
Koolhydraatbeperkt weekmenu (50 tot 100 gram)

DAG 1 KCAL KH VET EIWIT
Skyr met aarbeien en lijnzaad

Knabbelbacon

Brood met frisse salade

Asperges met achterham

Gepocheerde zalm met spruitjes

Pindakaaskoekje
TOTAAL 1528 74 83 108

212 

126

393

50

554

193

13

0

37

2

19

3

7 21

7

17

1

33

18

17

18

7

39

6

DAG 5 KCAL KH VET EIWIT
Pannenkoeken met hüttenkäse

Asperges met achterham

Brood met frisse salade

Pindakaaskoekjes

Tongfilet in garnalensaus

Trosje druiven
TOTAAL 1535 76 94 82

250

50

393

386

358

98

4

2

37

6

6

21

20 12

1

17

36

20

0

7

18

11

34

0

DAG 4 KCAL KH VET EIWIT
Hamrolletjes

Aardbeien op sap met slagroom

Brood met roomkaas, kommer en paprika

Trosje druiven

Kipsaté met wokgroenten

Pindakaaskoekje
TOTAAL 1560 71 102 76

245

70

328

98

626

193

6

6

19

21

16

3

17 15

5

19

0

43

18

0

17

0

38

6

DAG 6 KCAL KH VET EIWIT
Pannenkoeken met hüttenkäse

Banaan

Oosterse salade

1 kiwi + 1 appel

Gehaktschotel

Asperges met achterham
TOTAAL 1508 90 83 85

250

120

295

132

661

50

4

26

24

27

7

2

20 12

0

13

1

48

1

1

17

1

47

7

DAG 7 KCAL KH VET EIWIT
Brood met roomkaas, komkommer en paprika

Banaan

Oosterse salade

Aardbeien op sap met slagroom

Gehaktschotel

Asperges met achterham
TOTAAL 1524 84 86 89

328

120

295

70

661

50

19

26

24

6

7

2

19 17

0

13

5

48

1

1

17

0

47

7

DAG 2 KCAL KH VET EIWIT
Skyr met aarbeien en lijnzaad

Pindakaaskoekjes

Bloemkool kaassoep

1 kiwi + 1 appel

Asperges met biefstuk

Knabbelbacon
TOTAAL 1558 66 92 102

212

386

160

132

543

126

13

6

4

27

16

0

7 21

36

11

1

30

7

11

9

1

43

17

DAG 3 KCAL KH VET EIWIT
Hamrolletjes

Trosje druiven

Bloemkool kaassoep

1 kiwi + 1 appel

Courgettebootjes 

Pindakaaskoekje
TOTAAL 1521 70 103 67

245

98

160

132

693

193

6

21

4

27

9

3

17 15

0

11

1

56

18

0

9

1

36

6



Klik naar voedingswaardentabel

Asperges met achterham

Verdeel 70 gram witte asperges (uit pot)
over 3 plakken (30 gram) achterham. Rol
de ham op.

TUSSENDOOR 2

1 pindakaaskoekje

BENODIGDHEDEN (voor 10 koekjes) 
• 30 gram roomboter
• 165 gram pindakaas (100% pinda’s) 

of notenpasta naar keuze
• 100 gram geraspte kokos (let op: 

geen kokosmeel)
• 4 drupjes Stevia (voor de afwisseling 

kun je Stevia in vanillesmaak kopen)
• 10 gram cacaopoeder

BEREIDINGSWIJZE
1. Smelt de boter in een pannetje of 

magnetron.
2. Voeg de pindakaas toe totdat het een 

gladde massa is.
3. Voeg de cacaopoeder toe en roer 

door tot het weer een gladde massa 
is

4. Voeg de drupjes Stevia toe (na 2 
druppels even proeven of het zoet 
genoeg is) en de geraspte kokos

5. Schep met een ijslepel 10 bolletjes 
eruit en leg deze bolletjes op een 
plaat of groot bord (let op: het moet 
in de vriezer kunnen). Of gebruik 
muffinbakjes. 

6. Maak de bolletjes met de achterkant 
van de (ijs) lepel plat, zodat je een 
mooi rond koekje krijgt.

7. Leg ze even voor 5 tot 10 minuten in 
de vriezer. 

Daarna zijn ze in de koelkast te bewaren 
of in te vriezen. Ze plakken aan elkaar, 
dus zorg voor een afgesloten bak en 
verpak ze individueel in een zakje. 

TUSSENDOOR 3

Skyr met aardbeien en lijn-
zaad

BENODIGDHEDEN
• 150 ml Skyr
• 20 gram gebroken lijnzaad
• 100 gram aardbeien (op siroop)

BEREIDINGSWIJZE
Meng de lijnzaad en aardbeien 
door de Skyr. 

ONTBIJT

25 gram knabbelbacon
(kant en klaar te koop)

TUSSENDOOR 1

Dag 1

Gepocheerde zalm met 
spruitjes
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram zalm (2 moten)
• 600 gram spruitjes  
• 125 gram crème fraîche 
• 300 ml kruidenbouillon  
• 1 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 70 °C. 
2. Verwarm een ruime hoeveelheid 

bouillon in een pan tot 50 graden. 
3. Leg de zalm in een ovenschaal en 

giet de kruidenbouillon erover tot 
deze net onderstaat. 

4. Zet de ovenschaal ongeveer 20 mi-
nuten in de oven (of tot de kerntem-
peratuur 45 graden is).  

5. Haal de vis eruit en wikkel in alu-
miniumfolie (5 minuten). Bewaar wat 
bouillon.

6. Snijd de spruitjes doormidden.
7. Wok intussen de doorgesneden 

spruitjes 10 minuten in 1 el olijfolie. 
8. Voeg de crème fraîche toe en een 

beetje van de bouillon tot een gewen-
ste sausdikte. 

9. Serveer de spruitjes samen met de 
zalm.

AVOND

Frisse salade met vlierbes-
sensiroop

BENODIGDHEDEN  
• 2 snee koolhydraatarm brood
• 150 gram rucola 
• 1 appel
• Halve komkommer

VOOR DE DRESSING: 1 el basilicum, 1 
el tijm, 1 el olijfolie, 1 tl azijn, 1 el honing, 
1 tl mosterd, 1 tl vlierbessen siroop, zout 
en peper.  

BEREIDINGSWIJZE
1. Was de sla en de kruiden (indien 

vers) en dep ze droog.   
2. Snijd de appel en de komkommer in 

stukjes. Voeg dit toe aan de sla.  
3. Maak de dressing. Voeg eerst de 

droge ingrediënten toe aan een 
bakje en dan de vochtige ingrediënt-
en (azijn, vlierbessen siroop, olijfolie, 
honing en de mosterd).  

4. Meng met een garde alles door 
elkaar en meng het vervolgens door 
de sla.  

5. Beleg 2 boterhammen met de salade 
en alles wat je nog overhoudt, kun je 
er zo naast opeten. 

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

2 pindakaaskoekjes

TUSSENDOOR 1

25 gram knabbelbacon
(kant en klaar te koop)

TUSSENDOOR 3

Asperges met biefstuk

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 800 gram witte asperges 
• 300 gram biefstuk (2 stukjes)  
• 2 el olijfolie 
• 30 gram roomboter
• 1 bos lente-ui  
• 1 teentje knoflook 
• 100 gram kruidenkaas of kruiden-

roomboter
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Schil de asperges en gooi de schil-

len in kokend water. 
2. Kook de schillen een half uur, schep 

de schillen er dan uit. Bewaar het 
water. Hierin kook je vervolgens de 
asperges in circa 10 minuten.

3. Snijd ondertussen de lente ui in 
ringetjes en pers de knoflook fijn.

4. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan 
op een laag vuur, laat de lente-ui 
met de geperste knoflook hierin al 
omscheppend garen in 8 minuten. 

5. Giet de asperges af en snijd deze in 
stukjes. Voeg deze bij het ui meng-
sel en meng er de kruidenkaas door.  

6. Bak ondertussen de biefstuk in de 
koekenpan (met roomboter en olij-
folie) om en om in 5 minuten gaar, 
bestrooi daarna met peper en zout 
en laat 5 minuten rusten in alumini-
umfolie.

7. Maak vervolgens een bord op met 
de asperges en de biefstuk. Breng 
eventueel verder op smaak met pep-
er en zout.

AVOND

1 kiwi + 1 appel

TUSSENDOOR 2

Dag 2

Skyr met aardbeien en lijn-
zaad

BENODIGDHEDEN
• 150 ml Skyr
• 20 gram gebroken lijnzaad
• 100 gram aardbeien (op siroop)

BEREIDINGSWIJZE
Meng de lijnzaad en aardbeien 
door de Skyr. 

ONTBIJT

Bloemkool kaassoep
 
BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 2 preien  
• 300 gram bloemkoolroosjes 
• 500 gram bouillon 
• 55 gram goudse kaas belegen 
• 1 el olijfolie 
• 1 el crème fraîche
• 1 tl oregano
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de prei in ringen en was goed.
1. Verhit de olie en bak de preiringen 

4 minuten. Voeg de bloemkool en 
oregano toe en bak 2 minuten mee. 

2. Trek zelf bouillon of gebruik uit een 
pot. Schenk de bouillon erbij en kook 
de soep 20 minuten.  

3. Schenk de soep in een blender en 
pureer. 

4. Doe de soep terug in de pan en 
meng de crème fraîche en kaas 
erdoor tot alles gesmolten is. 

5. Breng op smaak met peper en zout. 

Bewaar 1 portie voor morgen.

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

Trosje druiven (135 gram) 

TUSSENDOOR 1

1 pindakaaskoekje

TUSSENDOOR 3

Dag 3

1 kiwi + 1 appel
 

TUSSENDOOR 2

Hamrolletjes

BENODIGDHEDEN
• 4 plakken achterham 
• 4 el roomkaas 
• 2 lente uitjes (gesneden)
• Een halve fijngehakte rode paprika 
• Peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Leg de plakken ham op een bord, smeer 
in met de roomkaas en rol de overige 
benodigdheden erin.  

ONTBIJT

Bloemkool kaassoep  
 
Neem de overgebleven portie van gis-
teren.

LUNCH

Courgettebootjes

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 2 courgettes
• 250 gram champignons 
• 100 gram rauwe ham 
• 2 eidooiers 
• 50 gram geraspte Parmezaanse 

kaas 
• 80 gram mayonaise 
• 1 tl oregano 
• 2 el olijfolie 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. 
2. Breng een grote pan met water aan 

de kook en laat hierin de courgette, 
in z’n geheel, 5 minuten koken. 

3. Neem de pan van het vuur en snijd 
de courgette in de lengte doormid-
den. 

4. Hol de courgette uit met een lepel en 
bewaar het vruchtvlees. 

5. Borstel de champignons schoon en 
snijd in dunne plakjes.

6. Snijd de rauwe ham in dunne reep-
jes.

7. Hak het vruchtvlees fijn en meng met 
de mayonaise, Parmezaanse kaas, 
champignons, rauwe ham, eidooiers, 
peper en zout naar smaak en de 
oregano. 

8. Leg de courgettehelften in een oven-
schaal en vul ze met het mengsel. 

9. Besprenkel de gevulde helften met 
olijfolie. 

10. Zet voor 15 minuten in de oven. 

AVOND

LUNCH



Klik naar voedingswaardentabel

50 gram aarbeien (blik, op 
sap) met 10 ml opgeklopte 
slagroom 

TUSSENDOOR 1

1 pindakaaskoekje

TUSSENDOOR 3

Dag 4

Kipsaté met wokgroenten

BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 300 gram kippendijen  
• 500 gram Chinese wokgroenten  
• 100 ml crème fraîche 
• 1 tl citroensap 
• 40 gram pindakaas 
• 1 tl paprikapoeder 
• 1 teentje knoflook 
• 1 tl ketoembar
• 1 tl djintan
• 1 snufje cayennepeper 
• 3 el sojasaus (Kikkoman) 
• 2 el olijfolie
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE 
1. Snijd de kip in blokjes.
2. Pers de knoflook fijn. 
3. Roer 2 el sojasaus, kruiden, knoflook 

en citroensap tot een marinade.  
4. Voeg de kip toe aan de marinade en 

laat minimaal 30 minuten marineren. 
Laat het daarna uitlekken. 

4. Wok de kip in 1 el olijfolie in circa 10 
minuten gaar. Haal daarna even uit 
de pan.

5. Meng ondertussen de crème fraîche 
met de pindakaas en breng op 
smaak met een scheutje sojasaus. 

6. Verhit de pindasaus goed in een 
steelpannetje (niet laten koken).  

7. Verhit 1 el olijfolie in een wok of koek-
enpan en wok de Chinese groenten 
gaar. Voeg de kip even toe en bak 
nog even mee.

8. Serveer het kip groentemengsel met 
de pindasaus. 

AVOND

Trosje druiven (135 gram) 

TUSSENDOOR 2

Brood met roomkaas, kom-
kommer en paprika

BENODIGDHEDEN EN BEREI-  
DINGSWIJZE
Neem 2 snee koolhydraatarm brood en 
beleg deze met 50 gram roomkaas, 6 
plakjes komkommer en een halve rode 
paprika in reepjes.

LUNCH

Hamrolletjes

Zie het recept van dag 3.

ONTBIJT



Klik naar voedingswaardentabel

Pannenkoeken met hütten-
käse

BENODIGDHEDEN (voor 2 porties) 
• 40 gram amandelmeel 
• 2 eieren 
• 2 el hüttenkäse (40 gram)
• 15 gram roomboter 
• 4 el amandelmelk 
• 40 gram (belegen) kaas 
• 1 el olijfolie  

BEREIDINGSWIJZE
1. Maak een beslag van amandelmeel, 

boter, hüttenkäse, eieren en aman-
delmelk. 

2. Laat 15 minuten rusten.
3. Maak 2 porties van het beslag voor 2 

pannenkoeken. Je kan ze beiden op 
deze dag bakken. 

4. Bak de pannenkoek 2 minuten aan 
1 kant. 

5. Draai hem dan om en bestrooi met 
kaas. Of leg er plakken kaas op.

6. Laat nog 1 minuut bakken.
7. Herhaal dit voor pannenkoek 2.

Bewaar 1 pannenkoek voor 
morgenvroeg. Of bewaar het beslag 
voor 1 pannenkoek en bak deze mor-
genvroeg.

ONTBIJT

Frisse salade met vlierbes-
sensiroop

Zie het recept van dag 1.

LUNCH

Tongfilet in garnalensaus 
 
BENODIGDHEDEN (2 personen)
• 200 gram tongfilet 
• 100 gram Hollandse garnalen 
• 600 gram snijbonen 
• 100 ml amandelmelk 
• 50 ml water 
• Halve citroen (in schijfjes)
• 20 gram roomboter (voor de saus)
• 15 gram roomboter (om in te bakken)
• 1 eierdooier  
• 1 tl paprikapoeder  
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Smeer de tong in met paprikapoeder 

en bak in 1 el roomboter circa 5 tot 8 
minuten knapperig bruin. 

2. Zet de snijbonen op en kook circa 8 
tot 10 minuten. 

3. Zet de boter samen met de melk op 
en roer totdat de boter gesmolten is. 

4. Doe nu de eierdooier erdoor samen 
met de garnalen. 

5. Haal de pan van het vuur en blend 
tot een gladde saus ontstaat. Dat kan 
het beste met een staafmixer.

6. Voeg desnoods nog een beetje water 
toe.  

7. Breng op smaak met peper en zout. 
8. Serveer alles samen en maak af met 

het sap van de citroen en evt. een 
paar citroenschijfjes. 

AVOND

Trosje druiven (135 gram)  

TUSSENDOOR 3

Dag 5

2 pindakaaskoekjes
  

TUSSENDOOR 2

Asperges met achterham

Verdeel 70 gram witte asperges (uit pot)
over 3 plakken (30 gram) achterham. Rol
de ham op.   

TUSSENDOOR 1



Klik naar voedingswaardentabel

1 kiwi + 1 appel

TUSSENDOOR 2

Pannenkoek met hüttenkäse

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

Dag 6

Asperges met achterham

Verdeel 70 gram witte asperges (uit pot)
over 3 plakken (30 gram) achterham. Rol
de ham op.

TUSSENDOOR 3

1 banaan

TUSSENDOOR 1

ONTBIJT

Oosterse salade

BENODIGDHEDEN (2 porties)
• 2 snee koolhydraatarm brood
• 250 gram radijsjes 
• 100 gram cherrytomaatjes 
• 80 gram rucola  
• 1 komkommer 
• 100 gram taugé   

VOOR DE DRESSING
• 1 el olijfolie  
• 1 el creme fraiche
• 2 tl witte wijnazijn 
• 1 tl sojasaus 
• Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Meng in een kom de benodigdheden 

voor de dressing.
2. Snijd de groenten in kleine stukjes 

(indien nodig). Meng met de dress-
ing. 

3. Serveer met het koolhydraatarme 
brood  

LET OP: de salade die je maakt is voor 2 
porties. Bewaar 1 portie voor morgen.

LUNCH

Gehaktschotel   
 
BENODIGDHEDEN (3 porties)
• 300 gram rundergehakt 
• 200 gram champignons 
• 2 venkelknollen
• 2 rode paprika
• 100 gram tomaten  
• 125 gram gerookte spekblokjes 
• 100 gram geraspte kaas 
• 3 tl paprikapoeder 
• 1 el olijfolie (om in te vetten)
• 2 el bieslook  
• 5 eieren 
• 2 teentjes knoflook 

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven voor op 160 °C. 
2. Snijd de tomaten en paprika fijn. Pers 

de knoflook fijn.
3. Snijd de champignons in plakjes. 
4. Snijd de venkel in kleine stukjes.
5. Verhit een koekenpan, zonder olie, 

en bak de spekblokjes even uit. Voeg 
het gehakt toe en bak dit rul.  

6. Voeg dan de champignons, paprika, 
venkel en knoflook toe en bak nog 
een paar minuten mee. 

7. Klop de eieren even los in een ruime 
kom. Meng er dan het gehaktmeng-
sel door, de tomaten, kruiden en de 
kaas. 

8. Vet een ovenschaal in met 1 el olij-
folie en schep het mengsel erin. Zet 
15 minuten in de oven. 

Bewaar 1 portie voor morgen.

AVOND



Klik naar voedingswaardentabel

Brood met roomkaas, kom-
kommer en paprika
 
Zie het recept van dag 4. 

 
ONTBIJT

Oosterse salade
 
Neem 2 snee koolhydraatarm brood 
met de overgebleven portie salade van 
gisteren.

LUNCH

Asperges met achterham

Verdeel 70 gram witte asperges (uit pot)
over 3 plakken (30 gram) achterham. Rol
de ham op.

TUSSENDOOR 3

Dag 7

Gehaktschotel
 
Neem de overgebleven portie van gister-
en. Even in de oven om op te warmen of 
in de koekenpan aanbakken.

AVOND

50 gram aarbeien (blik, op 
sap) met 10 ml opgeklopte 
slagroom 

TUSSENDOOR 2

1 banaan

TUSSENDOOR 1




