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Kies het liefst voor biologisch

 fruit / groente/ vlees
Kies het liefst voor vis met het
donkerblauwe MSC keurmerk

.
 

WEEK 7 DAG  43 T/M 45

Inclusief de banaan-noten muffins 

FRUIT 
80 gram verse aardbeien 
1 citroen
2 bananen 
1 ½  avocado 
50 gram perzik
1 appel
1 sinaasappel

 
GROENTEN 
150 gram rucola 
50 gram kikkererwten (uitlekgewicht) 
200 gram broccoli(rijst) 
½  komkommer 
2 tomaat 
1 kleine spitskool 
1 paprika’s 
1 uit
1 rode ui
1 courgette 
75 gram taugé 
1 grote aubergine

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
2 tenen knoflook 

VLEES EN VIS 
100 gram kipfilet (plakjes) 
100 gram gerookte eendenborstfile
200 gram mager rundergehakt
 
EIEREN EN ZUIVEL 
300 gram Griekse yoghurt, 10% vet 
150 gram fetakaas 
50 gram ricottakaas
8 eieren 

OVERIG 
50 gram zwarte olijven zonder pit 
7 gram (1 blokje) pure chocolade
(>75% cacao)
100 ml kokosmelk (dik)
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WEEK 7 DAG  46 T/M 49

FRUIT 
50 gram diepvriesfruit naar keuze 
1.5 banaan
3 sinaasappel 
1 avocado 

GROENTEN 
125 gram rauwe spinazie 
75 gram sojabonen 
125 gram kikkererwten (uitlekgewicht) 
3 tomaten 
1 ui 
175 gram paddenstoelen
1 zoete aardappel
1 prei
1 paprika
1 courgette
2 winterpenen
1 komkommer
1 kleine rode ui
50 gram sla naar keuze

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
2 tenen knoflook 
10 gram verse dille
Pluk saffraan
10 gram peterselie

VLEES EN VIS 
200 gram verse zalm 
100 gram gamba’s of zeevruchten
100 gram koolvis of kabeljauwfile
50 gram biefstukpuntjes
150 gram forelfilet

EIEREN EN ZUIVEL 
150 gram Griekse yoghurt 
95 gram geitenkaas
10 gram roomboter
20 gram Parmazaanse kaas in blokjes
8 eieren 

OVERIG 
15 gram hummus 
50 gram zwarte olijven zonder pit 
120 ml ongezoete, plantaardige melk 
100 ml kokosmelk (dik) 
5 gram mosterd
750 ml visbouillon
50 gram groene olijven
20 gram zwarte olijven
2 tl cacao
1 blokje pure chocolade > 75
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WEEK 8 DAG  50 T/M 52

FRUIT 
100 gram bevroren mango
2 stuks fruit naar keuze
2 citroenen
1 banaan 
50 gram bosvruchten
1 avocado 

GROENTEN 
100 gram rauwe spinazie 
100 gram brocolli
1 grote wortel (200 gram)
3 radijsjes
1 rode paprika
Handje gekleurde cherry tomaten
200 gram gesneden snijbonen
200 gram bloemkool
2 zongedroogde tomaten
1 stronk witlof
1 gele paprika
100 gram groene asperges
200 gram zoete aardappelen
100 gram diepvries doperwten
50 gram kleine augurken
100 gram zwarte bonen (voorgekookt + uitgelekt)

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
3 tenen knoflook 
30 gram peterselie 
15 gram munt
15 gram basilicum
2 cm verse gember

 

VLEES EN VIS 
150 gram kabeljauwfilet 
150 gram gerookte zalm 
100 gram gerookte kipfile (plakjes)
200 gram gerookte kip

EIEREN EN ZUIVEL 
150 gram Griekse yoghurt, 10% vet 
7 eieren 
30 gram fetakaas
75 gram ricottakaas
20 gram geraspte Parmazaanse kaas

OVERIG 
80 gram kokosyoghurt
50 gram olijven zonder pit 
6 zwarte olijven
180 ml kokoswater 
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WEEK 8 DAG  53 T/M 56

FRUIT 
150 gram bosvruchten (vers of diepvries) 
1 citroen 
1.5  limoen 
125 gram frambozen (vers of diepvries)
1 kiwi
1.5 grapefruit
1 rijpe perzik
120 gram granaatappelpitjes
 
GROENTEN 
300 gram Chinese kool
4 lente uitjes
100 gram gegrilde paprika (pot)
4 zon gedroogde tomaten (pot)
1.5 avocado
400 gram bloemkool
1 courgette
1 aubergine
200 gram doperwten
2 uien
100 gram spinazie
300 gram radicchio ( of witlof)

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
30 gram verse munt 
30 gram peterselie 
30 gram verse basilicum 
2 cm verse gember 
3 tenen knoflook 
Handje verse koriander

VLEES EN VIS 
125 gram mager biologisch
rundergehakt
300 gram gerookte forelfilet
150 gram entrecote
150 gram kipfilet

EIEREN EN ZUIVEL 
100 gram Griekse yoghurt, 10% vet 
70 gram fetakaas 
50 gram ricottakaas 
2 eieren 

OVERIG 
250 ml kokoswater 
200 ml ongezoete plantaardige melk
30 gram kokosyoghurt
100 ml kokosmelk (dik)
30 gram quinoa (ongekookt)
2 tl harissapasta
60 gram zwarte olijven zonder pit


