
Koolhydraatbeperkt weekmenu (50 tot 100 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
Gebakken ei met roomkaas en tomaat

1 peer + 1 kiwi

Linzensalade

Handje gemengde noten

Kaas lasagne

Speltpompoen brownie
TOTAAL 1505 74 90 93

278

147

297

193

455

135

2

30

16

3

9

14

23 16

1

11

17

32

6

1

32

6

33

5

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Roggebrood met kaas en komkommer

Speltpompoen brownie

Gegrilde tomaten op toast

Gevulde snoepkomkommers

Ossenhaaspuntjes met gegrilde groenten

Boterhamworst rolletjes met monchou
TOTAAL 1524 66 100 80

214

135

483

18

507

167

17

14

19

2

11

3

12 8

6

35

1

32

14

5

21

0

41

5

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Roggebrood met kaas en komkommer

Speltpompoen brownies

Gegrilde tomaten op toast

Gevulde snoepkomkommers

Broccoli wortelpeterselie ovenschotel

Boterhamworst rolletjes met monchou
TOTAAL 1559 84 99 69

214

270

483

18

407

167

17

28

19

2

15

3

12 8

12

35

1

25

14

10

21

0

25

5

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Snelle banaan smoothie

1 peer + 1 kiwi

Wortelsoep

Boterhamworst rolletjes met monchou

Varkenshaas kaassaus

Speltpompoen brownie
TOTAAL 1561 85 101 64

284

147

191

167

637

135

19

30

10

3

9

14

20 3

1

15

14

45

6

1

2

5

48

5

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Snelle banaan smoothie

Speltpompoen brownie

Wortelsoep

Handje gemengde noten + 1 kiwi

Romige prei met witvis

Boterhamworstrolletjes met monchou
TOTAAL 1511 68 103 62

284

135

191

175

559

167

19

14

10

10

12

3

20 3

6

15

12

36

14

5

2

4

43

5

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
Gebakken ei met roomkaas en tomaat

1 peer + 1 kiwi

Linzensalade

Handje gemengde noten

Kaas lasagne

Speltpompoen brownie
TOTAAL 1505 74 90 93

278

147

297

193

455

135

2

30

16

3

9

14

23 16

1

11

17

32

6

1

32

6

33

5

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Roggebrood met kaas en komkommer

Speltpompoen brownie

Gegrilde tomaten op toast

Handje gemengde noten

Chili con carne

Gevulde snoepkomkommers
TOTAAL 1534 81 96 76

214

135

483

128

556

18

17

14

19

2

27

2

12 8

6

35

11

31

1

5

21

4

38

0



Klik naar voedingswaardentabel

1 spelt pompoenbrownie

Kijk voor het recept even bij ‘tussendoor 
3’ van dag 2.

TUSSENDOOR 3

Kaas lasagne

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 1 courgette (400 gram)
• 80 gram Parmezaanse kaas
• 40 gram mozzarella
• 200 gram volle kwark of Griekse

yoghurt
• 1 ei
• 1 el olijfolie
• Bosje peterselie (vers en fijngehakt)
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 ºC.
2. Vet een ovenschotel in met een klein

beetje olijfolie.
3. Snijd de courgette met een kaas-

schaaf in de lengte in dunne plakjes.
Zijn ze vochtig, wring ze even goed
uit in een theedoek.

4. Voeg 60 gram Parmezaanse kaas
toe aan de kwark. Roer goed door.

5. Roer hier nu ook het ei doorheen.
Nogmaals goed roeren.

6. Breng dit mengsel op smaak met
peper, zout en peterselie.

7. Beleg de ovenschotel met een paar
plakjes courgette.

8. Giet hier een laagje van het kwark-
mengsel overheen.

9. Blijf deze volgorde herhalen, totdat
alles op is.

10. Snijd de mozzarella in plakjes.
11. Sluit af met de overgebleven

Parmezaanse kaas en de plakjes
mozzarella.

12. Zet voor ongeveer 40 minuten in de
voorverwarmde oven.

Bewaar 1 portie tot morgen. 
AVOND

1 peer + 1 kiwi

TUSSENDOOR 1

Handje (20 gram) gemengde 
noten

TUSSENDOOR 2

Dag 1

Gebakken ei met roomkaas 
en tomaat

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 4 eieren
• 80 gram roomkaas
• 2 plakken achterham (20 gram)
• 2 tomaten
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Kluts de eieren in een kom met een

beetje zout. Mix dan de roomkaas
erdoor.

2. Snijd de tomaten in plakken.
3. Verhit de olijfolie in de pan. Bak de

ham 1 minuutje en voeg dan het ei-
mengsel toe. Laat iets stollen en ver-
deel dan de tomaatplakken erover.

4. Doe het deksel op de pan en laat 5
minuten staan op laag vuur.

5. Breng op smaak met peper en zout.

Bewaar 1 portie tot morgenvroeg.

ONTBIJT

Linzen salade

BENODIGDHEDEN 
• 200 gram kipfilet
• 200 gram linzen (blik)
• 2 tomaten
• 40 gram crème fraiche
• 1 laurierblaadje
• 2 el olijfolie
• 1 bosje lente-uitjes
• 1 teentje knoflook
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de lente-ui en pers de knof-

look. Bak deze op laag vuur in 1 el
olijfolie.

2. Snijd de tomaten in blokjes en doe
deze er na 5 minuten bij. Laat 3 mi-
nuten mee bakken. Haal het mensel
dan even uit de pan en zet apart.

3. Doe de linzen in een grote pan koud
water met het laurierblaadje en
breng aan de kook. Zodra het water
kookt kan je het vuur uitzetten. Laat
de linzen dan 25 minuten in het
water staan.

4. Snij de kipfilet in stukjes. Bak deze
in 1 el olijfolie in een koekenpan
gaar.

5. Giet de linzen af (haal het laurier- 
blaadje eruit) en meng de crème- 
fraiche erdoor.

6. Meng dan de kipfilet en het tomaat-
mengsel erdoor.  

7. Breng op smaak met peper en zout.

Bewaar 1 portie tot morgen.

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

Gebakken ei met roomkaas 
en tomaat

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

ONTBIJT

1 peer + 1 kiwi
.

TUSSENDOOR 1

Linzen salade

Neem de overgebleven portie van 
gisteren. 

1 spelt pompoenbrownie

BENODIGDHEDEN (14 brownies)
• 400 gram pompoenblokjes
• 200 gram speltmeel
• 50 gram amandelmeel
• 3 eieren
• 250 ml amandelmelk
• 1.5 el speculaas- of koekkruiden
• 2 tl bakpoeder
• Snuf zout
• 3 el honing (60 gram)
• 50 gram walnoten

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 170 ºC.
2. Kook de pompoenblokjes in ca. 10

minuten gaar.
3. Meng ondertussen de speltmeel,

amandelmeel, speculaaskruiden,
bakpoeder en het zout in een kom.

4. Klop in ander kommetje de eieren los
en meng met de melk en honing.

5. Meng dit natte mengsel dan door het
droge mengsel.

6. Hak de walnoten fijn.
7. Giet de pompoenblokjes af en pureer

fijn met een staafmixer.
8. Meng de pompoenpuree en de

walnoten dan door het beslag. Schep
het beslag gelijkmatig in 14 muffin-
vormpjes en strijk de bovenkant glad.
Het kan ook in een vierkante oven-
schaal bekleed met bakpapier, zodat
je ze later zelf kan snijden. Bak de
brownie in ca. 30 minuten gaar (als
een satéprikker er schoon uitkomt
zijn ze goed). De brownies zijn 3
dagen houdbaar in de koelkast. Maar
vries ze zeker per stuk in.

Dag 2

Kaas lasagne

Neem de overgebleven portie van 
gisteren. Deze is heerlijk om koud op te 
eten.
Of warm deze nog even op in de oven.

Dek de ovenschaal dan af met alumini-
umfolie. Zet deze voor 30 minuten in een 
voorverwarmde oven van 175 ºC.

AVONDLUNCH

TUSSENDOOR 3

Handje (30 gram) gemengde 
noten

TUSSENDOOR 2



Klik naar voedingswaardentabel

1 spelt pompoenbrownie

TUSSENDOOR 1

Handje (20 gram) gemengde 
noten

TUSSENDOOR 2

Gevulde snoepkommers

BENODIGDHEDEN (3 porties)

LET OP: het recept is voor 3 porties,
je neemt 2 snoepkommers per keer. Je
maakt de saus echter voor 3 porties. Die
kan je dus bewaren voor de dagen waar-
op dit tussendoortje terugkomt.

• 6 snoepkomkommers
• 1 rode paprika
• 3 el Griekse yoghurt
• 1/2 el wittewijnazijn
• 1 el harissakruiden
• Zout en peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de komkommers in de lengte

doormidden en haal de zaadjes
eruit.

2. Snijd de paprika in kleine blokjes.
1. Meng de yoghurt met azijn, haris-

sakruiden en zout en peper.
2. Vul de snoepkomkommers met wat

van het yoghurtmengsel.
3. Strooi de fijngesneden paprika over

de snoepkomkommers.

Bewaar 2 porties voor de volgende 
dagen.

TUSSENDOOR 3

Dag 3

Roggebrood met kaas en 
komkommer

BENODIGDHEDEN 
• 1 snee donker roggebrood
• 5 gram roomboter
• 1 plak kaas (20 gram)
• 50 gram komkommer

BEREIDINGSWIJZE
Besmeer het roggebrood met roomboter 
en kaas. Snijd de komkommer in plakjes 
en leg die erboven op. 

ONTBIJT

Gegrilde tomaten op toast

BENODIGDHEDEN 
• 2 koolhydraatarme boterhammen
• 2 tomaten
• 20 gram Parmezaanse kaas
• 1 el olijfolie
• 1 el roomboter
• 1 el gedroogde basilicum

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de tomaten in plakken.
2. Besprenkel ze met de olijfolie en gril

ze in een grillpan of koekenpan.
3. Haal de tomaten eruit en rooster de

boterhammen in dezelfde pan om
en om.

4. Je kunt ze ook in een broodrooster
doen als je die hebt.

5. Besmeer beide boterhammen dan
met roomboter en leg de tomaten
erop.

6. Garneer met de Parmezaanse kaas
en de basilicum.

LUNCH

Chili con carne

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 300 gram rundergehakt
• 200 gram tomaten uit blik
• 1 blikje (70 gram) tomatenpuree
• 100 gram bruine bonen (uit blik)
• 200 gram snijbonen
• 100 gram peultjes
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 1 el olijfolie
• 4 tl paprikapoeder
• 1 tl komijnpoeder
• ½ tl cayennepeper

BEREIDINGSWIJZE
1. Snipper de ui en hak de knoflook fijn.
2. Verwarm de olie in een koekenpan

en bak de ui en knoflook glazig.
3. Voeg het gehakt toe en bak dit rul.
4. Laat de bruine bonen even uitlekken.
5. Voeg nu de tomaten, tomatenpuree,

de bruine bonen, de snijbonen en de
peultjes toe aan de pan.

6. Roer goed door elkaar en voeg dan
de kruiden toe. Roer de kruiden er
ook goed door.

7. Laat 8-10 minuten sudderen met het
deksel op de pan.

8. Mocht het te dik worden, voeg dan
een klein beetje water toe.

9. Breng verder op smaak met peper
en zout.

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

2 speltpompoen brownies

.

TUSSENDOOR 1

Boterhamworst rolletjes met 
monchou

BENODIGDHEDEN (4 porties)
• 12 plakjes boterhamworst
• 100 gram monchou
• 1 ui
• 2 eetlepels gedroogde basilicum

BEREIDINGSWIJZE
1. Snipper de ui in kleine blokjes.
2. Doe de monchou in een schaaltje en

prak dit fijn.
3. Voeg het fijngesnipperde uitje erbij

en de bieslook. Meng dit door de
monchou.

4. Leg op een plank de plakjes boter-
hamworst en verdeel met een mes
het monchou mengsel over de plak-
jes boterham worst.

5. Rol de plakjes op en bewaar ze in
aluminiumfolie totdat je ze serveert.

Bewaar 3 porties tot de volgende da-
gen. Je neemt 3 rolletjes per keer.

TUSSENDOOR 3

Dag 4

Broccoli wortelpeterselie 
ovenschotel

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram broccoli
• 200 gram wortelpeterselie
• 100 gram prei
• 100 gram kastanjechampignons
• 100 gram fetakaas
• 100 gram mozzarella
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 ºC.
2. Schil de wortelpeterselie en snijd in

plakjes.
3. Snijd de broccoli in roosjes en de prei

in ringetjes.
4. Poets de champignons schoon met

een borsteltje en snijd daarna in
plakjes.

5. Kook de broccoli in 6 tot 8 minuten
beetgaar.

6. Verhit ondertussen 1 el olijfolie in
een koekenpan en bak de wortel-
peterselie bruin en totdat ze iets
zachter worden. Bak op het laatst de
prei en de champignons mee.

7. Snijd dan de mozzarella in plakjes.
8. Laat de broccoli goed uitlekken.
9. Doe nu alle groenten in de ovenscho-

tel. Breng op smaak met peper en
zout.

10. Verdeel nu de feta en de plakjes
mozzarella erover.

11. Zet voor ongeveer 15-20 minuten in
de oven.

AVOND

Gevulde snoepkommers

Neem een overgebleven portie van dag 
3.

TUSSENDOOR 2

Gegrilde tomaten op toast

Zie het recept van dag 3.

LUNCH

Roggebrood met kaas en 
komkommer

Zie het recept van dag 3.

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Roggebrood met kaas en 
komkommer

Zie het recept van dag 3.

ONTBIJT

Gegrilde tomaten op toast

Zie het recept van dag 3.

LUNCH

Ossenhaaspuntjes met 
gegrilde groenten

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram ossenhaas
• 1 aubergine
• 2 rode paprika
• 1 tomaat
• 200 gram kastanjechampignons
• 2 takjes tijm (vers)
• 50 gram kruidenboter
• 2 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 ºC.
2. Was en snijd de groenten in stukjes

en de champignons in plakjes.
3. Plaats de groenten daarna in een

ovenschaal.
4. Breng op smaak met zout, peper

en verse tijm. Besprenkel met een
beetje olijfolie en hussel even goed
door elkaar.

5. Zet voor ongeveer 18 minuten in de
voorverwarmde oven.

6. Verhit een koekenpan met 1 el
olijfolie en een beetje van de kruiden-
boter en bak de ossenhaaspuntjes op
hoog vuur in ca. 4 min. rosé. Keer ze
halverwege even om.

7. Bestrooi de ossenhaas met peper
na de bereiding en laat deze even
rusten in aluminiumfolie alvorens te
serveren.

8. Smeer voor het serveren de os-
senhaas in met de overgebleven
kruidenboter en serveer met de
gegrilde groenten.

AVOND

Boterhamworst rolletjes met 
monchou

Neem een overgebleven portie van dag 4.

TUSSENDOOR 3

Gevulde snoepkommers

Neem een overgebleven portie van dag 
3.

TUSSENDOOR 2

Dag 5

1 speltpompoen brownie

TUSSENDOOR 1



Klik naar voedingswaardentabel

Boterhamworst rolletjes met 
monchou

Neem een overgebleven portie van dag 
4.

TUSSENDOOR 2

Snelle banaan smoothie

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 1 banaan
• 1 avocado
• 350 ml amandelmelk
• 10 gram honing

BEREIDINGSWIJZE
Voeg alles toe aan een blender (of 
gebruik een staafmixer) en blend tot een 
smoothie. 

Bewaar 1 portie voor morgen.

AVOND1 peer + 1 kiwi

TUSSENDOOR 1

1 speltpompoen brownie

TUSSENDOOR 3

Dag 6

ONTBIJT

Wortelsoep

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 200 gram geschrapte wortels
• 1 bosje bieslook
• 1 ui
• 80 ml crème fraîche
• 1 bouillonblokje kip
• 2 el olijfolie
• 700 ml water
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Breng 700 ml water, samen met het

bouillonblokje, aan de kook.
2. Snijd de bieslook fijn.
3. Snijd de ui in kleine stukjes.
4. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan

en bak de ui glazig. 
5. Snijd de wortels in schijfjes voeg bij

de ui. Voeg nog 1 el olijfolie toe.
6. Fruit dit samen nog ongeveer 5

minuten.
7. Voeg de ui en wortel (en het eventue-

le vocht) toe aan de bouillon. 
8. Laat de soep ongeveer 15 min.

koken. Totdat de wortel helemaal
gaar is.

9. Pureer de soep met een staafmixer
en roer dan de crème fraîche erdoor.
Laat nog even verwarmen.

10. Breng op smaak met zout en peper.
11. Voeg de bieslook toe als garnering.

Bewaar 1 portie tot morgen. 

Varkenshaas met kaassaus

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram varkenshaas
• 300 gram (Chinese) wokgroenten
• 100 gram blauwe schimmelkaas (of

roomkaas of brie)
• 150 gram crème fraîche
• 15 gram sojasaus (Kikkoman)
• 2 el roomboter (30 gram)
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verkruimel de blauwe schimmelkaas

in een steelpannetje.
2. Zet de pan op een laag vuurtje, zodat

de kaas kan smelten (let op: niet
laten aanbranden!).

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

4. Laat een paar minuten sudderen.
5. Verhit in een koekenpan 2 el roombo-

ter en bak de varkenshaas aan beide
kanten gaar in 12 minuten.

6. Breng de varkenshaas op smaak met
peper en zout.

7. Bewaar de varkenshaas daarna
ongeveer 5 tot 10 minuten in alumin-
iumfolie.

8. Roer de jus van de varkenshaas door
de blauwe schimmelkaas heen.

9. Breng op smaak met een beetje
Kikkoman sojasaus.

10. Bak de wokgroenten in een beetje
sojasaus op hoog vuur in 1 el olijfolie.

11. Serveer de wokgroenten samen met
de varkenshaas en de saus.

LUNCH AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

Snelle banaan smoothie

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

ONTBIJT

Wortelsoep

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

LUNCH

Boterhamworst rolletjes met 
monchou

Neem een overgebleven portie van dag 4.

TUSSENDOOR 3

Dag 7

Romige prei met witvis

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 400 gram witvis
• 600 gram prei
• 100 ml ongeklopte slagroom
• 60 gram geraspte kaas
• 1 el olijfolie
• 2 el verse basilicum

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Snijd de prei in ringen en bak zacht-

jes in 1 el olijfolie voor 5 minuten.
3. Rasp de kaas door de slagroom en

voeg de basilicum toe.
4. Mix kort met de staafmixer (of even

goed met een klopper).
5. Doe de prei in een ovenschaal.
6. Leg hier de witvis op en bestrooi met

wat zout.
7. Giet hierover het slagroom mengsel.
8. Zet 10 minuten in de oven en breng

daarna nog op smaak met peper en
zout.

AVOND

Handje (20 gram) gemengde 
noten + 1 kiwi

TUSSENDOOR 2

1 speltpompoen brownie

TUSSENDOOR 1


