
Koolhydraatbeperkt weekmenu (50 tot 100 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
Skyr met hazelnoten, jam en kokos

Brood met roomkaas en jam

Zoete aardappelsalade

Bordje lekkers

Gevulde paprika met champignons en mozzarella

Banaan koekje
TOTAAL 1539 77 93 79

324

147

444

113

360

151

9

9

33

2

11

13

19 14

6

27

8

24

9

7

26

7

21

4

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Appel kiwi smoothie

Dadels met hazelnoten

Brood met brie en pepperoni

Komkommer met roomkaas en rookvlees

Kabeljauw met spinazie

Banaan koekje
TOTAAL 1526 77 88 94

194

226

368

93

494

151

32

7

18

2

5

13

2 7

19

23

5

30

9

5

21

10

48

3

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Ricotta taartje met kokos en blauwe bessen

Banaan koekje

Goulash soep

Brood met roomkaas en jam

Stamppot boerenkool

Bordje lekkers
TOTAAL 1532 70 82 102

339

151

200

147

582

113

12

13

10

9

24

2

25 14

9

7

6

27

8

3

21

7

50

7

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Appel kiwi smoothie

Brood met roomkaas en jam

Goulash soep

Komkommer met roomkaas en rookvlees

Ei pizza met pepperoni

Banaan koekjes
TOTAAL 1561 87 86 88

194

147

200

93

625

302

32

9

10

2

8

26

2 7

6

7

5

48

18

7

21

10

37

6

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Skyr met hazelnoten, jam en kokos

Banaan koekje

Goulash soep

Brood met roomkaas en jam

Kipfilet met groene kool

Dadels met hazelnoten
TOTAAL 1543 65 92 90

324

151

200

147

562

159

9

13

10

9

17

7

19 21

9

7

6

38

13

3

21

7

34

4

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
Skyr met hazelnoten, jam en kokos

1 banaan koekje

Zoete aardappelsalade

Komkommer met roomkaas en rookvlees

Lamskotelet met wortel en pastinaak

Bordje lekkers
TOTAAL 1548 83 89 82

324

151

444

94

423

113

9

13

33

2

24

2

19 21

9

27

5

21

8

3

11

10

30

7

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Ricotta taartje met kokos en blauwe bessen

Komkommer met roomkaas en rookvlees

Brood met brie en pepperoni

Banaan koekje

Rundervink met rode bietjes

Dadels met hazelnoten
TOTAAL 1571 80 99 78

339

93

368

151

461

159

12

2

18

13

28

7

25 14

5

23

9

24

13

10

21

3

26

4



Klik naar voedingswaardentabel

1 banaan koekje

BENODIGDHEDEN (10 koekjes)
• 2 kleine rijpe bananen
• 1 avocado
• 2 eiwitten
• 60 gram havermout
• 40 gram hazelnoten
• 4 dadels
• 20 gram honing
• 1 tl bakpoeder

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 ºC.
2. Bekleed een bakplaat met bakpapier.
3. Prak de bananen en de avocado in

een diep bord.
4. Splits 2 eitjes en meng de eiwitten

door het banaan/avocado mengsel.
5. Snijd de dadels in kleine stukjes en

hak de hazelnoten fijn (niet te fijn!).
6. Voeg de hazelnoten, dadelstukjes,

honing en bakpoeder toe en mix
goed door elkaar.

7. Maal de havervlokken fijn en voeg
die als laatste toe aan het mengsel.
Mix tot deeg.

8. Maak 10 balletjes van het beslag en
leg deze op het bakpapier. Druk ze
plat tot ronde koekjes.

9. Bak de koekjes in 15-20 minuten af in
de oven.

10. De koekjes kan je 2 tot 3 dagen in
de koelkast bewaren. Of vries ze per
koekje in.

TUSSENDOOR 3

Gevulde paprika met cham-
pignons en mozzarella

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 2 rode paprika’s
• 1 ui
• 100 gram champignons
• 200 gram broccolirijst
• 20 gram pijnboompitten
• 125 gram mozzarella
• 2 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 ºC.
2. Snipper de ui en bak in een koeken-

pan met 1 el olijfolie.
3. Snijd de champignons in plakjes en

voeg bij de ui. Voeg dan de brocco-
lirijst toe en bak even mee.

4. Snijd de paprika’s in de lengte
doormidden. Verwijder de zaadjes
en het steeltje en was ze schoon
met water.

5. Leg ze op een bakplaat met bak-
papier (of in een ovenschaal) en vet
ze in met een beetje olijfolie.

6. Vul de paprika’s met het ui/ champi-
gnon/ broccoli mengsel.

7. Verdeel daarover de pijnboompitten.
8. Snijd de mozzarella in plakjes en

verdeel over de gevulde paprika’s.
9. Zet de paprika’s voor ongeveer een

half uur in de oven. Of totdat de
kaas gesmolten is.

AVOND

1 snee koolhydraatarm 
brood besmeerd met 15 
gram roomkaas en 20 gram 
jam

TUSSENDOOR 1

Bordje lekkers met:

20 gram schouderham, 4 cherrytomaat-
jes en 20 gram brie

TUSSENDOOR 2

Dag 1

Skyr met hazelnoten en jam

BENODIGDHEDEN 
• 150 ml Skyr
• 20 gram hazelnoten
• 20 gram suikervrije jam
• 10 gram kokosrasp

BEREIDINGSWIJZE
Meng de hazelnoten, jam en kokos door 
de Skyr.

ONTBIJT

Zoete aardappelsalade

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 300 gram zoete aardappelen
• 100 gram gemengde sla
• 75 gram feta
• 30 gram hazelnoten
• 1 tl paprikapoeder
• 1 tl komijn
• 2 el olijfolie
• 1 el crème fraiche
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 200 ºC.
2. Schil de zoete aardappels en snijd

in blokjes. Bekleed een bakplaat met
bakpapier en leg de aardappelblok-
jes erop.

3. Meng ze met de olijfolie, peper, zout,
paprikapoeder en komijn. Bak ze
ongeveer 25 min in de oven. Laat
daarna even iets afkoelen.

4. Doe de sla in een kom. Meng de
crème fraiche erdoor.

5. Meng vervolgens de zoete aardap-
pel, feta en hazelnoten erdoor.

Bewaar 1 portie tot morgen.

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

Skyr met hazelnoten en jam

Zie het recept van dag 1.

ONTBIJT

1 banaan koekje 

TUSSENDOOR 1

Zoete aardappelsalade

Neem de overgebleven portie van 
gisteren.

50 gram komkommer 
besmeerd met 20 gram 
roomkaas + 40 gram 
rookvlees 

Dag 2

Lamskotelet met wortelen 
en pastinaak

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 250 gram lamskoteletten
• 200 gram wortelen
• 200 gram pastinaak
• 300 gram bloemkool
• 1 ui
• 1 el salie
• 1 el rozemarijn
• 200 ml runderbouillon
• 4 laurierblaadjes
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 ºC.
2. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan

en bak de lamskoteletten even kort
bruin aan beide kanten.

3. Verwarm ondertussen de bouillon.
4. Snipper de ui. Rasp de wortel en de

pastinaak en snijd beiden in plakjes.
Snijd de bloemkool in kleine roosjes.

5. Leg het vlees in een braadpan/
ovenschaal.

6. Voeg de warme bouillon toe. Verdeel
de groenten in de ovenschaal en
verdeel de kruiden erdoor.

7. Zet de schaal 20 minuten in de oven.
8. Haal de laurierblaadjes eruit.
9. Leg de koteletten op een bord.

Schep de groenten erbij en giet er
nog een klein beetje vocht over uit
de ovenschaal.

AVOND

LUNCH

Bordje lekkers met:

20 gram schouderham, 4 cherrytomaatjes 
en 20 gram brie

TUSSENDOOR 2 TUSSENDOOR 3



Klik naar voedingswaardentabel

50 gram komkommer 
besmeerd met 20 gram 
roomkaas + 40 gram 
rookvlees 

TUSSENDOOR 1

1 banaan koekje

TUSSENDOOR 2

3 dadels + 20 gram hazel-
noten

TUSSENDOOR 3

Dag 3

Ricottataartje met kokos en 
blauwe bessen

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 250 gram ricotta
• 1 ei
• 100 gram blauwe bessen
• 1 tl roomboter
• 15 gram kokosrasp (ter garnering)
• Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 ºC.
2. Meng de ricotta met het ei en zoet-

stof naar smaak, totdat er een glad
mengsel ontstaat.

3. Meng vervolgens voorzichtig de blau-
we bessen erdoor.

4. Vet 2 ovenvaste schaaltjes in met
roomboter. Of gebruik een klein
taartblikje.

5. Verdeel het mengsel in de vormpjes
en strijk mooi glad.

6. Zet de schaaltjes 15 minuten in
de oven. Garneer het daarna met
kokosrasp.

Bewaar 1 portie tot morgen.

ONTBIJT

Brood met brie en pepperoni

BENODIGDHEDEN
• 2 snee koolhydraatarm brood
• 30 gram brie
• 40 gram pepperoni
• Halve rode paprika

BEREIDINGSWIJZE
1. Besmeer het brood met de brie.
2. Leg daarop de plakjes pepperoni.
3. Snijd de paprika in reepjes en leg die

daar weer bovenop.

LUNCH

Rundervink met bietjes

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 500 gram rode bieten (voorgekookt)
• 200 gram rundervink
• 2 groene paprika’s
• 200 gram champignons
• 1 ui
• 60 gram roomkaas
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de paprika, ui en champignons

in ongeveer even grote stukjes.
2. Smelt de roomkaas op laag vuur in

een steelpannetje.
3. Voeg hier de paprika, ui en cham-

pignons aan toe. Voeg een beetje
water toe.

4. Laat 15 minuten op laag vuur sud-
deren.

5. Snijd de bietjes in blokjes en ver-
warm 5 minuten op laag vuur in een
klein laagje water. Giet af.

6. Verhit 2 el olijfolie in een koekenpan
en bak de rundervinken op laag vuur
in 15 minuten rondom bruin.

7. Meng het paprikamengsel met de
bietjes en serveer samen met de
rundervink.

8. Breng op smaak met peper en zout.

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

1 banaan koekje

TUSSENDOOR 1

1 snee koolhydraatarm 
brood besmeerd met 15 
gram roomkaas en 20 gram 
jam

TUSSENDOOR 2

Bordje lekkers met:

20 gram schouderham, 4 cherrytomaatjes 
en 20 gram brie

TUSSENDOOR 3

Dag 4

Boerenkool stamppot

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 250 gram runderworst
• 500 gram gesneden boerenkool
• 400 gram wortelpeterselie
• 1 el olijfolie
• 1 el roomboter
• 100 gram augurken
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Schil de wortelpeterselie en snijd in

plakken van ongeveer 1 cm.
2. Zet de worst op met 1 el olijfolie op

laag vuur en bak ongeveer 15 tot 20
minuten.

3. Doe de boerenkool en de wortel-
peterselie samen in een grote pan
met koud water.

4. Breng aan de kook met 1 tl zout. Giet
af na 20 minuten.

5. Stamp de wortelpeterselie en boeren-
kool met 1 el roomboter.

6. Snijd de augurkjes fijn en meng deze
door de stamppot.

7. Breng verder op smaak met peper
en zout. Serveer de stamppot met de
worst.

AVOND

Goulash soep

BENODIGDHEDEN (4 porties)
• 100 gram spekblokjes
• 300 gram runderlappen
• 400 gram tomaten
• 100 gram bloemkoolrijst
• 1 paprika
• 1 ui
• 1 el paprikapoeder
• 1 teentje knoflook
• 1 bouillonblokje
• 1 el majoraan
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Bak de spekblokjes 5 minuten in een

soeppan op laag vuur. Olie is niet
nodig.

2. Snipper de ui, pers de knoflook en
snijd de paprika in reepjes.

3. Voeg deze toe aan de pan en bak 5
minuten mee.

4. Snijd de runderlappen in blokjes, zo
groot als dobbelstenen.

5. Voeg de runderlappen toe aan de
pan en bak rondom bruin.

6. Snijd de tomaten in stukjes en doe
deze vervolgens ook in de pan
samen met het bouillonblokje en de
majoraan en paprikapoeder.

7. Voeg nu 8 dl water toe, doe het
deksel op de pan en laat anderhalf
uur op laag vuur staan.

8. Voeg 5 minuten voor het opdienen de
bloemkoolrijst toe.

9. En klaar is je soep!

Bewaar 2 porties voor de volgende 
dagen.

LUNCH

Ricottataartje met kokos en 
blauwe bessen

Neem de overgebleven portie van 
gisteren. 

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Appel kiwi smoothie

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 2 appels
• 4 kiwi’s
• 200 ml amandelmelk
• 100 ml Skyr
• 1 tl kaneel

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de appel en kiwi in stukjes. Voeg 
alle ingrediënten toe aan een blender 
(of gebruik een staafmixer). Mix tot een 
egale smoothie.

Brood met brie en pepperoni

Zie het recept van dag 3. 

LUNCH

Kabeljauw met spinazie

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 400 gram kabeljauw
• 500 gram spinazie
• 125 ml crème fraîche
• 1 eiwit
• 40 gram Parmezaanse kaas
• 1 el paprikapoeder
• 2 el olijfolie
• 1 tl nootmuskaat
• 10 gram pijnboompitten
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Rooster de pijnboompitten in een

droge pan, totdat ze lichtbruin
worden. Leg ze daarna apart.

2. Smeer de kabeljauw in met paprika-
poeder en zout. Bak de kabeljauw
5 tot 10 minuten om en om in 1 el
olijfolie. Laat daarna even rusten in
aluminiumfolie.

3. Voeg nog 1 el olijfolie toe aan de pan.
Roerbak de spinazie (eventueel in
porties) op laag vuur.

4. Als de spinazie geslonken is, laat
staan op laag vuur.

5. Splits een ei.
6. Doe het eiwit, de Parmezaanse

kaas, nootmuskaat en de crème
fraiche in een blender of gebruik een
staafmixer. Maak er een egale saus
van. Voeg dit toe aan de spinazie
en meng goed. Laat het nog even
verwarmen.

7. Serveer de vis met spinazie en gar-
neer met de pijnboompitten.

8. Breng op smaak met peper en zout.

AVOND

1 banaan koekje

TUSSENDOOR 3

3 dadels + 30 gram hazel-
noten

TUSSENDOOR 1

50 gram komkommer 
besmeerd met 20 gram 
roomkaas + 40 gram 
rookvlees 

TUSSENDOOR 2

Dag 5

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

50 gram komkommer 
besmeerd met 20 gram 
roomkaas + 40 gram 
rookvlees 

TUSSENDOOR 2

Appel kiwi smoothie

Neem de overgebleven portie van gis-
teren.

1 snee koolhydraatarm 
brood besmeerd met 15 
gram roomkaas en 20 gram 
jam

TUSSENDOOR 1

2 banaan koekjes

TUSSENDOOR 3

Dag 6

Goulash soep

Neem een overgebleven portie van dag 4.

Ei pizza met pepperoni

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 4 eieren
• 60 gram pepperoni
• 20 gram olijven
• 50 gram champignons
• 150 gram geraspte kaas
• 2 tomaten
• 70 gram tomatenpuree (blikje)
• 1 teentje knoflook
• 2 el oregano
• 2 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 ºC.
2. Verwarm de olijfolie in een steelpan-

netje. Pers de knoflook uit en voeg
die bij de olijfolie. Bak even glazig.

3. Roer hier de tomatenpuree doorheen
(blijven roeren). Snijd de tomaten in
kleine stukjes en voeg deze toe aan
de tomatenpuree. Voeg een beetje
water en de oregano toe. Laat 10
minuten zacht pruttelen.

4. Klop de eieren los in een kom. Voeg
130 gram geraspte kaas toe en meng
goed.

5. Bekleed een bakplaat met bakpapier
en spreid het mengsel daarover uit in
de vorm van een pizza. Het kan ook
in een springvorm, zonder bodem.

6. Bak de pizzabodem 5 minuten. Haal
er dan uit en smeer het in met de to-
matensaus. Snijd de champignons en
olijven in plakjes. Garneer de pizza
met de olijven, pepperoni, champi-
gnons en 20 gram kaas.

7. Bak de pizza in 10 minuten af.

LUNCHONTBIJT

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

Skyr met hazelnoten en jam

Zie het recept van dag 1.

ONTBIJT

Goulash soep

Neem een overgebleven portie van dag 
4.

LUNCH

3 dadels + 20 gram hazel-
noten

TUSSENDOOR 3

Dag 7

Kip met groene kool

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 200 gram kipfilet
• 400 gram groene kool (savooiekool)
• 25 gram groene pesto
• 100 gram slagroom (ongeklopt)
• 20 gram olijven (pitloos)
• 40 gram fetakaas
• 1 teentje knoflook
• 1 el citroensap
• 2  el olijfolie
• 2 el oregano
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Pers de knoflook en snijd de kool in

reepjes.
2. Snijd de kipfilet in blokjes en breng

op smaak met wat peper en zout.
3. Doe 1 el olijfolie in een koekenpan.

Bak de kip goudbruin.
4. Zet het vuur laag en voeg nu de

olijven, de feta, de knoflook en de
oregano toe en laat 5 minuten staan
op laag vuur.

5. Doe de slagroom in een kom en mix
tot het stevig wordt. Mix de slagroom
met de groene pesto.

6. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan
en wok de groene kool 2 minuten,
zet het vuur laag. Meng nu het
slagroom-pesto mengsel erdoor en
laat nog 1 minuut staan.

7. Voeg de citroensap toe en breng op
smaak met peper en zout.

8. Serveer het kipmengsel met de
groene kool.

AVOND

1 snee koolhydraatarm 
brood besmeerd met 15 
gram roomkaas en 20 gram 
jam

TUSSENDOOR 2

1 banaan koekje

TUSSENDOOR 1




