Koolhydraatarm weekmenu (20 tot 50 gram)
KCAL

KH

VET

EIWIT

KCAL

KH

VET

EIWIT

Gevulde omelet

387

1

15

14

90 seconden broodje met ham

426

3

39

17

Kop koffie met kokosmelk

37

0

4

0

Kop koffie met kokosmelk

37

0

4

0

Brood met mozzarella, tomaat en pesto

387

18

23

24

Mierikswortelsoep

287

4

22

17

Blokje verwenchocolade

140

2

13

2

Yoghurt met gemengd fruit

84

7

3

5

Aziatische groenten met runderreepjes

374

19

14

40

Spruitjesstamppot

574

26

38

24

Kaasplankje

213

1

17

13

Gevulde tomaat

100

3

7

6

TOTAAL

1538

41

86

93

TOTAAL

1508

43

113

69

DAG 1

DAG 5

KCAL

KH

VET

EIWIT

KCAL

KH

VET

EIWIT

Goed gevuld yoghurt ontbijt

279

11

19

12

Gevulde omelet

387

1

15

14

Kop koffie met kokosmelk

37

0

4

0

Blokje verwenchocolade

140

2

13

2

Brood met mozzarella, tomaat en pesto

387

18

23

24

Griekse salade

401

5

25

37

Blokje verwenchocolade

140

2

13

2

Yoghurt met gemengd fruit

84

7

3

5

Groenten gehaktschotel

492

12

32

34

Vegetarische knolselderij schotel

486

17

33

22

Kaasplankje

213

1

17

13

Kop koffie met kokosmelk

37

0

4

0

TOTAAL

1548

44

108

85

TOTAAL

1535

32

93

80

DAG 2

DAG 6

KCAL

KH

VET

EIWIT

KCAL

KH

VET

EIWIT

Goed gevuld yoghurt ontbijt

279

11

19

12

90 seconden broodje met ham

426

3

39

17

Gekookt eitje met rookvlees

86

0

5

11

Blokje verwenchocolade

140

2

13

2

Heksensalade

530

10

48

13

Mierikswortelsoep

287

4

22

17

Blokje verwenchocolade

140

2

13

2

Yoghurt met gemengd fruit

84

7

3

5

Varkenshaas met tuinbonen

370

18

8

45

Gevulde kip met andijvie

406

5

21

46

Gevulde tomaat

100

3

7

6

Kaasplankje

213

1

17

13

TOTAAL

1505

44

100

89

TOTAAL

1556

22

115

100

DAG 3

KCAL

KH

VET

EIWIT

Goed gevuld yoghurt ontbijt

279

11

19

12

Gekookt eitje met rookvlees

86

0

5

11

Heksensalade

530

10

48

13

Blokje verwenchocolade

140

2

13

2

Griekse salade

401

5

25

37

Gevulde tomaat

100

3

7

6

TOTAAL

1536

31

117

81

DAG 4

DAG 7

Dag 1
Gevulde omelet

Brood met mozzarella en
pesto

Aziatische groenten met
runderreepjes

BENODIGDHEDEN

BENODIGDHEDEN (2 personen)

BENODIGDHEDEN (1 portie)
•
•
•
•
•
•

2 eieren
100 gram champignons
30 gram ham
30 gram kaas
1 el olijfolie
Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1.

2.
3.
4.
5.

Snijd de champignons in plakjes.
Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan
en bak de champignons 2 minuten.
Kluts de eieren en verdeel dit over de
champignons.
Zet het vuur laag en leg de ham en
de kaas over het eimengsel.
Breng op smaak met peper en zout.
Laat op laag vuur 5 minuten staan
met het deksel op de pan.

•
•
•
•
•

2 sneetjes koolhydraatarm brood
50 gram mozzarella
1 tomaat
1 el (20 gram) groene pesto
Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1.

Snijd de tomaat en mozzarella in
plakjes. Besmeer het brood met
de pesto en verdeel de tomaat en
mozzarella erover. Breng op smaak
met peper en zout.

LUNCH

1 stukje verwenchocolade

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.

BENODIGDHEDEN (8 stukjes)

ONTBIJT

•
•
•
•

100 gram roomboter
100 gram cacaopoeder
Merg van 1 vanille stokje
Zoetstof naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.

1 kop koffie met 20 ml
kokosmelk

3.
4.

Smelt de boter in een steelpan. Voeg
de vanille en cacaopoeder toe.
Proef en voeg zoetstof toe naar
smaak. Blijf roeren, totdat er een
dikke chocolade ontstaat.
Verdeel de chocolade over 8 bonbonbakjes/ ijsblokhoudertjes.
Zet voor minimaal 4 uur in de
koelkast. Zeker 6 tot 8 dagen houdbaar in de koelkast of vries ze in.

TUSSENDOOR 1

TUSSENDOOR 2

300 gram runderreepjes
400 gram paksoi
200 gram prei
100 gram champignons
1 chilipeper
1 ui
2 el olijfolie
2 el sojasaus (Kikkoman)
Peper en zout naar smaak

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Snijd de kont van de paksoi en was
de rest van de bladeren goed. Snijd
in stukken.
Was en snijd de champignons in
plakjes en de prei in ringen.
Stoom de paksoi in een vergiet
boven een pan kokend water 3 á
4 minuten. Je kan het ook gewoon
koken voor 6 minuten.
Snijd de ui in ringen en wok deze
samen met de prei en de champignons kort op hoog vuur in 1 el
olijfolie.
Haal de groenten vervolgens uit de
pan en leg even apart.
Voeg 1 el olijfolie toe aan de pan en
bak de runderreepjes kort.
Voeg dan de paksoi toe.
Snijd de chilipeper doormidden en
haal de zaadjes eruit. Snijd dan in
kleine stukjes en voeg toe aan de
paksoi. Voeg de overige groenten
toe.
Voeg ook de sojasaus toe en meng
even goed. Breng verder op smaak
met peper en zout.

AVOND

Kaasplankje
•
•
•

30 gram brie
30 gram Goudse kaas
30 gram augurken

TUSSENDOOR 3

Dag 2
Goed gevuld yoghurt ontbijt
BENODIGDHEDEN
•
•
•
•
•
•

150 gram sojayoghurt
10 gram gebroken lijnzaad
15 gram amandelen
10 gram kokosrasp
50 gram gemengd fruit (blauwe bessen, frambozen)
Zoetstof naar smaak

Brood met mozzarella en
pesto

Groente gehakt schotel

Zie het recept van dag 1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUNCH

BEREIDINGSWIJZE

Meng alles door elkaar en breng op
smaak met zoetstof.

ONTBIJT

BENODIGDHEDEN (2 personen)

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1 kop koffie met 20 ml kokosmelk

1 stukje verwenchocolade
8.

TUSSENDOOR 1

250 gram half om half gehakt
200 gram sperziebonen
1 kleine courgette
1 venkel
1 puntpaprika
200 gram tomatenblokjes (blik)
1 teentje knoflook
2 uien
75 gram geraspte kaas
1 el komijnpoeder
1 el (gerookte) paprikapoeder
1 el vers gesneden munt
1 el olijfolie
Peper en zout naar smaak

TUSSENDOOR 2

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Snipper de ui en pers de knoflook.
Snijd de puntpaprika in blokjes.
Verwarm de paprikapoeder en de
komijnpoeder even kort in een droge
koekenpan.
Voeg dan de olijfolie toe aan de pan
en fruit de ui, paprika en de knoflook
glazig. Voeg vervolgens het gehakt
toe en bak deze rul.
Kook ondertussen de sperziebonen
in 6 minuten beetgaar. Giet dan af.
Snijd de courgette en de venkel in
stukken.
Doe het gehakmengsel in een
ovenschaal en doe hier de courgette, sperziebonen en de venkel bij.
Verdeel daarover de tomatenblokjes.
Garneer met de geraspte kaas.
Zet de ovenschaal 10 minuten in de
oven. Breng op smaak met peper en
zout. Garneer met de verse munt.

AVOND

Kaasplankje
•
•
•

30 gram brie
30 gram Goudse kaas
30 gram augurken

TUSSENDOOR 3

Dag 3
Goed gevuld yoghurt ontbijt
Zie het recept van dag 2.

ONTBIJT

Heksensalade

Varkenshaas met tuinbonen

BENODIGDHEDEN (2 porties)

BENODIGDHEDEN (2 personen)

BEREIDINGSWIJZE

BEREIDINGSWIJZE

•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

200 gram gekookte worst
50 gram zure augurken
1 rode ui
2 tomaten
1 el kappertjes
2 el mayonaise
2 el fijngehakte peterselie
Peper en zout naar smaak

Ontvel de worst en snijd in blokjes.
Snijd de ui in kleine stukjes en de
tomaat in blokjes. Snijd de augurken
in kleine plakjes.
Doe alles bij elkaar in een kom en
meng dit met de mayonaise en
peterselie.
Breng op smaak met peper en zout.

•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.

3.
4.

Bewaar 1 portie tot morgen.
5.

LUNCH

6.
7.
8.

1 gekookt eitje + 4 plakjes
runderrookvlees (20 gram)

300 gram varkenshaas
400 gram tuinbonen
1 rode paprika
4 tomaten
1 ui
1 el vers gehakte peterselie
1 el olijfolie
Peper en zout naar smaak

Verwarm de oven voor op 160 °C.
Kook de tuinbonen 5 minuten in ruim
water met een beetje zout en giet
dan af. Voeg een klein beetje van het
kookvocht toe aan een ovenschaal.
Snipper de ui en de knoflook en bak
in 5 minuten glazig.
Haal de ui en knoflook uit de pan en
bak daarin de varkenshaas rondom
bruin aan in 5 minuten. Voeg de jus
toe aan de ovenschaal.
Snijd de tomaten in vier stukken en
de paprika in repen.
Doe de tuinbonen, varkenshaas, het
uimengsel, de tomaten en de paprika
in een ovenschaal.
Zet het geheel 15 minuten in de
oven.
Garneer met peterselie en breng op
smaak met peper en zout.

1 stukje verwenchocolade

BENODIGDHEDEN (3 porties)
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.

5.

TUSSENDOOR 2

AVOND

3 middelgrote tomaten
2 el crème fraiche
40 gram bacon
30 gram geraspte kaas
1/2 el verse peterselie
Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE

4.

Kook het eitje en snij in 4 partjes. Wikkel
de partjes in 1 plakje rookvlees.

TUSSENDOOR 1

Gevulde tomaatjes

Snijd de bacon in kleine stukjes en
bak even krokant in een koekenpan.
Haal de pan van het vuur en meng
de crème fraiche en de kaas erdoor.
Snijd de tomaten doormidden en
haal het vruchtvlees eruit.
Vul de tomaten met het kaas mengsel.
Breng op smaak met peper en zout
en garneer met peterselie. Bewaar
2 porties tot de volgende dagen.

TUSSENDOOR 3

Dag 4
Goed gevuld yoghurt ontbijt
Zie het recept van dag 2.

ONTBIJT

Heksensalade

Griekse salade

Neem de overgebleven portie van dag 3.

BENODIGDHEDEN (3 porties)

LUNCH

•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gram ijsbergsla
300 gram kalkoenfilet
150 gram bacon
100 gram lente ui
200 gram komkommer
60 gram olijven
1 el gyros kruiden
3 el mayonaise
Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 gekookt eitje + 4 plakjes
runderrookvlees (20 gram)

1 stukje verwenchocolade

9.

Snijd de bacon in reepjes en bak
deze (zonder olie) in een koekenpan
knapperig. Haal dan uit de pan en leg
apart.
Bak in dezelfde pan de kalkoen filet
in 6 minuten gaar. Laat daarna even
rusten in aluminiumfolie.
Snijd (indien nodig) de ijsbergsla in
reepjes.
Snijd de lente ui in ringetjes en de
komkommer in blokjes.
Doe de sla in een kom. Meng de
mayonaise met de gyroskruiden. En
meng deze dressing door de sla.
Meng vervolgens de ui, komkommer
en olijven erdoor.
Doe de sla op een bord.
Snijd de kalkoenfilet in plakjes en leg
die op de sla.
Garneer met de bacon.

Bewaar 1 portie tot de lunch van dag 6.

Neem een overgebleven portie van dag 3.

Kook het eitje en snij in 4 partjes. Wikkel
de partjes in 1 plakje rookvlees.

TUSSENDOOR 1

Gevulde tomaatjes

TUSSENDOOR 2

AVOND

TUSSENDOOR 3

Dag 5
90 seconden broodje met
ham

Mierikswortelsoep

Spruitjesstamppot

BENODIGDHEDEN (2 porties)

BENODIGDHEDEN (1 broodje)

•
•

BENODIGDHEDEN (2 personen)

•
•
•
•
•
•
•

10 gram roomboter
30 gram amandelmeel
½ tl bakpoeder
1 ei
Snufje zout
10 gram roomboter (om te smeren)
20 gram achterham

BEREIDINGSWIJZE

MAGNETRON:
1. Smelt de roomboter allereerst in de
magnetron in een magnetronbestendige (kleine) kom of mok.
2. Voeg vervolgens de amandelmeel,
het bakpoeder en het ei toe. Roer
alles goed door tot een egale massa.
3. Plaats de kom of mok voor 90
seconden in de magnetron op vol
vermogen.
4. Haal de kom of mok uit de magnetron (let op: het is heet). Haal het
broodje eruit. Snijd ‘m, na afkoeling,
doormidden.
OVEN:
5. Verwarm de oven voor op 180 °C.
6. Smelt de roomboter in een steelpannetje.
7. Doe alle droge ingrediënten in een
kom. Meng de roomboter erdoor tot
een egale massa.
8. Voeg het deeg in een muffinbakje/
schaaltje en zet voor ongeveer 15
minuten in de oven.
9. Snijd het broodje doormidden en
besmeer met de roomboter en ham.

ONTBIJT

•
•
•
•
•
•
•

150 gram gerookte zalm
2 tl geraspte verse mierikswortel (of
uit een potje)
125 ml slagroom
200 ml amandelmelk
½ bouillonblokje
125 ml water
1 el dille
1 el olijfolie
Peper en zout naar smaak

2.
3.

4.

Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan
en fruit de mierikswortel.
Voeg na 3 minuten de amandelmelk,
slagroom en het bouillonblokje toe.
Laat voor ongeveer 10 minuutjes
zachtjes koken onder af en toe roeren. Voeg op het einde 125 ml water
toe en kook even mee.
Snijd de zalm in reepjes en voeg die
toe, vlak voor opdienen. Breng op
smaak met peper en zout en dille.

300 gram speklappen
300 gram pastinaak
400 gram spruitjes
½ el kerriepoeder
1 el roomboter
Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.

BEREIDINGSWIJZE
1.

•
•
•
•
•
•

3.
4.
5.
6.
7.

Schil de pastinaak en snijd in stukken.
Kook de pastinaak in 15 minuten
gaar.
Schoon de spruitjes (indien nodig) en
kook deze apart in 10 minuten gaar.
Bak ondertussen de speklappen
(zonder olie of boter) om en om in 10
minuten gaar.
Stamp de spruitjes en de pastinaak
samen met 1 el roomboter en de
kerriepoeder.
Breng op smaak met peper en zout.
Serveer de stamppot met de speklappen.

Bewaar 1 portie tot dag 7.

LUNCH

1 kop koffie met 20 ml
kokosmelk

TUSSENDOOR 1

AVOND

100 ml sojayoghurt + 100
gram gemengd fruit
(frambozen/ bessen/ bramen)
TUSSENDOOR 2

Gevulde tomaatjes
Neem een overgebleven portie van dag 3.

TUSSENDOOR 3

Dag 6
Gevulde omelet
Zie het recept van dag 1.

ONTBIJT

1 stukje verwenchocolade

TUSSENDOOR 1

Griekse salade
Neem de overgebleven portie van dag 4.

Vegetarische knolselderij
ovenschotel
BENODIGDHEDEN (2 personen)

LUNCH

100 ml sojayoghurt + 100
gram gemengd fruit
(frambozen/ bessen/ bramen)
TUSSENDOOR 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 gram knolselderij
50 ml crème fraîche
1 teentje knoflook
50 gram geraspte belegen kaas
25 gram amandelmeel
25 gram roomboter
1 el fijngehakte peterselie
50 gram geraspte Parmezaanse kaas
1 tl nootmuskaat
Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Schil de knolselderij en snijd in
stukjes.
3. Kook de knolselderij in 10 minuten
beetgaar.
4. Vet een ovenschaal in met 10 gram
roomboter.
5. Leg hierin de stukken knolselderij.
6. Pers een teentje knoflook.
7. Meng nu de crème fraîche, nootmuskaat, geraspte kaas en knoflook door
de knolselderij. Breng op smaak met
peper en zout.
8. Meng het amandelmeel met de
geraspte Parmezaanse kaas en
peterselie.
9. Verdeel dit over de knolselderijschotel voor een korstje.
10. Verdeel hierover een paar kleine
klontjes roomboter.
11. Zet de schotel 30 minuten in de oven.

AVOND

1 kop koffie met 20 ml kokosmelk

TUSSENDOOR 3

Dag 7
90 seconden broodje met
ham

Mierikswortelsoep

Gevulde kip met andijvie

Neem de overgebleven portie van dag 5.

BENODIGDHEDEN (2 personen)

Zie het recept van dag 5.

ONTBIJT

LUNCH

•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gram kipfilet (hele kipfilets)
400 gram andijvie
100 gram champignons
1 ui
50 gram geraspte kaas
1 tl nootmuskaat
2 el olijfolie
10 gram roomboter (om in te vetten)
Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
1.
2.

1 stukje verwenchocolade

TUSSENDOOR 1

100 ml sojayoghurt + 100
gram gemengd fruit
(frambozen/ bessen/ bramen)
TUSSENDOOR 2

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Snijd de champignons in plakjes en
de ui in kleine stukjes.
3. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan
en bak de champignons en ui in 3
minuten glazig.
4. Pureer dan dit champignonmengsel
met een staafmixer.
5. Snijd de kipfilet open, zodat er een
envelop ontstaat.
6. Vul de binnenkant met het champignonmengsel. Klap de kip weer dicht
en zet vast met een cocktailprikker.
7. Vet een ovenschaal in met roomboter. Leg de kip in een ovenschaal en
bak in 25 minuten gaar. Controleer of
het gaar is.
8. Doe ondertussen 1 el olijfolie in de
pan en bak op laag vuur de andijvie
in 6-8 minuten gaar.
9. Doe op het laatst de nootmuskaat
en de geraspte kaas erbij. Roer
even goed door, totdat de kaas wat
gesmolten is.
10. Serveer de andijvie met de gevulde kip. Breng eventueel verder op
smaak met peper en zout.

AVOND

Kaasplankje
•
•
•

30 gram brie
30 gram Goudse kaas
30 gram augurken

TUSSENDOOR 3

