
Koolhydraatbeperkt weekmenu (50 tot 100 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
Crackers met roomkaas en jam

Pistachenootjes

Salade van witlof met zalm en avocado

Halve mango

Shoarma zuurkoolschotel

Havermoutkoekjes
TOTAAL 1540 73 85 87

264 

296

349

92

341

198

16

5

4

20

8

20

13 6

24

22

0

16

10

12

29

1

35

4

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Scrambled eggs

Griekse yoghurt met banaan

Spinaziebrood

Havermoutkoekjes

Gevulde witlof

Zalm gehaktballetjes
TOTAAL 1503 63 99 82

322

245

186

198

416

136

1

30

2

20

10

0

27 17

10

14

10

27

11

6

14

4

31

10

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Crackers met roomkaas en jam

Griekse yoghurt met appel

Spinaziebrood

Havermoutkoekjes

Rundvlees met yoghurt salade

Zalm gehaktballetjes
TOTAAL 1506 74 84 92

264

269

186

198

453

136

16

23

2

20

13

0

13 6

15

14

10

21

11

8

14

4

50

10

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Scrambled eggs

Griekse yoghurt met appel

Brood met brie en rucola

Havermoutkoekjes

Broccoli quiche

Zalm gehaktballetjes
TOTAAL 1522 65 98 85

322

269

286

198

311

136

1

23

15

20

6

0

27 17

15

16

10

19

11

8

18

4

28

10

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Brood met brie en rucola

Griekse yoghurt met kiwi

Spinaziebrood

Perziken

Gehaktschotel met groenten

Havermoutkoekje
TOTAAL 1509 63 86 108

286

176

186

92

670

99

15

12

2

17

7

10

16 18

11

14

0

40

5

5

14

2

67

2

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
Crackers met roomkaas en jam

Havermoutkoekjes

Salade van witlof met zalm en avocado

Halve mango

Groene asperges met kip

Pistachenootjes
TOTAAL 1518 77 81 89

264

198

349

92

378

237

16

20

4

20

13

4

13 6

10

22

0

17

19

4

29

1

39

10

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Brood met brie en rucola

Griekse yoghurt met kiwi

Spinaziebrood

Pistachenootjes

Zoete aardappel stamppot

Perziken
TOTAAL 1506 88 90 71

286

176

186

237

529

92

15

12

2

4

38

17

16 18

11

14

19

30

0

5

14

10

22

2



Klik naar voedingswaardentabel

Halve mango (140 gram)

TUSSENDOOR 2

2 crackers met roomkaas en 
jam

BENODIGDHEDEN
• 2 Wasa Lichtgewicht crackers 
• 2 el roomkaas (40 gram)
• 2 el suikervrije jam (van het merk 

Céreal bijvoorbeeld, 40 gram) 

BEREIDINGSWIJZE
1. Besmeer de crackers met roomkaas
2. Smeer daarna een laagje jam erover.

ONTBIJT

50 gram pistachenootjes

TUSSENDOOR 1

Salade met zalm en avocado

BENODIGDHEDEN (2 porties) 
• 2 stronken witlof 
• 250 gram gerookte zalm 
• 1 ui 
• 1 avocado 
• 1/2 citroen (sap) 
• 1 el olijfolie 
• 1 el mayonaise
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de ui in kleine stukjes en ont-

doe de avocado van zijn pit. 
2. Snijd de witlof bladeren in kleine 

reepjes, wat jij lekker vindt.
3. Snijd de avocado in boogjes. 
4. Doe de fijngesneden witlof in een 

bak.  
5. Voeg hieraan de olijfolie, citroensap 

en mayonaise toe en meng goed.
6. Snijd de gerookte zalm in kleine 

stukjes. 
7. Voeg vervolgens de avocado en zalm 

toe aan de salade. 
8. Maak af met peper en zout. 
9. Maak 2 bakjes van de salade en 

bewaar 1 portie tot morgen. Bes-
prenkel de salade met nog wat extra 
citroensap om verkleuring van de 
avocado tegen te gaan. 

TIP: Je kan natuurlijk ook vandaag de 
helft van de ingrediënten nemen en mor-
gen de salade nog een keer maken.

Dag 1

Shoarma zuurkoolschotel

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 500 gram zuurkool
• 1 rode paprika
• 100 gram champignons
• 1 ui
• 250 gram shoarmavlees
• 2 eetlepels olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Snipper de ui. Snijd de paprika in 

blokjes. 
2. Verhit de olie in een koekenpan en 

bak de shoarmareepjes bruin. Zodra 
de reepjes gaar zijn, de ui toevoegen 
en even meebakken.

3. Voeg dan de paprika toe en bak 
even mee. Voeg tot slot de zuurkool 
toe. Zet het vuur wat lager en stoof 
het verder gaar in 20 minuten. Hou 
de deksel op de pan. 

TIP: Je kunt ook kiezen voor naturel  
varkens- of runderreepjes en deze 
kruiden met Vadouvan van Jonnie Boer 
(verkrijgaar bij AH). Of shoarmakruiden.

AVOND

2 havermoutkoekjes

BENODIGDHEDEN (12 koekjes)
• 2 goed rijpe bananen
• 100 gram havermout
• 50 gram walnoten en hazelnoten 

(dus van beiden 25 gram)
• 30 gram pure chocolade
• 1 el (15 gram) roomboter, gesmolten

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180°C.
2. Prak de bananen goed met een vork.
3. Smelt de roomboter en voeg dit 

samen met de havermout toe aan de 
geprakte bananen. 

4. Hak de noten en de chocolade. Dit-
mag best nog een beetje grof zijn.

5. Meng ze vervolgens met het banaan-
mengsel. 

6. Haal nu met een eetlepel 12 bolletjes 
uit het mengsel en leg deze op een 
bakplaat bekleed met bakpapier.

7. Druk ze nog even plat tot een koekje 
met de achterkant van de lepel.

8. Bak de koekjes 20 minuten gaar en 
bruin. Laat ze daarna afkoelen op 
een bord of op een rooster.

9. Bewaar ze 3 dagen in een luchtdichte 
trommel of vries ze per stuk in.

TUSSENDOOR 3LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

40 gram pistachenootjes

TUSSENDOOR 3

Groene asperges met kip

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 600 gram verse groene asperges
• 200 gram cherrytomaten
• 2 gekookte eitjes
• 250 gram kipfilet
• 1 teentje knoflook
• 2 el olijfolie
• 3 takjes verse basilicum

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. 
2. Kook de 2 eieren in ca 8 minuten 

hard.
3. Verwijder 2 cm van de onderkant 

van de asperges. Snij de asperges 
in drie stukken (of 2 afhankelijk van 
de grootte van de asperges).

4. Halveer de cherrytomaten. Pers de 
knoflook fijn. 

5. Meng de asperges met de tomaat, 
knoflook, 1 el olijfolie en peper en 
zout naar smaak. 

6. Bekleed een bakplaat met bakpapi-
er.

7. Doe het groente mengsel erop en 
zet voor ca. 15 min. in de oven. 

8. Bak de kipfilet rondom in 1 el olij-
folie (mag ook in stukjes dat je het 
makkelijk kan wokken). Voeg peper 
en zout naar smaak toe. 

9. Neem het groente-mengsel uit de 
oven. Kruid met de basilicum.

10. Serveer met de kipfilet en het ge-
kookt eitje. 

AVOND

Dag 2

2 crackers met roomkaas en 
jam

Zie het recept van dag 1.

Halve mango (140 gram)

TUSSENDOOR 2

2 havermoutkoekjes

TUSSENDOOR 1

ONTBIJT

Salade met zalm en avocado
 
Neem de overbleven portie van gisteren. 

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

100 ml Griekse yoghurt met 
1 kiwi

TUSSENDOOR 1

2 perziken

TUSSENDOOR 3

Dag 3

40 gram pistachenootjes
 

TUSSENDOOR 2

Brood met brie en rucola

BENODIGDHEDEN
• 2 koolhydraatarme boterhammen
• 30 gram brie in plakjes
• Een handje rucola

BEREIDINGSWIJZE
Leg eerst wat rucola op de sneetjes brood 
en maak af met de brie.   

ONTBIJT

2 sneetjes spinaziebrood

BENODIGDHEDEN (10 sneetjes)
• 400 gram gehakte diepvriesspinazie 

(ontdooid)
• 4 eieren
• 100 gram geraspte kaas
• 2 el (40 ml) slagroom
• 2 lente-uitjes
• 1 el paprikapoeder
• 2 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Neem een cakeblik en vouw daar 

bakpapier in zodat alles bedekt is.
3. Laat de ontdooide spinazie goed uitl-

ekken. Eventueel in een theedoek. 
4. Klop de eieren los met de slagroom, 

de paprikapoeder, peper en zout.
5. Snijd de lente ui in ringetjes.
6. Roer de spinazie, uitjes en kaas door 

het eiermengsel. Doe het mengsel in 
het cakeblik. Zet het voor 30 minuten 
in de voorverwarmde oven. Laat 
daarna afkoelen.

7. Snijd er 10 sneetjes van en vries ze 
per stuk in. 

LUNCH

Zoete aardappel stamppot

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram zoete aardappel
• 100 gram rucola
• 150 gram champignons
• 2 tomaten in blokjes
• 1 gesnipperde rode ui
• 200 gram gerookte spekreepjes
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Schil de zoete aardappel en snijd in 

stukjes.
2. Kook ze in 20 minuten gaar. 
3. Snijd ondertussen de ui in stukjes, 

de tomaten in blokjes en de champi-
gnons in plakjes.

4. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan 
en fruit de ui. 

5. Voeg dan de spekreepjes toe. En 
bak even aan. 

6. Voeg dan de champignons en        
tomaten toe. 

7. Giet de zoete aardappel af en stamp 
deze tot een puree. Breng op smaak 
met zout en peper.

8. Voeg de rucola toe aan de puree en 
meng goed. 

9. Roer daarna de rest door de stamp-
pot.

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

150 ml Griekse yoghurt met 
1 appel

TUSSENDOOR 1

Dag 4

Rundvlees met yoghurt 
salade

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram sla
• 200 gram wortel
• 1 gele paprika
• 2 tomaten
• 300 gram biefstuk (2 stukjes)
• 100 gram Skyr (of magere yoghurt)
• 100 gram feta
• 3 tl komijnzaad
• 2 tl kurkuma
• 1 el paprikapoeder 
• 20 gram roomboter
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Maak de sla schoon (indien nodig) 

en snijd de tomaten, paprika en de 
wortel in kleine stukjes.

2. Bestrooi de biefstuk met zout.
3. Bak de biefstuk aan beide kanten 

medium (circa 4 minuten). 
4. Neem de biefstuk uit de pan en be-

strooi dan pas met peper.
5. Wikkel de biefstuk in aluminiumfolie 

en laat minstens 5 minuten rusten. 
6. Doe de Skyr in een kom. 
7. Voeg het komijnzaad, de kurkuma 

en de paprikapoeder toe en meng 
dit met een vork. Breng verder op 
smaak met zout en peper.

8. Snijd de biefstuk in zo dun mogelijke 
reepjes

9. Meng alle ingrediënten, dus ook de 
groenten, samen in de kom. Voeg 
peper en zout naar smaak toe. 

10. Garneer met de blokjes fetakaas.

AVOND

Zalm gehaktballetjes

BENODIGDHEDEN (3 porties)
• 100 gram rundergehakt 
• 50 gram gerookte zalm 
• 1 eiwit
• 1 tl mosterd 
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Meng zalm, gehakt, mosterd en eiwit 

(en een beetje zout en peper) kort in 
een blender (of keukenmachine) tot 
een egale massa. 

2. Draai balletjes en bak deze in circa 
10 minuten in 1 el olijfolie. 

3. Zorg dat je 3 gelijke porties krijgt van 
ongeveer 50 gram (zal iets meer 
zijn). Bewaar 2 porties voor de vol-
gende dagen.

TUSSENDOOR 3

2 havermoutkoekjes

TUSSENDOOR 2

2 sneetjes spinaziebrood

LUNCH

LUNCH

2 crackers met roomkaas en 
jam

Zie het recept van dag 1.

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Scrambled eggs

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 4 eieren 
• 6 plakjes bacon 
• 1 el fijngehakte bieslook  
• 1 el olijfolie 
• Peper en zout naar smaak 

BEREIDINGSWIJZE
1. Bak in een koekenpan de bacon aan 

beide zijde mooi bruin. Haal daar-
na uit de pan en maak er kleinere 
stukjes van.

2. Doe de olijfolie in de pan en bak de 
eieren al roerend (scrambelen).

3. Voeg op einde de bieslook en de 
bacon nog even toe. 

4. Proeven (want de bacon is zout) en 
breng op smaak met peper en zout.

Bewaar 1 portie voor morgenvroeg.

 ONTBIJT

2 sneetjes spinaziebrood

LUNCH

Gevulde witlof    
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 6 stronken witlof
• 1 bouillonblokje
• 12 plakken rauwe ham
• 100 gram roomkaas
• 2 tomaten
• 60 gram geraspte kaas

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 200 ºC. 
2. Was de witlof en haal de bittere 

stukken eruit. 
3. Kook 10 minuten in een pan met wa-

ter, samen met het bouillonblokje. 
4. Laat de witlof goed uitlekken in een 

vergiet. 
5. Snijd de stronkjes in de lengte 

doormidden en smeer de roomkaas 
ertussen. 

6. Snijd de tomaten in stukjes en ver-
deel deze tussen de stronkjes witlof.

7. Rol 2 plakken rauwe ham om ieder 
stronkje en leg ze in de ovenschaal. 

8. Verdeel de geraspte kaas erover en 
zet ± 20 minuten in de oven, totdat 
de kaas goudbruin is. 

AVOND

Zalmgehaktballetjes

Neem een overgebleven portie van dag 4.

TUSSENDOOR 3

Dag 5

2 havermoutkoekjes

TUSSENDOOR 2

100 ml Griekse yoghurt met 
1 banaan

   
TUSSENDOOR 1



Klik naar voedingswaardentabel

2 havermoutkoekjes

TUSSENDOOR 2

Scrambled eggs

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

Zalmgehaktballetjes

Neem een overgebleven portie van dag 4.

TUSSENDOOR 3

Dag 6

150 ml Griekse yoghurt met 
1 appel

TUSSENDOOR 1

ONTBIJT

Brood met brie en rucola

Zie het recept van dag 3.

LUNCH

Broccoli quiche

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 3 eieren 
• 200 gram kipreepjes 
• 50 ml crème fraîche 
• 50 gram geraspte kaas 
• 200 gram broccoli 
• 1 courgette 
• 1 groene paprika 
• 1 ui 
• 2 el olijfolie 

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

met olijfolie. 
3. Snijd de courgette in schijfjes. Snijd 

de ui in ringen. Snijd de broccoli in 
roosjes en de paprika in blokjes. 

4. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan 
en bak de kipreepjes om en om 
bruin. 

5. Klop de eieren los in een kom. Roer 
de crème fraîche en de geraspte 
kaas erdoor. Meng de groenten er 
doorheen. 

6. Giet het mengsel in de springvorm of 
ovenschaal. 

7. Zet de quiche in de oven en bak ± 45 
minuten. 

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

Brood met brie en rucola

Zie het recept van dag 3.

 

ONTBIJT

2 snee spinaziebrood

LUNCH

1 havermoutkoekje

TUSSENDOOR 3

Dag 7

Gehaktschotel met groenten
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 250 gram rundergehakt 
• 1 kleine courgette
• 1 groene paprika
• 2 stronkjes witlof
• 80 gram champignons
• 2 lente-uien
• 4 el (80 gram) hüttenkäse
• 150 gram geraspte (geiten)kaas 
• 2 el olijfolie
• 2 tl paprikapoeder 
• 2 tl knoflookpoeder
• 1 el bieslook
• Peper en zout naar smaak

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

Bak hierin het gehakt rul met wat 
zout en peper. Kruid met paprika-
poeder en knoflookpoeder.

3. Snijd de groenten vervolgens in 
stukjes.

4. Haal het gehakt uit de pan en wok 
de gesneden groenten daarna in 1 el 
olijfolie in dezelfde pan.

5. Doe het gehakt en de groenten in 
een ovenschaal. Schep de hütten-
käse erdoorheen. 

6. Hak de bieslook fijn en verdeel die 
over de schotel. Garneer met de 
geraspte (geiten)kaas.

7. Verwarm de schotel ongeveer 15 
minuten in de oven.

AVOND

2 perzikken

TUSSENDOOR 2

100 ml Griekse yoghurt met 
1 kiwi

TUSSENDOOR 1




