Sportieve groet,
De Expeditie Fit Redactie
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Recepten
Lunch:
Een gezonde, vullende aardappelsalade voor 1
persoon!
Elke maand een gezond en lekker recept. Kook
je weer met ons mee?
Aardappel en ei combineren zonder saus erbij?
Ja zeker wel, in dit vullende saladerecept
worden ze samengevoegd. Het is een gezonde
salade die heel lekker is!
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Recepten

Boodschappenlijst
1 aardappel
1 ei
1 tomaat
Een halve rode ui
Een halve groene peper (of paprika)
Kruiden naar keuze (zout en peper)
Een beetje olijfolie
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Recepten
Voorbereiding:
1. Kook de aardappel en de ei in dezelfde pan voor
ongeveer een kwartier. Je kan checken of de aardappel
gaar is door een vork in te steken: als deze makkelijk door
de aardappel heengaat, is hij gaar!
2. Terwijl die twee koken, kan je de rest van je
ingrediënten snijden in kleine blokjes. Doe dit daarna in
een kom.
4. Schil de aardappel en het ei, en snijd deze in stukjes.
Doe dit daarna in dezelfde kom.
6. Voeg de kruiden (bijvoorbeeld zout, peper en chilivlokken) en je scheutje olijfolie hieraan toe.
Mix dit allemaal door elkaar, en je vullende maaltijdsalade is klaar!

lekker

PAGINA 6

Extraatje
Wist je dat?
GEKOOKTE AARDAPPEL EN EI VULLEN GOED
(WEETJE).
AARDAPPELS BEVATTEN GEEN VET EN
WEINIG CALORIEN. ZE ZORGEN LANG VOOR
EEN VOL GEVOEL. HET IS WEL BELANGRIJK
DAT JE AARDAPPELS OP EEN GEZONDE
MANIER EET, ZOALS BIJVOORBEELD IN EEN
SALADE OF GEKOOKT. PATAT IS ONGEZOND,
OMDAT HET WORDT GEFRITUURD IN VET.
OOK EIEREN VULLEN GOED.
DOOR DE AARDAPPEL EN DE EI TE
COMBINEREN OP EEN GEZONDE MANIER,
HEB JE EEN LANGE DEEL VAN DE DAG GEEN
HONGER MEER!
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Extraatje
Wandelen in het Bijenpark

Het Nieuwe Bijenpark ligt in het groengebied De
Tuinen van Amsterdam-West. Hier kan je mooi
wandelen en leuke foto’s maken!
Er zijn namelijk verrassende plekken in het park:
mooie wegen, natuur en groen!
Er zijn ook bijen, maar deze worden in controle
gehouden. Je kan dus niet aangevallen worden door
de bijen. Het is een erg mooi en rustig park!

Adres: Baron
Schimmelpennick van
der Oyeweg 4, 1067 HV
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Sportief
Badminton:
Badminton is een leuke en gezonde
sportactiviteit. Tijdens deze sport zal je veel
lachen met je sportpartner en tegelijkertijd
lekker bewegen.
Je kan twee keer gratis meedoen met
badmintonnen in Amsterdam-Noord op de
zaterdagochtenden.
Je krijgt er lessen op verschillende niveaus.
Als badminton wat voor jou is,
kan je je inschrijven om lid te worden.
Doe dus vooral mee met deze
gezellige activiteit!

Adres: J.H. Hisgenpad 1
1025WK Amsterdam
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