
Koolhydraatarm weekmenu (20 tot 50 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
Groente pannenkoek

Droge worst

Brood met brie en tomaat

Knabbelbacon

Kipfilet met spruitjes

Choco avocado balletje
TOTAAL 1539 47 99 100

358

113

333

126

455

154

11

0

16

0

14

6

26 14

10

20

7

24

12

5

20

17

41

3

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Snelle roerei

Gekookt eitje met mayonaise

Brood met kipfilet en kappertjes

Choco avocado balletje

Varkensreepjes met wokgroenten

Droge worst
TOTAAL 1573 44 113 85

319

132

295

154

560

113

1

0

18

6

19

0

30 12

12

14

12

35

10

6

22

3

37

5

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Ricotta taartje

Skyr met frambozen en walnoten

Brood met kipfilet en kappertjes

Droge worst

Witlofsalade met zalm en brie

Gevulde kipfiletrolletjes
TOTAAL 1524 49 102 91

245

301

295

188

348

147

6

9

18

0

12

4

18 15

21

14

17

22

10

10

22

10

24

10

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Snelle roerei

Droge worst

Paksoi salade

Gekookt eitje met mayo

Scholfilet met peultjes

Gevulde kipfiletrolletjes
TOTAAL 1526 34 107 93

319

188

305

132

435

147

1

0

14

0

15

4

30 12

17

20

12

18

10

10

10

6

45

10

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Skyr met frambozen en walnoten

Knabbelbacon

Paksoi salade

Choco avocado balletje

Zuurkoolschotel

Gevulde kipfiletrolletjes
TOTAAL 1575 44 102 103

261

126

305

154

582

147

11

0

14

6

9

4

14 20

7

20

12

39

10

17

10

3

43

10

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
Groente pannenkoek

Frambozen met walnoten

Brood met brie en tomaat

Choco avocado balletje

Kruidige pompoensoep

Knabbelbacon
TOTAAL 1495 49 109 64

358

309

333

154

215

126

11

6

16

6

10

0

26 14

27

20

12

17

7

7

20

3

3

17

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Ricotta taartje

Gekookt eitje met mayo

Kruidige pompoensoep

Choco avocado balletje

Spinazie gehakt taart

Skyr met frambozen en walnoten
TOTAAL 1559 43 108 102

245

132

215

154

675

138

6

0

10

6

13

8

18 15

12

17

12

43

6

6

3

3

58

10



Klik naar voedingswaardentabel

1 choco avocado balletje

BENODIGDHEDEN (6 balletjes)
• 1 avocado
• 50 gram pure chocolade
• 50 gram cacao nibs.
• 1 el citroensap
• 20 gram cacaopoeder

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de pure chocolade in een

pannetje.
2. Schil de avocado en snijd in stukjes.
3. Prak de avocado door de gesmolten

chocolade heen.
4. Laat het chocolade mengsel even

afkoelen.
5. Meng nu de cacaonibs en het

citroensap erdoorheen.
6. Zet het mengsel minimaal 1 uur in de

koelkast.
7. Maak daarna 6 ronde balletjes van

het mengsel. Of maak 12 kleinere
balletjes.

8. Rol de balletjes als laatst door de
cacaopoeder heen.

9. Bewaar 2 dagen in de koelkast of
vries ze per stuk in.

TUSSENDOOR 3

Kipfilet met spruitjes

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram kipfilet
• 400 gram spruitjes
• 2 el kookroom
• 2 el sojasaus (Kikkoman)
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Breng een pan met water aan de

kook.
2. Kook de spruitjes in circa 10-12

minuten gaar. Daarna onder koud
water af laten koelen.

3. Snijd de kipfilet in stukjes.
4. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan.
5. Bak de kipfilet in 8 minuten gaar.
6. Zet het vuur lager en voeg de spruit-

jes toe.
7. Voeg na circa 2 minuten de soja-

saus en kookroom toe
8. Roer goed door elkaar heen en laat

nog even 2 minuten staan.
9. Breng op smaak met peper en zout.

AVOND

30 gram droge worst (fuet, 
chorizo, cervelaat, metworst 
etc.)

TUSSENDOOR 1

25 gram knabbelbacon

TUSSENDOOR 2

Dag 1

Groente pannenkoek

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 1 ui
• 1 groene paprika
• 100 gram champignons
• 50 gram amandelmeel
• 30 gram kokosmeel
• 100 ml amandelmelk
• 1 ei
• 20 gram roomboter
• Snufje zout

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de ui, de paprika en de cham-

pignons in ongeveer even grote
stukjes.

2. Bak de groente 5 minuten in een
beetje roomboter. Haal de groente uit
de pan en laat deze afkoelen.

3. Mix het ei, amandelmeel en kokos-
meel in een kom.

4. Voeg de amandelmelk toe. Roer met
een garde.

5. Breng het beslag  op smaak een
snufje zout.

6. Roer nu de groenten door het beslag,
maar hou de groenten heel.

7. Je kan nu het beslag verdelen in 2
porties en 2 pannenkoeken bakken.
Of als je een kleinere pan hebt, maak
er dan 4 pannenkoekjes van.

8. Verhit dan wat roomboter in de pan
en verdeel het beslag.

9. Toverwoord is geduld: als het pan-
nenkoekje loslaat van de bodem kan
je het omdraaien en nog 1 minuut
bakken.

Bewaar 1 portie tot morgenvroeg.

ONTBIJT

Brood met brie en tomaat

BENODIGDHEDEN 
• 2 snee koolhydraatarm brood
• 40 gram brie
• 1 tomaat
• Peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de tomaat in plakken.
2. Besmeer het brood met de brie en

de plakjes tomaat.
3. Breng op smaak met wat peper.

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

Groente pannenkoek

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

ONTBIJT

50 gram frambozen + 40 
gram walnoten

.

TUSSENDOOR 1

Brood met brie en tomaat

Zie het recept van gisteren. 

25 gram knabbelbacon

Dag 2

Kruidige pompoensoep

BENODIGDHEDEN (3 porties)
• 400 gram pompoen
• 1 liter groentebouillon
• 100 gram wortel
• 2  uien
• 1 teentje knoflook
• 1 el citroensap
• 100 gram crème fraîche
• 2 el olijfolie
• 1 tl kurkuma
• 1 tl cheyennepeper
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de pompoen doormidden en

haal de pitten en draden er met een
lepel uit. Je kan ook een zakje kant
en klare pompoenblokjes gebruiken.

2. Was de wortel en haal daarna de
schil eraf.

3. Snijd de pompoen en de wortel in
stukjes.

4. Snipper de ui en hak de knoflook fijn.
5. Verhit 1 el olijfolie in een soeppan.
6. Fruit de ui en de knoflook aan.
7. Voeg na circa 2 minuten de pom-

poen en wortel toe.
8. Voeg na weer een paar minuten de

bouillon toe.
9. Laat ongeveer 30 minuten koken op

een laag vuurtje.
10. Pureer de soep met een staafmixer.

Zet terug op laag vuur.
11. Voeg daarna de crème fraîche toe.

Roer goed en laat nog even verwar-
men. Breng de soep op smaak met
de kruiden.

Bewaar 1 portie tot morgen.

AVOND

LUNCH

TUSSENDOOR 3

1 choco avocado balletje

TUSSENDOOR 2



Klik naar voedingswaardentabel

1 gekookt ei + 10 gram ma- 
yonaise

TUSSENDOOR 1

1 choco avocado balletje

TUSSENDOOR 2

Skyr met frambozen en wal-
noten

BENODIGDHEDEN 
• 75 ml Skyr
• 50 gram frambozen
• 3 walnoten (10 gram)
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Meng de frambozen en walnoten met de 
Skyr. Breng op smaak met wat zoetstof.

TUSSENDOOR 3

Dag 3

Ricottataartje

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 250 gram ricotta
• 1 ei
• 100 gram frambozen
• 1 tl roomboter
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 ºC.
2. Meng de ricotta met het ei, totdat er

een glad mengsel ontstaat.
3. Meng vervolgens voorzichtig de fram-

bozen erdoor.
4. Vet 2 ovenvaste schaaltjes in met

roomboter. Of gebruik een klein
taartblikje.

5. Verdeel het mengsel in de vormpjes
en strijk mooi glad.

6. Zet de schaaltjes 15 minuten in de
oven.

Bewaar 1 portie tot morgen.

ONTBIJT

Kruidige pompoensoep

Neem de overgebleven portie van dag 2.

LUNCH

Spinazie gehakt taart

BENODIGDHEDEN (3 personen)
• 500 gram bladspinazie
• 400 gram rundergehakt
• 300 gram prei
• 2 sjalotten
• 150 ml roomkaas met kruiden
• 100 gram mozzarella (geraspt)
• 3 eieren
• 1 el olijfolie
• 10 gram roomboter (om in te vetten)
• Kruiden naar smaak
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 200 ºC.
2. Snipper de sjalotten fijn. Verhit 1 el

olijfolie in een koekenpan. Fruit de
sjalotjes even aan.

3. Voeg daarna het gehakt toe.
4. Was de groenten goed. Snijd de prei

daarna in ringen.
5. Voeg de prei en de spinazie toe aan

het gehakt in de koekenpan. Roer-
bak 4 minuten en schep het overtollig
vocht af.

6. Klop de eieren los in een kom. Voeg
hier de roomkaas aan toe. Meng
goed.

7. Voeg dit mengsel toe aan de overige
ingrediënten in de pan.

8. Breng op smaak met peper, zout en
met kruiden naar smaak.

9. Vet een ovenschaal in met roombo-
ter. Schep dan het mengsel in een
bakvorm. Garneer met de mozza-
rella.

10. Zet voor ongeveer 35 minuten in de
voorverwarmde oven. De taart is
goed in te vriezen.

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

Skyr met frambozen en wal-
noten

BENODIGDHEDEN 
• 100 ml Skyr
• 50 gram frambozen
• 30 gram walnoten 
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Meng de frambozen en walnoten met de 
Skyr. Breng op smaak met wat zoetstof.

TUSSENDOOR 1

Gevulde kipfiletrolletjes

BENODIGDHEDEN 
• 4 plakjes kipfilet (40 gram) 
• 40 gram roomkaas met kruiden
• 1 el kappertjes (15 gram)
• Peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Bestrijk de plakjes kipfilet met roomkaas.
Verdeel de kappertjes erover en rol het 
dicht. Breng op smaak met peper.

TUSSENDOOR 3

Dag 4

Witlofsalade met zalm en 
brie

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 4 struikjes witlof 
• 2 tomaten
• 1 rode ui
• 1 kleine komkommer
• 50 gram brie
• 125 gram gerookte zalm

VOOR DE DRESSING
• 2 el Skyr (30 gram)
• 1 el olijfolie
• 1 tl dijonmosterd
• Sap van een halve citroen
• 1 el verse peterselie (fijngesneden)
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Maak de dressing door alle ingre-

diënten voor de dressing te mengen. 
2. Snijd de witlof in stukjes (haal evt. de 

harde kern eruit). 
3. Snijd de ui in kleine stukjes, de 

tomaten in plakjes en de komkommer 
in blokjes.

4. Meng de witlof met de dressing. Voeg 
daarna de overige groenten toe en 
meng goed.

5. Snijd de gerookte zalm en de brie in 
stukjes. 

6. Meng deze voorzichtig door de 
salade.

7. Breng eventueel op smaak met peper 
en zout en nog wat peterselie. 

AVOND

50 gram droge worst (fuet, 
chorizo, cervelaat, metworst 
etc.)

TUSSENDOOR 2

Brood met kip en kappertjes

BENODIGDHEDEN 
• 2 snee koolhydraatarm brood
• 30 gram roomkaas
• 40 gram kipfilet (4 plakjes)
• 1 el (15 gram) kappertjes
• Peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Besmeer het brood met de roomkaas 

en daar bovenop de plakjes kipfilet. 
2. Verdeel de kappertjes erover.
3. Breng op smaak met wat peper.

LUNCH

Ricotta taartje

Neem de overgebleven portie van dag 3.

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Snelle roerei

BENODIGDHEDEN (1 portie)
• 2 eieren
• 50 gram amandellmelk
• 2 el olijfolie
• 1 tl paprikapoeder
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm 2 el olijfolie in een steel-

pannetje. Let op: Op laag vuur en 
niet te heet laten worden.

2. Klop de eieren los en voeg die toe 
aan het pannetje. Nog steeds op 
laag vuur. 

3. Voeg al roerend de melk erbij, totdat 
het eimengsel stolt.

4. Breng op smaak met peper en zout 
en de paprikapoeder. 

ONTBIJT

Brood met kip en kappertjes

Zie het recept van dag 4. 

LUNCH

Varkensreepjes met wok-
groenten
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram varkensreepjes 
• 600 gram Indonesische wokgroenten 

(of een andere zak met wokgroenten) 
• 350 gram komkommer (1 stuk)
• 1 el sojasaus (Kikkoman) 
• 100 gram crème fraîche 
• Sap van een halve citroen
• 1 el olijfolie 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan. 

Bak hierin de varkensreepjes tot ze 
bijna gaar zijn.

2. Voeg dan de wokgroenten toe. 
3. Roer goed door elkaar heen en wok 

de groenten even mee.
4. Voeg dan de sojasaus toe en meng 

goed met het mengsel. 
5. Breng op smaak met peper en zout. 
6. Was ondertussen de komkommer. 

Snijd daarna in kleine blokjes. 
7. Meng de crème fraiche met de 

blokjes komkommer en het sap van 
een halve citroen. Breng op smaak 
met peper en zout. Dit dient als extra 
‘sausje’ of ‘salade’ bij het wokgerecht.

8. Serveer de komkommersaus samen 
met het groente gerecht. 

AVOND

30 gram droge worst (fuet, 
chorizo, cervelaat, metworst 
etc.)

TUSSENDOOR 3

1 choco avocado balletje

TUSSENDOOR 2

Dag 5

1 gekookt ei + 10 gram ma- 
yonaise

   
TUSSENDOOR 1



Klik naar voedingswaardentabel

1 gekookt ei + 10 gram ma- 
yonaise

TUSSENDOOR 2

Snelle roerei

Zie het recept van dag 5.

50 gram droge worst (fuet, 
chorizo, cervelaat, metworst 
etc.)

TUSSENDOOR 1

Gevulde kipfiletrolletjes

Zie het recept van dag 4.

TUSSENDOOR 3

Dag 6

ONTBIJT

Paksoi salade

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 800 gram paksoi
• 2 el olijfolie
• 2 el limoensap
• 2 el vissaus
• 100 ml kokosmelk 
• 6 lente uitjes 
• 2 teentjes knoflook 
• 1 rode peper
• 1 tl zout 

BEREIDINGSWIJZE
1. Meng de vissaus, de kokosmelk en 

de limoensoep langzaam door elkaar.
2. Snipper de lente-uitjes en hak de 

knoflook fijn. 
3. Snijd de rode peper doormidden en 

verwijder de zaadjes. Snijd dan in 
hele kleine stukjes.

4. Bak de lente uitjes, de knoflook en 
de rode peper in 2 el olijfolie. Bak 5 
minuutjes op laag vuur.

5. Breng een grote pan water met zout 
aan de kook. 

6. Snijd de paksoi in de lengte door-
midden. Spoel de bladeren goed af. 
Verwijder dan de harde kern. 

7. Snijd de paksoi in stukken en voeg 
toe aan het water. 

8. Haal de paksoi er na 1 minuut weer 
uit en laat goed uitlekken.

9. Doe de paksoi in een grote kom en 
meng met het ui-mengsel. Meng 
vervolgens met het kokosmelkmeng-
sel. 

Bewaar 1 portie tot morgen. Bewaar de 
helft van de dressing apart met de helft 
van de gekookte paksoi.

Scholfilet met peultjes

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 400 gram scholfilet (of een andere 

witvis)
• 150 gram champignons 
• 150 gram cherrytomaatjes 
• 1 rode ui 
• 400 gram peultjes 
• ½ el gedroogde bieslook 
• ½ el gedroogde dille 
• 2 el roomboter (30 gram)
• 1 el olijfolie 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 200 ºC 
2. Borstel de champignons en snijd in 

plakjes. Snijd de cherrytomaatjes 
door de helft. 

3. Snipper de ui fijn. 
4. Doe de groenten in een kom. Voeg 

de kruiden toe en meng goed. 
5. Snijd 2 bladen aluminiumfolie af. Ze 

moeten zo groot zijn dat de vis en de 
groenten erin passen. Vet de bladen 
in met olijfolie. 

6. Leg de vis erop. Bedek met de 
groenten en vouw de pakketjes dicht. 

7. Bak de pakketjes voor ongeveer 30 
minuten in de voorverwarmde oven. 

8. Breng ondertussen een pan met 
water aan de kook. 

9. Kook de peultjes in ongeveer 7 mi-
nuten beetgaar. 

10. Meng 2 eetlepels roomboter door de 
peultjes.

11. Serveer het vispakketje samen met 
de peultjes. 

AVONDLUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

Skyr met frambozen en wal-
noten

BENODIGDHEDEN 
• 150 ml Skyr
• 50 gram frambozen
• 20 gram walnoten 
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Meng de frambozen en walnoten met de 
Skyr. Breng op smaak met wat zoetstof.
 

ONTBIJT

Paksoi salade

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

LUNCH

Gevulde kipfiletrolletjes

Zie het recept van dag 4.

TUSSENDOOR 3

Dag 7

Zuurkoolschotel

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 500 gram zuurkool 
• 200 gram rundergehakt
• 200 gram bloemkool 
• 100 gram champignons
• 1 el crème fraîche
• 50 gram geraspte kaas
• 2 tl kerriepoeder 
• 1 tl nootmuskaat 
• 1 tl mosterd 
• 1 el olijfolie 
• 10 gram roomboter (om in te vetten)

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. 
2. Was de bloemkool en snijd in roos-

jes. Breng een pan met water aan 
de kook. Kook de bloemkoolroosjes 
circa 8 minuten beetgaar. 

3. Verhit ondertussen de olijfolie in een 
koekenpan. Bak het gehakt rul. 

4. Borstel de champignons schoon, 
snijd in plakjes en voeg toe aan het 
gehakt. Breng op smaak met peper, 
zout, mosterd, kerriepoeder en noot-
muskaat.

5. Laat de zuurkool uitlekken in een 
vergiet. Roer dit door het gehakt-
mengsel. Zet het vuur uit. 

6. Pureer de bloemkool samen met de  
crème fraîche met een staafmixer. 

7. Breng op smaak met peper en zout. 
8. Vet een ovenschaal in. 
9. Verdeel eerst de bloemkoolpuree 

in de schaal. Leg daarop het ge-
hakt-zuurkoolmengsel. Garneer met 
de kaas. 

10. Zet voor ongeveer 30 minuten in de 
voorverwarmde oven. 

AVOND

1 choco avocado balletje

TUSSENDOOR 2

25 gram knabbelbacon

TUSSENDOOR 1




