Koolhydraatbeperkt weekmenu (50 tot 100 gram)
KCAL

KH

VET

EIWIT

KCAL

KH

VET

EIWIT

Skyr met banaan en havermout

368

42

12

21

Brood met chocoladepasta

417

17

28

21

Abrikozenballetje

105

8

6

3

Abrikozenballetje

105

8

6

3

Kippensoep

256

12

13

20

Speltbolletje met beenham

334

27

14

23

Bramen met slagroom

88

3

7

1

Bramen met slagroom

88

3

7

1

Andijvie met worst

558

4

48

26

Biefstuk met rösti

535

16

29

48

Cracker met chocoladepasta

157

5

11

4

Kaas met cherrytomaatjes

80

2

5

6

TOTAAL

1532

74

97

75

TOTAAL

1559

73

89

102

DAG 1

DAG 5

KCAL

KH

VET

EIWIT

KCAL

KH

VET

EIWIT

Quinoa Skyr ontbijt met appel

159

29

2

6

Skyr met mango en havermout

340

36

11

20

Appel met amandelen

139

17

6

3

Abrikozenballetje

105

8

6

3

Kippensoep

256

12

13

20

Witlof tonijnsalade

254

7

11

31

Abrikozenballetjes

210

16

12

6

Appel met amandelen

139

17

6

3

Spinazie quiche

582

7

48

32

Chili con carne

597

10

42

41

Cracker met chocoladepasta

157

5

11

4

Kaas met cherrytomaatjes

80

2

5

6

TOTAAL

1503

86

92

71

TOTAAL

1515

80

81

104

DAG 2

DAG 6

KCAL

KH

VET

EIWIT

KCAL

KH

VET

EIWIT

Quinoa Skyr ontbijt met appel

159

29

2

6

Brood met chocoladepasta

417

17

28

21

Bramen met slagroom

88

3

7

1

Kaas met cherrytomaatjes

80

2

5

6

Spinazie quiche

582

7

48

32

Witlof tonijnsalade

254

7

11

31

Kaas met augurk

102

1

7

8

Appel met amandelen

139

17

6

3

Beenham met sperziebonen

480

19

28

35

Courgettespaghetti met gerookte zalm

472

10

41

13

Abrikozenballetje

105

8

6

3

Abrikozenballetjes

210

16

12

6

TOTAAL

1516

67

98

85

TOTAAL

1572

69

103

80

DAG 3

KCAL

KH

VET

EIWIT

Skyr met mango en havermout

340

36

11

20

Abrikozenballetje

105

8

6

3

Speltbolletje met beenham

334

27

14

23

Kaas met augurk

102

1

7

8

Caesar salade

444

7

26

44

Cracker met chocoladepasta

157

5

11

4

TOTAAL

1550

84

75

102

DAG 4

DAG 7

Dag 1
Skyr met banaan en havermout
BENODIGDHEDEN
•
•
•
•
•

150 ml Skyr
1 banaan
15 gram havermout
15 gram kokosrasp
Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de banaan in plakjes en meng dit
samen met de havermout en kokosrasp
door de Skyr. Breng eventueel op smaak
met wat zoetstof.

ONTBIJT

Kippensoep

Andijvie met worst

BENODIGDHEDEN (2 porties)

BENODIGDHEDEN (2 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.

1 abrikozenballetje
•
•
•
•
•

120 gram gedroogde abrikozen
70 gram amandelen
50 gram kokosrasp
45 gram havermout
1 tl kaneel

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.

Mix de abrikozen, amandelen, havermout en 30 gram geraspte kokos in
een keukenmachine.
Vorm van het mengsel 12 balletjes
en rol ze door de 20 gram overgebleven kokos.
Leg de balletjes een paar uur in de
koelkast, voordat je ze nuttigt.

TUSSENDOOR 1

5.

6.
7.

•
•
•
•
•
•
•
•

200 gram verse (varkens) worst
500 gram andijvie
20 gram roomboter
70 ml slagroom (ongeklopt)
30 gram kaas (geraspt)
1 el olijfolie
1 tl nootmuskaat
Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE

BEREIDINGSWIJZE

4.

BENODIGDHEDEN (12 balletjes)

2 eieren
1 zak oosterse wokgroente (400 g)
1 liter kippenbouillon
125 gram gerookte kip
1 el zoete sojasaus (kikkoman)
1 lente uitje
1 teentje knoflook
1 el olijfolie

Kook de eieren in 8 minuten hard.
Pel ze en maak van elk ei 4 partjes.
Pel de knoflook en snij deze fijn.
Verhit 1 el olijfolie in een grote soeppan en bak de knoflook even aan.
Voeg de wokgroenten toe en bak
deze circa 4 minuten mee. Voeg dan
de kippenbouillon toe en breng alles
aan de kook.
Snijd de kip in reepjes en voeg die
toe. Voeg de sojasaus toe en roer
goed door. Verwarm de soep nog
even door. Breng op smaak met
peper en zout.
Snij de lente-ui in kleine ringetjes.
Serveer de soep met de lente-uitjes
en de ei-partjes.

Bewaar 1 portie tot morgen.

LUNCH

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Was de andijvie goed (indien nodig).
Snijd de andijvie fijn (indien nodig).
Verhit de roomboter in een koekenpan en voeg de andijvie toe. Stoof
de andijvie op laag vuur, totdat het
geslonken is.
Voeg nu de slagroom toe en laat
nog even warm worden.
Voeg op het laatst de geraspte kaas
toe. Breng op smaak met peper,
zout en nootmuskaat.
Verhit ondertussen 1 el olijfolie in
een koekenpan.
Bak de worst rondom bruin op
laag vuur in ca. 13 minuten gaar.
Regelmatig keren. Voeg eventueel
een scheutje water toe als het te
droog wordt.
Breng op smaak met peper en zout.
Serveer de andijvie met de worst.

BENODIGDHEDEN VOOR DE
CHOCOLADEPASTA (20 porties)
•
•
•
•
•
•
•

250 gram hazelnoten
20 gram cacaopoeder
2 el kokosolie
3 tl vanille aroma
100 gram pure chocolade
Snufje zout
Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1.

2.
3.

4.

5.
6.

50 gram bramen met 30 ml
opgeklopte slagroom (eventueel met wat zoetstof)
TUSSENDOOR 2

1 Wasa vezelrijk cracker met
chocoladepasta

Verwarm de noten even in een droge
koekenpan, totdat ze iets verkleuren.
Laat de noten iets afkoelen. Maal de
hazelnoten dan in de keukenmachine
of gebruik een staafmixer.
Voeg dan 2 el kokosolie toe en meng
goed totdat het smeerbaar wordt.
Smelt ondertussen de chocolade
au bain marie. Plaats hiervoor een
kleine steelpan of kom in een grotere
pan met kokend water. Laat de
steelpan het water niet aanraken. Blijf
roeren tot alles gesmolten is.
Voeg dit samen met de vanille, cacao
en zout toe aan het hazelnootmengsel. Proef dan en voeg naar smaak
zoetstof toe.
Laat vervolgens afkoelen in de
koelkast. Bewaar de chocoladepasta
in de koelkast.
Je hebt nu 20 porties gemaakt van
20 gram.

Besmeer 1 cracker met 20 gram chocoladepasta.

AVOND

TUSSENDOOR 3

Dag 2
Quinoa Skyr ontbijt met
appel
BENODIGDHEDEN (2 porties)
•
•
•
•
•

100 gram quinoa (ongekookt)
60 gram Skyr
1-2 tl kaneel
2 appels
1 tl honing

Kippensoep

Spinazie quiche

Neem de overgebleven portie van
gisteren.

BENODIGDHEDEN (6 porties)
VOOR DE KORST

LUNCH

2.
3.
4.
5.
6.

•
•
•
•

Kook de quinoa volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Let op dat je het voor het koken heel
goed afspoelt, anders blijft het bitter.
Snijd de appels in blokjes.
Meng de Skyr met de honing en de
kaneel.
Als de quinoa gaar is, meng je het
Skyrmengsel erdoorheen. De quinoa
kan zowel koud als warm zijn.
Meng als laatste de stukjes appel
erdoor en meng goed.

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.

Bewaar 1 portie tot morgen.

ONTBIJT

4.

1 appel met 10 gram amandelen

TUSSENDOOR 1

250 gram amandelmeel
50 gram kokosolie
1 groot ei
1 tl zout

VOOR DE VULLING
•
400 gram spinazie
250 gram hamblokjes
•
•
125 gram mozzarella
•
100 gram feta
•
2 teentjes knoflook
•
1 el verse dille (fijngehakt)
4 grote eieren
•
•
1 el olijfolie

BEREIDINGSWIJZE
1.

6.

2 abrikozenballetjes
5.

TUSSENDOOR 2

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan
en bak de hamblokjes even aan.
Pers de knoflook en voeg dit toe. Bak
even mee.
Haal eruit en wok dan de spinazie.
Schep al het overtollig vocht uit de
pan. Zorg dat de spinazie niet te
vochtig is.
Voeg de hamblokjes en knoflook toe
en roer even goed door.
Klop vervolgens de eieren in een
kom met de dille en wat zout.
Voeg het spinazie mengsel toe aan
de springvorm of ovenschaal.
Verkruimel vervolgens de feta erover.
Verdeel dan de plakjes mozzarella
erover.
Verdeel dan het eimengsel erover.
Bak de quiche in 30 minuten af, of
totdat het ei goed gestold is en een
mooi bruin laagje heeft.

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Bekleed een springvorm of ovenBewaar 1 portie tot de lunch van morschaal met bakpapier.
gen.
Smelt de kokosolie in een pannetAVOND
je. Meng dan in een grote kom het
amandelmeel en het zout. Roer de
gesmolten kokosolie en het ei erdoor
tot alles goed gemengd is. LET OP:
het blijft wat kruimelig in het begin.
Blijf goed mengen tot het een deegje
wordt.
Verdeel het deeg over de springvorm
of ovenschaal en druk goed aan. Er
mag een klein randje opstaan aan
1 Wasa vezelrijk cracker
de zijkant.
chocoladepasta
Bak 10-12 minuten, totdat het lichtbruin is. Haal dan uit de oven. Nu
gaan we de vulling maken.

AVOND

TUSSENDOOR 3

met

Dag 3
Quinoa Skyr ontbijt met
appel

Spinazie quiche

Beenham met sperziebonen

Neem de overgebleven portie van

BENODIGDHEDEN (2 personen)

Neem de overgebleven portie van
gisteren.

gisteren. Ook heerlijk om koud te eten.

ONTBIJT

LUNCH

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gram beenham (stuk van 500
gram)
100 gram champignons
400 gram sperziebonen
100 ml crème fraîche
2 el sojasaus (Kikkoman)
1 tl chilipoeder
2 teentjes knoflook
2 cm verse gember
2 el roomboter
1 tl tijm
Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.

5.
6.

50 gram bramen met 30 ml
opgeklopte slagroom (eventueel met wat zoetstof)

30 gram (blokjes) kaas + 30
gram zure augurken
7.

TUSSENDOOR 1

TUSSENDOOR 2

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Pers de knoflook en rasp de gember.
Meng de chilipoeder, de knoflook en
de gember met de sojasaus.
Smeer hiermee de beenham in en
zet deze een half uur in de koelkast.
Vet een ovenschaal in met 1 el roomboter. Leg de beenham hierin en zet
deze voor 45 minuten in de oven.
Laat de beenham daarna 10 minuten
rusten in aluminiumfolie.
Maak de sperziebonen schoon en
borstel de champignons.
Kook ondertussen de sperziebonen in 8-10 minuten gaar. Bak de
champignons in 1 el roomboter in 3
minuten bruin. Voeg dan de crème
fraiche toe aan de champignons en
laat nog 2 minuten staan op laag
vuur. Roer dan de sperziebonen
erdoor. Serveer de beenham samen
met het sperziebonenmengsel.
Bewaar de overgebleven beenham
voor de volgende dagen.

AVOND

1 abrikozenballetje

TUSSENDOOR 3

Dag 4
Skyr met mango en havermout
BENODIGDHEDEN
•
•
•
•
•

150 ml Skyr
140 gram mango (halve, of diepvries)
15 gram havermout
15 gram kokosrasp
Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de mango in plakjes. Of gebruik
blokjes uit de diepvries en laat dat ontdooien. Meng dit samen met de havermout en kokosrasp door de Skyr. Breng

Speltbolletje met beenham

Caesar salade

BENODIGDHEDEN

BENODIGDHEDEN (2 personen)

•
•
•
•

1 speltbolletje
10 gram roomboter
100 gram beenham (overgebleven
van gisteren)
50 gram komkommer

BEREIDINGSWIJZE

Besmeer het speltbolletje met roomboter
en plakjes komkommer en beenham.

•
•
•
•
1.
2.

LUNCH

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 abrikozenballetje

TUSSENDOOR 1

200 gram kipfilet
100 gram ansjovis
300 gram ijsbergsla
200 gram bloemkoolrijst
30 gram Parmezaanse kaas (geraspt)
2 el olijfolie
20 gram mayonaise
Sap van een ½ limoen
Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE

eventueel op smaak met wat zoetstof.

ONTBIJT

•
•
•
•
•

30 gram (blokjes) kaas + 30
gram zure augurken

TUSSENDOOR 2

Meng de mayonaise met het sap van
een halve limoen.
Voeg 20 gram van de Parmezaanse
kaas, peper en zout toe. Roer goed
door.
Bak de kipfilet rondom bruin en gaar
in 1 el olijfolie en snijd dan in reepjes.
Bak in dezelfde pan 5 minuten de
bloemkoolrijst in 1 el olijfolie.
Snijd de sla in repen (indien nog
nodig).
Meng de sla met de mayonaise. Snijd
de ansjovis in sukjes en meng die
door de sla.
Voeg dan de bloemkoolrijst toe en de
reepjes kipfilet. Meng ook goed door
de sla heen.
Breng eventueel verder op smaak
met peper en zout.

AVOND

1 Wasa vezelrijk cracker met
chocoladepasta

TUSSENDOOR 3

Dag 5
2 snee koolhydraatarm
brood besmeerd met 40
gram chocoladepasta

ONTBIJT

Speltbolletje met beenham

Biefstuk met rösti

Zie het recept van gisteren.

BENODIGDHEDEN (2 personen)
•
•

LUNCH

•
•
•
•
•
•
•
•

300 gram biefstuk
600 gram koolraap (1 koolraap
zonder schil)
3 eieren
2 tl amandelmeel
1 tl rozemarijn
1 tl tijm
2 el olijfolie
1 el roomboter
20 zilveruitjes (ter garnering)
Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.

3.

4.

1 abrikozenballetje

TUSSENDOOR 1

50 gram bramen met 30 ml
opgeklopte slagroom (eventueel met wat zoetstof)

TUSSENDOOR 2

5.
6.

Schil de koolraap, snijd in stukken en
rasp deze met een rasp heel fijn.
Kluts de eieren, amandelmeel,
rozemarijn, peper, zout en tijm door
elkaar en voeg de koolraaprasp toe.
Laat 10 minuten staan.
Bestrooi dan de biefstuk met zout
en peper en bak deze in 1 el roomboter aan beide kanten ongeveer 2
tot 4 minuten. Afhankelijk van hoe
doorbakken je hem wilt. Laat dan 10
minuten in aluminiumfolie rusten.
Verwarm 1 el olijfolie in de koekenpan en maak kleine röstirondjes van
het koolraapmengsel. Dit doe je het
makkelijkste, door met een (ijs)lepel
wat koolraapmengsel te scheppen in
de pan en dit vervolgens in de pan
plat te drukken. Je haalt er ongeveer
10 rondjes uit.
Bak de rondjes per 5 in de pan, aan
beide kanten in 5 minuten goudbruin.
Serveer de biefstuk met de röstirondjes.

AVOND

20 gram (blokjes) kaas + 5
cherrytomaatjes

TUSSENDOOR 3

Dag 6
Skyr met mango en havermout
Zie het recept van dag 4.

ONTBIJT

Witlof tonijnsalade

Chili con carne

BENODIGDHEDEN (2 porties)

BENODIGDHEDEN (2 personen)

•
•
•
•

400 gram witlof
160 gram tonijn (blikje op water)
10 zilveruitjes
2 gekookte eitjes

VOOR DE YOGHURTDRESSING
Meng onderstaande benodigdheden
•
100 ml Griekse yoghurt
•
2 el water uit het blikje tonijn
•
1 el verse munt, fijngehakt
•
1 el verse peterselie, fijngehakt
•
Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.

Was de witlof en snijd in reepjes. Doe
in een kom.
Kook de eieren hard in 8 minuten.
Laat de tonijn uitlekken en bewaar 2
el van het nat.
Maak de dressing en meng met de
witlof. Voeg dan de tonijn en zilveruitjes toe. Snijd de eieren in plakjes en
meng die er ook door.

Bewaar 1 portie tot morgen.

LUNCH

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 abrikozenballetje

TUSSENDOOR 1

155 gram edamame bonen (uit blik)
300 gram half om half gehakt
2 groene paprika’s
100 gram champignons
100 gram gezeefde tomaten
1 ui
1 tl chilipeper
1 teentje knoflook
2 el olijfolie
Peper en zout naar smaak

Laat de edamamebonen uitlekken.
Snipper de ui en hak de knoflook fijn.
Verhit 2 el olijfolie in een koekenpan
(of braadpan) en bak de ui en knoflook glazig.
Voeg dan het gehakt aan de pan toe
en bak het rul.
Borstel de champignons schoon en
snijd in plakjes. Voeg toe aan de pan
en bak even mee.
Was en snijd de paprika in blokjes.
Voeg nu de gezeefde tomaten, de
edamame bonen, de paprika en de
chilipeper toe aan het gehakt.
Roer alles door en laat 15 minuten op
matig vuur pruttelen.
Breng nog op smaak met peper en
zout

1 appel met 20 gram amandelen

TUSSENDOOR 2

20 gram (blokjes) kaas + 5
cherrytomaatjes

AVOND

TUSSENDOOR 3

Dag 7
2 snee koolhydraatarm
brood besmeerd met 40
gram chocoladepasta

ONTBIJT

Witlof tonijnsalade
Neem de overgebleven portie van
gisteren.

LUNCH

Courgette spaghetti met
gerookte zalm
BENODIGDHEDEN (2 personen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gram courgettespaghetti
200 gram gerookte zalm
1 rode paprika
100 gram champignons
125 ml slagroom
50 gram roomkaas
50 gram geraspte kaas
1 el olijfolie
2 el verse basilicum
½ limoen, uitgeperst
Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1.

2.
3.

4.
5.

20 gram (blokjes) kaas + 5
cherrytomaatjes

TUSSENDOOR 1

1 appel met 20 gram amandelen

TUSSENDOOR 2

6.
7.

Zet een steelpannetje op laag vuur.
Voeg de roomkaas, slagroom en
limoensap toe. Laat dit even pruttelen
en goed warm worden.
Snijd de gerookte zalm in reepjes.
Zet het vuur lager en voeg de basilicum en de gerookte zalm toe. Breng
op smaak met peper en zout. Houd
de saus goed in de gaten dat het niet
verbrandt. Zet anders het vuur uit.
Snijd de paprika in blokjes. Snijd de
champignons in plakjes.
Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan.
Bak de paprika en champignons.
Voeg dan de courgettespaghetti toe.
Bak 2 minuten mee.
Voeg dan de geraspte kaas toe aan
de courgettespaghetti en roer goed
door.
Voeg dan de slagroomsaus toe aan
de courgettespaghetti. Roer even
goed door, totdat alle saus goed is
gemengd.

AVOND

2 abrikozenballetjes

TUSSENDOOR 3

