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Dag 1:

Ontbijt Krachtige pap - Ingrediënten: 2 el kokosmeel, 2 el lijnzaadmeel, 80 ml water, zout, 1 ei, 2 tl-roomboter, 1 el kokosmelk, 1 
tl zoetstof 

Bereiding: Pak de pan erbij en doe hier de kokosmeel, lijnzaad meel, water en zout in. pan. Zet de pan op een 
middelhoog vuur. Roer door tot het mengsel een dikke structuur krijgt. Haal de pan van het vuur af. Het ei klop je los en 
giet je erbij. Blijf ondertussen roeren. Plaats de pan opnieuw op een middelhoog vuur. Blijf goed roeren. Haal de pan weer 
van het vuur en roer de kokosmelk, roomboter en zoetstof erdoor.

Tussendoor 5 snoeptomaatjes en 5 plakjes komkommer

Lunch Witlof met zalm (2 porties) - Ingrediënten: 250 gram gerookte zalm, 2 stronken witlof, chilipoeder, 1 ui, snufje zout, ½ 
avocado, sap van 1 citroen, 2 teentjes knoflook, 1 el olijfolie. 

Bereiding: De ui snijd je in kleine stukjes en uit de avocado haal je de pit. De witlof was je af en de bladeren snijd je in 
kleine stukken. De avocado snijd je in blokjes. Verhit in een koekenpan een beetje olijfolie. Doe hier de fijngehakte 
knoflook en de stukjes ui in. Daarna voeg je de witlof toe. De zalm snijd je in kleine stukjes. De inhoud van de koekenpan 
verdeel je over 2 borden. Plaats hierover de stukjes zalm en avocado. De citroen snijd je door de helft en het sap sprenkel 
je over de borden. 1 portie bewaar je in de koelkast en de andere eet je op. (bewaar de overige portie in de koelkast)

Tussendoor 1 schaaltje met 150 ml Griekse yoghurt

Avondmaaltijd Shoarma schotel - Ingrediënten: 5 champignons, 300 gram witte kool, 150 gram shoarma, 2 eetlepels olijfolie, peper en 
zout. Bereiding: Was de kool en snijd deze in stukken. De champignons snijd je in plakken. Verhit de olie in een pan en 
bak de shoarma volgens de aanwijzingen op de verpakking. Haal de shoarma uit de pan, wikkel in alufolie. Bak de kool in 
dezelfde pan en op het laatst de bak je champignons nog even mee. Eet smakelijk! 

Tussendoor 1 handje gemengde noten
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Dag 2:

Ontbijt Power eitje - Ingrediënten: 1 gekookt ei, 2 lijnzaadcrackers, plakjes geitenkaas, snufje peper 

Bereiding: Het ei kook je middel tot hard. Snijd in plakjes en beleg de crackers met kaas en ei. Voeg er een snufje peper 
aan toe voor extra smaak.

Tussendoor 1 blokje pure chocolade

Lunch witlof met zalm (er is nog over van dag 1 in de koelkast).

Tussendoor 5 snoeptomaatjes en 5 blokjes feta

Avondmaaltijd Smaakvolle puntpaprika’s (2 porties) - Ingrediënten: 250 gram rundergehakt, 1 sjalotje, 2 puntpaprika’s, 100 gram 
geitenkaas, 1 teentje knoflook, olijfolie, peper en verse oregano 

Bereiding: De oven verwarm je voor op 180 graden. Het sjalotje snipper je en de knoflook hak je fijn. In een koekenpan 
verhit je olijfolie en fruit hierin sjalot met de knoflook. Voeg dan het gehakt toe en roer regelmatig met een pollepel. Snijd 
de puntpaprika’s in de lengte doormidden en verwijder de zaadjes. Haal de koekenpan van het vuur en verdeel het 
gehaktmengsel over de paprika’s. De geitenkaas verkruimel je over het gehaktmengsel in de paprika’s. Breng op smaak 
met peper en verse oregano blaadjes. Zet voor circa 20 minuten in de voorverwarmde oven en genieten maar! (bewaar de 
overige portie in de koelkast)

Tussendoor 1 schaaltje met 150 ml Griekse yoghurt
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Dag 3:

Ontbijt Eieren met ham - Ingrediënten: 2 eieren, 2 plakken ham, 2 el creme fraiche, peper en zout, 30 gram goudse kaas, 1 el 
olijfolie 

Bereiding: De oven verwarm je voor op 200 graden. In een ingevette ovenschaal leg je de ham op de bodem. Breek de 
eieren op de ham. Doe de creme fraiche eroverheen en bestrooi met kaas. Zet de schaal 15 minuten in de oven. Voeg tot 
slot een beetje peper en zout toe. Eet smakelijk! 

Tussendoor 1 blokje pure chocolade

Lunch Witlofsalade met kip - Ingrediënten: 120 gram gerookte kipfilet, 1 tomaat, 1 handje witte kool, 1 stronkje witlof, 1 tl 
chilipoeder, 1 el azijn, 1 takje basilicum, 1 el magere kwark 

Bereiding: Snijd de witte kool en witlof in partjes en leg op een bord. Ook de tomaat snijd je in partjes en de kip in 
reepjes. Leg deze er bovenop. Strooi de chilipoeder erover heen. Maak een dressing van een beetje magere kwark, azijn 
en 1 theelepel zoetstof en verdeel dit over de salade. Garneer tot slot met blaadjes basilicum. Geniet ervan!

Tussendoor 1 schaaltje met 150 ml volle yoghurt

Avondmaaltijd Smaakvolle puntpaprika's. (er is over van dag 2 in de koelkast).

Tussendoor 5 snoeptomaatjes 5 blokjes feta
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Dag 4:
Ontbijt Krachtige pap - Ingrediënten: 2 el kokosmeel, 2 el lijnzaadmeel, 80 ml water, zout, 1 ei, 2 tl-roomboter, 1 el kokosmelk, 

1 tl zoetstof 

Bereiding: Pak de pan erbij en doe hier de kokosmeel, lijnzaad meel, water en zout in. pan. Zet de pan op een 
middelhoog vuur. Roer door tot het mengsel een dikke structuur krijgt. Haal de pan van het vuur af. Het ei klop je los en 
giet je erbij. Blijf ondertussen roeren. Plaats de pan opnieuw op een middelhoog vuur. Blijf goed roeren. Haal de pan weer 
van het vuur en roer de kokosmelk, roomboter en zoetstof erdoor.

Tussendoor 1 schaaltje met 150 ml volle yoghurt

Lunch Witlofsalade met kip - Ingrediënten: 120 gram gerookte kipfilet, 1 tomaat, 1 handje witte kool, 1 stronkje witlof, 1 tl 
chilipoeder, 1 el azijn, 1 takje basilicum, 1 el magere kwark 

Bereiding: Snijd de witte kool en witlof in partjes en leg op een bord. Ook de tomaat snijd je in partjes en de kip in 
reepjes. Leg deze er bovenop. Strooi de chilipoeder erover heen. Maak een dressing van een beetje magere kwark, azijn 
en 1 theelepel zoetstof en verdeel dit over de salade. Garneer tot slot met blaadjes basilicum. Geniet ervan!

Tussendoor 1 handje gemengde noten

Avondmaaltijd Italiaanse bloemkool (2 porties)- Ingrediënten: 1 geperste knoflook, 1 gesnipperde ui, 150 gram champignons, 300 
gram rundergehakt, 1 groene paprika, 400 gram bloemkool, 2 el tomatenpuree, 200 gram gepelde tomaten (Blik), 150 ml 
groentebouillon, 1 tl Italiaanse kruiden Bereiding: De ui en knoflook bak je op laag vuur glazig en haal je daarna uit de 
pan. Bak nu het gehakt in dezelfde pan. De champignons snijd je in vieren en roerbak je 2 minuten mee. Doe nu alles 
samen in de pan en laat 30 minuten sudderen. De bloemkool kook je zoals je gewend bent. Eet smakelijk! (bewaarde de 
overige portie in de koelkast)

Tussendoor 5 snoeptomaatjes en 5 blokjes feta
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Dag 5:

Ontbijt Power eitje - Ingrediënten: 1 gekookt ei, 2 lijnzaadcrackers, plakjes geitenkaas, snufje peper 

Bereiding: Het ei kook je middel tot hard. Snijd in plakjes en beleg de crackers met kaas en ei. Voeg er een snufje peper 
aan toe voor extra smaak.

Tussendoor 5 snoeptomaatjes en 5 blokjes feta

Lunch Klein zakje slamelange met 1 tomaat in stukjes gesneden en 100 g gerookte kip. Doe de ingrediënten in een kommetje en 
genieten maar.

Tussendoor 1 blokje pure chocolade

Avondmaaltijd Italiaanse bloemkool (er is over van dag 4 in de koelkast).

Tussendoor schaaltje met 150 ml volle yoghurt
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Dag 6:

Ontbijt Krachtige pap - Ingrediënten: 2 el kokosmeel, 2 el lijnzaadmeel, 80 ml water, zout, 1 ei, 2 tl-roomboter, 1 el kokosmelk, 1 tl zoetstof 

Bereiding: Pak de pan erbij en doe hier de kokosmeel, lijnzaad meel, water en zout in. pan. Zet de pan op een middelhoog vuur. Roer 
door tot het mengsel een dikke structuur krijgt. Haal de pan van het vuur af. Het ei klop je los en giet je erbij. Blijf ondertussen roeren. 
Plaats de pan opnieuw op een middelhoog vuur. Blijf goed roeren. Haal de pan weer van het vuur en roer de kokosmelk, roomboter en 
zoetstof erdoor.

Tussendoor 1 gekookt eitje

Lunch Wrap met zalm - Ingrediënten: 1 sjalot, 2 eieren, 1 el olijfolie, 75 gram gesnipperde zalm, 20 gram rucola, ¼ komkommer, ½ tomaat, 
10 gram pijnboompitten, snufje peper en zout. 

Bereiding: De eieren kluts je en voeg hier zout en peper aan toe. Neem de koekenpan erbij en bak hier het eimengsel in. Aan beide 
kanten goudbruin. Maak er op het bord een wrap van. Ondertussen snijd je de sjalot, komkommer en tomaat in stukjes. Meng de zalm 
met sjalot, tomaat en komkommer door elkaar heen. De rucola verdeel je over de wrap en daarover verdeel je de zalm, komkommer, 
sjalot en tomaat. Tot slot voeg je de pijnboompitten toe. Rol de wrap op en eet smakelijk!

Tussendoor 1 schaaltje met 150 ml volle yoghurt

Avondmaaltijd Gegrilde groenten - Ingrediënten: 1 gesneden rode ui, 1 teentje knoflook (geperst), 100 gram sperziebonen, 100 gram spruitjes, 1 
zoete paprika, 2 tl vadouvan kruiden, 100 ml crème fraiche, 1 el olijfolie (mild), peper en zout Bereiding: Kook de spruitjes en de bonen 
circa 3 minuten! Giet ze af en doe samen met de paprika en de ui op een bakplaat besprenkel met olijfolie en hussel door elkaar. Meng 
de crème fraiche met de vadouvan kruiden en de knoflook. Zet alles in een voorverwarmde oven van 160 graden en laat 20 minuten 
staan. Haal de plaat uit de oven, meng de groenten met de crème fraiche. 

Tussendoor 5 snoeptomaatjes en 5 blokjes feta
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Dag 7:

Ontbijt Power eitje - Ingrediënten: 1 gekookt ei, 2 lijnzaadcrackers, plakjes geitenkaas, snufje peper Bereiding: Het ei kook je 
middel tot hard. Snijd in plakjes en beleg de crackers met kaas en ei. Voeg er een snufje peper aan toe voor extra smaak.

Tussendoor 5 plakjes komkommer met brie

Lunch Klein zakje slamelange met 1 tomaat in stukjes gesneden en 100 g gerookte kip. Doe de ingrediënten in een kommetje en 
genieten maar.

Tussendoor 1 schaaltje met 150 ml Griekse yoghurt

Avondmaaltijd Groente met tonijn - Ingrediënten: 1 klein blikje tonijn (100/120 gram) 1 halve courgette, 2 el basilicum, olijfolie, 
citroensap. 

Bereiding: Pak een kommetje en doe hier de tonijn in. Voeg er wat citroensap en zout aan toe. Goed mengen. De 
courgette snijd je in plakjes en de tomaat in stukken. Neem een koekenpan en verhit de olijfolie. Voeg de courgette toe en 
na 3 min de tomaat. Daar 2 el basilicum en ook de tonijn laat je even meer bakken. Eet smakelijk.  

Tussendoor 5 snoeptomaatjes en 5 blokjes feta
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