
Koolhydraatbeperkt weekmenu (50 tot 100 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
Kwark met appel en walnoot

Banaan appel muffin

Aubergine omelet

Serranoham rolletjes

Pompoenschotel met biefstuk

Dadels met bacon
TOTAAL 1561 67 95 104

447

66

383

191

397

77

25

7

5

2

19

9

31 15

3

30

14

16

1

3

23

15

41

7

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Brood met groentespread en appel

Banaan appel muffin

Geitenkaas salade

Sinaasappel met walnoten

Knolselderij ovenschotel

Serranoham rolletjes
TOTAAL 1538 73 100 72

277

66

417

203

384

191

26

7

6

11

21

2

12 14

3

34

15

22

14

3

19

4

17

15

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Ontbijtpudding

Banaan appel muffin

Courgettesoep met spek

Dadels met spek

Kippetje uit de pan

Serranoham rolletjes
TOTAAL 1480 71 86 57

285

66

508

77

353

191

33

7

10

9

10

2

13 6

3

43

1

12

14

33

21

7

41

15

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Brood met groentespread en appel

Banaan appel muffin

Geitenkaas salade

Dadels met bacon

Romige zalm broccoli schotel

Komkommer met paling
TOTAAL 1562 62 101 92

277

66

417

77

524

201

26

7

6

9

12

2

12 14

3

34

1

33

18

3

19

7

41

8

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Kwark met appel en walnoot

Banaan appel muffin

Crackers met hüttenkäse en avocado

Cracker met groentespread

Mozzarella pizza

Komkommer met paling
TOTAAL 1563 62 110 76

447

66

290

69

490

201

25

7

15

8

5

2

31 15

3

20

3

35

18

3

8

2

40

8

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
Kwark met appel en walnoot

Banaan appel muffin

Aubergine omelet

Crackers met groentespread

Spruitjes in tomatensaus met varkenshaas

Dadels met bacon
TOTAAL 1477 87 87 94

447

66

383

138

435

77

25

7

5

16

25

9

31 15

3

30

6

16

1

3

23

4

42

7

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Ontbijtpudding

Banaan appel muffin

Crackers met hüttenkäse en avocado

Sinaasappel met walnoten

Courgettesoep met spek

Serranoham rolletjes
TOTAAL 1543 78 108 57

285

66

290

203

508

191

33

7

15

11

10

2

13 6

3

20

15

43

14

3

8

4

21

15



Klik naar voedingswaardentabel

7. Bak de biefstuk vervolgens in 1 el  
roomboter aan beide kanten 2 tot 4 
minuten. 

8. Breng op smaak met peper en zout. 
Laat de biefstuk daarna even 5 mi-
nuten rusten in aluminiumfolie.

9. Serveer de biefstuk samen met de 
pompoenschotel.

AVOND

AVOND

2 dadels met bacon

BENODIGDHEDEN (4 porties)
• 8 gedroogde dadels (ontpit)
• 8 plakjes bacon

BEREIDINGSWIJZE 
1. Beleg een bakplaat met bakpapier en

verwarm de oven voor op 180 °C.
1. Rol om elke dadel een plakje bacon

en leg deze op de bakplaat.
2. Bak ze af in 5 minuten. Wil je ze

knapperiger, laat ze iets langer tot 7 
minuten in de oven.

Eet er per keer 2, bewaar ze in een af-
gesloten bak in de koelkast.

TUSSENDOOR 3

Pompoenschotel met bief-
stuk

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram biefstuk
• 400 gram pompoenblokjes (kant en

klaar)
• 1 rode paprika
• 1 courgette
• 2 sjalotten
• 100 gram tomatenblokjes (uit blik)
• 2 teentjes knoflook
• 1 bouillonblokje
• 2 el crème fraîche
• 1 el olijfolie
• 1 el roomboter
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Breng een ruime pan met water aan

de kook. Kook de pompoen blokjes
circa 12 minuten. Giet dan af.

2. Snipper de sjalot en hak de knoflook
fijn.

3. Verhit 1 el olijfolie in een stoofpan.
Voeg de sjalot en de knoflook toe.

4. Snijd de courgette en de paprika
in stukjes en voeg toe aan de pan.
Laat dit even meebakken. Na on-
geveer 3 minuten kun je de tomaten-
blokjes toevoegen.

5. Voeg dan de pompoen blokjes toe
samen met 300 ml water en het
bouillonblokje. Laat nog 10 minuten
pruttelen. Voeg op het laatst de
crème fraîche toe en roer nog even
goed door.

6. Bak dan de biefstuk (zie hiernaast).

AVOND

1 banaan appel muffin

Kijk voor het recept bij dag 2 ‘tussendoor 
1’ 

TUSSENDOOR 1

Serranoham rolletjes

Kijk voor het recept bij dag 3 ‘tussendoor 
3’ 

TUSSENDOOR 2

Dag 1

Kwark met appel en walnoot

BENODIGDHEDEN  
• 150 ml volle kwark
• 10 gram cacaonibs (of geraspte pure

chocolade)
• 1 appel
• 20 gram walnoten
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de appel in stukjes.
2. Meng de appel samen met de

walnoten en de cacaonibs door de
kwark.

3. Breng eventueel op smaak met wat
zoetstof.

ONTBIJT

Aubergine omelet

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 4 eieren
• 100 gram fetakaas
• 100 ml amandelmelk
• 1 aubergine
• 100 gram cherrytomaten
• 1 el bieslook (vers)
• 2 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Hak de bieslook fijn.
2. Klop de eieren samen met de aman-

delmelk en bieslook los in een kom.
Breng op smaak met peper en zout.

3. Snijd de cherrytomaatjes en de
aubergine in kleine stukjes.

4. Verhit de olijfolie in een koekenpan.
5. Bak hierin de cherrytomaatjes en de

aubergine blokjes (circa 3 minuten).
6. Giet het eiermengsel hier overheen

en bak totdat het bijna gestold is.
7. Verkruimel de fetakaas er dan over

en bak nog even mee.
8. Verdeel de omelet in 2 porties en

bewaar 1 portie tot morgen.

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

Kwark met appel en walnoot

Zie het recept van dag 1.

ONTBIJT

1 banaan appel muffin

BENODIGDHEDEN (10 muffins)
• 2 rijpe bananen
• 4 eieren
• 1 appel
• 1 tl kaneel
• 10 gram roomboter (om in te vetten)

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Prak de bananen met een vork in een

grote kom. Voeg hier 1 tl kaneel aan
toe.

3. Klop de eieren los in een kom en
meng dit goed met het bananen-
mengsel.

4. Snijd dan de appel in kleine stukjes
en roer deze door het beslag.

5. Vet 10 muffinvormpjes in met room-
boter.

6. Verdeel het beslag over de vormpjes.
7. Zet de muffins 12-15 minuten in de

oven. Laat goed afkoelen.
8. Je kan ze per stuk bewaren in de

vriezer.
.

TUSSENDOOR 1

Aubergine omelet

Neem de overgebleven portie van 
gisteren. 

Dadels met bacon

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

Dag 2

Spruitjes in tomatensaus 
met varkenshaasje

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 400 gram spruitjes
• 250 gram gezeefde tomaten (uit blik)
• 300 gram varkenshaasje
• 1 rode paprika
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 1 el paprikapoeder
• 1 el olijfolie
• 1 el roomboter
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de paprika, ui en de knoflook.
2. Zet deze op laag vuur in een grote

koekenpan met 1 el olijfolie. Bak
eventjes aan en voeg de gezeefde
tomaten toe samen met de paprika-
poeder. Doe het deksel op de pan en
laat even sudderen.

3. Kook de spruitjes 10 minuten.
4. Bak ondertussen de varkenshaas-

jes op laag vuur in roomboter in 10
minuten gaar. Draai regelmatig om.
Breng op smaak met peper en zout.

5. Laat de varkenshaas daarna even 5
minuten rusten in aluminiumfolie.

6. Giet de spruitjes af en voeg ze bij
de tomatensaus. Laat nog even 5
minuten op laag vuur staan.

7. Zet dan het vuur uit en voeg de var- 
kenshaasjes nog even 5 minuten toe
aan de tomatensaus. Hou het deksel
op de pan.

8. Serveer de varkenshaas met het
groentenmengsel.

AVOND

LUNCH

TUSSENDOOR 3

2 Wasa lichtgewicht crack-
ers besmeerd met 2 el (30 
gram) groentespread (Zon-
natura) of  sandwich spread

TUSSENDOOR 2



Klik naar voedingswaardentabel

1 banaan appel muffin

TUSSENDOOR 1

1 sinaasappel + 20 gram 
walnoten

TUSSENDOOR 2

Serranoham rolletjes

BENODIGDHEDEN (1 portie)
• 4 plakken serranoham
• 40 gram monchou
• 1 el verse gehakte bieslook
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Meng de monchou met de gehakte

bieslook.
2. Smeer de serranoham in met de

monchou en rol op. Breng op smaak
met peper en zout.

TIP: Je kan er ook direct 16 maken voor 
de rest van de week. Maar vers is deze 
altijd het lekkerst. 

TUSSENDOOR 3

Dag 3

Ontbijtpudding

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 2 bananen
• 400 ml amandelmelk
• 2 tl honing
• 1/2 tl kaneel
• 2 el amandelnotenpasta (40 gram)

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de banaan in plakjes. Meng alle 
ingrediënten in een blender tot een egale 
massa. Of gebruik een staafmixer. Laat 
het een nachtje in de koelkast staan voor 
een echte pudding.

Bewaar 1 portie tot morgen.

ONTBIJT

Crackers met hüttenkäse en 
avocado

BENODIGDHEDEN
• 2 Wasa lichtgewicht crackers
• 40 gram hüttenkäse
• Halve avocado
• Peper en zout

BEREIDINGSWIJZE
1. Besmeer de crackers met de hütten-

käse.
2. Prak de avocado met een vork fijn in

een kommetje met peper en zout.
3. Smeer dit vervolgens over de hüt-

tenkäse.

LUNCH

Courgettesoep met spek

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 1 liter groentebouillon
• 2 courgettes
• 200 gram gerookte spekblokjes
• 125 gram (ongeklopte) slagroom
• 1 ui
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Breng een pan met 1 liter groente-

bouillon aan de kook.
2. Snijd ondertussen de courgettes in

stukjes.
3. Doe de stukjes courgettes in de pan.

Laat 10 minuten koken.
4. Snipper de ui fijn.
5. Voeg de ui toe aan de courgette-

soep. Kook even mee.
6. Bak ondertussen de spekjes een

paar minuten in een koekenpan, tot-
dat ze krokant zijn (olie is niet nodig).

7. Pureer vervolgens de soep met een
staafmixer en laat nog even op laag
vuur staan.

8. Voeg de slagroom toe aan de
courgettesoep en verwarm deze nog
even. Voeg dan ook de spekblokjes
toe.

9. Breng op smaak met peper en zout.
Proef goed of nog extra zout nodig
is, want de spekblokjes zijn van
zichzelf al zout.

Bewaar 1 portie tot de lunch van mor-
gen.

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

1 banaan appel muffin
.

TUSSENDOOR 1

Serranoham rolletjes

Zie het recept van dag 3.

TUSSENDOOR 3

Dag 4

Kippetje uit de pan

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram kipdijfilet
• 200 gram prei
• 200 gram champignons
• 1 venkel
• 100 ml witte wijn
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 2 el crème fraîche (40 gram)
• 1 tl paprikapoeder
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snipper de ui en hak de knoflook fijn.
2. Fruit de ui en de knoflook in een

braadpan in 1 el olijfolie.
3. Breng de kippendijen op smaak met

zout en paprikapoeder. En voeg de
filets toe aan de pan. Braad ze even
om en om aan.

4. Voeg na 5 minuten de witte wijn toe
aan de pan. Zet de deksel op de
pan en laat op een laag vuurtje nu 5
minuten stoven.

5. Snijd ondertussen de venkel in stuk-
jes, de champignons in plakjes en de
prei in ringen.

6. Voeg de groenten toe aan de pan
(behalve de champignons!)

7. Roer de kip en de groenten af en
toe door en laat nog ongeveer 15
minuten stoven.

8. Na ongeveer 10 minuten kun je de
champignons toevoegen. 

9. Voeg als laatste 2 el crème fraiche
toe en breng op smaak met peper en
zout.

AVOND

Dadels met bacon

Neem een overgebleven portie van 
dag 1.

TUSSENDOOR 2

Courgettesoep met spekjes

Neem de overgebleven portie van gister-
en.

LUNCH

Ontbijtpudding

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Brood met groentespread 
en appel

BENODIGDHEDEN 
• 2 snee koolhydraatarm brood
• 2 el groentespread (Zonnatura) of

sandwichspread (30 gram)
• Halve appel

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de appel in plakjes.
2. Besmeer het brood met de groen-

tespread en verdeel de plakjes appel
erover.

Geitenkaas salade

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 1 zak veldsla (200 gram)
• 100 gram zachte geitenkaasrondjes

(6 rondjes)
• 6 plakken Parmaham (60 gram)
• 60 gram cherrytomaatjes
• 3 el olijfolie
• 1 tl Balsamico azijn
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

Bekleed een bakplaat met bakpapier.
2. Doe de sla in een bak. Halveer de

cherrytomaatjes en voeg toe aan de
sla.

3. Maak alvast 2 porties, zodat je 1
portie kan bewaren.

4. Meng 3 eetlepels olijfolie met de
Balsamico azijn. Roer goed door.
Breng op smaak met peper en zout.
Roer deze dressing door de salade
(of bewaar de helft tot morgen).

5. Wikkel de Parmaham plakjes om de
geitenkaas heen.

6. Rooster de geitenkaas pakketjes
ongeveer 5-10 minuten in de voor-
verwarmde oven. De ham moet wat
bruin worden en de geitenkaas warm.

7. Doe de salade op een bord en
verdeel de geitenkaaspakketjes
hierover.

8. Breng eventueel op smaak met peper
en zout. 

Bewaar 1 portie tot morgen.

LUNCH

Knolselderij ovenschotel

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 400 gram knolselderij
• 200 gram winterwortel
• 200 gram witlof
• 75 gram kaas (geraspt)
• 1 rode ui
• 40 gram amandelmelk
• 10 gram roomboter (om in te vetten)
• 5 gram roomboter (voor de puree)
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Snijd de knolselderij door de helft en

verwijder daarna de schil. Snijd daar-
na in stukjes. Kook de knolselderij in
circa 12 minuten gaar.

3. Snijd de winterwortel in plakjes en
snipper de ui fijn.

4. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan.
Voeg de gesnipperde ui en de winter-
wortel toe.

5. Verwijder de harde kern uit de witlof
en snijd in repen. Laat de witlof ook
even meebakken.

6. Giet het water van de knolselderij
af en voeg amandelmelk en 5 gram
roomboter toe. Stamp hier een puree
van. Breng de puree op smaak met
peper en zout.

7. Vet een ovenschaal in met roombot-
er. Schep de puree in de ovenschaal.

8. Verdeel de stukjes wortel, ui en witlof
over de puree. Garneer met de ger-
aspte kaas.

9. Zet voor ongeveer 15 minuten in de
oven (of totdat de kaas gesmolten is).

AVOND

Serranoham rolletjes

Zie het recept van dag 3.

TUSSENDOOR 3

1 sinaasappel + 20 gram 
walnoten

TUSSENDOOR 2

Dag 5

1 banaan appel muffin   

TUSSENDOOR 1

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Dadels met bacon

Neem een overgebleven portie van 
dag 1.

TUSSENDOOR 2

Brood met groentespread 
en appel

Zie het recept van dag 5.

1 banaan appel muffin

TUSSENDOOR 1

Komkommer met paling

BENODIGDHEDEN 
• 100 gram komkommer
• 50 gram gerookte paling
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de komkommer in plakjes.
2. Snijd de gerookte paling ook in

plakjes.
3. Leg de plakjes paling bovenop de

komkommerschijfjes.
4. Breng eventueel op smaak met peper

en zout.

TUSSENDOOR 3

Dag 6

ONTBIJT

Geitenkaas salade

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

Romige zalm broccoli scho-
tel

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram zalm (2 moten)
• 400 gram broccoli
• 100 gram champignons
• 100 gram cherrytomaatjes
• 2 sjalotten
• 50 gram roomkaas
• 50 gram crème fraîche
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Was de broccoli en snijd daarna in

roosjes. Breng een pan met water
aan de kook. Kook de broccoliroosjes
in circa 10 minuten gaar.

2. Snipper ondertussen de sjalotten fijn.
3. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan.
4. Fruit hierin de sjalotten.
5. Voeg na circa 2 minuten de zalm toe.

Bak de zalm 5 minuten op de huid.
Draai het dan nog even voor 2 mi-
nuten om voor de andere kant. Haal
de zalm samen met de sjalotjes uit
de pan en wikkel in aluminiumfolie.

6. Was de cherrytomaatjes en borstel
de champignons. Snijd daarna door
de helft. Voeg de cherrytomaatjes en
de champignons toe aan de pan.

7. Giet de broccoli af en voeg ook toe
aan de koekenpan. Zo kunnen ze
nog even meebakken. Breng op
smaak met peper en zout.

8. Voeg de crème fraîche en de room-
kaas toe. Roer goed. Leg vervolgens
de zalm met de sjalotjes nog even
terug in de pan. Dan kan het nog iets
opwarmen.

AVOND

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

Kwark met appel en walnoot

Zie het recept van dag 1.

ONTBIJT

Crackers met hüttenkäse en 
avocado

Zie het recept van dag 3.

LUNCH

Komkommer met paling

Zie het recept van dag 6.

TUSSENDOOR 3

Dag 7

1 Wasa lichtgewicht crack-
ers besmeerd met 1 el (15 
gram) groentespread (Zon-
natura) of  sandwich spread

TUSSENDOOR 2

1 banaan appel muffin

TUSSENDOOR 1

Mozzarella pizza

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 2 eieren
• 150 gram geraspte mozzarella (kant

en klaar, niet de bol)
• 30 gram amandelmeel
• 60 gram Parmaham
• 100 gram champignons
• 1 rode ui
• 100 gram rucola
• 1 el Balsamico azijn
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Klop de eieren los in een kom. Voeg

hier de mozzarella en de aman-
delmeel aan toe. Roer goed door
elkaar heen.

3. Leg wat bakpapier op een bakplaat.
4. Plaats het mengsel op de bakplaat.

Maak hier een pizzavorm van.
5. Zet voor ongeveer 15 minuten in de

voorverwarmde oven.
6. Laat de bodem 5 minuten afkoelen.
7. Borstel de champignons schoon en

snijd daarna in plakjes.
8. Snijd de ui in ringen en scheur de

Parmaham in stukjes.
9. Verdeel de stukjes Parmaham, de

champignons en de uienringen over
de pizzabodem.

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

11. Meng de rucola met de balsamico
azijn.

12. Garneer de pizza met de rucola en
breng op smaak met peper en zout.

AVOND




