
Koolhydraatarm weekmenu (20 tot 50 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
Notenmuffin

Ricotta met frambozen

Tosti Ham Kaas 

Blokje pure chocolade

Bloemkool broccolipuree met worst

Mozzarella spiesjes
TOTAAL 1504 43 97 102

306

74

312

88

516

208

4

2

18

3

12

4

27 11

5

14

7

28

16

4

25

2

49

11

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Rookkaascrackers met roomkaas

Augurk met boterhamworst

Brood met biefstukworst en augurk

Blokje pure chocolade

Varkenslapjes uit Frankrijk

Ricotta met frambozen
TOTAAL 1522 38 104 109

262

112

249

88

737

74

2

2

16

3

13

2

23 13

9

11

7

49

5

12

21

2

57

4

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Rookkaascrackers met roomkaas

Notenmuffin

Tonijn omelet

Ricotta met frambozen

Pizza caprese

Mozzarella spiesjes
TOTAAL 1511 24 114 94

262

306

295

74

366

208

2

4

1

2

11

4

23 13

27

19

5

24

16

11

30

4

25

11

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Brood met tomatensalade

Notenmuffin

Brood met biefstukworst en augurk

Blokje pure chocolade

Makkelijke Quiche

Mozzarella spiesjes
TOTAAL 1543 46 110 88

209

306

249

88

483

208

13

4

16

3

6

4

14 7

27

11

7

35

16

11

21

2

36

11

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Brood met tomatensalade

Augurk met boterhamworst

Tosti Ham en Kaas

Notenmuffin

Makkelijke Quiche

Ricotta met frambozen
TOTAAL 1496 45 104 95

209

112

312

306

483

74

13

2

18

4

6

2

14 7

9

14

27

35

5

12

25

11

36

4

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
Notenmuffin

Mozzarella spiesjes

Brood met biefstukworst en augurk

Augurk met boterhamworst

Vis op spek

Blokje pure chocolade
TOTAAL 1567 44 113 95

306

208

249

112

604

88

4

4

16

2

15

3

27 11

16

11

9

43

7

11

21

12

38

2

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Rookkaascrackers met roomkaas

Ricotta met frambozen

Tonijn omelet

Blokje pure chocolade

Zoete aardappel frietjes met sla

Notenmuffin
TOTAAL 1492 49 115 70

262

74

295

88

467

306

2

2

1

3

37

4

23 13

5

19

7

34

27

4

30

2

10

11



Klik naar voedingswaardentabel

1 notenmuffin

BENODIGDHEDEN (6 muffins) 
• 175 gram gemengde noten 
• 4 eieren 
• 1 el citroensap 
• 1/2 tl bakpoeder 
• 4 el roomboter (60 gram)
• 1 el Erythritol 
• 2 tl vanille aroma 
• Snufje zout

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 170 °C. 
2. Laat de helft van de noten heel en 

maal de andere helft fijn.
3. Scheid de eidooiers van het eiwit    

en klop het eiwit zo stijf mogelijk.
4. Klop dan de eierdooiers goed en 

schuimig. 
5. Meng de dooiers met citroensap, 

roomboter, zoetstof en vanille. 
6. Spatel de dooiers voorzichtig door de 

eiwitten.
7. Meng nu de noten met het bak-  

poeder en roer dit door het deeg.
8. Verdeel het deeg over 6 muffinvorm-

pjes. Bak de muffins 25 minuten in 
de oven.

9. Ze zijn 3 dagen houdbaar in de 
koelkast of vries ze per stuk in. 

ONTBIJT

Blokje pure chocolade (15 
gram) 

TUSSENDOOR 2

Tosti Ham Kaas  
 
BENODIGDHEDEN 
• 2 snee koolhydraatarm brood 
• 2 plakken Goudse kaas  
• 2 plakken serranoham 
• 1 el olijfolie  

BEREIDINGSWIJZE
1. Beleg 1 boterham met de kaas en 

ham. Leg de andere boterham erop.
2. Smeer de buitenkanten in met         

olijfolie. Bak de tosti 5 minuten op 
laag vuur aan beide kanten in de 
koekenpan. Of gebruik een tosti-ijzer. 
Dat kan natuurlijk ook.

LUNCH

Mozzarella spiesjes

BENODIGDHEDEN 
• 50 gram mozzarella minibolletjes (6 

bolletjes)
• 6 cherrytomaatjes
• 1 el groene pesto (20 gram)

BEREIDINGSWIJZE 
Rijg aan 2 of 3 cocktailprikkers om en om 
de tomaatjes en de mozzarella. Bespren-
kel met de pesto.

TUSSENDOOR 3

Dag 1

Bloemkoolpuree met worst

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 400 gram bloemkool
• 400 gram broccoli
• 60 gram roomkaas met tuinkruiden
• 250 gram runderworst
• 2 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de bloemkool en broccoli in 

roosjes en kook in 10 minuten gaar 
met wat zout. 

2. Verhit 2 el olijfolie in een koekenpan 
en bak de runderworstjes rondom 
gaar en bruin.

3. Giet de bloemkool en broccoli af en 
voeg de roomkaas toe. Stamp (of pu-
reer met een staafmixer) het geheel 
tot een puree. Breng op smaak met 
peper en zout. 

4. Serveer de puree samen met de 
worstjes. 

AVOND

30 gram ricotta (2 el) met 50 
gram frambozen

TUSSENDOOR 1



Klik naar voedingswaardentabel

Blokje pure chocolade (15 
gram) 

TUSSENDOOR 3

Vis op spek 
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram kabeljauw
• 2 uien 
• 400 gram groene asperges
• 100 gram katenspek 
• 300 gram visfond 
• 150 ml water 
• 100 gram slagroom 
• 2 el olijfolie
• 1 el paprikapoeder 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Haal van de asperges de onderste 

steel, tot ongeveer 2-4 cm, eraf. 
Dit is afval. Kook de asperges 5 
minuten. 

2. Snijd de ui in blokjes en de spek in 
dunne reepjes. 

3. Laat de spekjes in een droge koe- 
kenpan 2 minuten zachtjes bakken, 
voeg de ui toe en bak deze nog 1 
minuut mee. 

4. Voeg de visfond en het water toe en 
laat op middelhoog vuur tot on-
geveer 1 dl inkoken. 

5. Voeg de slagroom toe en laat de 
saus nog even indikken tot een   
mooie saus ontstaat. Breng op 
smaak met peper. Leg de asperges 
nog 5 minuten in de warme saus. 

6. Snijd ondertussen de vis in gelijke 
stukken. 

7. Bestrijk ze met de paprikapoeder. 
8. Verhit 2 el olijfolie in een koekenpan 

en bak de vis in 6 minuten om en 
om bruin.

9. Serveer met de asperges en saus.

AVOND

Dag 2

1 notenmuffin
 

3 zure augurken (60 gram)
omwikkeld met 3 plakken
boterhamworst (30 gram)

TUSSENDOOR 2

Mozzarella spiesjes

Zie het recept van dag 1. 

TUSSENDOOR 1

ONTBIJT

Brood met biefstukworst
 
BENODIGDHEDEN 
• 2 snee koolhydraatarm brood
• 4 plakken biefstukworst (40 gram)
• 2 zure augurken
• 1 tl mosterd (milde)
• 2 tl mayonaise

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de augurk in plakjes. 
2. Besmeer het brood met de mosterd 

en mayonaise. 
3. Leg daarop de biefstukworst en ver-

deel de plakjes augurk erover. 

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

Tonijn omelet   
 
BENODIGDHEDEN (2 porties) 
• 1 blikje tonijn (met olie) 
• 4 eieren 
• 50 gram fetakaas
• 1 tl Italiaanse kruiden  
• Peper en zout 

BEREIDINGSWIJZE
1. Laat de olie uit het blik in de koeken-

pan lopen.
2. Doe de tonijn en de eieren in een 

kom.
3. Mix dit met een staafmixer tot een 

egale massa. Breng op smaak met 
de kruiden, peper en zout. 

4. Voeg de fetablokjes toe aan het 
mengsel.

5. Bak op half hoog vuur in 5 minuten 
gaar.

Bewaar 1 portie voor morgen. Dit gaat 
het beste opgerold in aluminiumfolie.

LUNCH

Zoete aardappelfrietjes met 
sla    
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram zoete aardappel  
• 300 gram sla naar keuze 
• 2 tomaten
• 10 zure augurken  
• 10 radijsjes  
• 1 stengel bleekselderij 
• 2 eieren
• 2 el mayonaise (40 gram)
• 1 el paprikapoeder
• 2 tl knoflookpoeder
• 2 el olijfolie

BEREIDINGSWIJZE
1. Spoel de aardappel goed af en 

verwijder donkere plekken. Schillen 
is niet nodig.  

2. Snijd de aardappel in mooie frietjes/ 
patatjes. 

3. Meng in een kom de olijfolie, paprika-
poeder en knoflookpoeder. Voeg de 
aardappel toe en meng goed.

4. Bak de aardappelfrietjes mooi bruin 
in een koekenpan. Olie is niet meer 
nodig. Breng op smaak met peper 
en zout.

5. Kook ondertussen de eieren in 8 
minuten hard.

6. Snijd de bleekselderij, tomaat, au-
gurk en radijsjes in stukjes.

7. Doe de sla in een kom en meng dit 
met de mayonaise en een beetje 
augurkennat. Voeg de gesneden 
groenten toe en meng goed. Snijd de 
eieren in plakjes en voeg toe. 

8. Serveer de frietjes samen met de 
salade.

AVOND

30 gram ricotta (2 el) met 50 
gram frambozen    

TUSSENDOOR 1

Dag 3

1 notenmuffin

TUSSENDOOR 3

Blokje pure chocolade (15 
gram) 
 

TUSSENDOOR 2

2 rookkaascrackers met 
roomkaas

BENODIGDHEDEN
• 2 plakken rookkaas
• 2 el (40 gram) roomkaas (lekker met 

kruiden)

BEREIDINGSWIJZE
De rookkaascrackers kun je zo-
wel in de oven als in de magnetron klaar-
maken.

MAGNETRON: Leg de plakjes rookkaas 
tussen 2 vellen bakpapier. Bak 80-90 
seconden op 1000W. Haal voorzichtig het 
bakpapier los en laat even afkoelen. 

OVEN: Leg 2 plakjes op bakpapier en 
bak in een voorverwarmde oven (180 
graden) in ongeveer 15 minuten knappe-
rig. Haal voorzichtig van het papier en laat 
ze hard worden.

Besmeer vervolgens beide crackers met 1 
el roomkaas. 

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

1 notenmuffin

TUSSENDOOR 1

Mozzarella spiesjes

Zie het recept van dag 1. 

TUSSENDOOR 3

Dag 4

Pizza caprese    
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
VOOR DE BODEM
• 400 gram bloemkoolrijst 
• 1 ei
• 50 gram geraspte kaas
• Peper en zout

TOPPINGS
• 100 ml tomatensaus
• 1 bol mozzarella (125 gram)
• 2 tomaten
• 1 tl oregeano
• 1 el verse basilicum
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. 
2. Stoom de bloemkoolrijst boven een 

pan kokend water in een vergiet. 
Knijp daarna het vocht eruit. 

3. Doe de bloemkoolpulp in een kom 
met 1 ei, de oregano, de geraspte 
kaas en wat peper en zout. Meng 
goed.

4. Bekleed een bakplaat met bakpapier 
en maak van de bloemkoolpulp een 
mooie ronde pizzavorm op de plaat.

5. Zet dit circa 15-20 minuten in de 
oven, totdat deze goudbruin is.

6. Meng ondertussen de tomatensaus 
met de oregano, peper en zout.

7. Smeer de saus over de pizzabodem.
8. Snijd de tomaat en mozzarella in 

plakjes en verdeel deze over de 
pizza. 

9. Bak de bloemkoolpizza in 5 tot 10 
minuten af. Garneer met de verse 
basilicum.

AVOND

30 gram ricotta (2 el) met 50 
gram frambozen 
  

TUSSENDOOR 2

2 rookkaascrackers met 
roomkaas
 
Zie het recept van dag 3.

ONTBIJT

Tonijn omelet

Neem de overgebleven portie van gister-
en. Ook lekker koud op te eten. 

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

2 rookkaascrackers met 
roomkaas

Zie het recept van dag 3. 

Brood met biefstukworst 
 
Zie het recept van dag 2. 

LUNCH

Varkenslapjes uit Frankrijk 

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram varkensfilet lapjes
• 1 aubergine 
• 1 courgette
• 100 gram cherrytomaatjes
• 1 winterwortel (100 gram)
• 150 gram geraspte kaas  
• 4 el olijfolie 
• 1 teentje knoflook 
• 2 el Provençaalse kruiden 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Pers het teentje knoflook. Roer in 

een kom 3 el olijfolie, knoflook en de 
Provençaalse kruiden door elkaar. 

2. Bestrijk de filetlapjes met de olie. 
Laat het vlees 15 minuten afgedekt in 
de koelkast marineren. 

3. Snijd de aubergine en courgette in 
blokjes van 1/2 centimeter groot. 
Snijd de wortel in dunne plakjes en 
snijd de cherrytomaatjes door de 
helft.

4. Bak de filetlapjes in een koekenpan 
op hoog vuur in 2 minuten gaar. Haal 
uit de pan en laat even rusten in 
aluminiumfolie.  

5. Voeg 1 el olijfolie toe aan de pan en 
bak op hoog vuur eerst de courgette, 
aubergine en wortel gaar. 

6. Voeg dan de cherrytomaatjes nog 
even toe om te verwarmen. Breng op 
smaak met peper en zout. 

7. Haal van het vuur en meng met de 
geraspte kaas.

8. Serveer de groenten samen met de 
varkensfiletlapjes.

AVOND

30 gram ricotta (2 el) met 50 
gram frambozen 

TUSSENDOOR 3

Dag 5

Blokje pure chocolade (15 
gram) 

TUSSENDOOR 2

3 zure augurken (60 gram)
omwikkeld met 3 plakken
boterhamworst (30 gram)
   

TUSSENDOOR 1

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Blokje pure chocolade (15 
gram) 

TUSSENDOOR 2

Brood met tomatensalade
 
BENODIGDHEDEN
• 1 snee koolhydraatarm brood
• 1 tomaat
• 1/2 rode ui 
• 1/2 el Italiaanse kruiden  
• 1 el olijfolie 
• 2 tl balsamicoazijn 
• Peper en zout naar smaak
 
BEREIDINGSWIJZE 
1. Hak eerst de tomaten in stukken.  
2. Snijd de ui in heel kleine stukjes.  
3. Doe de gesneden tomaten en ui in 

een schaal.  
4. Besprenkel de tomaten en de ui met 

olijfolie. Voeg hieraan peper en een 
balsamicoazijn toe. Mix de kruiden 
erdoor.  

5. Proef en voeg eventueel nog wat 
zout en peper toe. 

6. Beleg 1 snee koolhydraatarm brood 
met de salade.

 

Mozzarella spiesjes

Zie het recept van dag 1. 
 

TUSSENDOOR 3

Dag 6

1 notenmuffin

TUSSENDOOR 1

ONTBIJT

Brood met biefstukworst 
 
Zie het recept van dag 2. 

LUNCH

Makkelijke Quiche   
 
BENODIGDHEDEN (4 porties)
• 200 gram hüttenkäse 
• 6 eieren 
• 100 gram achterham (of ham naar 

keuze)
• 100 gram salamiworst  
• 100 gram champignons  
• 200 gram broccoli
• 2 rode paprika  
• 150 gram geraspte kaas
• 20 gram roomboter
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Vet een ovenschaal of springvorm in 

met de roomboter.
3. Snijd de ham in plakjes en de salami 

in blokjes.
4. Maak kleine roosjes van de broccoli 

en snijd de paprika in blokjes en de 
champignons in plakjes.

5. Kluts de eieren samen met de hütten-
käse en peper en zout. 

6. Doe het ei-mengsel in de ovenschaal 
en meng de overige gesneden ingre-
diënten erdoor.  

7. Garneer met de geraspte kaas. 
8. Bak de quiche 60 minuten in de 

oven.

Bewaar 1 portie tot morgen.

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

Brood met tomatensalade
 
Zie het recept van dag 6. 

ONTBIJT

Tosti Ham Kaas  
 
Zie het recept van dag 1.

LUNCH

30 gram ricotta (2 el) met 50 
gram frambozen 

TUSSENDOOR 3

Dag 7

Makkelijke Quiche   
 
Neem een overgebleven portie van 
gisteren. 
Dit kan je even 10 minuten op 160 graden 
in de oven verwarmen of in een koeken-
pan. Koud opeten kan natuurlijk ook.

AVOND

1 notenmuffin 

TUSSENDOOR 2

3 zure augurken (60 gram)
omwikkeld met 3 plakken
boterhamworst (30 gram)

TUSSENDOOR 1


