
Koolhydraatarm weekmenu (20 tot 50 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
Brood met avocadospread

Kipfilet met komkommer

Kaas komkommer salade

Tomaatjes met fetakaas

Frittata met boerenkool

Sinaasappel walnoot bonbon
TOTAAL 1543 34 117 77

397 

45

259

155

551

136

18

2

4

4

5

1

27 15

2

18

12

45

13

6

19

7

28

2

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Ricotta ontbijtje

Kaas met komkommer

Brood met filet americain en ei

Kipfilet met komkommer

Spruitjesschotel

Sinaasappel walnoot bonbons
TOTAAL 1520 47 111 64

327

76

353

45

447

272

5

0

16

2

22

2

29 5

6

20

2

28

26

5

25

6

19

4

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Ricotta ontbijtje

Kaas met komkommer

Brood met kalkoensalade

Sinaasappel walnoot bonbon

Stamppot met bloemkool en bietjes

Champignons met tomaat en brie
TOTAAL 1549 43 116 67

327

76

261

136

594

155

5

0

18

1

17

2

29 5

6

16

13

38

14

5

9

2

41

5

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Stevig ontbijt

1 gekookt eitje

Brood met filet americain en ei

Kipfilet met komkommer

Kippetje in het groen

Sinaasappel walnoot bonbon
TOTAAL 1510 35 100 106

407

64

353

45

505

136

9

0

16

2

7

1

35 11

4

20

2

26

13

6

25

6

56

2

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Stevig ontbijt

1 gekookt eitje

Brood met filet americain en ei

Sinaasappel walnoot bonbon

Spruitjesschotel

Kaas met komkommer
TOTAAL 1483 48 106 68

407

64

353

136

447

76

9

0

16

1

22

0

35 11

4

20

13

28

6

6

25

2

19

5

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
Brood met avocadospread

Kipfilet met komkommer

Kaas komkommer salade

Sinaasappel walnoot bonbons

Biefstuk met roerbakgroenten

Tomaatjes met fetakaas
TOTAAL 1464 43 101 83

397

45

259

272

336

155

18

2

4

2

13

4

27 15

2

18

26

16

12

6

19

4

32

7

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Stevig ontbijt

Tomaatjes met fetakaas

Brood met kalkoensalade

Sinaasappel walnoot bonbons 

Visfilet schotel

Champignons met tomaat en brie
TOTAAL 1529 44 113 69

407

155

261

272

279

155

9

4

18

2

9

2

35 11

12

16

26

10

14

7

9

4

33

5



Klik naar voedingswaardentabel

Brood met avocadospread

BENODIGDHEDEN 
• Halve avocado (90 gram)
• 2 sneetjes koolhydraatarm brood
• 30 gram Griekse yoghurt
• Sap van een ½ limoen
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Doe de yoghurt met de avocado en

het limoensap in een blender (of
gebruik een staafmixer). Breng op
smaak met peper en zout.

2. Besmeer de boterhammen met de
spread.

ONTBIJT

4 zongedroogde tomaatjes + 
4 fetablokjes

TUSSENDOOR 2

Kaas komkommer salade  

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 150 gram sla (naar keuze)
• 125 gram mozzarella
• 100 gram komkommer
• 1 sjalot
• 1 tomaat
• 2 eieren
• 30 gram Griekse yoghurt
• 6 zure augurken
• 2 tl bieslook

BEREIDINGSWIJZE
1. Kook de eieren in ca 8 minuten hard.
2. Snijd de komkommer, tomaat, au-

gurk, bieslook en het sjalotje in kleine
stukjes.

3. Snijd de eieren in kwart stukken.
4. Doe de sla in een kom en meng de

yoghurt erdoor. Meng er ook 1 el
augurkennat door.

5. Meng vervolgens de stukjes kom-
kommer, tomaat en sjalot erdoor-
heen.

6. Verdeel nu de stukjes ei over de
salade.

7. Verdeel als laatste de bieslook en de
mozzarella (in stukjes) erover.

Bewaar 1 portie voor morgen.

LUNCH

Dag 1

Frittata met boerenkool  

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 3 eieren
• 300 gram boerenkool
• 100 gram hamblokjes
• 100 ml slagroom
• 50 gram geraspte kaas
• 1 el olijfolie
• 5 gram roomboter (om de oven-

schaal in te vetten)
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Vet een ovenschaal in met boter.
3. Verhit 1 el olijfolie in de koekenpan

en bak de hamblokjes even aan.
4. Was de boerenkool (indien nodig) en

voeg toe aan de spekblokjes. Laat
de boerenkool iets slinken en schep
overtollig vocht af.

5. Klop de eieren samen met de sla-
groom en giet het in de ovenschaal.

6. Voeg het boerenkoolmengsel toe en
meng even goed. Roer tot het gelijk-
matig verdeeld is.

7. Strooi de geraspte kaas erover.
8. Bak ± 20 minuten in de oven. Totdat

het ei goed gaar en gestold is en de
kaas mooi bruin is.

AVOND

Sinaasappel walnoot bonbon

BENODIGDHEDEN (12 bonbons)
• 100 gram pure chocolade
• 50 gram kokosolie
• 1 tl Erythritol (of 2 druppels Stevia)
• 100 gram walnoten
• 1 el verse sinaasappelschil
• ½ tl kaneel

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de chocolade au bain

mairie. Au bain marie: Plaats een
kleine steelpan of kom in een grotere
pan met kokend water. Laat de steel-
pan het water niet aanraken. Doe
de chocolade in de steelpan en blijf
roeren tot alles gesmolten is.

2. Voeg kokosolie, zoetstof en kaneel
toe. Proef even of het zoet genoeg is.

3. Rasp de schil van de sinaasappel
(zodat je 1 el hebt) en hak de wal-
noten grof.

4. Voeg dit toe aan de chocolade en
haal dan van het vuur.

5. Schep het mengsel in kleine papieren
muffinbakjes of bonbakjes (of ijsblok-
bakjes).

6. Zet een paar uur in de koelkast of
tot ze stevig zijn. Ze zijn tot 2 weken
houdbaar in de koelkast of vries ze
per stuk in.

TUSSENDOOR 3

3 plakjes kipfilet (30 gram) 
met 50 gram komkommer

TUSSENDOOR 1



Klik naar voedingswaardentabel

4 zongedroogde tomaatjes + 
4 fetablokjes

TUSSENDOOR 3

Biefstuk met roerbak-
groenten 
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 200 gram biefstuk (2 stukjes)
• 1 courgette 
• 1 aubergine
• 150 gram champignons 
• 2 lente-uitjes 
• 1 rode paprika
• 1 ei 
• 1 el olijfolie 
• 1 el roomboter
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd het vlees in reepjes. 
2. Maak de groenten schoon. 
3. Snijd de champignons, aubergine, 

paprika en courgette in plakjes. 
4. Snijd de uitjes in kleine stukjes. 
5. Klop het ei los in een kommetje. 
6. Roerbak het vlees in 1 el roomboter 

in een wok. Het mag nog iets rood 
zijn van binnen (als je dat lekker 
vindt natuurlijk). 

7. Haal het vlees eruit en wikkel in 
aluminiumfolie om even te rusten.

8. Voeg de champignons, courgette, ui 
en paprika toe aan de pan met 1 el 
olijfolie en roerbak ± 5-10 minuten. 

9. Voeg het ei toe en schep om, totdat 
het gestold is. 

10. Serveer de groenten met de bief-
stuk.

AVOND

Dag 2

Brood met avocadospread

Zie het recept van gisteren.

ONTBIJT

1 sinaasappel walnoot bon-
bon

TUSSENDOOR 2

3 plakjes kipfilet (30 gram) 
met 50 gram komkommer

TUSSENDOOR 1

Kaas komkommer salade 
 
Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

Brood met kalkoensalade 

BENODIGDHEDEN
• 2 snee koolhydraatarm brood
• 4 plakjes kalkoenfilet

VOOR DE SALADE (2 porties)
• 1 rode paprika in blokjes
• 50 gram komkommer in blokjes
• 1 lente uitje in stukjes
• 1 tl paprikapoeder
• 1 el (20 gram) mayonaise
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de paprika en komkommer

in blokjes. Snijd het lente uitje in 
ringetjes.

2. Meng deze groenten samen met de
paprikapoeder met de mayonaise.
Breng op smaak met peper en zout.

3. Beleg het brood met de plakken
kalkoen.

4. Verdeel de helft van de salade over
het brood.

Bewaar de helft van de salade tot 
morgen.

LUNCH

Visfilet schotel 

BENODIGDHEDEN (2 perzonen)
• 300 gram witvis naar keuze
• 1 courgette
• 2 tomaten
• 2 lente uitjes
• 200 gram champignons
• 100 gram taugé
• 20 gram roomboter
• 2 el sojasaus

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 ºC.
2. Snijd de courgette in blokjes, de to-

maten in plakjes en de champignons
in plakjes.

3. Snijd de lente ui in ringetjes.
4. Verdeel alle groenten, inclusief de

taugé, over 2 stukken aluminiumfolie.
Voor elke persoon 1 portie.

5. Leg de visfilet erop en verdeel over
elk pakketje 1 el sojasaus.

6. Vouw de pakketjes een beetje dicht
en voeg in elk pakketje 1 el room-
boter.

7. Vouw de pakketjes vervolgens verder
dicht, maar laat iets ruimte voor
lucht.

8. Leg in een ovenschaal en zet ± 15
minuten in de oven. Controleer dan
of de vis goed gaar is. Laat het an-
ders nog 5 minuten garen.

9. Verdeel de inhoud van de pakketjes
over 2 borden.

AVOND

4 zongedroogde tomaatjes + 
4 fetablokjes

TUSSENDOOR 1

Dag 3

Champignons met tomaat en 
brie

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 100 gram champignons
• 60 gram brie (of geraspte kaas)
• 100 gram cherrytomaatjes
• 1 el olijfolie
• Peper en zout

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 160 ºC.
2. Maak de champignons schoon en

snijd door de helft en leg in een oven-
vast schaaltje.

3. Snijd de cherrytomaatjes doormidden
en verdeel die ernaast. Besprenkel
met de olijfolie.

4. Brokkel daar de brie overheen en zet
alles 20 minuten in de oven.

5. Breng op smaak met peper en zout.

Bewaar 1 portie voor morgenavond.

TUSSENDOOR 3

2 sinaasappel walnoot bon-
bons

TUSSENDOOR 2

Stevig ontbijt

BENODIGDHEDEN
• 150 gram volle (Griekse) yoghurt
• 20 gram walnoten
• 10 gram kokosrasp
• 35 gram cranberries (diepvries)

BEREIDINGSWIJZE
Mix alles door elkaar en je ontbijtje is 
klaar! 

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Ricotta ontbijtje
 
BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 100 gram ricotta
• 100 ml slagroom
• 2 el suikervrije jam (van het merk 

cereal bijvoorbeeld)

BEREIDINGSWIJZE 
1. Roer in een kom de ricotta en de 

jam door elkaar.
2. Klop de slagroom stijf. Spatel deze 

vervolgens langzaam door het ricot-
tamengsel.

3. 1/2 uurtje op laten stijven in de 
koelkast. Maar maak het gerust een 
avond van tevoren. 

Bewaar 1 portie voor morgen.

ONTBIJT

Brood met kalkoensalade

Neem 2 snee koolhydraatarm brood met 
4 plakken kalkoenfilet en de overgebleven 
salade van gisteren.

LUNCH

2 blokjes kaas (20 gram) met 
50 gram komkommer

TUSSENDOOR 1

Dag 4

Stamppot bloemkool met 
bieten

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram rundergehakt  
• 500 gram bloemkool
• 200 gram rode bieten (voorgekookt)
• 1 ui 
• 50 gram geraspte kaas  
• 1 el olijfolie 
• 2 el versie bieslook 
• Peper en zout naar smaak 

BEREIDINGSWIJZE 
1. Maak kleine roosjes van de bloem-

kool (indien nodig) en kook de bloem-
kool in ca 8 tot 10 minuten gaar. 

2. Snipper ondertussen de ui en bak 
deze in 1 el olijfolie in een koekenpan 
glazig.  

3. Voeg het rundergehakt toe en bak dit 
kort rul. Breng op smaak met peper 
en zout.  

4. Snijd de bietjes in kleine blokjes en 
voeg deze toe. Het gaat erom dat ze 
warm worden. 

5. Giet de bloemkool af en pureer met 
een staafmixer tot een puree. Voeg 
dan de bieslook toe en meng goed. 
Roer dan de geraspte kaas erdoor.  

6. Roer dan het bieten-ui-gehaktmeng-
sel door de bloemkoolpuree, zodat er 
een mooie stamppot ontstaat. 

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

AVOND

Champignons met tomaat en 
brie

Neem de overgebleven portie van 
gisteren. 

TUSSENDOOR 3

1 sinaasappel walnoot bon-
bon

TUSSENDOOR 2



Klik naar voedingswaardentabel

Ricotta ontbijtje

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

Brood met filet americain en 
ei  
 
BENODIGDHEDEN 
• 2 snee koolhydraatarm brood
• 50 gram filet americain
• 1 gekookt ei 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Besmeer het brood met filet americain en 
maak af met plakjes ei. Breng op smaak 
met peper en zout.

LUNCH

Vegetarische spruitjesscho-
tel    
 
BENODIGDHEDEN (3 porties)
• 800 gram spruitjes 
• 150 gram champignons 
• 1 rode paprika 
• 1 groene paprika 
• 1 ui 
• 125 gram crème fraîche 
• 125 gram geraspte kaas 
• 2 el olijfolie 
• 1 tl paprikapoeder
• 1 tl nootmuskaat 
• Peper en zout naar smaak 

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 ºC. 
2. Snijd de spruitjes doormidden en 

kook in ± 7 minuten gaar. Giet dan af.
3. Snijd de champignons, paprika en ui 

in stukjes. 
4. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan 

en bak de champignons, paprika en 
ui. Bak als laatste de spruitjes even 
mee. 

5. Voeg de crème fraîche en de kruiden 
toe. Meng goed. 

6. Vet een ovenschaal in met olijfolie en 
doe het mengsel erin. 

7. Strooi de geraspte kaas erover en 
zet voor ongeveer 15 minuten in de 
oven. Totdat de kaas mooi bruin is 
gekleurd. 

Bewaar 1 portie tot dag 7.

AVOND

2 sinaasappel walnoot bon-
bons

TUSSENDOOR 3

Dag 5

3 plakjes kipfilet (30 gram) 
met 50 gram komkommer

TUSSENDOOR 2

2 blokjes kaas (20 gram) met 
50 gram komkommer
   

TUSSENDOOR 1

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Stevig ontbijt
 
Zie het recept van dag 2.

1 sinaasappel walnoot bon-
bon
 

TUSSENDOOR 3

Dag 6

1 gekookt eitje

TUSSENDOOR 1

ONTBIJT

Brood met filet americain en 
ei 
 
Zie het recept van dag 5.

LUNCH

Kippetje in het groen    
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram kipfilet (2 filets) 
• 50 gram roomkaas 
• 600 gram spinazie 
• 1 ui 
• 50 gram Parmezaanse kaas 
• 2 el olijfolie

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven op 180 ºC. Vet een 

ovenschaal in met een beetje olijfolie.
2. Snijd de kipfilet in de lengte door-

midden. Niet helemaal, laat nog een 
klein stukje aan elkaar zitten, zodat je 
de kipfilet kan openklappen.  

3. Snijd de ui in kleine stukjes. 
4. Wok de spinazie in 1 el olijfolie even 

in de pan, totdat het wat geslonken 
is. Haal het vocht uit de pan. Heb je 
teveel spinazie om de kip te vullen, 
‘sla’ de kip iets platter. 

5. Smeer de kipfilet van binnen in met 
de roomkaas. 

6. Voeg vervolgens de stukjes ui, de 
helft van de Parmezaanse kaas en 
de spinazie toe. 

7. Klap de kipfilet dicht en bestrooi met 
de rest van de Parmezaanse kaas. 

8. Bak vervolgens ± 30 minuten in de 
oven. 

AVOND

3 plakjes kipfilet (30 gram) 
met 50 gram komkommer

TUSSENDOOR 2



Klik naar voedingswaardentabel

Stevig ontbijt
 
Zie het recept van dag 2.

ONTBIJT

Brood met filet americain en 
ei 
 
Zie het recept van dag 5.

LUNCH

2 blokjes kaas (20 gram) met 
50 gram komkommer

TUSSENDOOR 3

Dag 7

Vegetarische spruitjesscho-
tel 
 
Neem de overgebleven portie van dag 5. 

AVOND

1 sinaasappel walnoot bon-
bon
 

TUSSENDOOR 2

1 gekookt eitje
 

TUSSENDOOR 1




