
Koolhydraatarm weekmenu (20 tot 50 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
Griekse yoghurt met noten en zaden

2 kokosballetjes

Brood met tonijnsalade

Blokjes pure chocolade

Witlofschotel met ham en kaas

Frambozen ijsje
TOTAAL 1547 45 111 77

440 

174

248

176

446

63

10

2

14

6

9

4

37 16

16

10

14

31

3

2

22

4

30

3

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Griekse yoghurt met noten en frambozen

Blokje pure chocolade

Brood met zalm en avocado

2 kokosballetjes

Garnalen met Chinese groenten

Frambozen ijsje
TOTAAL 1527 49 104 82

369

88

514

174

319

63

10

3

17

2

13

4

30 12

7

36

16

12

3

2

27

2

36

3

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Crackers met ham

2 kokosballetjes

Brood met zalm en avocado

2 Babybell kaasjes

Biefstuk salade met mozzarella

Komkommer toastje met tonijnsalade
TOTAAL 1503 47 104 99

199

174

514

120

406

90

13

2

17

0

11

4

12 8

16

36

10

21

9

2

27

9

37

16

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Omelet met brie en paddenstoelen

Frambozen ijsje

Brood met filet americain

1 Babybell kaasje

Kipfilet uit de oven

3 knakworstjes
TOTAAL 1545 39 95 127

410

63

346

60

540

126

8

4

19

0

6

2

32 21

3

18

5

27

10

3

24

5

66

8

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Griekse yoghurt met noten en frambozen

Blokje pure chocolade

Brood met filet americain

1 Babybell kaasje

Kipfilet uit de oven

3 knakworstjes
TOTAAL 1529 40 97 117

369

88

346

60

540

126

10

3

19

0

6

2

30 12

7

18

5

27

10

2

24

5

66

8

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
Griekse yoghurt met noten en zaden

Kokosballetje

Brood met tonijnsalade

Blokje pure chocolade

Zalm met spinazie

Komkommer toastje met tonijnsalade
TOTAAL 1557 38 115 97

440

87

248

88

604

90

10

1

14

3

6

4

37 16

8

10

7

44

9

1

22

2

40

16

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Crackers met ham

2 kokosballetjes

Omelet met brie en paddenstoelen

2 Babybell kaasjes

Broccoli/ kaasballetjes met varkenshaas

Frambozen ijsje
TOTAAL 1535 33 109 92

199

174

410

120

569

63

13

2

8

0

6

4

12 8

16

32

10

36

3

2

21

9

49

3



Klik naar voedingswaardentabel

Griekse yoghurt met noten 

BENODIGDHEDEN
• 150 gram Griekse yoghurt
• 20 gram gemengde noten 
• 10 gram pompoenpitten 
• 10 gram zonnebloempitten  

BEREIDINGSWIJZE
Meng de noten en pitten met de yoghurt. 
Breng eventueel op smaak met 
zoetstof. ONTBIJT

2 kokosballetjes

BENODIGDHEDEN (10 balletjes)
• 70 gram kokosrasp 
• 20 gram kokosolie  
• 40 gram amandelmeel 
• Zoetstof naar smaak 
• ½ citroen 
• Snufje zout  

BEREIDINGSWIJZE
1. Pers het sap uit de citroen.   
2. Voeg alle ingrediënten, met evt. wat 

zoetstof, bij elkaar in een schaal 
(bewaar wel 1 a 2 el kokosrasp om 
de balletjes doorheen te rollen).  

3. Kneed alles goed door elkaar heen. 
4. Maak van het deeg 10 ronde bollet-

jes. Rol daarna door de overgebleven 
kokosrasp heen.  

5. Laat de balletjes hard worden in de 
koelkast.  

TIP: De balletjes zijn per stuk in te 
vriezen.

TUSSENDOOR 1

Brood met tonijnsalade

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 2 sneetjes koolhydraatarm brood  
• 1 blikje tonijn op water   
• ½ rode ui 
• 20 gram yoghurt  
• 1 el mayonaise 
• 1 el kappertjes 
• 2 zure augurken 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Haal de tonijn uit het blik en laat het 

daarna goed uitlekken.  
2. Verkruimel de tonijn met je handen. 

Er mogen geen grote stukken meer 
tussen zitten.  

3. Snijd de ui en de augurk in kleine 
stukjes.  

4. Meng vervolgens alle ingrediënten 
goed door elkaar heen.  

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

6. Besmeer de sneetjes brood met wat 
zelfgemaakte tonijnsalade (60 gram). 

TER INFO: de zelfgemaakte tonijnsalade 
is in totaal ongeveer 240 gram. Gebruik 
de overgebleven salade voor de komende 
dagen volgens het menu. 

Dag 1

Witlofschotel met ham en 
kaas

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 400 gram witlof  (4 tot 5 stronkjes)
• 4 plakken achterham 
• 50 gram oude kaas (geraspt) 
• 2 el roomboter  
• Peterselie (vers)  
• Peper en zout naar smaak  

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 200 

graden Celsius. 
2. Was de witlof goed.  
3. Snijd de onderkant van de witlof eraf 

en snijd daarna in de lengte door-
midden.  

4. Verwijder het harde stuk in het mid-
den van de witlof.  

5. Breng een pan met water aan de 
kook.  

6. Kook de witlof ongeveer 10 minuten.  
7. Snijd de ham plakken door de helft.  
8. Wikkel de witlof reepjes in met een 

plakje achterham.  
9. Vet een ovenschaal in met een beet-

je roomboter. 
10. Leg de witlof reepjes met ham naast 

elkaar in de ovenschaal.  
11. Voeg daarna de overgebleven room-

boter en de geraspte kaas toe.  
12. Hak de peterselie fijn.  
13. Garneer met de fijngehakte pe-

terselie.  
14. Zet voor ongeveer 15 minuten in de 

voorverwarmde oven.  
15. Breng eventueel op smaak met 

peper en zout.  

AVOND

LUNCH

Framboos ijsje

BENODIGDHEDEN
• 30 gram volle kwark of Griekse 

yoghurt
• 70 gram frambozen (diepvries) 
• ½ tl zoetstof (optioneel)

BEREIDINGSWIJZE
1. Doe alle ingrediënten in een blender. 
2. Mix tot een egale massa.  
3. Eet gelijk op.

TIP: je kunt ook gelijk meerdere porties 
maken en invriezen. Gebruik dan muffin-
bakjes of ijshoudertjes.

TUSSENDOOR 3

2 blokjes (30 gram) pure 
chocolade

TUSSENDOOR 2



Klik naar voedingswaardentabel

Zalm met spinazie

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 2 zalmmoten (250 gram)
• 500 gram spinazie (vers) 
• 100 gram crème fraîche  
• 20 gram Parmezaanse kaas (ge-

raspt) 
• 2 el groene pesto 
• 2 el olijfolie 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 200 

graden Celsius.  
2. Vet een ovenschaal in met 
3. olijfolie.  
4. Breng de zalmmoten op smaak met 

peper en zout.  
5. Leg de zalmmoten in de ovenschaal.  
6. Mix de crème fraîche, de pesto 

en de Parmezaanse kaas in een 
schaaltje.  

7. Giet het mengsel over de zalm-
moten heen.  

8. Zet voor ongeveer 15 minuten in de 
voorverwarmde oven.  

9. Verhit een beetje olijfolie in een 
wokpan.  

10. Wok de spinazie in ongeveer 4 
minuten gaar.  

11. Breng op smaak met peper en zout.  
12. Serveer de zalm samen met de 

gewokte spinazie.  

AVOND

Dag 2

Griekse yoghurt met noten 
en zaden

Zie het recept van dag 1.

Een blokje (15 gram) pure 
chocolade

• 

TUSSENDOOR 2

1 kokosballetje

TUSSENDOOR 1

ONTBIJT

Brood met tonijnsalade
 
Neem 2 sneetjes koolhydraatarm brood 
+ 60 gram van de overgebleven tonijn-
salade van gisteren.  

LUNCH

Komkommertoastjes met 
tonijnsalade

BENODIGDHEDEN 
• 80 gram komkommer (6 tot 7 plakjes 

afhankelijk van de dikte)
• 60 gram zelfgemaakte tonijnsalade 

(overgebleven van de lunch)  

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de komkommer in plakjes  
2. Besmeer ieder plakje met een beetje 

zelfgemaakte tonijnsalade (60 gram).  

TUSSENDOOR 3



Klik naar voedingswaardentabel

8. Doe de gesnipperde ui en de fijnge-
hakte broccoli in een schaal.  

9. Voeg het ei en de geraspte kaas toe. 
Roer door elkaar heen. 

10. Voeg de amandelmeel toe.  
11. Breng het mengsel op smaak met 

peper en zout.  
12. Maak van het broccoli/kaas mengsel 

kleine balletjes. 
13. Vet een ovenschaal in met een beet-

je roomboter. Of gebruik bakpapier.
14. Leg de broccoli/kaas balletjes in een 

ovenschaal. Druk ze nog iets plat.
15. Zet voor ongeveer 10 minuten in de 

voorverwarmde oven.  
16. Verhit een beetje olijfolie in een koek-

enpan.  
17. Bak hierin de varkenshaas gaar. 

Laat daarna in aluminiumfolie even 
rusten, voordat je het serveert. 

18. Serveer de broccoli/kaas balletjes 
samen met de varkenshaas.  

2 kokosballetjes

TUSSENDOOR 1

2 Baby Bell kaasjes (kant en 
klaar te koop)
 

TUSSENDOOR 2

Framboos ijsje

Zie het recept van dag 1.

TUSSENDOOR 3

Dag 3

Crackers met ham

BENODIGDHEDEN
• 2 (lijnzaad)crackers (of kies Wasa 

Lichtgewicht, Tasty Basics of Atkins)
• 1 el roomboter
• 2 plakken achterham (40 gram)
• 6 plakjes komkommer

BEREIDINGSWIJZE
Besmeer de crackers met de roombot-
er, de plakken achterham en de plakjes 
komkommer.
  ONTBIJT

Omelet met brie en padden-
stoelen

BENODIGDHEDEN 
• 2 eieren  
• 30 gram brie 
• 100 gram paddenstoelen  
• ½ sjalotje  
• 1 lente ui  
• 1 el bieslook    
• 1 el roomboter 
• Peper en zout naar smaak  

BEREIDINGSWIJZE
1. Maak de paddenstoelen schoon met 

een borsteltje.  
2. Snijd het sjalotje in kleine stukjes en 

de lente-ui in ringetjes.   
3. Snijd de brie en de paddenstoelen in 

plakjes en hak de bieslook fijn.  
4. Kluts de eieren los en voeg er een 

beetje zout en peper aan toe. 
5. Verwarm de roomboter in een hete 

koekenpan. 
6. Doe de paddenstoelen, het sjalotje 

en de lente-ui in de koekenpan.  
7. Giet het eiermengsel er na een paar 

minuutjes overheen.   
8. Voeg nu de plakjes brie en de fijnge-

hakte bieslook toe.  
9. Bak hier een omelet van. Vouw de 

omelet halverwege dubbel. 

LUNCH

Broccoli-kaasballetjes met 
varkenshaas  
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 250 gram varkenshaas 
• 500 gram broccoli 
• 50 gram kaas (geraspt)  
• 1 sjalot 
• 1 ei   
• 30 gram amandelmeel  
• 2 el olijfolie 
• 10 gram roomboter (om in te vetten)
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 

graden Celsius.  
2. Was de broccoli goed. Snijd daarna 

in roosjes.  
3. Breng een pan met water en een 

beetje zout aan de kook. 
4. Kook de broccoli roosjes circa. 10 

minuten.  
5. Giet af en laat vervolgens afkoelen 

onder koud water.  
6. Laat de broccoli roosjes een beetje 

drogen.  
7. Snipper de sjalot fijn en hak daarna 

de broccoli fijn.   

AVOND

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

Komkommertoastjes met 
tonijnsalade

Zie het recept van dag 2. Je neemt het 
laatste beetje overgebleven tonijnsalade.

TUSSENDOOR 3

8. Leg de sla in een grote schaal.  
9. Voeg de cherrytomaatjes de fi-

jngesnipperde sjalot en de snijbonen 
hieraan toe. 

10. Roer goed door elkaar heen.  
11. Meng 1 el olijfolie met 1 el balsamico 

azijn in een schaaltje.  
12. Breng de dressing op smaak met 

peper en zout. 
13. Giet de dressing over de salade 

heen. Roer alles door elkaar heen
14. Snijd de biefstuk in stukjes en voeg 

deze toe aan de salade.  
15. Verkruimel de mozzarella erover. 
16. Breng op smaak met peper en zout. 

2 kokosballetjes

TUSSENDOOR 1

Dag 4

Biefstuksalade met mozza-
rella

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 150 gram gemengde sla  
• 2 biefstukjes (200 gram)
• 100 gram mozzarella  
• 500 gram snijbonen 
• 100 gram cherrytomaatjes  
• 1 sjalot 
• 2 el balsamico azijn 
• 2 el olijfolie   
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Breng een pan met water aan de 

kook. 
2. Kook de snijbonen in circa 10-12 

minuten gaar. Giet af. 
3. Snijd de cherrytomaatjes in stukjes 

en snipper de sjalot fijn.  
4. Verhit een beetje olijfolie in een 

koekenpan.  
5. Breng de biefstuk op smaak met 

peper en zout.  
6. Bak de biefstuk in circa 4 minuten 

gaar of zoals jij het lekker vindt. 
7. Laat na het bakken even rusten in 

aluminiumfolie.
AVOND

2 Baby Bell kaasjes (kant en 
klaar te koop)

TUSSENDOOR 2

Brood met zalm en avocado

BENODIGDHEDEN 
• 2 sneetjes koolhydraatarm brood 
• 20 gram kruidenkaas  
• 50 gram gerookte zalm 
• ½ avocado  
• 2 tl dille (vers) 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Smeer de kruidenkaas op het brood. 
2. Beleg met de gerookte zalm.  
3. Garneer met de verse dille.  
4. Snijd de avocado in dunne schijfjes.  
5. Leg de avocado schijfjes bovenop de 

gerookte zalm. 
6. Breng op smaak met peper en zout.

LUNCH

Crackers met ham

Zie het recept van dag 3.

ONTBIJT

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

Griekse yoghurt met noten 
en frambozen

BENODIGDHEDEN
• 150 gram Griekse yoghurt
• 25 gram ongezouten noten 
• 30 gram frambozen
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Meng de noten en frambozen met 

de yoghurt. Breng eventueel op 
smaak met zoetstof.

ONTBIJT

Brood met zalm en avocado

Zie het recept van dag 4.

LUNCH

Garnalen met Chinese 
groenten 
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 400 gram (roze) garnalen  
• 600 gram Chinese wokgroenten (een 

kant en klaar wokpakket)
• 1 teentje knoflook 
• 2 el Kikkoman sojasaus  
• 2 el peterselie (vers) 
• 2 el olijfolie 
• Sap van een ½ limoen  
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Hak de knoflook fijn.  
2. Verhit de olijfolie in een koekenpan.  
3. Fruit de knoflook in de koekenpan.  
4. Voeg de garnalen toe.  Wok tot ze 

gaar zijn. 
5. Voeg de wokgroenten toe.  
6. Breng op smaak met een beetje Kik-

koman sojasaus, peper en zout.  
7. Hak een beetje peterselie fijn.  
8. Garneer met de fijngehakte pe-

terselie. 
9. Breng het gerecht op smaak met wat 

limoensap.  
AVOND

Framboos ijsje

Zie het recept van dag 1.

TUSSENDOOR 3

Dag 5

2 kokosballetjes

TUSSENDOOR 2

Een blokje (15 gram) pure 
chocolade

   

TUSSENDOOR 1



Klik naar voedingswaardentabel

1 Baby Bell kaasje (kant en 
klaar te koop)

TUSSENDOOR 2

Omelet met brie en padden-
stoelen

Zie het lunchrecept van dag 3. 

3 knakworstjes (60 gram)

TUSSENDOOR 3

Dag 6

Framboos ijsje

Zie het recept van dag 1.

TUSSENDOOR 1

ONTBIJT

Brood met filet americain   

BENODIGDHEDEN 
• 2 sneetjes koolhydraatarm brood 
• 40 gram filet american  
• 40 gram ui 
• 1 ei gekookt
• 4 plakjes komkommer
• Peper en zout naar smaak  

BEREIDINGSWIJZE
1. Kook het ei hard en snij de ui in 

kleine stukjes.  
2. Besmeer het brood met filet americ-

ain.  
3. Breng op smaak met peper en zout. 
4. Beleg met de fijngesneden ui, de 

plakjes komkommer en het gekookte 
eitje.  

LUNCH

Kipfilet uit de oven

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 300 gram kipfilet (2 stuks)
• 300 gram champignons 
• 300 gram prei
• 200 ml kookroom 
• 50 gram Parmezaanse kaas (geraspt)  
• 1 sjalot  
• 2 el peterselie (vers)  
• 2 el olijfolie 
• Peper en zout naar smaak   

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 200 

graden Celsius.  
2. Borstel de champignons schoon en 

snij in stukjes. Snipper de sjalot fijn. 
Snij de prei in kleine ringetjes.

3. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan.  
4. Bak hierin de hele kipfilets.  
5. Verhit ook een beetje olijfolie in een 

andere koekenpan.  
6. Fruit hierin de sjalot samen met de 

stukjes champignons en prei.  
7. Verwarm de kookroom in een pannet-

je. Voeg de kaas toe. Roer tot het dik 
wordt.  

8. Vet een ovenschaal in met olijfolie.  
9. Leg hierin de kipfilets. Breng op 

smaak met peper en zout.  
10. Voeg de groenten toe.  
11. Giet de kookroom erover.  
12. Zet voor ongeveer 12 minuten in de 

voorverwarmde oven.  
13. Garneer met de verse peterselie.  

Bewaar 1 portie voor morgen.

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

Griekse yoghurt met noten 
en frambozen

Zie het recept van dag 5. 

 

ONTBIJT

Brood met filet americain

Zie het recept van dag 6.

LUNCH

3 knakworstjes (60 gram)

TUSSENDOOR 3

Dag 7

Kipfilet uit de oven
 
Neem de overgebleven portie van 
gisteren. 

AVOND

1 Baby Bell kaasje (kant en 
klaar te koop)

TUSSENDOOR 2

Een blokje (15 gram) pure 
chocolade

TUSSENDOOR 1


