
Porridge met kokos, cacao, chiazaad 
en hazelnoot 

Zin in een gezond en lekker ontbijt? Klaar in een 
handomdraai! 
 
Ingrediënten (1 persoon) 
45 g Felix Venter’s porridge kokos-cacao-chiazaad 
180 ml melk 
1 handvol hazelnoten  
1 el kokoschips 
 
Recept 
Verwarm de melk en de Felix Venter’s porridge in 
een steelpan. Roer gedurende 5 minuten tot de 
melk volledig geabsorbeerd is. 
 
Giet dit in een kom en voeg de kokoschips en de 
fijngehakte hazelnoten toe.  

Proeven maar!  
 

Porridge met hennepzaad en 
gedroogd fruit, op smaak gebracht 
met vers fruit 

Porridge in 5 minuten klaarmaken?  
Dat doet u zo. 
 
Ingrediënten (1 persoon) 
45 g Felix Venter’s porridge hennepzaad en 
gedroogd fruit 
180 ml melk 
1 tl cashewnotenpasta  
4 papajabolletjes 
1 el frambozen 
 
Recept 
Verwarm de melk en de Felix Venter’s porridge in 
een steelpan. Roer gedurende 5 minuten tot de 
melk volledig geabsorbeerd is. 

 
Giet dit in een kom. Voeg een theelepel cashewnotenpasta toe. Hebt u het graag nog 
fruitiger? Voeg dan frambozen en mooie stukjes papaja toe. 
Tip: kies voor diepgevroren frambozen. Hun kwaliteit is perfect en u kunt ze langer bewaren. 
Voor dit heerlijke ontbijt hebt ‘s ochtends slechts 5 minuutjes nodig! 
 



Porridge met rood fruit en coulis van 
rode vruchten 

Fan van havermoutpap en van rode vruchten? Dan valt 
dit recept zeker in de smaak! 
 

Ingrediënten (1 persoon) 
45 g Felix Venter’s porridge met gojibessen en rode 
vruchten 
180 ml melk 
3 grote el verse rode vruchten  
2 el coulis van rode vruchten  
1 tl pompoenpitten 
1 el granaatappelpitten 
 

Recept 
Verwarm de melk en de Felix Venter’s porridge in een 
steelpan. Roer gedurende 5 minuten tot de melk 
volledig geabsorbeerd is. 
Giet dit in een kom en voeg de coulis van rode 

vruchten en de verse rode vruchten toe. Voeg de pompoenpitten en granaatappelpitten toe voor een 
extra gezonde boost voor het lichaam. 
Deze smakelijke en fruitige porridge levert u een stevige dosis antioxidanten op! 

 

Extra foto voor het recept “Porridge kokos-cacao-

chiazaad” 

 

 Extra foto voor het recept “Porridge met rode 

vruchten” 

 



Extra foto voor het recept “Porridge met hennepzaad 

en gedroogd fruit” 

 


