
Koolhydraatbeperkt weekmenu (50 tot 100 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
Winters ontbijtje

Speculaasbrok

Zuurkool mandarijn salade

Handje pistachenootjes

Flammkuchen met varkensfilet

Cracker met roomkaas en komkommer
TOTAAL 1479 82 76 109

309

135

324

178

445

88

40

2

21

3

8

8

6 21

12

9

15

29

5

5

37

7

36

3

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Crackers met roomkaas en komkommer

Speculaasbrok

Doperwtensoep met hamblokjes

Appel met kaneel

Boerenkool met kip en noten

Knakworsten
TOTAAL 1555 78 86 100

175

135

444

87

524

190

15

2

28

19

13

1

9 5

12

24

0

24

17

5

24

1

57

8

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Broodje gezond

Cracker met roomkaas en komkommer

Doperwtensoep met hamblokjes

Speculaasbrok

Bloemkool kaasschotel

Handje pistachenootjes
TOTAAL 1502 67 89 95

294

88

444

135

363

178

19

8

28

2

7

3

13 23

5

24

12

20

15

3

24

5

33

7

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Winters ontbijtje

Handje pistachenootjes

Broodje gezond

Speculaasbrok

Varkensrollade met groenten

Knakworsten
TOTAAL 1524 79 87 99

309

178

294

135

418

190

40

3

19

2

14

1

6 21

15

13

12

24

17

7

23

5

35

8

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Crackers met roomkaas en komkommer

Appel met kaneel

Garnalen prei omelet

Handje pistachenootjes

Andijvieschotel

Kaasplankje
TOTAAL 1505 64 94 87

175

87

297

178

553

215

15

19

4

3

19

4

9 5

0

20

15

33

17

1

24

7

39

11

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
Broodje gezond

Appel met kaneel

Zuurkool mandarijn salade

Speculaasbrok

Vadouvan Scharfilet

Knakworsten
TOTAAL 1522 76 80 115

294

87

324

135

492

190

19

19

21

2

14

1

13 23

0

9

12

29

17

1

37

5

41

8

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Winters ontbijtje

Cracker met roomkaas en komkommer

Garnalen prei omelet

Speculaasbrok

Doperwtensoep met hamblokjes

Kaasplankje
TOTAAL 1488 86 84 88

309

88

297

135

444

215

40

8

4

2

28

4

6 21

5

20

12

24

17

3

24

5

24

11



Klik naar voedingswaardentabel

5. Leg het deeg op een bakplaat met
bakpapier en verdeel het, totdat het
ongeveer 1 cm dik is.

6. Bak de speculaas 20 minuten in de
voorverwarmde oven.

7. Check dan of de speculaas klaar is,
laat desgewenst nog 5 minuten in de
oven staan. Verdeel in 6 brokken.

TUSSENDOOR 1

1 Wasa vezelrijk cracker 
besmeerd met 20 gram 
roomkaas en 50 gram kom-
kommer

TUSSENDOOR 3

Flammkuchen met varkens-
filet

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 150 gram varkensfiletreepjes
• 20 gram amandelmeel
• 1 ei
• 70 gram hüttenkäse
• 60 gram geraspte kaas
• 40 gram crème fraiche
• 1 ui
• 1 paprika
• 1 el olijfolie
• Snufje oregano
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Meng de eieren met de aman-

delmeel, hüttenkäse en 45 gram
geraspte kaas tot een beslag.

3. Doe het beslag in een springvorm
(16 cm) en bak vervolgens 20
minuten in de oven. Heb je geen
springvorm, dan kan je het ook
uitsmeren op een bakplaat bekleed
met bakpapier. Maak er dan een
vierkante vorm van.

4. Bak ondertussen de varkensfile-
treepjes in 1 el olijfolie in een koek-
enpan bruin.

5. Snijd de ui vervolgens in dunne
ringen en de paprika in blokjes.

6. Als de bodem is gebakken, dan
smeer je dit in met de crème fraiche.
Leg daarboven op de filetreepjes, de
ui en de paprika. Breng op smaak
met peper en zout. Garneer met de
oregano en 15 gram geraspte kaas.
Bak nogmaals voor 15 minuten in
de oven.

AVOND

1 speculaasbrok

BENODIGDHEDEN (6 brokken)
• 80 gram amandelmeel
• 20 gram gebroken lijnzaad
• 20 gram roomboter
• 1  ei
• 10 gram speculaaskruiden
• 1 tl kaneel
• 1 el Erythritol
• 1/2 tl bakpoeder
• Snufje zout

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 160 °C.
2. Meng alle droge benodigdheden in

een grote kom door elkaar.
3. Voeg daarna het ei en de boter toe

en meng dat tot een deegje.
4. Laat het 20 minuten rusten en meng

het daarna nog een keer.

TUSSENDOOR 1

Handje pistachenoten (30 
gram)

TUSSENDOOR 2

Dag 1

Winters ontbijtje

BENODIGDHEDEN 
• 150 gram Skyr
• 20 gram (tamme) kastanjes
• 10 gram amandelschaafsel
• 1 banaan
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
Snijd de kastanjes in stukjes en de ba-
naan in plakjes. Meng dit samen met het 
amandelschaafsel door de Skyr. Breng 
eventueel op smaak met wat zoetstof.

ONTBIJT

Zuurkool mandarijn salade

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 150 gram zuurkool
• 200 gram wortel
• 3 mandarijntjes
• 150 gram Skyr
• 1 blikje tonijn (op water, 160 gram)
• 50 gram geraspte kaas
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Was de zuurkool grondig en zorg dat

al het vocht eruit is. Doe de zuurkool
in een kom.

2. Rasp de wortels en voeg toe aan het
zuurkool mengsel.

3. Laat de tonijn goed uitlekken.
4. Meng dan de tonijn en geraspte

kaas erdoor.
5. Pel de mandarijntjes en voeg de

partjes mandarijn toe.
6. Meng dan de Skyr erdoor en mix

goed. Breng op smaak met peper
en zout.

Bewaar 1 portie tot de lunch van 
morgen. LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

Broodje gezond

BENODIGDHEDEN 
• 2 snee koolhydraatarm brood
• 1 tomaat
• 2 slabladeren
• 2 plakken kipfilet (20 gram)
• 1 plak kaas (20 gram)
• 20 gram zure augurken

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de tomaat en augurken in plakjes. 
Beleg het brood met de kipfilet, kaas, 
slabladeren en plakjes komkommer en 
augurk.

ONTBIJT

1 appel in plakjes bestrooid 
met 1 tl kaneel

TUSSENDOOR 1

Zuurkool mandarijn salade

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

1 speculaasbrok

Dag 2

Vadouvan scharfilet

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

keuze)
• 800 gram witlof
• 4 lente-uitjes
• 75 ml slagroom
• 1 ½ el Vadouvan kruiden (of kerrie

kruiden)
• 2 el kokosolie
• 1 el gemberpoeder
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Koop verse scharfilets of neem ze

uit de diepvries. Als je ze uit de
diepvries neemt, eerst even laten
ontdooien.

2. Snijd de lente-ui in ringetjes. Was de
witlof en snijd deze ook in stukjes.

3. Smeer de vis in met gemberpoeder
en bak heel kort rondom bruin in 2 el
kokosolie op middelhoog vuur.

4. Haal de vis uit de pan en voeg (niet
geklopte) slagroom toe aan de pan.

5. Breng voorzichtig aan de kook.
6. Voeg dan de Vadouvan (of kerrie)

kruiden toe samen met de lente-uit-
jes en de witlof.

7. Zet het vuur lager en laat de witlof
wat zachter en warm worden.

8. Leg eventueel de vis nog even terug
op de witlof om warm te worden.

9. Serveer de witlof met de vis en
breng op smaak met peper en zout.

AVOND

LUNCH

60 gram knakworsten

Warm de knakworstjes even op in eigen 
vocht.

TUSSENDOOR 2 TUSSENDOOR 3



Klik naar voedingswaardentabel

1 Wasa vezelrijk cracker 
besmeerd met 20 gram 
roomkaas en 50 gram kom-
kommer

TUSSENDOOR 1

1 speculaasbrok

TUSSENDOOR 2

Kaasplankje

BENODIGDHEDEN 
• 25 gram blokjes (geiten)kaas
• 25 gram brie
• 10 schijfjes komkommer
• 25 gram chery tomaatjes

BEREIDINGSWIJZE
1. Prik de cherrytomaatjes met een

prikker op de (geiten)kaas.
2. Beleg de komkommerplakjes met

de brie.

TUSSENDOOR 3

Dag 3

Winters ontbijtje

Zie het recept van dag 1. 

ONTBIJT

Garnalen prei omelet

BENODIGDHEDEN 
• 2 eieren
• 50 gram Hollandse garnalen
• 100 gram prei
• 1 el olijfolie
• 3 tl peterselie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Was en snijd de prei in ringen.
2. Verhit de olijfolie in de pan en bak

de garnalen en de prei. Totdat de
prei een beetje geslonken is. Schep
eventueel overtollig vocht af.

3. Roer in een kom de eieren los,
samen met de peterselie en peper
en zout.

4. Giet het mengsel in de pan en laat
het stollen.

5. Bak de omelet met het deksel op de
pan totdat het gaar is.

LUNCH

Doperwtensoep met ham-
blokjes

BENODIGDHEDEN (4 porties)
• 400 gram diepvriesdoperwten
• 400 gram courgette (1 grote cour-

gette)
• 700 ml groentebouillon
• 125 ml crème fraiche
• 250 gram hamblokjes
• 1 ui
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snipper de ui. Was de courgette en

snij in blokjes.
2. Verhit 1 el olijfolie in een soeppan.
3. Fruit hierin de ui. En bak de cour-

gette even aan.
4. Schenk de groentebouillon erbij en

roer alles even goed door.
5. Voeg daarna de doperwtjes toe. Laat

ongeveer 10 minuutjes koken.
6. Haal van het vuur en voeg de crème

fraiche toe.
7. Pureer dan de soep met een staaf-

mixer. Breng op smaak met een
beetje peper en zout.

8. Zet nog even op het vuur en voeg
de hamblokjes toe. Warm nog even
mee.

9. Serveer de soep samen met
1 snee koolhydraatarm brood
besmeerd met 10 gram roomboter.

Bewaar 2 porties voor de komende
dagen.

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

1 Wasa vezelrijk cracker 
besmeerd met 20 gram 
roomkaas en 50 gram kom-
kommer

TUSSENDOOR 1

1 speculaasbrok

TUSSENDOOR 2

Handje pistachenootjes (30 
gram)

TUSSENDOOR 3

Dag 4

Bloemkool kaasschotel

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram bloemkool 
• 300 gram broccoli 
• 200 ml amandelmelk 
• 75 gram geraspte kaas  
• 200 gram hamblokjes
• 1 el oregano (gedroogd) 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Snijd de broccoli en bloemkool in 

roosjes. 
3. Zet 2 pannen met water op en kook 

de broccoli en bloemkool in 6 mi-
nuten gaar. 

4. Giet de groenten af en mix dan (met 
een staafmixer) de broccoli met de 
amandelmelk en de helft van de 
oregano tot een puree. 

5. Verdeel de bloemkoolroosjes over 
een ovenschaal. 

6. Verdeel de broccolipuree erover. 
7. En leg daarboven op de hamblokjes. 
8. Garneer met geraspte kaas en de 

rest van de oregano.
9. Zet de ovenschaal voor ongeveer 10 

minuten in de voorverwarmde oven, 
of totdat de kaas gesmolten en bruin 
is.

AVOND

Doperwtensoep met ham-
blokjes

Neem een overgebleven portie van 
gisteren. Eet er 1 snee koolhydraatarm 
brood bij besmeerd met 10 gram room-
boter.  

LUNCH

Broodje gezond

Zie het recept van dag 2.

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Crackers met roomkaas en 
komkommer

BENODIGDHEDEN  
• 2 Wasa vezelrijk crackers 
• 40 gram roomkaas
• 50 gram komkommer

BEREIDINGSWIJZE 
Snijd de komkommer in plakjes. Besmeer 
de crackers met de roomkaas en beleg 
met de plakjes komkommer.

Doperwtensoep met ham-
blokjes

Neem een overgebleven portie van 
gisteren. Eet er 1 snee koolhydraatarm 
brood bij besmeerd met 10 gram room-
boter.  

LUNCH

Boerenkool met kip en noten
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 600 gram boerenkool 
• 250 gram champignons
• 300 gram kipfiletblokjes
• 40 gram cashewnoten
• 25 gram geraspte Parmezaanse kaas
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan 

en bak de kipfiletblokjes gaar.
2. Snijd de champignons in schijfjes en 

voeg deze toe.
3. Indien nog nodig, snijd de boerenkool 

in stukjes. 
4. Voeg de boerenkool toe, beetje bij 

beetje, dit gaat niet in één keer.
5. Snijd de ui in ringen of kleine stukjes 

en hak de knoflook fijn. Voeg dit toe 
aan de pan.

6. Wok dit ongeveer 7 minuten en voeg 
als laatste de cashewnoten erbij.

7. Garneer bij het serveren met de 
Parmezaanse kaas.

AVOND

60 gram knakworsten

Warm de knakworstjes even op in eigen 
vocht.

TUSSENDOOR 3

1 speculaasbrok

TUSSENDOOR 1

1 appel in plakjes bestrooid 
met 1 tl kaneel

TUSSENDOOR 2

Dag 5

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

1 speculaasbrok

TUSSENDOOR 2

Winters ontbijtje

Zie het recept van dag 1. 

Handje pistachenootjes (30 
gram)

TUSSENDOOR 1

60 gram knakworsten

Warm de knakworstjes even op in eigen 
vocht.

TUSSENDOOR 3

Dag 6

Broodje gezond

Zie het recept van dag 2.

Varkensrollade met groenten

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram varkensrollade (stuk van 

500 gram)
• 200 gram prei 
• 200 gram wortelpeterselie
• 1 rode paprika
• 1 ui 
• 1 el citroensap 
• 3 el olijfolie 
• 2 el peterselie 
• 2 el basilicum 
• 2 el bieslook 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.  
2. Bak de rollade in een koekenpan 

rondom in 5 minuten bruin in 2 el 
olijfolie. 

3. Zet de rollade in een ovenschaal in 
het midden van de oven. 

4. Snijd ondertussen alle groenten in 
ongeveer even grote stukken. 

5. Verdeel na 15 minuten braden, de 
groente rondom het vlees. Schep 
de groente om met het braadvet en 
rooster samen met het vlees in nog 
ca. 45 minuten gaar.

6. Klop in een kommetje het citroensap 
met 1 el olijfolie door elkaar. Breng 
op smaak met de kruiden. 

7. Haal de rollade uit de oven en dek 
losjes af met aluminiumfolie. Laat 5 
minuten rusten. Verwijder het net en 
snijd het vlees in dunne plakken. 

8. Verdeel de groenten op een bord en 
leg de plakjes rollade erop. Spren-
kel het citroensap erover. Breng op 
smaak met peper en zout.

LUNCHONTBIJT

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

Crackers met roomkaas en 
komkommer

Zie het recept van dag 5.

 

ONTBIJT

Garnalen prei omelet

Zie het recept van dag 3.

LUNCH

Kaasplankje

Zie het recept van dag 3.

TUSSENDOOR 3

Dag 7

Andijvieschotel

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram half om half gehakt
• 300 gram pastinaak  
• 400 gram andijvie
• 40 gram geraspte kaas 
• 1 tl nootmuskaat
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 160 °C.
2. Schrap de pastinaak en snijd in 

blokjes. Breng water aan de kook 
en zodra het water kookt voeg je de 
pastinaak toe. Kook ze in ongeveer 
10 minuten gaar.

3. Bak het gehakt rul op middelhoog 
vuur (olie is niet nodig). 

4. Doe het gehakt, de pastinaak en de 
rauwe andijvie in een ovenschaal. 
Breng op smaak met de nootmus-
kaat, peper en zout. 

5. Strooi de geraspte kaas erover.
6. Zet de schaal 10 minuten in de oven 

of totdat de kaas is gesmolten. 

AVOND

Handje pistachenootjes (30 
gram)

TUSSENDOOR 2

1 appel in plakjes bestrooid 
met 1 tl kaneel

TUSSENDOOR 1


