
Koolhydraatbeperkt weekmenu (50 tot 100 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
Plakje spelt fruitcake

Skyr met bramen

Havermoutwrap

Sinaasappel met paranoten

Gehaktschotel met tuinbonen

Tortillachips
TOTAAL 1528 70 92 92

153

108

329

144

542

252

10

10

18

14

15

3

11 2

1

21

8

32

19

12

17

3

41

17

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Plakje spelt fruitcake

Skyr met bramen

Broodje kaas met champignons

Rijstwafel met notenpasta

Zalm met prei uit de oven

Handje tortillachips
TOTAAL 1568 62 95 105

153

108

327

120

608

252

10

10

18

8

13

3

11 2

1

17

8

39

19

12

23

4

47

17

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Skyr met pecannoten en bramen

Rijstwafel met notenpasta

Sperziebonensoep

Plakje spelt fruitcake

Pastinaak visschotel

Komkommer makreel hapje
TOTAAL 1564 63 100 85

304

120

436

157

413

138

11

8

14

10

19

1

18 21

8

32

11

20

11

4

17

2

34

7

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Sinaasappel havermout smoothie

Plakje spelt fruitcake

Roggebrood met zalm

Komkommer makreel hapje

Gevulde courgette met kip

Handje tortillachips
TOTAAL 1546 83 85 100

237

153

380

138

386

252

28

10

34

1

7

3

9 7

11

15

11

20

19

2

23

7

44

17

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Sinaasappel havermout smoothie

Plakje spelt fruitcake

Roggebrood met zalm

Skyr met honing en pecannoten

Club sandwich van kip

Komkommer makreel hapje
TOTAAL 1545 88 88 87

237

153

380

171

466

138

28

10

34

8

7

1

9 7

11

15

11

31

11

2

23

10

38

7

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
Rijstwafel met notenpasta en banaan

Sinaasappel met paranoten

Havermoutwrap

Plakje spelt fruitcake

Tong uit New York

Tortillachips
TOTAAL 1523 97 85 86

304

144

329

153

341

252

30

14

18

10

22

3

17 8

8

21

11

9

19

3

17

2

39

17

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Rijstwafel met notenpasta en banaan

Skyr met honing en pecannoten

Broodje kaas met champignons

Plakje spelt fruitcake

Sperziebonensoep

Sinaasappel met paranoten
TOTAAL 1535 94 96 63

304

144

327

153

436

144

30

8

18

10

14

14

17 8

11

17

11

32

8

10

23

2

17

3



Klik naar voedingswaardentabel

Handje tortillachips

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

TUSSENDOOR 3

Gehaktschotel met tuinbo-
nen

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram half om half gehakt
• 300 gram tuinbonen
• 200 gram champignons
• 1 rode paprika
• 1 tomaat
• 150 gram gezeefde tomaten
• 1 el koriander
• 2 tl paprikapoeder
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Bak in een wok of koekenpan het

gehakt rul (zonder olie) en haal het
daarna uit de pan. Zet even apart.

2. Snijd de champignons in plakjes,
snijd de tomaten in stukjes en snijd
de paprika’s in reepjes.

3. Bak deze in de wok in 1 el olijfolie.
4. Voeg na 5 minuten het gehakt, de

gezeefde tomaten en de tuinbonen
toe.

5. Laat 20 minuten met een deksel op
de pan sudderen. Voeg nog een
beetje water toe als de saus te dik
wordt.

6. Breng op het laatst op smaak met
de koriander, paprikapoeder en pe-
per en zout. Roer goed door en laat
nog 5 minuten sudderen.

AVOND

100 gram Skyr met 120 gram 
bramen

TUSSENDOOR 1

1 sinaasappel + 3 paranoten

TUSSENDOOR 2

Dag 1

1 plakje spelt fruitcake

BENODIGDHEDEN (12 plakjes)
• 100 gram speltmeel
• 150 gram roomboter
• 3 el honing
• 2 eieren
• 150 gram Griekse Yoghurt
• Merg van 1 vanillestokje
• 10 gram bakpoeder
• Snufje zout
• 150 gram gemengd fruit (frambozen,

bessen, bramen)

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 160°C.
2. Bekleed een cakeblik met bakpapier.
3. Smelt de roomboter in een steelpan-

netje.
4. Meng ondertussen de Griekse yo-

ghurt met de eieren en honing.
5. Voeg vervolgens de gesmolten room-

boter toe en meng goed.
6. Voeg vervolgens het merg van 1

vanillestokje toe. Meng goed.
7. Voeg dan het speltmeel en de bak-

poeder toe, samen met een snufje
zout. Meng weer goed.

8. Roer vervolgens het fruit door het
beslag.

9. Bak de cake gedurende 60 minuten
in de oven. Controleer met satéprik-
ker of deze er schoon uit komt.

10. Laat het even afkoelen, voordat je
plakjes gaat snijden. Je haalt er 12
plakjes uit.

11. De plakjes zijn per stuk in te vriezen.

ONTBIJT

Havermoutwrap met kip

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 50 gram havermout
• 2 eieren
• 100 ml amandelmelk
• 2 el olijfolie
• 2 handjes sla (naar keuze)
• 100 gram gerookte kip
• 40 gram roomkaas
• 2 tl citroensap
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Doe de havermout in de keukenma-

chine en maal dit tot meel.
2. Doe het meel in een beslagkom en

doe hier de eieren, de amandelmelk
en een snuf zout bij. Mix tot een glad
beslag.

3. Doe 1 el olijfolie in een koekenpan
en schenk de helft van het beslag in
de pan.

4. Draai de wrap om als de onderkant
mooi bruin is.

5. Laat de andere kant ook even bruin
worden en haal de wrap dan uit de
pan.

6. Bak zo ook de andere wrap.
7. Snijd de kipfilet in reepjes. Smeer de

wrap in met de roomkaas.
8. Verdeel de sla over de wrap en leg

de plakjes kip daarop. Voeg daarna
wat citroensap toe en strooi er een
beetje peper overheen. Rol de
wraps op.

Bewaar 1 wrap (in aluminiumfolie) tot 
de lunch van morgen.

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

10. Voeg vlak voor het opdienen, de gar-
nalen toe aan de tomatensaus. Dan
kunnen ze nog even verwarmen.

11. Leg de tongfilet op een bord, giet de
tomatensaus erover heen en dien op
met de doperwten. Breng op smaak
met peper en zout.

Rijstwafel met notenpasta en 
banaan

BENODIGDHEDEN 
• 2 rijstwafels
• 2 el notenpasta (40 gram)
• Halve banaan

BEREIDINGSWIJZE
1. Besmeer beide rijstwafels met de

pindakaas.
2. Snij de banaan in plakjes en leg die
3. erboven op.

ONTBIJT

1 sinaasappel + 3 paranoten

TUSSENDOOR 1

Havermoutwrap met kip

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

1 plakje spelt fruitcake

Dag 2

Tong uit New York

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram tongfilet (of eventueel een

witvis naar keuze)
• 100 gram roze garnalen
• 100 gram champignons
• 2 tomaten
• 1 tl cayennepeper
• 1 tl paprikapoeder
• 1 el gehakte peterselie
• 500 ml groentebouillon
• 1 ui
• 1 rode paprika
• .200 gram doperwten (diepvries)
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Leg de vis 1 uur van te voren uit de

koelkast.
1. Verwarm de oven voor op 90 °C.
2. Kook de doperwten in circa 5 á 10

minuten gaar. Giet dan af.
3. Pureer de tomaten met een staaf-

mixer en voeg de cayenne- en
paprikapoeder toe.

4. Snijd de ui, champignons en paprika
in kleine stukjes.

5. Verhit 1 el olijfolie in een steelpan-
netje. Fruit de ui en de paprika kort
aan. Bak dan de champignons mee.

6. Voeg dan de tomatensaus toe en
verwarm de saus.

7. Verwarm de bouillon tot het tegen de
kook aan zit.

8. Doe de vis in een ovenschaal en
voeg de bouillon erbij.

9. Zet voor 5 tot 10 minuten in de oven,
totdat de vis gaar is. Afhankelijk van
de vissoort die je gebruikt.

AVOND

LUNCH

Handje tortillachips

BENODIGDHEDEN (4 porties)
• 250 gram geraspte mozzarella (kant

en klaar, dus niet van een bol)
• 75 gram amandelmeel
• 2 el psylliumpoeder
• 1 tl paprikapoeder

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Bekleed een bakplaat met bakpapier.
3. Smelt de mozzarella langzaam in een

pannetje.
4. Meng de gesmolten mozzarella met

het amandelmeel, psylliumpoeder,
zout en paprikapoeder. Meng tot een
egale massa en verdeel het deeg in
2 ballen.

5. Rol de ballen tussen twee vellen
bakpapier tot 2 dunne plakken.

6. Snijd er ongeveer 40 vierkantjes uit
met een mes of pizzasnijder. Verdeel
deze stukjes over het bakpapier.

7. Bak in 6 minuten of totdat ze goud-
bruin zijn. Neem per keer ongeveer
10 chipjes.

8. De chips zijn te bewaren in een lucht-
dichte bak in de koelkast.

TUSSENDOOR 2 TUSSENDOOR 3

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

75 ml Skyr met 5 gram 
honing en 15 gram pecan-
noten

TUSSENDOOR 1

1 plakje spelt fruitcake

TUSSENDOOR 2

1 sinaasappel + 3 paranoten

TUSSENDOOR 3

Dag 3

Rijstwafel met pindakaas en 
banaan

Zie het recept van dag 2.

ONTBIJT

Broodje kaas met 
champignons

BENODIGDHEDEN 
• 2 snee koolhydraatarm brood
• 100 gram champignons
• 20 gram geraspte kaas
• 40 gram roomkaas met tuinkruiden
• 50 gram ijsbergsla
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de champignons in plakjes en

kook deze 5 minuten in een pannetje
met water. Voeg wat zout toe.

2. Giet ze dan af en voeg weer even
toe aan de pan op laag vuur. Roer
de geraspte kaas erdoor, totdat het
wat gesmolten is.

3. Besmeer het brood met de room-
kaas.

4. Verdeel daarover het champignon-
mengsel. Verdeel daarover de sla.

5. Breng verder op smaak met peper
en zout.

LUNCH

Sperziebonensoep

BENODIGDHEDEN (4 porties)
• 1,5 liter groentebouillon
• 400 gram sperziebonen
• 400 gram knolselderij
• 250 gram gerookte spekreepjes
• 2 uien + 5 lente-uien
• 125 ml slagroom
• 4 el crème fraiche
• 1 el peterselie
• 1 el olijfolie
• 1 tl nootmuskaat
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Schil de knolselderij en snijd in kleine

blokjes. Halveer de sperziebonen.
2. Snipper de ui en snijd de lente-uitjes

in ringetjes.
3. Verhit 1 el olijfolie in een grote soep-

pan. Voeg de ui en de spekreepjes
toe. Fruit deze even samen aan.

4. Verhit ondertussen de bouillon in een
andere pan.

5. Giet dan de bouillon bij de spekreep-
jes en ui. Voeg de groenten toe.
Laat onder een deksel zachtjes 15
minuten sudderen.

6. Voeg de in ringetjes gesneden lente-
ui toe, plus naar smaak zout, peper
en nootmuskaat. Roer goed door.
Voeg dan de slagroom toe en warm
nog even mee.

7. Serveer de soep met 1 el crème
fraiche per portie. Garneer met de
peterselie.

Bewaar 1 portie tot de lunch van mor-
gen.

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

1 rijstwafel besmeerd met 
15 gram notenpasta

TUSSENDOOR 1

1 plakje fruitcake

TUSSENDOOR 2

Komkommer makreel hapje

BENODIGDHEDEN (3 porties)
• 1 komkommer
• 1 blikje makreel (in water)
• 1 kleine rode ui
• 2 zure augurken
• 1 el mayonaise 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de komkommer in plakjes.
2. Snijd ook de ui in kleine blokjes en de 

augurk in kleine plakjes.
3. Laat de makreel uitlekken en 

meng dit met de mayonaise, ui en           
augurken. 

4. Verdeel het makreelmengsel in 3 
porties. Je eet er vandaag 1. 

5. Verdeel dit mengsel over de schijfjes 
komkommer. 

Bewaar 2 porties tot de volgende 
dagen.

TUSSENDOOR 3

Dag 4

Pastinaak visschotel

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram kabeljauw filet (of een 

andere witvis) 
• 200 gram pastinaak 
• 300 gram broccoli 
• 200 gram gegrilde paprika (uit pot)
• 1 ui 
• 2 tl paprikapoeder 
• 1 el kokosolie (of olijfolie)
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Schil de pastinaak en snijd in gelijke 

stukken van een halve centimeter.
2. Snijd de ui in grove stukken. 
3. Verhit 1 el kokosolie (of olijfolie) in 

een koekenpan en bak de pastinaak 
en de ui 10 minuten of totdat de  
pastinaak gaar is. Verpak het meng-
sel dan in aluminiumfolie. 

4. Snijd de broccoli in roosjes en kook 
ze 5-6 minuten in licht gezouten 
water. Giet dan af.

5. Neem 100 gram gegrilde paprika 
en maal deze met een blender of 
staafmixer fijn tot een saus. Breng 
op smaak met zout. Snijd de overige 
paprika in stukken. 

6. Bestrooi de kabeljauw aan beide 
kanten met de paprikapoeder en bak 
de vis gaar. 

7. Doe dan de pastinaak, ui, paprika- 
stukken, broccoli en het paprikasaus-
je bij de vis. 

8. Zet het vuur lager en laat nog circa 5 
minuten staan met het deksel op de 
pan. 

AVOND

Sperziebonensoep

Neem een overgebleven portie van 
gisteren. 

LUNCH

Skyr met pecannoten en 
bramen

BENODIGDHEDEN 
• 150 ml Skyr
• 10 gram gebroken lijnzaad
• 20 gram pecannoten
• 50 gram bramen 
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Meng de lijnzaad, pecannoten en bramen 
door de Skyr. Breng eventueel op smaak 
met zoetstof.

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

1 plakje spelt fruitcake Broodje kaas met 
champignons

Zie het recept van dag 3.

LUNCH

Zalm met prei uit de oven
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram verse zalm 
• 600 gram prei 
• 100 gram bosuitjes
• 100 gram geraspte  kaas 
• 1 el dragon 
• 1 el tijm 
• 1 el roomboter (15 gram)
• Peper en zout naar smaak
 
BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Was en snijd de prei in ringen.
3. Smelt de roomboter in een koeken-

pan en smoor de prei 5 minuten met 
een deksel op de pan.

4. Kruid de zalm met de dragon en tijm 
en wat peper en zout. 

5. Snijd de bosuitjes fijn. 
6. Leg de prei in een ovenschaal en leg 

daar de zalm op.
7. Bestrooi met de bosuitjes en de 

geraspte kaas.
8. Zet dit 15 tot 20 minuten in de oven 

of totdat de zalm gaar is.

AVOND

Handje tortillachips

TUSSENDOOR 3

100 ml Skyr met 125 gram 
bramen

TUSSENDOOR 1

1 rijstwafel besmeerd met 
15 gram notenpasta

TUSSENDOOR 2

Dag 5

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Komkommer makreel hapje

Neem een overgebleven portie van dag 
4.

TUSSENDOOR 2

Sinaasappel havermout 
smoothie

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 300 ml amandelmelk
• 40 gram havermout
• 2 sinaasappels
• 15 gram lijnzaad
• 40 ml Griekse yoghurt
 
BEREIDINGSWIJZE
1. Pel de sinaasappels. 
2. Doe alle ingrediënten in een blender 

of gebruik een staafmixer. 
3. Blend tot een egale smoothie. 

Bewaar 1 portie tot morgen.

1 plakje spelt fruitcake

TUSSENDOOR 1

Handje tortillachips

TUSSENDOOR 3

Dag 6

Roggebrood met zalm

BENODIGDHEDEN 
• 2 snee donker roggebrood
• 30 gram roomkaas
• 75 gram gerookte zalm
• Peper en zout naar smaak
 
BEREIDINGSWIJZE 
1. Besmeer het roggebrood met de
2. roomkaas.
3. Leg daarboven op de plakken zalm.
4. Breng op smaak met peper en zout.

Gevulde courgette met kip 
en serranoham

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 2 courgettes 
• 200 gram kipdijfilet (fijngesneden) 
• 100 gram serranoham 
• 50 gram geraspte kaas
• 1 el garam masala (of een halve el 

kerriepoeder)
• 1 el olijfolie 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Was en snijd de courgette in de 

lengte doormidden. 
3. Schraap met behulp van een lepel 

voorzichtig de zaadlijsten eruit. 
Bewaar dit. 

4. Snijd de kipfilet in stukjes.
5. Doe de garam masala met de olijfolie 

2 minuten in een koekenpan op mid-
delhoog vuur en schep dan de kip er 
door. Voeg op het einde de zaadli-
jsten van de courgette toe. Roer nog 
even door. 

6. Verdeel de kip over de courgette-
bootjes. 

7. Bedek nu de kip met de serranoham 
en verdeel vervolgens de geraspte 
kaas erover. 

8. Plaats de courgettes op een bak-
plaat bekleed met bakpapier. Of doe 
ze in een ovenschaal. 

9. Bak nog even 10 minuten in de oven, 
of totdat de kaas goudbruin is.  

LUNCHONTBIJT

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

Sinaasappel havermout 
smoothie

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.
 

ONTBIJT

Roggebrood met zalm

Zie het recept van gisteren.

LUNCH

Komkommer makreel hapje

Neem een overgebleven portie van dag 4.

TUSSENDOOR 3

Dag 7

Club sandwich van kip

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram kipfilet (2 hele kipfilets)
• 1 avocado 
• 1 tomaat 
• 100 gram komkommer 
• 1 rode ui 
• 1 tl gember (poeder) 
• 1 el citroensap
• 2 el olijfolie 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Schil de avocado en snijd in blokjes. 

Doe in een kommetje.
2. Snijd ook de tomaat en komkom-

mer in plakjes. Snijd de ui in kleine 
blokjes. 

3. Prak de avocado met peper en zout. 
Voeg de citroensap en stukjes ui toe 
en meng door de avocado.

4. Verhit 2 el olijfolie in een koekenpan 
en bak de kipfilet aan beide zijden 
goudbruin en gaar. Breng op smaak 
met peper, zout en gember. 

5. Haal de kip uit de pan en snijd de kip 
in de lengte doormidden.

6. Smeer 2 stukken kipfilet in met het 
avocadomengsel. 

7. Verdeel daarover de plakjes tomaat 
en komkommer. Leg vervolgens 
de andere stukken kipfilet erop. Je 
maakt er een ‘sandwich’ van. 

AVOND

75 ml Skyr met 5 gram 
honing en 15 gram pecan-
noten

TUSSENDOOR 2

1 plakje spelt fruitcake

TUSSENDOOR 1




