
Koolhydraatarm weekmenu (20 tot 50 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
Skyr met pitten en kokos

Monchoutaart

Brood met eiersalade

Blokje pure chocolade

Groentepannetje met kalkoenfilet

Parmezaanse kaaschips
TOTAAL 1500 48 94 108

354

246

328

88

347

137

10

4

16

3

13

2

25 22

23

18

7

12

9

6

22

2

43

13

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Ei met champignons en tomaat

Ricotta met frambozen

Crackers met achterham en radijs

Komkommer met eiersalade

Gevulde kip met courgettefrietjes

Parmezaanse kaaschips
TOTAAL 1502 29 100 114

290

74

238

87

676

137

3

2

14

2

6

2

24 15

5

14

6

42

9

4

10

5

67

13

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Crackers met achterham en radijs

Monchoutaart

Spinaziesoep met ham

Komkommer met eiersalade

Kip met kokosspruitjes

Parmezaanse kaaschips
TOTAAL 1512 46 103 89

238

246

248

87

556

137

14

4

8

2

16

2

14 10

23

14

6

37

9

6

20

5

35

13

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Skyr met pitten en kokos

Monchoutaart

Brood met eiersalade

Zalm cocktail

Gourmet schotel

Frambozenijs
TOTAAL 1510 37 110 83

354

246

328

158

265

159

10

4

16

2

3

2

25 22

23

18

12

17

15

6

22

9

22

2

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Skyr met frambozen en pitten

Parmezaanse kaaschips

Crackers met achterham en radijs

Zalmcocktail

Biefstuk met snijbonen en kaassaus

Frambozenijs
TOTAAL 1510 37 100 105

241

137

238

158

577

159

11

2

14

2

6

2

12 21

9

14

12

38

15

13

10

9

50

2

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
Ei met champignons en tomaat

Ricotta met frambozen

Brood met eiersalade

Blokje pure chocolade

Bloemkoolrijst met varkensfiletlapjes

Monchoutaart
TOTAAL 1506 35 107 94

290

74

328

88

480

246

3

2

16

3

7

4

24 15

5

18

7

30

23

4

22

2

45

6

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Skyr met pitten en kokos

Ricotta met frambozen

Spinaziesoep met ham

Blokje pure chocolade

Zalmburgers met groenten

Frambozenijs
TOTAAL 1533 44 106 88

354

74

248

88

610

159

10

2

8

3

19

2

25 22

5

14

7

40

15

4

20

2

38

2



Klik naar voedingswaardentabel

Parmezaanse kaaschips

BENODIGDHEDEN (4 porties)
• 125 gram Parmezaanse kaas (ge-

raspt)
• 100 gram gegrilde paprika (uit pot)
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Bekleed een bakplaat met bakpapier.
3. Verdeel 20 bolletjes Parmezaanse

kaas over het bakpapier. Houd tus-
sen de bolletjes wat ruimte.

4. Bak in 5 minuten (ongeveer) tot
chips. De kaas smelt eerst en wordt
daarna goudbruin.

5. Snijd vervolgens de paprika en
stukjes en doe in een kom. Mix deze
met een staafmixer tot een sausje en
breng op smaak met peper en zout.

6. Verdeel de chips en saus in 4 porties.
Je neemt 1 portie per keer.

7. Je kunt de chips en saus 8 dagen
bewaren in een luchtdichte trommel.

TUSSENDOOR 3

Groentepannetje met 
kalkoen

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram kalkoenfilet
• 250 gram courgette
• 150 gram wortel
• 1 rode paprika
• 1 rode ui
• 3 el crème fraîche (60 ml)
• 2 handen vol rucola (50 gram)
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de kalkoenfilet in stukjes.
2. Was de groenten eerst even goed.
3. Snijd de paprika en de courgette in

kleine stukjes en de wortel in dunne
schijfjes.

4. Snipper de ui fijn.
5. Verhit een koekenpan met 1 el

olijfolie.
6. Doe eerst de fijngehakte ui en de

wortelschijfjes in de koekenpan.
Voeg na ongeveer 2 á 3 minuten de
kalkoenfilet toe. En bak deze gaar.

7. Voeg dan de courgette en paprika
toe. En roerbak even mee tot ge-
wenste garing.

8. Voeg dan de crème fraîche toe. En
roer goed door. Breng op smaak met
peper en zout.

9. Verdeel de rucola op een bord en
leg daarop het kip-groentemengsel.

AVOND

1 punt monchoutaart

Kijk voor het recept van de taart bij dag 2 
‘tussendoor 3’

TUSSENDOOR 1

Blokje pure chocolade (15 
gram)

TUSSENDOOR 2

Dag 1

Skyr met pitten en kokos

BENODIGDHEDEN 
• 150 ml Skyr
• 20 gram kokosrasp
• 20 gram zonnebloempitten (of noten/

pitten naar keuze)
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
Meng de pitten en kokos met de Skyr. 
Breng eventueel op smaak met wat 
zoetstof.

ONTBIJT

Brood met eiersalade

BENODIGDHEDEN EIERSALADE 
(8 porties)
• 6 eieren
• 1 ui
• 2 el mayonaise (40 gram)
• 100 gram Hollandse garnalen
• 1 el bieslook
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Kook de eieren in 7 minuten hard.

Pel ze dan en snijd in kleine stukjes.
2. Snipper de ui in kleine stukjes.
3. Meng de stukjes ei met de mayo-

naise, ui, garnalen en bieslook.
4. Breng op smaak met peper en zout.
5. Je hebt nu genoeg voor 8 porties.
6. Besmeer voor de lunch 2 snee

koolhydraatarm brood met 2
porties eiersalade.

Bewaar de rest van de eiersalade voor 
de volgende dagen.

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

Ei met champignons en 
tomaat

BENODIGDHEDEN (1 portie)
• 2 eieren
• 1 el slagroom (20 ml)
• 1 tomaat
• 100 gram champignons
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Kluts de eieren met de slagroom en

peper en zout.
2. Snijd de champignons in plakjes en

de tomaat in stukjes.
3. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan.
4. Voeg de tomaat en champignons toe

en bak even kort. Voeg vervolgens
de geklutste eieren toe.

5. Laat ongeveer 4 minuten staan met
het deksel op pan.

6. Breng verder op smaak met peper
en zout.

ONTBIJT

30 gram ricotta met 50 gram 
frambozen

Meng de frambozen door de ricotta. 
Breng eventueel op smaak met zoetstof. 

TUSSENDOOR 1

Brood met eiersalade

Besmeer 2 sneetjes koolhydraatarm 
brood met eiersalade.

Blokje pure chocolade (15 
gram)

Dag 2

‘Rijst’ met varkenslapjes

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram varkensfilet lapjes
• 400 gram bloemkoolrijst
• 200 gram kastanjechampignons
• 1 teentje knoflook
• 5 el olijfolie
• 1 tl kurkuma
• 1 tl ketoembar (korianderzaad)
• 1 ei
• 1 el mosterd
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Borstel de champignons schoon

en snijd daarna in plakjes. Hak de
knoflook fijn.

2. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan
en bak de knoflook en champignons
gaar. Voeg de bloemkoolrijst, kurku-
ma en ketoembar toe en bak even
mee. Zet het vuur laag.

3. Je gaat nu de saus maken. Dit doe
je au bain marie. Breng hiervoor een
grote pan water aan de kook. Pak
een steelpannetje (die op de pan
met kokend water moet passen).
Doe 1 el mosterd en het ei in het
steelpannetje. Voeg voorzichtig 3 el
olijfolie toe en mix dit goed met een
staafmixer tot een glad sausje.

4. Zet het steelpannetje op de hete pan
water en laat 4 minuten staan. Mix
na 4 minuten nog een keer goed.

5. Verhit ondertussen 1 el olijfolie in de
pan en bak de varkensfiletlapjes om
en om gaar. Snijd daarna in reepjes.

6. Meng de bloemkoolrijst met de
varkensfiletreepjes en serveer
met de saus. Breng op smaak met
peper en zout.

AVOND

LUNCH

1 punt monchoutaart

BENODIGDHEDEN BODEM (12 
punten)
• 200 gram gemengde noten
• 55 gram roomboter (+ 10 gram voor

het invetten)

BENODIGDHEDEN VULLING
• 250 ml slagroom
• 200 gram monchou
• 3 gelatine blaadjes
• 200 gram rood fruit (uit de diepvries,

maar goed ontdooid zonder vocht)
• ½ el Erythritol (of zoetstof naar

smaak)

BEREIDINGSWIJZE 
1. Hak de noten met een keukenma-

chine fijn (of met de hand).
2. Vet een ronde springvorm in met 10

gram roomboter.
3. Smelt 55 gram roomboter en voeg

deze toe aan de noten.
4. Kneed er een deegje van en verdeel

op de bodem van de springvorm. 
Druk goed aan.

5. Klop 250 ml slagroom stijf. Eventueel
met zoetstof naar smaak.

6. Klop 200 gram monchou luchtig in
een andere kom en voeg deze toe
aan de slagroom en meng goed.

7. Gebruik vervolgens 3 gelatineblaad-
jes volgens de aanwijzingen op de
verpakking (koude bereiding). Voeg
dit bij het slagroom mengsel en roer
goed.

8. Verdeel de vulling over de bodem en
garneer met het fruit. Laat minstens 4
uur opstijven in de koelkast.

TUSSENDOOR 2 TUSSENDOOR 3



Klik naar voedingswaardentabel

30 gram ricotta met 50 gram 
frambozen

Meng de frambozen door de ricotta. 
Breng eventueel op smaak met zoetstof. 

TUSSENDOOR 1

Blokje pure chocolade (15 
gram)

TUSSENDOOR 2

2 bolletjes frambozenijs

BENODIGDHEDEN (10 bolletjes)
• 100 gram frambozen (diepvries)
• 150 gram roomkaas
• 55 gram roomboter
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Laat ter voorbereiding de roomkaas

en de roomboter op kamertem-
peratuur komen. Voeg het samen
in een bak en zet 1 uur buiten de
koelkast, voordat je begint aan de
balletjes.

2. Laat de frambozen ter voorbereiding
ontdooien in een kom.

3. Begin dan met de frambozenpuree.
Pureer de frambozen met een vork
of gebruik een staafmixer of blender.

4. Voeg dan de zoetstof toe aan de
frambozenpuree. Meng even goed..

5. Voeg de puree dan toe aan de kom
met roomkaas en boter.

6. Meng alles goed met een mixer. Het
‘beslag’ is nu klaar.

7. Verdeel het mengsel over 10 muffin-
bakjes. Je kan ze ook eventueel
gewoon als balletjes rollen met je
hand, maar bakjes zijn makkelijker.

8. Vries voor gebruik zeker 2 uur in.
9. Wil je ze gaan eten, haal ze 10 mi-

nuten van tevoren uit de vriezer, dan
zijn ze het lekkerste.

10. Neem vandaag 2 bolletjes.

TUSSENDOOR 3

Dag 3

Skyr met pitten en kokos

Zie het recept van dag 1.

ONTBIJT

Spinaziesoep met ham

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 500 gram verse spinazie
• 125 gram hamblokjes
• 3 lente uitjes
• 1 teentje knoflook
• 2 el crème fraîche
• Sap van een halve citroen
• 1 groente bouillonblokje
• 1 el olijfolie
• 1 el basilicum
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de lente ui in kleine stukjes.

Hak de knoflook fijn. Verhit 1 el
olijfolie in een soeppan en fruit de ui
en knoflook. Voeg de spinazie toe
en bak even mee. Voeg dan 1 liter
water toe en het bouillonblokje en
breng aan de kook. Laat even koken.

2. Pers de citroen uit. Voeg de helft van
het sap en de basilicum toe.

3. Pureer de soep en meng de crème
fraîche en hamblokjes erdoor. Warm
even mee. Breng op smaak met pep-
er en zout.

Bewaar 1 portie tot de lunch van 
morgen. LUNCH

Zalmburgers met groenten

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram zalmmoten
• 200 gram pastinaak
• 200 gram prei
• 100 gram winterpeen
• 80 gram bosuitjes
• 1 ei
• 1 tl dijonmosterd
• 1 el dragon
• 4 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Was de pastinaak, prei en wortel.

Schil de wortel en pastinaak. Snijd
de prei in ringen en de wortel en
pastinaak in schijfjes. LET OP: de
wortel en pastinaak in dunne plakjes
anders worden ze niet gaar met
bakken.

2. Snijd de bosui fijn en doe samen met
de zalm in een blender (of gebruik
een staafmixer) en mix deze fijn.

3. Doe dit mengsel in een kom. Voeg er
mosterd, dragon, bosui en ei aan toe.
Meng alles goed door elkaar. Breng
op smaak met peper en zout.

4. Kneed vervolgens kleine burgertjes
van het zalmmengsel.

5. Doe 2 el olijfolie in een koekenpan
en bak hierin de burgers aan beide
kanten gaar.

6. Doe 2 el olijfolie in een andere
koe- kenpan. Bak hierin eerst de
pastinaak, totdat het begint te garen.
Voeg dan de wortel en prei toe.
Breng op smaak met peper en zout.

7. Serveer de zalmburgers met de
groenten.

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

1 punt monchoutaart

TUSSENDOOR 1

50 gram (plakjes) komkom-
mer met eiersalade

TUSSENDOOR 2

Parmezaanse kaaschips

Neem een overgebleven portie van dag 
1.  Je kan de chips nog even in de oven 
doen indien nodig. 

TUSSENDOOR 3

Dag 4

Kip met kokosspruitjes

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram kippendijen 
• 400 gram spruitjes 
• 1 rode paprika 
• 200 ml kokosmelk 
• 1,5 el groene curry pasta (20 gram)
• 10 gram kokosolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Maak de spruitjes schoon (indien 

nodig) en kook ze in 8 minuten 
beetgaar.

2. Verhit ondertussen de kokosolie in 
een koekenpan. Snijd de kippendijen 
in blokjes en bak ze bruin.  

3. Snijd de paprika in stukjes en voeg 
deze toe aan de kip.

4. Doe de kokosmelk samen met de 
currypasta in een steelpannetje en 
meng goed. Verwarm deze saus op 
laag vuur (niet laten koken).

5. Giet de spruitjes af en voeg ze bij de 
kip. Voeg dan de saus toe.

6. Laat nog 5 minuten sudderen met 
een deksel op de pan. Breng op 
smaak met peper en zout. 

AVOND

Spinaziesoep met ham

Neem de overgebleven portie van gister-
en. De soep is ook koud te eten. 

LUNCH

Crackers met achterham en 
radijs

BENODIGDHEDEN 
• 2 Wasa Lichtgewicht crackers
• 2 plakken achterham (40 gram)
• 40 gram radijsjes
• 15 gram roomboter

BEREIDINGSWIJZE 
Besmeer de crackers met roomboter. Be-
leg met de achterham en plakjes radijs.

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

7. Bak de frietjes 25-30 minuten. Draai 
ze halverwege een keer om, zodat 
alle zijdes mooi goudbruin en krokant 
worden.

8. Bereid ondertussen de gevulde 
kipfilet. Halveer de kipfilets in de 
lengte en klap ze open. Maak ze dan 
iets platter door erop te ‘slaan’ met 
een deegroller (of pan). Bedek de kip 
daarvoor eerst met huishoudfolie.

9. Bestrooi deze naar smaak met wat 
zout en peper.

10. Verhit dan 1 el olie in een wok en 
roerbak heel kort de spinazie.

11. Verdeel de zalm, brie en spinazie 
over elke kipfilet en klap de kipfilet 
weer dicht. Zet beide vast met een 
prikker.

12. Verhit 2 el olie in een pan en bak de 
kipfilets om en om op laag vuur in 
ongeveer 15 minuten gaar. 

13. Serveer de gevulde kip met de cour-
gettefrietjes.

Ei met champignons en 
tomaat

Zie het recept van dag 2.

Crackers met achterham en 
radijs

Zie het recept van dag 4.

LUNCH

Gevulde kip met frietjes
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)

VOOR DE GEVULDE KIP
• 300 gram kipfilets
• 200 gram verse spinazie
• 75 gram gerookte zalm in plakjes
• 60 gram brie
• 3 el olijfolie 
• Peper en zout naar smaak
 
VOOR DE FRIETJES
• 1 courgette (300 gram)
• 50 gram geraspte Parmezaanse kaas
• 1 ei
• ½  tl knoflookpoeder
• ½ tl paprikapoeder
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Maak eerst de courgettefrietjes. Ver-

warm de oven voor op 220 °C. 
2. Bekleed een bakplaat met bakpapier. 
3. Snijd de courgette in frietjes van   

gelijke grootte. Dat gaat het ge-
makkelijkste door er eerst 3 tot 4 
plakken in de lengste uit te halen en 
vervolgens de frietjes te snijden. 

4. Doe het ei in een kom. Kluts deze 
even. Doe in een andere kom de ger-
aspte Parmezaanse kaas, knoflook-
poeder, paprikapoeder en peper en 
zout door elkaar.

5. Dip ieder courgette frietje in het ei-
mengsel en dip vervolgens het reepje 
goed in de Parmezaanse mix, zodat 
de frietjes goed bedekt zijn.

6. Leg de reepjes op de bakplaat, zo-
danig dat ze elkaar niet raken. 

AVOND

Parmezaanse kaaschips

Neem een overgebleven portie van dag 
1.  Je kan de chips nog even in de oven 
doen indien nodig. 

TUSSENDOOR 3

30 gram ricotta met 50 gram 
frambozen

Meng de frambozen door de ricotta. 
Breng eventueel op smaak met zoetstof. 

TUSSENDOOR 1

50 gram (plakjes) komkom-
mer met eiersalade

TUSSENDOOR 2

Dag 5

ONTBIJT

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

BIJGERECHT
• 100 gram ijsbergsla
• 1 tomaat 
• 100 gram geraspte wortel 
• 1 el bieslook 
• 1 el mayonaise

Meng alle ingrediënten en meng met de 
mayonaise.

AVOND
Zalmcocktail

BENODIGDHEDEN (4 porties)
• 100 gram gerookte zalm 
• 2 hardgekookte eieren
• 100 gram ijsbergsla 
• 1 tomaat
• 2 el mayonaise (40 gram)
• 1 el ketchup (suikervrij) 20 gram
• 1 el citroensap
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd (indien nodig) de ijsbergsla 

fijn. Verdeel deze over 4 glaasjes/ 
kommetjes.

2. Snijd de tomaat in blokjes en ver-
deel over de sla. Snijd de eieren in 
stukjes en leg die daar weer over. 
Verdeel vervolgens de plakjes zalm 
erover.

3. Meng de mayonaise, ketchup en cit-
roen tot een sausje. Verdeel dit over 
de glaasjes zalmcocktail. 

Bewaar 1 portie tot morgen.

TUSSENDOOR 2

Skyr met pitten en kokos

Zie het recept van dag 1.

1 punt monchoutaart

TUSSENDOOR 1

2 bolletjes frambozenijs

TUSSENDOOR 3

Dag 6

Brood met eiersalade

Besmeer 2 sneetjes koolhydraatarm 
brood met eiersalade.

Gourmet schotel

BENODIGDHEDEN EN 
BEREIDINGSWIJZE (4 personen)

KIP CORDONBLEUTJE
• 100 gram kipdijfilet 
• 20 gram kaas 
• 20 gram ham
• Olijfolie

Kipdijfilet-stukjes opensnijden en vullen 
met een stukje kaas en ham en dichtmak-
en met een prikkertje.

BIEFSTUK MET CHAMPIGNONS
• 100 gram biefstuk
• 50 gram champignons 
• 1 el roomkaas

Bak de biefstukjes samen met de 
champignons in de roomkaas.

PESTO-GEHAKTBALLETJES
• 100 gram half-om-half gehakt 
• 20 gram Parmezaanse kaas 
• 50 gram basilicum
• 1 tl knoflookpoeder 

Meng de basilicum en de Parmezaanse 
kaas door het gehakt. Rol balletjes ter 
grootte van soepballetjes. 

GARNALEN MET ROOMKAAS
• 100 gram grijze garnalen
• 1 el roomkaas 

Bak de garnalen in de roomkaas, totdat 
ze roze zijn.

LUNCHONTBIJT

AVOND
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Skyr met pitten en frambo-
zen

BENODIGDHEDEN 
• 150 ml Skyr
• 50 gram frambozen
• 20 gram zonnebloempitten (of noten/ 

pitten naar keuze)
• Zoetstof naar smaak 

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

ONTBIJT

Crackers met achterham en 
radijs

Zie het recept van dag 4.

LUNCH

2 bolletjes frambozenijs

TUSSENDOOR 3

Dag 7

Biefstuk met snijbonen en 
kaassaus

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram biefstuk 
• 600 gram snijbonen 
• 100 gram blauwe schimmelkaas (of 

brie)
• 100 ml crème fraîche 
• 2 el roomboter 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verkruimel de blauwe schimmelkaas 

in een pannetje. 
2. Zet de pan op een laag vuurtje zodat 

de kaas kan smelten (LET OP: niet 
laten aanbranden!).

3. Als de kaas bijna is gesmolten, kun 
je de crème fraîche toevoegen. Roer 
goed door. 

4. Laat een paar minuten op laag vuur 
staan en haal dan van het vuur. 

5. Kook de snijbonen ondertussen in 
circa 10 minuten gaar. 

6. Bestrooi vervolgens de biefstuk met 
peper en zout.

7. Verhit de roomboter in een koeken-
pan en bak de biefstuk in 4 minuten 
aan beide kanten gaar. Laat even 
rusten in aluminiumfolie. 

8. Roer de jus van de biefstuk door de 
blauwe schimmelkaas saus heen. 

9. Serveer de biefstuk met de kaassaus 
en de snijbonen. Breng op smaak 
met peper en zout. 

AVOND

Zalmcocktail

Neem een overgebleven portie van 
gisteren.

TUSSENDOOR 2

Parmezaanse kaaschips

Neem een overgebleven portie van dag 
1.  Je kan de chips nog even in de oven 
doen indien nodig. 

TUSSENDOOR 1


