
Koolhydraatbeperkt weekmenu (50 tot 100 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
2 plakjes banaanbrood

Griekse yoghurt met cashewnoten

Brood met leverworst en augurk

Gekookt eitje met komkommer

Preistamppot

Blokje cacao
TOTAAL 1539 94 90 72

275

248

291

71

548

106

34

8

16

1

34

1

12 6

20

16

5

28

9

9

18

7

31

1

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Griekse yoghurt met banaan en cashewnoten

Plakje banaanbrood

Brood met leverworst en augurk

Blokje cacao

Gevulde stoofpot

Plakjes leverworst
TOTAAL 1520 79 96 72

462

138

291

106

435

88

36

17

16

1

8

1

28 14

6

16

9

29

8

3

18

1

32

4

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Griekse yoghurt met banaan en cashewnoten

Plakje banaanbrood

Brood met leverworst en augurk

Blokjes cacao

Pompoen venkel soep (met brood)

Gekookt eitje met komkommer
TOTAAL 1516 90 98 54

462

138

291

212

342

71

36

17

16

2

18

1

28 14

6

16

18

25

5

3

18

2

10

7

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Appeltaart smoothie

Plakje banaanbrood

Pompoen venkel soep (met brood)

Griekse yoghurt met cashewnoten

Biefstuk met gevulde paprika

Blokjes cacao
TOTAAL 1523 82 93 70

137

138

342

279

415

212

21

17

18

9

15

2

4 2

6

25

22

18

18

3

10

10

43

2

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Appeltaart smoothie

Plakje banaanbrood

Pompoen venkel soep (met brood)

Blokjes cacao

Gevulde stoofpot

Griekse yoghurt met cashewnoten
TOTAAL 1543 75 104 59

137

138

342

212

435

279

21

17

18

2

8

9

4 2

6

25

18

29

22

3

10

2

32

10

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
2 plakjes banaanbrood

Gekookt eitje met komkommer

Kip walnoot salade

Blokje cacao

Zalm met zoete aardappelfrietjes

Plakjes leverworst
TOTAAL 1549 90 93 84

275

71

392

106

617

88

34

1

5

1

48

1

12 6

5

30

9

29

8

7

27

1

39

4

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Griekse yoghurt met banaan en cashewnoten

Plakje banaanbrood

Kip walnoot salade

Blokje cacao

Pangafilet met groene kool

Gekookt eitje met komkommer
TOTAAL 1511 75 90 88

431

138

392

106

373

71

36

17

5

1

15

1

25 13

6

30

9

15

5

3

27

1

37

7



Klik naar voedingswaardentabel

Blokje cacao

BENODIGDHEDEN (12 blokjes)
• 100 gram cacaoboter (let op: dit

bestaat echt als speciaal soort boter.
Heb je dit niet of kun je het niet vin-
den, dan kan het ook met roomboter,
ghee of kokosolie)

• 50 gram cacaopoeder
• 30 gram Erythritol
• Snufje kaneel

BEREIDINGSWIJZE 
1. Doe de cacaoboter in een steelpan-

netje. Smelt de boter onder voort-
durend roeren.

2. Voeg de kaneel, de cacaopoeder en
de Erythritol toe en roer goed tot een
egale massa.

3. Vul 12 bonbonbakjes of ijsblokhoud-
ertjes met het mengsel. Heb je dit
niet, bekleed dan een bakplaat met
bakpapier en smeer het mengsel
daarop uit. Je kan het dan vervolgens
zelf in 12 stukjes breken.

4. Laat het mengsel in de koelkast voll-
edig afkoelen en uitharden. Wordt het
niet hard genoeg, leg het dan even
in de vriezer. Ze kunnen tot 5 dagen
bewaard worden in de koelkast. Of
vries het in.

TUSSENDOOR 3

Preistamppot

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram prei
• 400 gram pastinaak
• 1 ui
• 300 gram hamblokjes
• 1 el roomboter
• 2 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Schil en snijd de pastinaak in blok-

jes. Doe de pastinaak in een pan
met water. De pastinaak moet nét
onder water liggen. Laat het 15-20
minuten gaar koken.

2. Snijd ondertussen de prei in ringen
en de ui in stukjes. Fruit deze in 2 el
olijfolie in een koekenpan.

3. Bak vervolgens de hamblokjes even
mee.

4. Giet de pastinaak af en stamp deze
tot een puree samen met de room-
boter en peper en zout.

5. Meng vervolgens het preimengsel
door de puree. En klaar is je stamp-
pot.

AVOND

100 ml Griekse yoghurt met 
20 gram cashewnoten

TUSSENDOOR 1

1 gekookt eitje + 50 gram 
komkommer

Snijd het ei en de komkommer in plakjes. 
Leg op elk plakje komkommer een plakje 
ei. Breng op smaak met peper en 
zout.

TUSSENDOOR 2

Dag 1

2 plakjes banaanbrood

BENODIGDHEDEN (12 plakjes) 
• 3 bananen
• 2 eieren
• 60 gram roomboter
• 175 gram havermeel (of maal haver-

mout tot meel)
• 1 tl kaneel
• 50 gram Erythritol
• 1 el honing (20 gram)
• 2 tl vanille aroma
• 1 tl bakpoeder
• Snufje zout

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 165 °C.
2. Bekleed een bakvorm (rechthoeking)

met bakpapier.
3. Mix in een grote kom de roomboter,

Erythritol en honing tot een egale
massa. Voeg vervolgens de eieren
toe en mix opnieuw.

4. Prak de bananen en voeg toe aan
mengsel. Meng weer tot een egale
massa.

5. Voeg nu bakpoeder, vanille, zout
en kaneel toe en meng weer. Voeg
nu met behulp van een spatel, het
havermoutmeel toe aan het mengsel.
Roer tot een egaal beslag.

6. Voeg het beslag in de bakvorm en
plaats het in de voorverwarmde oven
voor zo’n 40 tot 50 minuten.

7. Wanneer een satéprikker er schoon
uitkomt, is het bananenbrood klaar.

8. Laat het brood 10 minuten afkoelen
in de vorm en haal het daarna uit de
vorm. Snijd in 12 plakjes. De plakjes
zijn 3 dagen houdbaar in de koelkast
of vries ze per stuk in.

ONTBIJT

Brood met leverworst en 
augurk

BENODIGDHEDEN
• 2 snee koolhydraatarm brood
• 40 gram leverworst (in plakjes)
• 2 grote zure augurken

BEREIDINGSWIJZE
1. Verdeel de plakjes leverworst over

de sneetjes brood.
2. Snijd de augurk in plakjes en ver-

deel deze over de leverworst.

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

2 plakjes banaanbrood

ONTBIJT

1 gekookt eitje + 50 gram 
komkommer

TUSSENDOOR 1

Kip walnoot salade

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 200 gram kipfilet
• 200 gram witlof
• 200 gram ijsbergsla
• 40 gram walnoten
• 1 el olijfolie
• 2 tl paprikapoeder
• Peper en zout naar smaak

VOOR DE DRESSING
• 2 el crème fraîche (40 gram)
• 2 el amandelmelk
• 1 tl mosterd
• 1 el peterselie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Maak de dressing door alle ingre-

diënten voor de dressing te mengen.
2. Snijd de kipfilet in blokjes en bak

deze in 1 el olijfolie gaar en bruin.
Breng op smaak met peper, zout en
de paprikapoeder.

3. Snijd de witlof in plakjes en meng
dit met de ijsbergsla. Meng vervol-
gens de dressing erdoor (of bewaar
de helft van de dressing apart voor
morgen).

4. Verdeel de stukjes kip over de salade
en garneer met de walnoten.

5. Verdeel de salade in 2 porties en
bewaar 1 portie tot morgen.

3 plakjes leverworst (30 
gram)

Dag 2

Zalm met frietjes

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 2 zalmmoten (350 gram)
• 400 gram zoete aardappel (TIP:

koop ze voorgesneden.
• 200 gram cherrytomaatjes
• 1,5 el crème fraîche (30 gram)
• ½ el paprikapoeder
• 1 el dille
• 2 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 220 °C.
2. Schil en was de aardappel (of

gebruik de kant en klare). Snijd
ze daarna in frietvorm van gelijke
grootte.

3. Doe de paprikapoeder, peper, zout
en de olijfolie in een grote schaal.
Mix door elkaar. Voeg de frietjes toe
en meng goed.

4. Bekleed een bakplaat met bakpapier
en spreid de frietjes hierop uit. Zet
ongeveer 25-30 minuten in de oven.

5. Schud de frietjes halverwege een
keer goed door elkaar.

6. Snijd de tomaatjes door de helft.
7. Meng de crème fraîche met de dille.
8. Verhit ondertussen 1 el olijfolie in

een koekenpan. Bak de zalm 5
minuten op de huid. Draai het dan
nog even voor 2 minuten om. Voeg
de snoeptomaatjes toe en bak even
mee.

9. Draai de moten weer op de huid.
Smeer de bovenkant van de zalm-
moten vervolgens in met de crème
fraîche. Verwarm nog even mee.

10. Serveer de frietjes samen met de
zalm.

AVONDLUNCH TUSSENDOOR 3

1 blokje cacao

TUSSENDOOR 2



Klik naar voedingswaardentabel

1 plakje banaanbrood

TUSSENDOOR 1

1 blokje cacao

TUSSENDOOR 2

1 gekookt eitje + 50 gram 
komkommer

TUSSENDOOR 3

Dag 3

Griekse yoghurt met banaan 
en cashewnoten

BENODIGDHEDEN
• 150 ml Griekse yoghurt
• 1 banaan
• 20 gram cashewnoten
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
Snijd de banaan in plakjes en meng 
samen met de noten door de yoghurt. 
Breng op smaak met zoetstof.

ONTBIJT

Kip walnoot salade

Neem de overgebleven portie van gis-
teren.

LUNCH

Pangafilet met groene kool

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 400 gram pangafilet (of witvis naar

keuze)
• 500 gram groene kool
• 1 ui
• 2 tomaten
• 1 tl viskruiden
• 1 tl oregano
• 1 el olijfolie
• 1 el roomboter
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Pel de ui en snijd in ringen.Bak de

uienringen op laag vuur in 1 el room-
boter en 1 el olijfolie.

2. Was de groene kool en snijd daarna
in grove stukken.

3. Zet het vuur laag en voeg de groene
kool toe. Doe het deksel op de pan
en laat 5 minuten stoven.

4. Bestrooi de pangafilet met viskruiden
en een beetje zout en peper.

5. Was de tomaten, snijd in plakken.
Breng de tomaten op smaak met 1 tl
oregano

6. Leg na 10 minuten stoven van de
groene kool, de witvis op de groene
kool in de pan.

7. Verdeel de tomaten over de vis en
laat dit nog 10 minuten staan. Con-
troleer of de vis gaar is.

8. Breng op smaak met peper en zout.
9. Serveer de vis samen met de

tomaten en groene kool.

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

8. Prik een keer in een pompoenblokje 
om te controleren of het gaar is. Haal 
dan de takjes rozemarijn eruit. 

9. Pureer de soep met een staafmixer 
en laat de soep op een laag vuur 
staan.

10. Voeg dan de slagroom toe en warm 
even mee.

Serveer de soep (per kom) met 1 el 
crème fraîche.

Eet naast de kom soep 1 snee koolhy-
draatarm brood besmeerd met 5 gram 
roomboter. Lekker om even te roosteren.

Bewaar 2 porties soep tot de lunch van 
dag 6 en 7.

AVOND

1 plakje banaanbrood

TUSSENDOOR 1

1 gekookt eitje + 50 gram 
komkommer

TUSSENDOOR 3

Dag 4

Pompoen venkel soep (met 
brood)
 
BENODIGDHEDEN (4 porties)
• 1500 ml (anderhalve liter) groente-

bouillon
• 900 gram pompoenblokjes (1 pom-

poen)
• 1 knol venkel (140 gram)
• 1 ui
• 1 rode paprika
• 3 tenen knoflook
• 2 takjes rozemarijn
• 125 ml slagroom
• 4 el crème fraîche
• 2 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak
 
BEREIDINGSWIJZE 
1. Schil de pompoen en snijd door de 

helft. Haal de zaden er met een lepel 
uit. Snijd vervolgens in blokjes. Of 
gebruik kant en klare pompoenblok-
jes. 

2. Snijd de fijne blaadjes van de venkel 
eraf en snijd de knol in stukken.

3. Pel en snipper de ui. En snijd de 
paprika in blokjes.

4. Verhit 2 el olijfolie in een grote soep-
pan en voeg de ui toe. Fruit deze 
even aan.

5. Pers de knoflook boven de pan uit 
en voeg de rozemarijn toe. Voeg een 
snuf zout en peper toe. Roer goed. 

6. Doe nu de pompoen, venkel en 
paprika in de pan en bak even een 
paar minuten mee onder voortdurend 
roeren. 

7. Voeg de bouillon toe en breng het 
aan de kook. Laat ± 25 tot 30 mi-
nuten pruttelen. AVOND

2 blokjes cacao

TUSSENDOOR 2

Brood met leverworst en 
augurk

Zie het recept van dag 1.

LUNCH

Griekse yoghurt met banaan 
en cashewnoten

BENODIGDHEDEN
• 150 ml Griekse yoghurt
• 1 banaan
• 25 gram cashewnoten
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
Snijd de banaan in plakjes en meng 
samen met de noten door de yoghurt. 
Breng op smaak met zoetstof.

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

5. Voeg na een paar minuten ook de 
bouillon toe. Voeg de kruiden toe, 
samen met 1 el olijfolie. 

6. Laat alles ongeveer anderhalf tot 2 
uur doorstoven op laag vuur. Con-
troleer de gaarheid van het vlees. 
Haal dan de takjes tijm en rozemarijn 
eruit. 

7. Bak de spekjes in een koekenpan 
(geen olie nodig). Voeg na anderhalf 
uur toe aan de stoofschotel. 

8. Voeg ook de crème fraîche toe en 
roer goed en warm even mee. En 
klaar is je stoofpotje.

Bewaar 1 portie tot dag 7. De overige 
portie(s) zijn goed in te vriezen.

AVOND

AVOND

Griekse yoghurt met banaan 
en cashewnoten

Zie het recept van dag 4.

Brood met leverworst en 
augurk

Zie het recept van dag 1.
 

LUNCH

Gevulde stoofpot

BENODIGDHEDEN (4 porties)
• 500 gram runderlappen 
• 250 ml bouillon
• 100 gram spekblokjes 
• 100 ml crème fraîche
• 1 prei 
• 2 winterpenen
• 3 tomaten
• 2 uien
• 1 teentje knoflook 
• 1 takje tijm
• 1 takje rozemarijn
• 1 el olijfolie
• 20 gram roomboter
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de runderlappen in kleine stuk-

jes. Dit verkort de suddertijd.
2. Verhit de roomboter in een stoofpan. 

Bak hierin de stukjes vlees op een 
zacht vuurtje om en om.

3. Snipper de ui en hak de knoflook fijn.
Voeg toe aan de stoofpan.

4. Was ondertussen de groenten en 
snijd in plakjes/ stukjes. Voeg ook de 
groenten toe aan de pan. 

AVOND

3 plakjes leverworst (30 
gram)

TUSSENDOOR 3

1 plakje banaanbrood  

TUSSENDOOR 1

1 blokje cacao

TUSSENDOOR 2

Dag 5

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

100 ml Griekse yoghurt + 25 
gram cashewnoten 

TUSSENDOOR 2

Appeltaart smoothie

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 300 ml amandelmelk 
• 40 ml Griekse yoghurt
• 2 appels 
• 4 dadels (ontpit) 
• Snufje kaneel 

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de appel en dadels in stukjes. 
2. Voeg alle ingrediënten in een blend-

er (of gebruik een staafmixer) en 
pureer tot een smoothie. 

Bewaar 1 portie tot morgen.

AVOND

ONTBIJT
1 plakje banaanbrood

TUSSENDOOR 1

2 blokjes cacao

TUSSENDOOR 3

Dag 6

Pompoen venkel soep

Neem een overgebleven portie van dag 4. 
Serveer met 1 el crème fraîche.

Neem er 1 snee koolhydraatarm brood bij 
besmeerd met 5 gram roomboter.

Biefstuk met gevulde papri-
ka

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram biefstuk 
• 150 gram champignons 
• 200 gram bloemkoolrijst
• 2 rode paprika’s 
• 100 gram taugé 
• 15 gram cashewnoten 
• 1 sjalot
• 2 tl sojasaus (Kikkoman)
• 1 el olijfolie 
• 1 el roomboter
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Was de paprika’s en snij de kop er 

af en hol de paprika uit. Je gaat de 
paprika vullen.

3. Borstel de champignons schoon en 
snijd in kleine stukjes. Snipper de 
sjalot. Bak de sjalot, de champignons 
en de bloemkoolrijst 5 minuten in 1 el 
olijfolie. Zet het vuur uit en meng met 
de sojasaus.

4. Leg de paprika’s in een ovenschaal 
en vul de paprika’s met het mengsel 
uit de pan én de rauwe taugé. Zet 
voor 15 minuten in de oven.

5. Bestrooi dan de biefstuk met zout 
en peper en bak deze in 1 el room-
boter aan beide kanten ongeveer 2 
tot 4 minuten. Afhankelijk van hoe 
doorbakken je hem wilt. Laat dan 10 
minuten in aluminiumfolie rusten. 

6. Serveer samen met de paprika en 
breng op smaak met peper en zout.

7. Garneer met de cashewnoten.

AVOND

LUNCH

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Appeltaart smoothie

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

 

ONTBIJT

Pompoen venkel soep

Neem een overgebleven portie van dag 
4. Serveer met 1 el crème fraîche.

Neem er 1 snee koolhydraatarm brood bij 
besmeerd met 5 gram roomboter.

LUNCH

100 ml Griekse yoghurt + 25 
gram cashewnoten 

TUSSENDOOR 3

Dag 7

Gevulde stoofpot

Neem de overgebleven portie van dag 5.

Deze kan je het beste op een laag 
vuurtje in een (stoof)pan verwarmen.

AVOND

2 blokjes cacao

TUSSENDOOR 2

1 plakje banaanbrood

TUSSENDOOR 1




