
Koolhydraatarm weekmenu (20 tot 50 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
Kokos lijnzaad pap

Macadamia balletje

Snelle bonensalade

Warme chocolademelk

Pangasius met snijbonen

Zalm beenham hapje
TOTAAL 1501 28 110 83

338

188

431

81

342

121

7

1

7

3

8

2

26 13

20

34

5

18

7

1

22

4

31

12

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Crackers met pindakaas

Snelle frambozensmoothie

Geitenkaas omelet met spinazie

Macadamia balletje

Gemengde groenten met gehakt

Zalm beenham hapje
TOTAAL 1497 42 105 84

251

57

287

188

593

121

12

4

2

1

21

2

16 10

2

22

20

38

7

2

21

1

38

12

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Courgette pannenkoekjes

Macadamia balletje

Broodje kip kerrie

Snelle frambozensmoothie

Salade met chipolataworstjes

Salami kaaschips
TOTAAL 1516 41 111 78

237

188

372

57

537

125

7

1

18

4

11

0

18 10

20

23

2

38

10

1

21

2

35

9

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Crackers met pindakaas

Macadamia balletje

Geitenkaas omelet met spinazie

Zalm beenham hapje

Broodje shoarma

Salami kaaschips
TOTAAL 1529 37 107 97

251

188

287

121

557

125

12

1

2

2

20

0

16 10

20

22

7

32

10

1

21

12

44

9

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Crackers met pindakaas

Salami kaaschips

Broodje kip kerrie

Macadamia balletje

Zalm met witlof en doppers

Zalm beenham hapje
TOTAAL 1516 49 100 88

251

125

372

188

459

121

12

0

18

1

16

2

16 10

10

23

20

24

7

9

21

1

35

12

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
Kokos lijnzaad pap

Macadamia balletje

Snelle bonensalade

Warme chocolademelk

Kip met spruitjes in BBQ saus

Snelle frambozensmoothie
TOTAAL 1487 39 102 84

338

188

431

81

392

57

7

1

7

3

17

4

26 13

20

34

5

15

2

1

22

4

42

2

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Courgette pannenkoekjes

Macadamia balletje

Broodje kip kerrie

Warme chocolademelk

Bloemkool bolognese

Salami kaaschips
TOTAAL 1533 49 107 83

237

188

372

81

530

125

7

1

18

3

20

0

18 10

20

23

5

31

10

1

21

4

38

9



Klik naar voedingswaardentabel

Zalm beenham hapje

BENODIGDHEDEN (1 portie)
• 50 gram komkommer
• 25 gram gerookte zalm
• 25 gram beenham
• 1 el roomkaas (20 gram)
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de komkommer in plakjes.
2. Besmeer elk plakje met roomkaas en

leg daarop plakjes zalm en beenham.
3. Breng eventueel op smaak met peper

en zout.

TUSSENDOOR 3

Pangasius met snijbonen 

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 400 gram snijbonen
• 1 pot gegrilde paprika (uitlekgewicht

circa 185 gram)
• 350 gram pangasiusfilet (of witvis

naar keuze)
• 1 el crème fraiche
• 1 el citroensap
• 2 el peterselie
• 1 el tijm
• 1 el rozemarijn
• 1 tl komijnpoeder
• 1 tl paprikapoeder
• 1/2 el olijfolie
• 5 gram roomboter (om in te vetten)

BEREIDINGSWIJZE 
1. Spoel de vis af en dep droog.
2. Verwarm de oven voor op 180 °C.
3. Meng de kruiden vooraf in een

kommetje. Smeer de vis in met alle
kruiden.

4. Vet een ovenschaal in met roombo-
ter en leg de vis erin. Besprenkel de
vis met een beetje olijfolie. Zet deze
voor 10-12 minuten in de oven. Of
totdat de vis gaar is.

5. Pureer ondertussen de gegrilde
paprika en verwarm in een steelpan-
netje samen met 1 el crème fraiche.

6. Breng ondertussen ook een pan
water aan de kook. En kook de
snijbonen in 10-12 minuten gaar.
Giet dan af.

7. Serveer de vis en de snijbonen met
de paprikasaus en breng nog op
smaak met peper en zout.

8. Sprenkel voor het serveren wat
citroensap over de vis.

AVOND

1 macadamia balletje

Kijk voor het recept bij dag 2 ‘tussendoor 
1’.

TUSSENDOOR 1

Warme chocolademelk

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

TUSSENDOOR 2

Dag 1

Kokos lijnzaad pap

BENODIGDHEDEN (1 portie)
• 20 gram kokosmeel
• 20 gram gebroken lijnzaad
• 180 ml water
• 1 ei
• 15 gram roomboter
• 1 el kokosmelk (10 ml)
• Snufje zout
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Doe de kokosmeel, lijnzaad, water en

zout in een pannetje. Zet de pan op
een middelhoog vuurtje.

2. Roer goed door, totdat het mengsel
een dikke textuur krijgt.

3. Haal de pan van het vuur af. Klop het
ei los en giet dit erbij. Blijf ondertus-
sen goed roeren. 

4. Plaats de pan weer op een middel-
hoog vuurtje. Blijf goed roeren. 

5. Haal de pan weer van het vuur.
6. Roer nu de roomboter, kokosmelk en

zoetstof erdoor. Blijf roeren tot het de
gewenste ‘pap’ is.

ONTBIJT

Snelle bonensalade

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 400 gram sperzieboontjes uit pot/

blik
• 2 tomaten
• 200 gram gerookte spekreepjes
• 1 el mayonaise
• 1 el crème fraiche
• 2 tl bieslook
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Laat de bonen uitlekken en snijd de

tomaten in stukjes.
2. Bak de gerookte spekreepjes

(zonder olie) krokant in een koe- 
kenpan.

3. Meng de mayonaise en crème
fraiche met bieslook en wat peper
en zout.

4. Meng de bonen met de dressing.
5. Meng vervolgens de tomaten en de

gerookte spekreepjes erdoor.

Bewaar 1 portie tot de lunch van 
morgen. 

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

Kokos lijnzaad pap

Zie het recept van dag 1.

ONTBIJT

1 macadamia balletje

BENODIGDHEDEN (10 balletjes)
• 130 gram macadamia noten (onge-

zouten)
• 55 gram kokosolie
• 55 gram roomboter
• Merg van 1 vanillestokje of 5 tl vanille

aroma
• 25 gram Erythritol

BEREIDINGSWIJZE
1. Laat de kokosolie en roomboter ter

voorbereiding op kamertemperatuur
komen.

2. Doe de macadamianoten in een
blender, totdat een ‘meel’ ontstaat.
Niet te lang, anders wordt het een
notenboter.

3. Meng het meel met de kokosolie en
de boter. Proef het en voeg zoetstof 
toe en de vanille. Maak er een egaal 
deegje van.

4. Verdeel het deegje nu over 10 muffin-
vormpjes of bonbonbakjes. Eventueel
balletjes draaien met de hand kan
ook. Ze blijven wat zacht van struc-
tuur. Laat minimaal 4 uur opstijven in
de koelkast.

5. Je kunt ze een week in de koelkast
bewaren of invriezen.

TUSSENDOOR 1

Snelle bonensalade

Neem de overgebleven portie van gister-
en.

Warme chocolademelk

BENODIGDHEDEN (1 glas)
• 250 ml amandelmelk
• 15 gram cacaopoeder
• 1 tl kaneel
• Merg van een 1/2 vanillestokje of 3 tl

vanille aroma
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de amandelmelk samen

met de cacaopoeder, kaneel en
vanille in een pannetje.

2. Blijf goed roeren en laat het heet
worden. Let op: laat het niet koken.

3. Schenk de chocolademelk in een
beker en breng op smaak met zoetst-
of (indien nodig).

Dag 2

Kip met spruitjes in bbq 
saus

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram kipfilet
• 500 gram spruitjes
• 200 gram gezeefde tomaten
• 1 el suikervrije ketchup (20 gram)
• 1 el witte wijnazijn
• 1 tl gerookte paprikapoeder
• 1 tl mosterd
• 1 el paprikapoeder
• 2 el olijfolie
• 1 tl zoetstof
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de kipfilet in blokjes.
2. Verhit 2 el olijfolie in een wok. Voeg

de paprikapoeder toe, meng even 
met de olijfolie en bak de kipfilet 
bruin en gaar. 

3. Zet ondertussen een pan met water
op en kook de spruitjes in circa 12
minuten gaar. Giet dan af.

4. Meng dan de gezeefde tomaten,
ketchup, azijn, gerookte paprika-
poeder, mosterd en zoetstof door
elkaar.

5. Doe deze saus bij de kip in de pan,
zodat het kan verwarmen.

6. Voeg ook de spruitjes op het laatst
toe en meng alles goed. 

7. Breng eventueel verder op smaak
met peper en zout.

AVOND

LUNCH

Snelle frambozensmoothie

BENODIGDHEDEN (3 porties)
• 600 ml amandelmelk
• 250 gram frambozen
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Doe alles in een blender (of gebruik een 
staafmixer) en meng tot een smoothie. 

Bewaar 2 porties tot de volgende 
dagen.

TUSSENDOOR 2 TUSSENDOOR 3



Klik naar voedingswaardentabel

1 macadamia balletje

TUSSENDOOR 1

Warme chocolademelk

Zie het recept van dag 2. 

TUSSENDOOR 2

Salami kaaschips

BENODIGDHEDEN (4 porties)
• 12 plakjes salami
• 60 gram Parmezaanse kaas

(geraspt)
• 1-2 tl paprika poeder

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 220 °C.
2. Leg de salami plakjes op een bakp-

laat bekleed met bakpapier. 
3. Verdeel over elk plakje wat Par-

mezaanse kaas.
4. Bestrooi als laatste met paprika-

poeder.
5. Plaats de salami/ kaas plakjes in de

oven, totdat de kaas goudbruin is
geworden. Houd goed in de gaten,
want ze zijn meestal binnen 5 mi-
nuten klaar.

6. Laat de chips eerst even afkoelen.

Eet vandaag 1 portie en bewaar 3 
porties tot de volgende dagen. Je kan 
ze in een luchtdichte doos zeker wel 7 
dagen in de koelkast bewaren.

TUSSENDOOR 3

Dag 3

Courgette pannenkoekjes

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 300 gram courgette
• 2 eieren
• 100 ml amandelmelk
• 10 gram amandelmeel
• 1 ui
• 1 tl knoflookpoeder
• 2 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Was en rasp de courgette. Knijp

zoveel mogelijk vocht eruit. Snijd de
ui in stukjes.

2. Doe alle ingrediënten in een kom.
Meng goed door elkaar.

3. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan
en maak eerst 2 pannenkoekjes van
de helft van het beslag. Bak eerst de
ene kant bruin. Draai voorzichtig om
en bak de andere kant.

4. Herhaal dit voor de andere 2 pannen-
koekjes.

Bewaar 1 portie (2 kleine pannenkoek-
jes) tot morgen. 

ONTBIJT

Broodje kip kerrie

BENODIGDHEDEN 
• 2 snee koolhydraatarm brood
• 50 gram gerookt kip (kant en klaar)
• 50 gram komkommer
• 1 el mayonaise
• 2 tl kerriepoeder
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Meng de mayonaise met de kerrie-

poeder, peper en zout.
2. Snijd de komkommer en kip in dunne

plakjes.
3. Besmeer het brood met de helft van

de dressing en leg daarop de plakjes
kip en komkommer.

4. Verdeel de rest van de dressing
erover.

LUNCH

Bloemkool bolognese

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram rundergehakt
• 150 gram champignons
• 1 groene paprika
• 400 gram bloemkoolroosjes
• 200 gram gepelde/ gezeefde tomat-

en
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 1 tl Italiaanse kruiden
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snipper de ui en hak de knoflook fijn.
2. Was en snijd de bloemkool in kleine

roosjes.
3. Kook de bloemkoolroosjes in 7 mi-

nuten beetgaar en giet dan af.
4. Verhit 1 el olijfolie een wok of grote

koekenpan en bak de ui en knoflook
op laag vuur glazig. Haal daarna
even uit de pan.

5. Bak het gehakt rul in dezelfde pan.
6. Was en snijd de champignons in

plakjes en de paprika in blokjes.
7. Voeg deze bij het gehakt en bak

even 2 minuten mee.
8. Voeg daarna de gezeefde tomaten

toe en de bloemkoolroosjes. Voeg
ook de gebakken ui en knoflook weer
toe.

9. Laat 10 minuten sudderen en breng
op smaak met Italiaanse kruiden
en peper en zout. Wordt de saus te
droog, voeg een beetje water toe.

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

1 macadamia balletje

TUSSENDOOR 1

Snelle frambozensmoothie

Neem een overgebleven portie van dag 
2.

TUSSENDOOR 2

Salami kaaschips

Neem een overgebleven portie van dag 3.

TUSSENDOOR 3

Dag 4

Salade met chipolataworst-
jes

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram chipolata worstjes
• 300 gram (gemengde) sla
• 200 gram champignons
• 1 rode ui
• 2 tomaten 
• 6 zure augurken
• 1 el mayonaise 
• 2 el olijfolie 
• 1 el citroensap
• 2 tl oregano
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snipper de ui. 
2. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan 

en bak de ui glazig.
3. Haal de ui even uit de pan en gebruik 

dezelfde pan om de worstjes te 
bakken. Voeg nog 1 el olijfolie toe. Ze 
zijn in circa 8 minuten klaar door om 
en om te bakken.

4. Doe de sla in een bak.Voeg alvast de 
gebakken ui toe en meng goed.

5. Maak de champignons schoon en 
kook ze 2 minuten in een laagje wa-
ter met het citroensap. Giet dan af.

6. Snijd ondertussen de tomaat en de 
zure augurken. Meng deze samen 
met de mayonaise en de oregano 
door de sla.

7. Snijd de worstjes in stukjes. Meng 
deze samen met de champignons 
door de salade.

8. Beng op smaak met peper en zout.

AVOND

Broodje kip kerrie

Zie het recept van dag 3. 

LUNCH

Courgette pannenkoekjes

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

2 Wasa vezelrijk crackers 
besmeerd met 30 gram pin-
dakaas (100% pinda’s)

Geitenkaas omelet met 
spinazie

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 4 eieren 
• 200 gram verse spinazie 
• 60 gram geitenkaas 
• 2 tl peterselie  
• 1 el olijfolie 
• Peper en zout naar smaak
 
BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de geitenkaas in kleine stukjes. 
2. Kluts de eieren samen met de geiten-

kaas, peper, zout en peterselie. 
3. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan 

en wok de spinazie, totdat het wat 
geslonken is. Schep overtollig vocht 
af. 

4. Verdeel dan het eimengsel erover.
5. Bak het ei in circa 5 minuten gaar. Dit 

kan met een deksel op de pan, zodat 
je het niet om hoeft te draaien. Of 
draai halverwege de omelet even om.

Snijd de omelet door de helft en bewaar 1 
portie in aluminiumfolie tot morgen.

LUNCH

Gemengde groenten met 
gehakt
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram rundergehakt 
• 200 gram pastinaak 
• 200 gram courgette
• 200 gram aubergine
• 60 gram geraspte (geiten)kaas
• 1 ui 
• 2 tl vadouvankruiden (of kerriepoed-

er)
• 1 el olijfolie 
• Peper en zout naar smaak
 
BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 160 °C. 
2. Schil de pastinaak en snijd in dunne 

plakjes. Kook de pastinaak circa 10  
minuten in een klein laagje water. 

3. Snijd de aubergine en courgette in 
schijfjes. 

4. Snijd de ui en bak deze in 1 el olijfolie 
glazig. Voeg dan het rundergehakt 
toe en bak deze rul. 

5. Voeg dan de courgette en aubergine 
toe en bak even mee. Schep overtol-
lig vocht af.

6. Doe de pastinaak en het gehakt 
groentemengsel in een ovenschaal 
en schep door elkaar. Roer vervol-
gens de vadouvankruiden erdoor.

7. Verdeel de geraspte kaas erover. 
8. Zet voor ongeveer 10 tot 15 minuten 

in de oven, totdat de kaas goudbruin 
kleurt. 

9. Breng eventueel verder op smaak 
met peper en zout.

AVOND

Zalm beenham hapje

Zie het recept van dag 1.

TUSSENDOOR 3

Snelle frambozensmoothie

Neem een overgebleven portie van dag 
2.

TUSSENDOOR 1

1 macadamia balletje

TUSSENDOOR 2

Dag 5

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Zalm beenham hapje

Zie het recept van dag 1.

TUSSENDOOR 2

2 Wasa vezelrijk crackers 
besmeerd met 30 gram pin-
dakaas (100% pinda’s)

1 macadamia balletje

TUSSENDOOR 1

Salami kaaschips

Neem een overgebleven portie van dag 3.

TUSSENDOOR 3

Dag 6

Geitenkaas omelet met 
spinazie

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

Broodje shoarma

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram shoarmavlees 
• 200 gram ijsbergsla 
• 2 tomaten
• 100 gram komkommer
• 4 snee koolhydraatarm brood 
• 2 el mayonaise 
• 2 el knoflookpoeder
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verhit 1 el olijfolie in de pan en bak 

de shoarma gaar.
2. Haal de shoarma even uit de pan en 

rooster de boterhammen in dezelfde 
pan knapperig.

3. Meng de mayonaise met de knoflook-
poeder en peper en zout.

4. Snijd de komkommer en tomaat in 
stukjes. 

5. Smeer het brood in met een deel van 
de knoflookmayonaise. 

6. Verdeel de sla, de tomaat en kom-
kommer erover. 

7. Verdeel vervolgens de shoarma 
erover. Garneer met de rest van de 
knoflookmayonaise.

LUNCHONTBIJT

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

2 Wasa vezelrijk crackers 
besmeerd met 30 gram pin-
dakaas (100% pinda’s)

 

ONTBIJT

Broodje kip kerrie

Zie het recept van dag 3. 

LUNCH

Zalm beenham hapje

Zie het recept van dag 1.

TUSSENDOOR 3

Dag 7

Zalm met witlof  en doppers

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram zalmfilet
• 400 gram witlof
• 200 gram doperwten  
• 1 ui 
• 40 gram roomkaas met kruiden
• 2 schijfjes citroen
• 1 teentje knoflook 
• 1 el olijfolie 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de ui in kleine stukjes en hak de 

knoflook fijn.
2. Was de witlof goed en snijd in reep-

jes.
3. Kook de doperwten in circa 8 

minuten gaar. Afhankelijk van of je 
verse gebruikt of diepvries. 

4. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan 
en bak de ui en knoflook glazig. 

5. Voeg nu de stukjes witlof toe en bak 
even mee. Schep overtollig vocht af.

6. Giet de doperwten af en voeg toe 
aan de witlof. Breng het geheel op 
smaak met peper en zout.

7. Leg de zalm op de witlof en doperw-
ten en laat 10 minuten op laag vuur 
staan met het deksel op de pan.

8. Haal de zalm eruit en leg even apart. 
9. Roer dan de roomkaas door de 

groenten in de pan, totdat het ges-
molten is. 

10. Serveer de groenten samen met 
de zalm. Besprenkel de zalm met 
citroen. Breng het geheel verder op 
smaak met peper en zout.

AVOND

1 macadamia balletje

TUSSENDOOR 2

Salami kaaschips

Neem een overgebleven portie van dag 
3.

TUSSENDOOR 1




