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Receptenboek
week 1 & 2



De recepten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De
maker stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
eventuele onjuistheden en / of onvolledigheden in deze uitgave. 

De informatie in dit document is niet bedoeld als diagnostiek en behandeling van
medische aandoeningen. Je kunt je huisarts of specialist beter een keer te vaak
bezoeken dan één keer te weinig. De ideeën en methode in dit document zijn
gebaseerd op de meningen en ervaringen van de auteur en naar beste weten
opgesteld en uiterst secuur getoetst. De leefstijlveranderingen in dit document
kunnen medicatie gebruik beïnvloeden. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn
eigen handelen na het lezen van dit boek. De auteur stelt zich niet aansprakelijk
voor eventuele schade of letsel die het gevolg zijn van de adviezen uit dit
document. Raadpleeg daarom altijd eerst je eigen arts voordat je actief aan je
voeding en leefstijl gaat werken. 

Op de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing. Alle rechten zijn
voorbehouden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van Inge
Nammensma worden gekopieerd of gebruikt worden. Gebruik je social media en
wil je iets van mij delen gebruik dan @narcissushub
Ook is mijn gezondheidsplatform te vinden op www.narcissushub.com

Disclaimer

 

http://www.narcissushub.com/


WAT HEB JE NODIG 
 

Aluminiumfolie 
Bakpapier
Bakplaat 
Beslag- of mengkom 
Blender/staafmixer 
Citruspers 
Dunschiller 
Garde 
Kaasschaaf 
Keukenrol 
Keukenweegschaal
Knoflookpers 
Koekenpan 
Muffinbakblik

Keuken benodigdheden:

·
 
 

Oven 
Ovenschaal (groot en klein) 
Pan met deksel 
Pureestamper 
Rasp (fijn en grof) 
Satéprikkers 
Snijmes 
Snijplank 
Soeplepel 
Soeppan
Spatel
Steelpan
Vershoudfolie
Wok- of hapjespan
Zeef optioneel
Keukenmachine 

Vijzel optioneel
Mandoline optioneel

       optioneel



Amandelen 
Amandelschaafsel 
Cashewnoten 
Chiazaad 
Karwijzaad 
Komijnzaad 
Korianderzaad (gemalen) 
Lijnzaad 
Pecannoten 
Pinda’s 
Pijnboompitten 
Pistachenoten 
Pompoenpitten 
Sesamzaad 
Walnoten 
Venkelzaad 
Zonnebloempitten 

LANG HOUDBARE BOODSCHAPPENLIJST (week 1-4)
NOTEN, PITTEN EN ZADEN

·
 
 

Amandelmeel 
Appelciderazijn
(Wijnsteen) Bakpoeder 
Balsamicoazijn 
Bouillonblokjes (kip en groente)* 
Citroensap 
Havermout 
Harissa 
(Rauwe) Honing 
Jasmijn thee 
Kokosolie 
Kokosrasp 
Limoensap 
Notenpasta 
Olijfolie 
Olijfolie Extra Vierge 
Quinoa 
Rijstwafel 
Sambal 
Sesamolie 
Sojasaus 
Tabasco 

OVERIGE:

BOODSCHAPPENLIJST 
 

 

Let op: kies altijd voor ongezouten
noten

Ga niet met honger naar de
supermarkt

*Kies voor biologische
bouillonblokjes zonder gist en E-

nummers.
 

Cacaopoeder 
Chilivlokken (of pul biber) 
Chilipoeder 
Dragon (gedroogd)
Edelgistvlokken 
Garam masala 
Kaneelpoeder 
Kardemon 
Kerriepoeder 
Komijnpoeder (gemalen) 
Koriander (gemalen) 
Kruidnagel 
Kruidnagel (gemalen) 
Kurkumapoeder 
Laurierblad 
Nootmuskaat 
Paprikapoeder 
Rozemarijn (gemalen) 
Steranijs 
Speculaaskruiden 
Tahin 
Tijm (gedroogd) 
Vanille 
Venkelzaad (gemalen) 
(Grof) Zeezout 
Za’atar (of ras el hanout) kruiden 
Zwarte peper (gemalen) 
Optioneel: uienpoeder 

GEDROOGDE KRUIDEN

       & Gemberpoeder 



BOODSCHAPPENLIJST 
 

 

 
Kies het liefst voor biologisch

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

.
 

WEEK 1 DAG 1 T/M 3 

FRUIT 
1 kiwi 
1 limoen 
1 citroen 
75 gram ananas
50 gram komkommer
50 gram rode druiven 
60 gram mango (vers of diepvries) 

GROENTEN 
150 gram paddenstoelen naar keuze 
100 gram rucola 
350 gram knolselderij 
150 gram bloemkool 
50 gram spinazie 
1 kleine prei 
1 sjalot 
300 gram schone sperziebonen 
60 gram taugé 
40 gram romaine sla 
200 gram broccolirijst 
1 Chinese kool 
1 ui 
1 rode peper 
1 stengel bleekselderij

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
1 cm verse gember 
4 tenen knoflook 
10 gram bieslook 
5 gram verse tijm 
10 gram verse koriander 
5 gram verse dille 
1 vanillestokje

VLEES EN VIS 
1 kipfilet á 150 gram 
100 gram gerookte kipfilet 
150 gram kipgehakt 

EIEREN EN ZUIVEL 
170 gram Griekse yoghurt 
75 gram Kokos yoghurt
30 gram hummus 
5 eieren 
75 ml haver fraïche
75 gram fetakaas 
180 ml ongezoete, plantaardige melk 
75 ml plantaardige room zoals Haver
Cuisine 

OVERIG 
175 ml dikke kokosmelk (17% vet) 
30 gram grove mosterd 
125 gram tempeh 
50 gram cannellinibonen 
200 gram gezeefde tomaten 
125 ml kokoswater

VEGETARISCHE ALTERNATIEVEN 
150 gram Quorn stukjes dés (glutenvrij) 
100 gram gerookte tofu 
100 gram voorgekookte linzen 
150 gram paddenstoelen naar keuze



BOODSCHAPPENLIJST 
 

 

 
Kies het liefst voor biologisch

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

.
 

WEEK 1 DAG  4 T/M 6 

FRUIT 
40 gram mango (vers of diepvries) 
1 appel 75 gram bosbessen (vers of diepvries) 

GROENTEN 
1,5 avocado 
4 grote bladeren Chinese kool 
40 gram rucola 
1 tomaat 
5 gram mierikswortel 
150 gram geschrapte worteltjes 
1,5 komkommer 
250 gram snijbonen 
85 gram veldsla 
150 gram cherrytomaten 
1 groene peper 
1 sjalot 
3 limoenen 
75 gram schone spruitjes 
150 gram paddenstoelen naar keuze 
150 gram bloemkool(rijst)
175 gram pastinaak 
½ ui 
2 rode pepers 
100 gram peultjes 
150 gram broccoli 
200 gram bloemkoolrijst 
150 gram augurken 

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
25 gram bieslook 
4 tenen knoflook 
10 gram dille 
15 gram verse kruiden (zoals (blad) 
peterselie, dille, munt en koriander) 
5 gram verse dragen of verse tijm 
1 cm verse gember 
10 gram verse koriander 

VLEES EN VIS 
100 gram gerookte makreel 
150 gram runderbiefstuk 
150 gram kipdijfilet 
75 gram gerookte zalm 
150 gram garnalen 

EIEREN EN ZUIVEL 
4 eieren 
200 gram Griekse yoghurt
130 gram kokos yoghurt  
10 gram ongezouten roomboter 
75 gram verse geitenkaas 
230 ml ongezoete, plantaardige melk 

OVERIG 
10 gram grove mosterd 
15 gram tomatenpuree 
30 gram kappertjes 

VEGETARISCHE ALTERNATIEVEN 
100 gram tofu blokjes 
150 gram vegetarische biefstuk, een
groenteburger of 125 gram tempeh 
50 gram voorgekookte kikkererwten 
50 gram paddenstoelen naar keuze 
50 gram olijven 
150 gram hummus
150 gram pulled oats



BOODSCHAPPENLIJST 
 

 

 
Kies het liefst voor biologisch

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

.
 

WEEK 2 DAG 7 T/M 9 

FRUIT 
40 gram ananas (bevroren) 
1 banaan 
40 gram bramen (vers of diepvries) 
1 sinaasappel 
1 citroen 
½ limoen 

GROENTEN 
½ avocado 
2 tomaten 
½ komkommer 
1 aubergine 
2 rode paprika’s 
10 gram zongedroogde tomaten 
10 gram rucola 
500 gram bospeentjes 
130 gram veldsla 
200 gram courgette 
1 stronk rood- of witlof 
½ ui 
300 gram paddenstoelen naar keuze 

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
1 cm verse gember 
10 gram verse dille 
5 gram verse munt 
2 tenen knoflook 
20 gram gemengde groene kruiden 
(zoals koriander, (blad)peterselie, 
dille en munt) 
10 gram verse koriander of (blad) peterselie 

VLEES EN VIS 
150 gram rundergehakt 
150 gram kabeljauwfilet 

EIEREN EN ZUIVEL 
3 eieren 
250 gram Griekse yoghurt 
50 gram geitenkaas 
75 gram fetakaas 
75 ml ongezoete, plantaardige melk 
 
OVERIG 
80 gram hummus 
50 gram tomatenpuree 
150 gram tempeh 
50 gram kikkererwten (gekookt of uit
blik) 
25 gram rode splitlinzen (ongekookt) 
1 nori  (zeewier) vel 

VEGETARISCHE ALTERNATIEVEN 
125 gram voorgekookte linzen 
150 gram seitan steak



BOODSCHAPPENLIJST 
 

 

 
Kies het liefst voor biologisch

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

.
 

WEEK 2 DAG 10 T/M 12 

FRUIT 
1 appel 
3 gedroogde dadels zonder pit 

GROENTEN 
150 gram komkommer 
1 avocado 
20 gram veldsla 
300 gram pompoenblokjes 
1 gele paprika 
½ rode ui 
75 gram rucola 
150 gram spinazie 
2 sjalotten 
300 gram gesneden rode kool 
175 gram knolselderij 
75 gram bloemkool 
½ tomaat 
100 gram bospeen 
1 stronk rood- of witlof 
1 groene paprika 
50 gram kidneybonen 
200 gram cherrytomaten 
150 gram bloemkoolrijst 
1 rode peper 
1 bosui 

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
5 gram verse kruiden (zoals dille) 
10 gram verse kruiden (zoals bieslook of (blad)peterselie) 
2 tenen knoflook 
5 gram verse of gedroogde tijm 
10 gram verse kruiden (zoals koriander 
of (krul)peterselie) 
 

VLEES EN VIS 
50 gram gerookte forel 

EIEREN EN ZUIVEL 
5 eieren 
75 gram geitenkaas 
40 gram fetakaas 
40 gram Griekse yoghurt 
75 gram kokosyoghurt 
200 ml ongezoete, plantaardige melk 
 
 OVERIG 
100 gram Quorn stukjes dés (glutenvrij) 
150 gram tempeh 
50 gram hummus 
175 gram pulled oats 

VEGETARISCHE ALTERNATIEVEN 
-



BOODSCHAPPENLIJST 
 

 

 
Kies het liefst voor biologisch

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

.
 

WEEK 2 DAG  13 & 14

FRUIT 
50 gram blauwe bessen (vers of diepvries) 
1 banaan 
50 gram mango (vers of diepvries) 
1 limoen 

GROENTEN 
3 portobello ’s 
100 gram spinazie 
2 tomaten (waarvan 2 klein) 
25 gram zongedroogde tomaten 
1 rode paprika 
250 gram broccoli 
30 gram augurken 
1 rode peper 
150 gram gemengde paddenstoelen 
50 gram sojabonen (edamame) 
150 gram courgettespaghetti 
150 gram shii-take paddenstoelen 
1 paksoi 
1 sjalot 
2 bosuien  

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
3 tenen knoflook 
10 gram verse kruiden (zoals (blad)peterselie of dille) 
10 gram verse kruiden 
2 cm verse gember 

VLEES EN VIS 
100 gram zalmfilet 

EIEREN EN ZUIVEL 
75 gram fetakaas 
4 eieren 
140 gram Griekse yoghurt 
125 gram hüttenkäse 
305 ml ongezoete, plantaardige melk 

OVERIG 
100 gram kidneybonen 
50 gram olijven 

VEGETARISCHE ALTERNATIEVEN 
150 gram Quorn stukjes dés (glutenvrij)



WEEK 1



 
DAG 1 

ONTBIJT Kiwi-limoen smoothie 
LUNCH Omelet met rucola, noten en fruit 

DINER Gevulde kipfilet met puree 
 

DAG 2 
ONTBIJT Citroen-chia pudding 

LUNCH Mosterdsoep en een rijstwafel met avocado 
DINER Gado gado met tempeh 

 
DAG 3

ONTBIJT Detox Smoothie 
LUNCH Bonensalade & Jasmijnsmoothie

DINER Koolrolletjes met kipgehakt 
 

DAG 4 
ONTBIJT Gebakken ei in avocado

LUNCH Makreel wrap
DINER Runderbiefstuk chimichurri 

 
DAG 5 

ONTBIJT Limoenyoghurt met gebakken mango 
LUNCH Quinoa salade met spruitjes, appel
TUSSENDOOR Komkommer, avocado en ei 
DINER Stoofpot met kip en pastinaakpuree 

 
DAG 6 

ONTBIJT Havermout bosbessen en kaneel 
LUNCH Omelet zalm  & een appel met dip 
DINER Garnalen stir-fry met bloemkoolrijst 

 
DAG 7 

ONTBIJT Roerei met nori
LUNCH Rijstwafels met avocado-eiersalade en een Komkommer-ananas smoothie 

DINER Geroosterde aubergine met gehakt
 
 

WEEK 1



 

Voor 1 persoon

75 gram kokos-
yoghurt 
1 kiwi 
1 limoen 
200 ml water 
1 cm verse gember 
1 el chiazaad 
1 el lijnzaad 

INGREDIËNTEN:
 

 

BEREIDING:

1. Rasp de gember met een fijne rasp. Rasp de schil
van de limoen en pers de limoen uit. Schil de kiwi. 
2. Doe alle ingrediënten in een blender en blend
het geheel tot een gladde smoothie. 
3. Vind je de smoothie te dik? Voeg dan extra water
toe tot de gewenste structuur. 

 
 

DAG 1
ONTBIJT

WEEK 1

K I W I - L I M O E N  S M O O T H I E   

 



 

Voor 1 persoon

150 gram
paddenstoelen naar
keuze 
50 gram rucola 
30 ml ongezoete,
plantaardige melk 
30 gram hummus 
2 eieren 
1 teen knoflook 
1 el kokosolie 
10 gram bieslook 
30 gram ongezouten
noten naar keus
50 gram rode druiven

INGREDIËNTEN:
 

 

BEREIDING:

1. Snijd de paddenstoelen in plakken, pers de
knoflook uit en snijd de bieslook fijn. Verkruimel de
zachte geitenkaas. 
2. Verhit de kokosolie in een koekenpan op
middelhoog vuur. Voeg de paddenstoelen en de
knoflook toe en bak dit 5 - 7 minuten. 
3. Kluts ondertussen de eieren los in een kom. Voeg
de plantaardige melk toe en meng het geheel goed
door elkaar. 
4.Voeg als de paddenstoelen gebakken zijn de
rucola toe en schep 1 minuut om. Voeg de hummus
toe en schenk het eimengsel in de pan. 
5. Bak de omelet aan beide kanten. Leg de omelet
op een bord en garneer met de bieslook en de
ongezouten noten. 
6. De rode druiven kun je er los bij op eten. 

 
 

DAG 1
LUNCH

WEEK 1

O M E L E T  M E T  R U C O L A  E N  N O T E N  

 



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 200°C. 
2. Pers de knoflook. Verhit de helft van de olijfolie in
een koekenpan op middelhoog vuur en fruit de
knoflook 2 minuten. Voeg de spinazie toe en roer tot
de spinazie geslonken is. 
3. Schep de spinazie in een zeef en duw er zo vele
mogelijk vocht uit. Meng de spinazie daarna in een
kom met de haver fraîche en de pul biber en voeg
naar smaak peper en zout toe. 
4. Snijd de kipfilet in de lengte voor twee derde
open. Verhit de overige olijfolie in de koekenpan op
hoog vuur en bak de kipfilet 3 - 4 minuten aan beide
kanten. De kipfilet hoeft nog niet gaar te zijn. 
5. Schep het fraîche-spinazie mengsel in de inkeping
van de kipfilet. Als de kipfilet nu nog erg open staat,
kun je de opengesneden kant van de kipfilet
vastmaken met cocktailprikkers (maak de prikkers
eerst nat). Bestrooi de kipfilet met paprikapoeder en
leg het in een ovenschaal. Bak de kipfilet nog 6 - 8
minuten in de oven. 
6. Breng ondertussen ruim water aan de kook in
een pan met deksel en kook de knolselderij en
bloemkool in 10 - 12 minuten net gaar. Giet af, maar
bewaar een beetje kookvocht. Stamp de groenten
met een aardappelstamper tot een fijne puree en
roer de verse tijm, nootmuskaat en olijfolie extra
vierge door de puree. 
7. Serveer de gevulde kipfilet met de knolselderij-
bloemkoolpuree.

 
 

Voor 1 persoon

1 kipfilet à 150 gram 
350 gram knolselderij
in blokjes 
150 gram
bloemkoolroosjes 
50 gram spinazie 
75 ml haver fraîche 
1 el olijfolie 
1 el olijfolie extra
vierge 
1 teen knoflook 
1 tl verse tijm 
1 tl nootmuskaat 
1 tl paprikapoeder 
½ tl pul biber of
chilivlokken

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 1
DINER

 
 

BEREID ALVAST HET 
ONTBIJT VAN MORGEN 

VOOR 

 

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang de kipfilet door Quorn glutenvrije stukjes. Bak de stukjes mee met de knoflook, de
spinazie en voeg daar het paprikapoeder aan toe. Meng daarna de ricotta door de spinazie
heen. Het geheel hoeft niet meer in de oven.

WEEK 1

G E V U L D E  K I P F I L E T  M E T  P U R E E  

 



 

BEREIDING:

1. Rasp de schil van de citroen met een fijne rasp en
pers de citroen uit. 
2. Doe alle ingrediënten in een blender en blend het
geheel tot een gladde massa. Doe het mengsel in
een glas en zet het afgedekt een nacht in de
koelkast.

 
 

Voor 1 persoon

75 ml dikke kokosmelk
(17% vet) 
30 ml water 
30 gram chiazaad 
1 citroen 
¼ tl kurkuma 
½ el rauwe honing

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 2
ONTBIJT

 
 

DIT ONTBIJTJE MOET EEN
NACHTJE IN DE KOELKAST 

 

WEEK 1

C I T R O E N - C H I A  P U D D I N G

 



 

BEREIDING:

BEREIDING VAN DE SOEP:
1. Snipper de sjalot en pers de knoflook uit. Snijd de
prei in hele dunne ringen en snijd de gerookte
kipfilet in kleine blokjes 
2. Verhit de kokosolie in een soeppan en fruit de
sjalot en de knoflook 3 - 4 minuten. Voeg het water,
het bouillonblokje, de plantaardige room, mosterd
en prei toe en roer goed. 
3. Breng de soep aan de kook en laat 6 - 8 minuten
op laag vuur koken. Garneer de soep met de
gerookte kip en breng op smaak met peper en zout.

BEREIDING VAN DE RIJSTWAFEL MET AVOCADO:
1. Kook het ei hard, pel het ei en snijd in plakjes. 
2. Smeer de avocado uit over de rijstwafels.
Besprenkel de rijstwafels met het citroensap en
beleg met de plakjes ei. Bestrooi met de pul biber
en breng op smaak met peper en zout.

 
 

Voor 1 persoon

75 ml plantaardige
room zoals Haver
Cuisine 
100 gram gerookte
kipfilet 
1 kleine prei 
200 ml water 
½ el kokosolie 
½
groentebouillonblokje 
2 el grove mosterd 
1 sjalot 
1 teen knoflook

1 ei 2 rijstwafels 
1/3 avocado * 
10 ml citroensap 
1 tl pul biber of
chilivlokken 

INGREDIËNTEN:
 

VOOR DE SOEP:

VOOR DE RIJSTWAFEL MET
AVOCADO:

* De overgebleven
avocado (2/3de deel)
gebruik je op dag 4

 

DAG 2
LUNCH

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang de gerookte kipfilet door gerookte tofu.

WEEK 1

 M O S T E R D S O E P  &

E E N  R I J S T W A F E L  M E T  A V O C A D O

 



 

BEREIDING:

1. Meng de notenpasta met de sojasaus, sambal en
kokosmelk in een kommetje. Zet apart. 
2. Breng ruim water aan de kook en kook het ei
hard. Kook ook de sperziebonen in 5 - 7 minuten
beetgaar. Giet daarna af. Bewaar de helft van de
sperziebonen voor de lunch van morgen. 
3. Snijd de tempeh in blokjes, verhit de kokosolie in
een koekenpan en bak de tempeh blokjes 4 - 5
minuten op middelhoog vuur. Schep regelmatig om.
Voeg de tempeh blokjes daarna toe aan de noten-
kokossaus en meng goed. 
4. Snijd de verse koriander fijn. Pel het ei en snijd
het in kwarten. 
5. Leg de sperziebonen, taugé, romaine sla en het ei
in een diep bord. Verdeel de tempeh in de noten-
kokossaus over het bord en garneer met kokosrasp,
pinda’s en verse koriander

 
 

Voor 1 persoon

125 gram tempeh 
100 ml dikke
kokosmelk (17% vet) 
300 gram schone
sperziebonen 
60 gram taugé 
40 gram gesneden
romaine sla 
 1 ei 
1 el sojasaus 
2 el notenpasta 
1 el sambal naar keuze
(of meer naar smaak) 
½ el kokosolie 
10 gram kokosrasp 
15 gram pinda’s 
10 gram verse
koriander

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 2
DINER

WEEK 1

G A D O  G A D O  M E T  T E M P E H

 



 

BEREIDING:

1.Blend alles samen tot een romige gladde
smoothie. 
2. Voeg naar wens nog extra water toe als je hem
nog te dik vind 

 
 

Voor 1 persoon

 250 ml kokoswater
 125 gr ananas
geschild en in stukken
100 gr komkommer
met schil 
15 cm bleekselderij 
5 takjes verse
koriander 
½ tl geraspte gember
½ tl vanillepoeder 

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 3
ONTBIJT

WEEK 1

D E T O X  S M O O T H I E

 



 

BEREIDING:

VOOR DE SALADE:
1. Giet de cannellinibonen af en spoel ze even af
onder koud stromend water. Snijd de verse dille fijn.
2. Meng de olijfolie extra vierge met de
appelciderazijn en de dille in een saladekom. Breng
op smaak met peper en zout. 
3. Verhit de olijfolie in een koekenpan op hoog vuur.
Bak de cannellinibonen met de pul biber of
chilivlokken 4 - 5 minuten. Schep regelmatig om. 
4. Voeg de sperziebonen, rucola en gebakken
cannellinibonen toe aan de saladekom en meng
goed. 
5. Zet de koekenpan terug op middelhoog vuur en
bak 1 spiegelei. 
6. Verdeel de salade over een bord, verkruimel de
fetakaas over de salade en leg het spiegelei erop.

VOOR DE SMOOTHIE: 
1. Doe alle ingrediënten in een blender en blend het
geheel tot een gladde shake. 
2. Voeg eventueel meer jasmijnthee toe tot je de
gewenste dikte hebt. 
3. Giet de shake in een groot glas.

 
 

Voor 1 persoon

75 gram fetakaas 
150 gram
sperziebonen (van
gisteren) 
50 gram
cannellinibonen 
50 gram rucola 
1 ei 
½ el olijfolie 
1 tl pul biber of
chilivlokken (of meer
naar smaak) 

1 el olijfolie extra
vierge 
5 gram verse dille 
½ el appelciderazijn 

150 ml sterke
jasmijnthee (afgekoeld)
150 ml ongezoete,
plantaardige melk 
60 gram mango (vers
of diepvries) 
50 gram Griekse
yoghurt 
1 el chiazaad

INGREDIËNTEN:
 

VOOR DE SALADE:

Dressing 

VOOR DE SMOOTHIE: 

 

DAG 3
LUNCH

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 35 gram 
kokos- of notenyoghurt.

WEEK 1

B O N E N S A L A D E  M E T  F E T A K A A S   

&  E E N  J A S M I J N S M O O T H I E

 



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 200°C. 
2. Snipper de ui en pers de knoflook uit. Verwijder
de zaadlijsten van de rode peper en snijd fijn. 
3. Haal 6 grote bladeren van de Chinese kool en
snijd de harde nerf eruit. Kook het water in een pan
en blancheer de bladeren 1 minuut. Leg de
bladeren op keukenpapier om uit te lekken. 
4. Verhit de helft van de olijfolie in een koekenpan
op middelhoog vuur en fruit de ui en de knoflook 2 -
4 minuten. 
5. Doe het kipgehakt in een kom en voeg de helft
van de ui en knoflook, de broccolirijst, het ei, de
garam masala en de pul biber toe. Kneed alles goed.
6. Verdeel het kipgehakt mengsel in 6 delen en
maak er dikke staafjes van. Leg in elk Chinese
koolblad 1 staafje kipgehakt en rol de kool op. 
7. Zet de koekenpan met de overige ui en knoflook
terug op het vuur. Voeg de rode peper toe en bak 2
- 4 minuten. Voeg de gezeefde tomaten toe,
verkruimel het bouillonblokje boven de pan en voeg
paprikapoeder toe. Roer goed door elkaar. Breng de
saus aan de kook en haal de pan dan van het vuur.
8. Giet de tomatensaus in een kleine ovenschaal en
leg de koolrolletjes in de saus. Bak de koolrolletjes
30 - 35 minuten in de oven.

 
 

Voor 1 persoon

150 gram kipgehakt 
200 gram broccolirijst 
200 gram gezeefde
tomaten 
6 grote bladeren
Chinese kool 
½ ei 
1 el olijfolie 
1 ui 
1 teen knoflook 
1 rode peper 
½
groentebouillonblokje 
½ tl pul biber of
chilivlokken 
1 tl paprikapoeder 
1 tl garam masala

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 3
DINER

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang het kipgehakt door 100 gram voorgekookte linzen en 150 gram paddenstoelen
naar keuze. Hak de paddenstoelen fijn en bak mee met de ui en knoflook.

WEEK 1

K O O L R O L L E T J E S  M E T

K I P G E H A K T



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 220°C. 
2. Haal de pit uit de avocado. Als je avocado een
kleine pit heeft, moet je wellicht de holte van de
avocado iets vergroten door er wat vruchtvlees uit
te scheppen. Bestrooi de avocado met
kerriepoeder. 
3. Breek het ei in een schaaltje en laat deze
voorzichtig in de holte glijden. Bestrooi naar smaak
met peper en zout. 
4. Leg de avocado in een ovenschaaltje en bak 12 -
16 minuten in de oven, afhankelijk van hoe zacht je
je eitje het liefst eet. Snijd ondertussen de bieslook
fijn. 
5. Garneer het gebakken ei in de avocado met de
bieslook.

 
 

Voor 1 persoon

2/3 avocado 
1 ei 
1 tl kerriepoeder 
5 gram bieslook

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 4
ONTBIJT

WEEK 1

G E B A K K E N  E I  I N  A V O C A D O



 

BEREIDING:

1. Breng ruim kokend water aan de kook in een pan
en kook de Chinese koolbladeren 2 minuten. Haal
daarna uit de pan en dep droog met keukenpapier.
2. Meng de hummus met de geraspte mierikswortel
en breng op smaak met peper en zout. Pluk de
gerookte makreel met 2 vorken uit elkaar. Snijd de
tomaat in dunne plakjes. 
3. Verdeel de makreel, tomaat, rucola en hummus
over de kool en rol de bladeren op als een wrap.

 
 

Voor 1 persoon

100 gram gerookte
makreel 
4 grote bladeren
Chinese kool 
40 gram rucola 
100 gram hummus 
1 tomaat 
1 tl geraspte
mierikswortel (of meer
naar smaak)

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 4
LUNCH

WEEK 1

M A K R E E L  W R A P S



 

BEREIDING:

1. Haal de biefstuk uit de koelkast en laat op
kamertemperatuur komen. 
2. Verwarm de oven op 220°C. Halveer de
cherrytomaten. 
3. Kook ruim water in een pan met deksel. Verwijder
de steelaanzet van de snijbonen en snijd ze in
stukken van 3 cm lang. Kook de snijbonen 3
minuten en giet daarna af. 
4. Meng de snijbonen in een ovenschaal met de
cherrytomaten, harissa, olijfolie en het komijnzaad.
Rooster 20 - 25 minuten in de oven. 
5. Maak ondertussen de chimichurri. Verwijder de
zaadlijsten van de groene peper en snijd deze heel
fijn. Snijd ook de verse kruiden heel fijn. Snipper de
sjalot en pers de knoflook uit. Meng de groene
peper, kruiden, sjalot en knoflook met de olijfolie
extra vierge en appelciderazijn en breng op smaak
met peper en zout. 
6. Dep het vlees droog met keukenpapier en breng
het op smaak met wat peper en zout. 
7. Verhit de roomboter in een hete pan. Schroei de
biefstuk eerst goed dicht. Dit doe je door de biefstuk
aan beide kanten heel kort op een hoog vuur aan te
bakken. 
8. Zet het vuur wat lager en bak het vlees aan beide
zijden nog even door, afhankelijk van hoe jij je
biefstuk lekker vindt. Als je de biefstuk medium
gebakken wilt hebben, bak je deze circa 2 minuten
per kant. 
9. Wikkel de biefstuk na het bakken losjes in
aluminiumfolie, met een kleine opening voor de
stoom. Laat de biefstuk 2 à 3 minuten rusten. 
10. Doe de geroosterde snijbonen en
cherrytomaten in een saladeschaal en meng met de
veldsla. Garneer de groenten met
amandelschaafsel. 

Voor 1 persoon

150 gram
runderbiefstuk 
250 gram snijbonen
85 gram veldsla 
150 gram
cherrytomaten 
15 gram
amandelschaafsel 
10 gram ongezouten
roomboter 
½ el olijfolie 
1 el olijfolie extra
vierge 
½ el appelciderazijn 
1 groene peper 
½ sjalot 
1 teen knoflook 
1 el harissa 
1 tl komijnzaad 
15 gram verse kruiden
(zoals (blad)peterselie,
dille, munt en
koriander

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 4
DINER

WEEK 1

R U N D E R B I E F S T U K  C H I M I C H U R R I



 

BEREIDING:

 11. Serveer de biefstuk met de chimichurri en de
groenten.

Chimichurri is gemaakt voor bij rundvlees. De eerste
keer moet je misschien even wennen aan de
uitgesproken smaak, maar daarna..

Wees daarom in het beging voorzichtig met de
hoeveelheid Chimichurri. Je kunt er later altijd meer
bij doen. 

 
 

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang de biefstuk door een vegetarische biefstuk, een groenteburger (bijvoorbeeld
een lupine burger of seitan steak) of door 125 gram gebakken tempeh.

Voor 1 persoon

DAG 4
DINER

vervolg

ONTDOOI INDIEN
NODIG DE MANGO
VOOR HET ONTBIJT
VAN MORGEN

 
 

 

WEEK 1

R U N D E R B I E F S T U K  C H I M I C H U R R I



 

BEREIDING:

1. Laat de mango indien nodig een nacht ontdooien
in de koelkast. 
2. Verhit de kokosolie in een koekenpan op hoog
vuur en bak de mango 4 - 5 minuten. Schep
regelmatig om. Strooi de kaneel over de mango en
bak nog 1 minuut. 
3. Rasp ondertussen de schil van de limoen en pers
de limoen uit. Meng 1 el limoensap door de
kokosyoghurt. 
4. Doe de yoghurt in een kom en leg daar de
gebakken mango op. Garneer het ontbijtje met de
limoenrasp.

 
 

Voor 1 persoon

130 gram
kokosyoghurt 
40 gram mango
blokjes (vers of
diepvries) 
1 limoen 
½ el kokosolie 
1 tl kaneel

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 5
ONTBIJT

WEEK 1

L I M O E N Y O G H U R T  M E T  G E B A K K E N

M A N G O



 

BEREIDING:

1. Kook de quinoa volgens de gebruiksaanwijzing op
de verpakking. 
2. Schaaf de spruitjes op een mandoline of een
keukenmachine of snijd de spruitjes in zeer dunne
plakjes. 
3. Snijd de appel in kleine blokjes en hak de
walnoten fijn. Verkruimel de verse geitenkaas. 
4. Meng de olijfolie extra vierge met de
appelciderazijn en de mosterd in een saladekom.
Breng op smaak met peper en zout. 
5. Voeg de quinoa, spruitjes, geitenkaas, appel,
pompoenpitten en walnoten toe en meng het
geheel goed.

 
 

Voor 1 persoon

75 gram schone
spruitjes 
75 gram verse
geitenkaas 
20 gram quinoa
(ongekookt gewicht) 
½ stevige appel 
10 gram walnoten 
10 gram
pompoenpitten

½ el olijfolie extra
vierge
 ½ el appelciderazijn 
½ el grove mosterd

INGREDIËNTEN:
 

Dressing

 

DAG 5
LUNCH

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de verse geitenkaas door veganistische kaas op basis van 
cashewnoten of edel gistvlokken

 

WEEK 1

Q U I N O A  S A L A D E  S P R U I T J E S  

E N  E E N  A P P E L



 

BEREIDING:

1. Kook het ei hard en laat het afkoelen. 
2. Rasp de schil van de limoen en meng in een
kommetje met de pul biber en het zout. Wrijf alles
een minuut tussen je vingertoppen. 
3. Pel het ei en snijd het in parten. Snijd de
komkommer en de avocado in plakjes. 
4. Leg de groenten en het ei op een bord en
bestrooi met het chili limoen zout mengsel.

 
 

Voor 1 persoon

1 ei 
½ avocado 
½ komkommer 
1 limoen 
½ el pul biber of
chilivlokken 
1 tl grof zeezout

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 5
TUSSENDOORTJE

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de verse geitenkaas door veganistische kaas op basis van 
cashewnoten of edel gistvlokken

 

WEEK 1

K O M K O M M E R ,  A V O C A D O  E N  E I



 

BEREIDING:

1. Schil de pastinaak en snijd deze in blokjes. Snijd
de bloemkool in kleine roosjes. Snipper de ui en
pers de knoflook fijn. Verwijder de zaadlijsten van de
rode peper en snijd deze fijn. Snijd de
paddenstoelen in grove stukken. Snijd de dragon of
verse tijm fijn. 
2. Breng het water aan de kook en los daar het
bouillonblokje in op. 
3. Breng ruim water aan de kook in een pan met
deksel en kook de pastinaak 15 - 20 minuten. Voeg
na 5 minuten de bloemkoolroosjes toe en kook nog
10 - 15 minuten mee. Giet daarna af en laat goed
uitstomen. 
4. Verhit ondertussen de olijfolie in een braadpan
op hoog vuur en bak de kipdijfilet 4 - 5 minuten
rondom aan. Haal uit de pan en bewaar apart. De
kip hoeft nog niet gaar te zijn. 
5. Voeg de ui, de helft van de knoflook en de rode
peper toe aan de pan en fruit 2 - 3 minuten. Voeg
de tomatenpuree en het paprikapoeder toe en bak
nog 1 minuut. 
6. Voeg de paddenstoelen toe en bak 3 - 4 minuten.
Voeg 400 ml bouillon toe en leg de kipdijfilet met
het laurierblad en de tijm of dragon terug in de pan.
Draai het vuur laag en laat 10 - 13 minuten stoven.
Voeg eventueel meer bouillon toe als de stoof droog
kookt. 
7. Meng ondertussen de overige knoflook, het
citroensap en de edel gistvlokken door de gekookte
pastinaak en bloemkool. Mix de groenten met een
staafmixer tot een gladde puree. Voeg eventueel
een beetje bouillon toe om de puree te verdunnen.
8. Snijd de bieslook fijn. 
9. Serveer de stoof met de puree en garneer met de
bieslook.

Voor 1 persoon

150 gram kipdijfilet
150 gram
paddenstoelen naar
keuze 
150 gram bloemkool
175 gram pastinaak 
1 el tomatenpuree 
1 el olijfolie 
½ ui 
1 teen knoflook 
1 rode peper 
500 ml water 
½ kippenbouillonblokje
1 laurierblad 
2 tl paprikapoeder 
5 gram verse dragon
of verse tijm 
10 gram bieslook 
1 el citroensap 
2 el edel gistvlokken

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 5
DINER

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang de kipdijfilet door 
50 gram 
voorgekookte kikkererwten 
en 50 gram extra 
paddenstoelen. 
Voeg de kikkererwten 
met de bouillon 
toe aan de stoof

 

ZET ALVAST DE
HAVERMOUT MET

MELK IN DE KOELKAST
VOOR HET ONTBIJT

VAN MORGEN
 

 

WEEK 1

S T O O F P O T  M E T  K I P  E N

P A S T I N A A K P U R E E



 

BEREIDING:

1. Doe bij de havermout en de plantaardige melk de  
bosbessen, het lijnzaad, en de helft van de kaneel in
een kleine pan en breng het geheel aan de kook. 
2. Kook circa 3 minuten totdat er een pap ontstaat.
Roer regelmatig door. 
3. Doe de havermout in een kommetje en garneer
met het chiazaad en de overige kaneel.

 
 

Voor 1 persoon

200 ml ongezoete,
plantaardige melk 
75 gram bosbessen
(vers of diepvries) 
30 gram havermout 
1 el chiazaad 
1 el lijnzaad 
2 tl kaneel

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 6
ONTBIJT

WEEK 1

H A V E R M O U T  B O S B E S S E N  E N

K A N E E L



 

BEREIDING:

VOOR DE OMELET:
1. Kluts de eieren met de plantaardige melk in een
schaal. 
2. Verwarm de kokosolie in een koekenpan en voeg
het eimengsel toe. 
3. Bak de omelet aan beide kanten en voeg naar
smaak eventueel wat peper en zout toe. 
4. Snijd ondertussen de bieslook fijn. 
5. Doe de omelet op een bord en garneer met de
gerookte zalm, hummus, kappertjes en verse
bieslook.

VOOR DE APPEL MET DIP:
1. Snijd de appel in partjes. 
2. Meng de Griekse yoghurt met de notenpasta en
de speculaaskruiden. 
3. Serveer de dip met de appel.

 
 

Voor 1 persoon

75 gram gerookte zalm
50 gram hummus 
30 ml ongezoete,
plantaardige melk 
2 eieren 
2 el kappertjes 
½ el kokosolie 
10 gram verse
bieslook

50 gram Griekse
yoghurt 
½ appel 
20 gram notenpasta 
2 tl speculaaskruiden

INGREDIËNTEN:
 

VOOR DE OMELET:

VOOR DE APPEL MET DIP:

 

DAG 6
LUNCH

VEGETARISCHE OPTIE: 
Vervang de gerookte zalm door 50 gram olijven en 50 gram extra hüttenkäse.
ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 35 gram 
kokos- of notenyoghurt

WEEK 1

O M E L E T  Z A L M  &  

E E N  A P P E L  M E T  D I P



 

BEREIDING:

1. Snipper de sjalot en pers de knoflook uit.
Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd
de rode peper fijn. Rasp de gember met een fijne
rasp. Snijd de steeltjes van de koriander fijn en hak
de blaadjes grof. Rasp de schil van de limoen en
snijd de limoen in parten. 
2. Snijd de bloem van de broccoli in roosjes en de
steel in blokjes. Snijd de Chinese kool fijn. 
3. Meng de helft van de knoflook, sojasaus, sambal
en sesamolie in een kommetje. Knijp 2 partjes
limoen uit boven het kommetje. Meng dit goed. 
4. Breng ruim water met een snuf zout aan de kook
in een pan en kook de bloemkoolrijst in 1 - 2
minuten gaar. Giet af en laat goed uitstomen. 
5. Verhit de kokosolie in een wok- of hapjespan op
middelhoog vuur en fruit de sjalot, knoflook, rode
peper, gember en koriandersteeltjes 3 - 4 minuten.
6. Voeg de broccoli, peultjes en Chinese kool toe en
wok 8 - 10 minuten. Voeg de woksaus van stap 3 toe
en wok 2 - 3 minuten. 
7. Roer ondertussen 1 tl limoenrasp door de
bloemkoolrijst en breng op smaak met peper en
zout. 
8. Voeg de garnalen toe aan de groenten en wok
mee tot de garnalen niet meer doorzichtig zijn. Dit
duurt maar 1 - 2 minuten. 
9. Serveer de stir-fry over de bloemkoolrijst en
garneer met de verse koriander, het sesamzaad en
de partjes limoen.

Voor 1 persoon

150 gram garnalen
Overige Chinese kool 
100 gram peultjes 
150 gram broccoli 
200 gram
bloemkoolrijst 
1 el kokosolie 
1 limoen 
1 rode peper 
½ sjalot 
1 teen knoflook 
1 cm verse gember 
10 gram verse
koriander 20 gram
sojasaus 
1 el sambal naar keuze 
15 gram sesamolie 
1 el sesamzaad

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 6
DINER

VEGETARISCHE OPTIE: 
Vervang de garnalen door 150 gram pulled oats. Voeg de pulled oats met de broccoli, 
peultjes en Chinese kool toe aan de pan.
.

GEEN BLOEMKOOLRIJST?
DOE DE

BLOEMKOOLROOSJES IN
DE KEUKENMACHINE EN

MAAL ZE FIJN ZOALS
RIJSTKORRELS

 

 

WEEK 1

G A R N A L E N  S T I R - F R Y  M E T

B L O E M K O O L R I J S T



 

BEREIDING:

1.Verwarm de pan op het vuur. 
2. Breek de eieren in de kom met een scheutje
water of kokosmelk. 
3. Doe er wat zout en peper bij (zout zorgt ervoor
dat de eidooier beter stuk geklopt kan worden).  
4. Klop de eieren luchtig en voeg de nori toe. 
5. Smelt de boter of kokosolie in de pan. 
6. Voeg het eimengsel toe en roer direct. 
7. Zet het vuur eventueel iets hoger. 
8. Laat het niet helemaal stollen, het stolt nog na en
anders wordt het te droog.

 
 

Voor 1 persoon

2 eieren
1 vel nori in stukken
gesneden 
scheutje water of
kokosmelk 
roomboter of
kokosolie 
zout en peper naar
smaak

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 7
ONTBIJT

WEEK 1

R O E R E I  M E T  N O R I



 

BEREIDING:

VOOR DE RIJSTWAFELS:
1. Kook de eieren hard en laat ze afkoelen. 
2. Snijd de tomaat in kleine blokjes. Pers de limoen
uit. 
3. Prak de eieren met de avocado in een kom. Voeg
het limoensap, de tomaat en de harissa toe en
meng goed. 
4. Beleg de rijstwafels met de avocado-eiersalade.

VOOR DE SMOOTHIE:
1. Rasp de gember met een fijne rasp. 
2. Doe alle ingrediënten in een blender en blend tot
een gladde smoothie. 
3. Vind je de smoothie te dik? Voeg dan extra water
toe tot de gewenste structuur.

 
 

Voor 1 persoon

2 rijstwafels 
2 eieren 
½ avocado 
½ limoen 
1 tomaat 
1 tl harissa

60 gram Griekse
yoghurt 
40 gram bevroren
ananas 
½ komkommer 
20 ml citroensap 
1 cm verse gember 
1 el chiazaad 
1 el lijnzaad

INGREDIËNTEN:
 

VOOR DE RIJSTWAFELS:

VOOR DE SMOOTHIE:

 

DAG 7
LUNCH

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 50 gram 
kokos- of notenyoghurt

WEEK 1
R I J S T W A F E L S  M E T  A V O C A D O -

E I E R S A L A D E  &  

K O M K O M M E R - A N A N A S  S M O O T H I E



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 210°C. 
2. Snijd de rode paprika en de tomaat in kleine
blokjes. Halveer de aubergine en hol de helften uit
met een lepel. Laat een rand van ongeveer ½ cm
vruchtvlees zitten. Snijd het overige vruchtvlees in
kleine blokjes. 
3. Snijd de verse munt en dille fijn. 
4. Verhit de olijfolie in een koekenpan en rul het
rundergehakt met de gesneden groenten en
specerijen in 6 - 8 minuten gaar. 
5. Leg de aubergines met de snijkant naar boven in
een ovenschaal en vul de aubergines met het
gehaktmengel. Bak de aubergines 20 - 25 minuten
in de oven. 
6. Meng ondertussen de Griekse yoghurt met de
tahin en het citroensap en breng op smaak met
peper en zout. 
7. Verhit een koekenpan zonder olie op middelhoog
vuur en bak de pijnboompitten goudbruin. 
8. Garneer de gevulde aubergines met de yoghurt-
tahin dressing, de geroosterde pijnboompitten en
de dille en munt

 
 

Voor 1 persoon

 
150 gram
rundergehakt 10 gram
pijnboompitten 
1 aubergine 
1 rode paprika 
1 tomaat 
½ el olijfolie 
10 gram verse dille 
5 gram verse munt 
1 tl pul biber of
chilivlokken 
1 tl kaneel 
1 tl komijn 
1 tl gemalen koriander

30 Griekse yoghurt 
5 gram tahin 
1 el citroensap

INGREDIËNTEN:

 
Dressing 

 

DAG 7
DINER

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang het rundergehakt door 125 gram voorgekookte linzen

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 20
gram kokos- of notenyoghurt

LEG ALVAST 1 BANAAN IN
DE VRIEZER VOOR

MORGEN
 

 

WEEK 1

G E R O O S T E R D E  A U B E R G I N E  M E T

G E H A K T



WEEK 2



 
DAG 8

ONTBIJT Smulsmoothie bowl 
LUNCH Rijstwafel hummus en tomaat & Geroosterde noten en kikkererwten 

DINER Kabeljauwfilet met worteltjes 
 

DAG 9 
ONTBIJT Gebakken havermout met courgette 

LUNCH Sinaasappel-wortel salade & Fetakaas dip met witlof 
DINER Vegetarische goulash met linzen 

 
DAG 10 

ONTBIJT Bounty yoghurt 
LUNCH Eiwrap met gerookte forel en avocado 
TUSSENDOOR Dadels amandel en notenpasta 

DINER Buddha bowl 
 

DAG 11 
ONTBIJT Ontbijt muffins 

LUNCH Pompoen soep en een groene smoothie 
DINER Ovenschotel tempeh en rode kool 

 
DAG 12

ONTBIJT Rijstwafel met avocado 
LUNCH Kleine hummus bowl met geroosterde noten en kikkererwten 

DINER Chili sin carne 
 

DAG 13 
ONTBIJT Chia pudding vanille en bosbes 

LUNCH Gebakken portobello’s 
TUSSENDOOR Olijven, ei en tomaatjes 

DINER Quinoa-kidney burgers 
 

DAG 14 
ONTBIJT Havermout met gebakken banaan 

LUNCH Omelet met paddenstoelen en een mango-banaan smoothie 
DINER Aziatische soep met zalm

 

WEEK 2



 

BEREIDING:

1. Als je diepvries bramen gebruikt, laat ze dan voor
je begint even ontdooien op kamertemperatuur. 
2. Mix de banaan met de plantaardige melk, het
cacaopoeder en de kaneel in een blender of
keukenmachine tot een gladde massa. 
3. Schenk de smoothie in een kom en garneer met
de bramen, het lijnzaad, chiazaad en
amandelschaafsel.

Houd je niet zo van koude ontbijtjes? Laat dan de
bowl even op kamertemperatuur komen voor je
hem afmaakt met de zaden en amandelen.

Eet de bowl met een lepel.

 
 

Voor 1 persoon

1 bevroren banaan 
50 ml ongezoete,
plantaardige melk 
40 gram bramen (vers
of diepvries) 
1 el lijnzaad 
1 el chiazaad 
1 el amandelschaafsel
1 el cacaopoeder 
1 tl kaneel

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 8
ONTBIJT

WEEK 2

S M U L S M O O T H I E  B O W L



 
 

BEREIDING:

VOOR DE RIJSTWAFELS:
1. Snijd de zongedroogde tomaat fijn en meng met
de hummus. 
2. Beleg de rijstwafels met het hummus mengsel en
de rucola. Bestrooi naar smaak met peper en zout.

VOOR DE NOTEN EN KIKKERERWTEN:
1. Verwarm de oven op 200°C. Bekleed een bakplaat
met bakpapier. 
2. Meng de kikkererwten in een kom met de
specerijen, het zout en de kokosolie. Leg de
kikkererwten op de bakplaat en bak 30 minuten in
de oven. 
3. Voeg na 20 minuten de noten en de
pompoenpitten toe aan de bakplaat en meng goed.
Rooster voor de resterende 10 minuten. Schep af
en toe om. 
4. Laat de geroosterde noten en kikkererwten
helemaal afkoelen op de bakplaat voor je ze eet of
in een bakje of potje doet. Eet de ene helft vandaag.
De andere helft bewaar je voor later deze week.

 
 

2 rijstwafels 
50 gram hummus 
10 gram
zongedroogde tomaat
10 gram rucola 

50 gram kikkererwten,
gekookt of uit blik
(uitlekgewicht) 
50 gram noten naar
keuze 
30 gram
pompoenpitten 
1 tl chilipoeder (meer
of minder naar smaak)
1 tl gerookt
paprikapoeder 
1 tl zout 
1 tl kokosolie
(gesmolten)

INGREDIËNTEN:
 

VOOR DE RIJSTWAFELS:

VOOR DE NOTEN EN
KIKKERERWTEN:

 

DAG 8
LUNCH

VLEESVARIATIE: 
Vervang de hummus door 6 plakjes rosbief / kipfile

TIP VOOR DE NOTEN EN KIKKEREWRTEN: 
(Bijna) alle specerijen zijn lekker om te gebruiken! Experimenteer met je
favoriete specerijen(mengsels) in plaats van het chilipoeder en het
paprikapoeder. Deze snack is heel goed van tevoren te bereiden,
bijvoorbeeld in het weekend als je wat meer tijd hebt. Bewaar de
geroosterde noten en kikkererwten in een goed afsluitbaar bakje of potje.

Voor 1 persoon

R I J S T W A F E L  H U M M U S  E N

T O M A A T  &  G E R O O S T E R D E  N O T E N

E N  K I K K E R E R W T E N

WEEK 2



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 200°C. 
2. Snijd eventueel het loof van de bospeen, maar
laat een klein stukje groen zitten. Halveer de
bospeen en snijd eventueel grote penen in kwarten.
Meng de penen met de olijfolie en het venkelzaad.
Voeg peper en zout toe naar smaak. 
3. Leg de penen in een ovenschaal en rooster 30 -
35 minuten in de oven. 
4. Pers ondertussen de knoflook uit, rasp de citroen
en pers de citroen uit. Snijd de groene kruiden heel
fijn. 
5. Meng de Griekse yoghurt met de tahin, knoflook
en citroensap in een kom en zet tot gebruik in de
koelkast. 
6. Dep de kabeljauwfilet goed droog. Smeer in met
de gedroogde rozemarijn en de citroenrasp en zet
tot gebruik in de koelkast. 
7. Meng in een kommetje de olijfolie extra vierge
met de pijnboompitten, appelciderazijn en groene
kruiden. Breng op smaak met peper en zout en zet
apart. 
8. Verhit, als de wortels bijna klaar zijn, de kokosolie
in een koekenpan op middelmatig vuur en bak de
kabeljauwfilet aan beide zijden in 3 - 4 minuten gaar.
9. Smeer de yoghurt-tahin saus uit op een bord. Leg
hier de veldsla en 3/5de van de geroosterde penen
op. Leg daar de kabeljauw op en lepel de
kruidendressing over de seitan en de worteltjes.
Bewaar de overige geroosterde penen in de
koelkast. Deze gebruik je morgen voor de lunch.

150 gram
kabeljauwfilet 
500 gram bospeentjes 
60 gram Griekse
yoghurt 
90 gram veldsla 
½ el kokosolie 
½ el olijfolie 
1 tl gedroogde
rozemarijn 
1 tl venkelzaad 
1 teen knoflook 
1 el tahin 
1 citroen 

20 gram
pijnboompitten
 ½ el olijfolie extra
vierge 
½ el appelciderazijn 
20 gram gemengde
groene kruiden (zoals
koriander, (blad)
peterselie, dille en
munt)

INGREDIËNTEN:
 

Dressing 

DAG 8
DINER

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 45
gram kokos- of notenyoghurt.

.

Voor 1 persoon

BEREID ALVAST HET 
ONTBIJT VAN 

MORGEN VOOR

K A B E L J A U W F I L E T  M E T

W O R T E L T J E S

WEEK 2



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 200°C. 
2. Rasp de courgette met een grove rasp en leg in
een schone theedoek. Vouw de theedoek dicht en
knijp zo veel mogelijk vocht uit de courgette. 
3. Meng de geraspte courgette met de overige
ingrediënten in een ovenschaaltje. Bak de
havermout 25 - 30 minuten in de oven.

Je kunt de havermout de avond van tevoren al
mengen. Zo hoef je de havermout in de ochtend
enkel nog te bakken. Ook kun je de havermout de
avond van tevoren al bakken en het de volgende
ochtend nog 5 minuten opwarmen.

 
 

200 gram courgette 
20 gram havermout 
1 ei 
25 ml ongezoete,
plantaardige melk 
1 el lijnzaad 
1 tl speculaaskruiden
Optioneel 1 tl vanille
extract 
10 gram
pompoenpitten

INGREDIËNTEN:
 

 

DAG 9
ONTBIJT

Voor 1 persoon

G E B A K K E N  H A V E R M O U T  M E T

C O U R G E T T E

WEEK 2



 

BEREIDING:

VOOR DE SALADE:
1. Snijd de geroosterde wortel in stukken van 1 cm.
Snijd de verse koriander of peterselie fijn en hak de
pistachenoten fijn. 
2. Schil de sinaasappel en snijd de partjes tussen de
vliesjes uit. Doe dit boven een saladekom zodat je
het sinaasappelsap opvangt. 
3. Meng de olijfolie extra vierge en het gemalen
korianderzaad door het sap in de saladekom. Breng
op smaak met peper en zout. 
4. Meng de wortel, de sinaasappelpartjes, de veldsla,
de verse kruiden en de pistachenoten door de
dressing. 
5. Leg de salade op een bord en verdeel de verse
geitenkaas erover.

VOOR DE FETAKAAS DIP:
1. Prak de fetakaas in een kom en meng met de
Griekse yoghurt. Breng op smaak met de citroensap
en peper. 
2. Scheur de blaadjes van de witlof en dip de witlof
in de fetadip.

 

200 gram geroosterde
worteltjes (van
gisteren) 
1 sinaasappel 
10 gram
pistachenoten 
40 gram veldsla 
50 gram verse
geitenkaas 
10 gram verse
koriander of
(blad)peterselie

1 el olijfolie extra
vierge 
½ tl gemalen
korianderzaad

75 gram fetakaas 
100 gram Griekse
yoghurt 
1 el citroensap 
1 stronk rood- of witlof

INGREDIËNTEN:
 

VOOR DE SALADE:

Dressing 

VOOR DE FETAKAAS DIP:

DAG 9
LUNCH

Voor 1 persoon

S I N A A S A P P E L - W O R T E L  S A L A D E

&  F E T A K A A S  D I P  M E T  W I T L O F

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de verse geitenkaas door een gekookt ei en 1 el pompoenpitten.
Vervang de fetadip door een mix van lactosevrije yoghurt en hummus.

WEEK 2



 

BEREIDING:

1. Snipper de ui en pers de knoflook. Snijd de rode
paprika in blokjes en snijd de paddenstoelen in
stukken. Verkruimel de tempeh. 
2. Verhit de olijfolie in een pan op middelhoog vuur
en fruit de knoflook en de ui 2 - 3 minuten. Voeg de
rode paprika, paddenstoelen en tempeh toe en bak
4 - 5 minuten. 
3. Voeg de linzen, de tomatenpuree en specerijen
toe en bak 2 - 3 minuten. Voeg daarna het
bouillonblokje en het water toe aan de pan en roer
goed. 
4. Draai het vuur laag en kook de goulash 30 - 35
minuten of tot de linzen gaar zijn. Roer regelmatig
door. 
5. Vergeet niet het laurierblad uit de goulash te
halen voor je gaat eten!

 
 

25 gram rode
splitlinzen (ongekookt
gewicht)
150 gram tempeh 
½ ui 
1 rode paprika 
300 gram
paddenstoelen naar
keuze 
1 el olijfolie 
1 teen knoflook 
50 gram
tomatenpuree 
½
groentebouillonblokje
400 ml water 
1 tl gerookt
paprikapoeder 
1 laurierblad 
1 tl gedroogde tijm

INGREDIËNTEN:

 

 

DAG 9
DINER

Voor 1 persoon

V E G E T A R I S C H E  G O U L A S H  M E T

L I N Z E N

WEEK 2



 

BEREIDING:

1. Meng de kokosyoghurt met het cacaopoeder, de
kokosrasp, het chiazaad en het lijnzaad. 
2. Garneer met de gemengde noten.

Heb je geen kokosyoghurt in huis? Gebruik dan
Griekse yoghurt

 
 

75 gram kokosyoghurt
½ el cacaopoeder 
½ el kokosrasp 
1 el chiazaad 
1 el lijnzaad 
15 gram gemengde
noten

INGREDIËNTEN:

 

 

DAG 10
ONTBIJT

Voor 1 persoon

B O U N T Y  Y O G H U R T

WEEK 2



 

BEREIDING:

1. Snijd de verse kruiden fijn. Snijd de avocado in
plakjes en schaaf de komkommer met een
dunschiller of kaasschaaf in de lengte in linten. 
2. Kluts het ei los in een kom. 
3. Verhit de kokosolie in een koekenpan, voeg het
eimengsel toe en bak een hele dunne omelet. Leg
de omelet op een bord. 
4. Beleg de omelet met de komkommerlinten,
gerookte forel, avocado, pul biber, verse kruiden en
veldsla. Rol de omelet op als een wrap.

 
 

2 eieren 
50 gram gerookte forel
50 gram komkommer
½ avocado 
20 gram veldsla 
½ el kokosolie 
1 tl pul biber of
chilivlokken (of naar
smaak) 
5 gram verse kruiden
(zoals dille)

INGREDIËNTEN:

 

 

DAG 10
LUNCH

Voor 1 persoon

E I W R A P  M E T  G E R O O K T E  F O R E L

E N  A V O C A D O

WEEK 2



 

BEREIDING:

Vul de dadels met een beetje notenpasta, een
amandel en pompoenpitten.

Dadels zijn rijk aan magnesium en kalium. Het is
aangetoond dat deze kunnen bijdragen aan het
verlagen van de bloeddruk

 
 

3 gedroogde dadels
zonder pit 
3 amandelen 
1 el notenpasta 
10 gram
pompoenpitten

INGREDIËNTEN:

 

 

DAG 10
TUSSENDOORTJE

Voor 1 persoon

D A D E L S  A M A N D E L  E N

N O T E N P A S T A

WEEK 2



 

BEREIDING:

Verwarm de oven op 200°C. Bekleed een bakplaat
met bakpapier. 
2. Snijd de rode ui in ringen. 
3. Meng de pompoenblokjes en rode ui in een kom
met de olijfolie en specerijen (zonder de harissa).
Leg de groenten op de bakplaat en rooster 20 - 25
minuten in de oven. 
4. Kook ondertussen de quinoa volgens de
gebruiksaanwijzing op de verpakking. 
5. Verhit de kokosolie in een koekenpan op
middelhoog vuur en bak de quorn met de harissa 6
- 7 minuten. 
6. Snijd de gele paprika in repen en verkruimel de
verse geitenkaas. 
7. Meng in een kommetje de sesamolie met de
appelciderazijn en breng op smaak met peper en
zout. 
8. Bewaar de helft van de geroosterde groenten
voor morgen. Leg de rucola in een kom en schep
daar de quinoa op. Leg vervolgens de geroosterde
groenten, gele paprika, quorn en geitenkaas
ernaast. 
9. Garneer de bowl met de sesamdressing en de
pompoenpitten.

300 gram
pompoenblokjes 
100 gram Quorn
stukjes dés 
30 gram quinoa
(ongekookt gewicht) 
1 gele paprika 
½ rode ui 
40 gram rucola 
10 gram
pompoenpitten 
75 gram verse
geitenkaas 
1 tl olijfolie 
1 tl kokosolie 
1 tl harissa 
½ tl kaneel 
½ tl gemalen
korianderzaad 
1 tl gemalen
komijnzaad 
1 tl paprikapoeder

1 tl sesamolie 
1 el appelciderazijn

INGREDIËNTEN:

Dressing 

 

DAG 10
DINER

Voor 1 persoon

B U D D H A  B O W L

BEREID ALVAST HET
ONTBIJT VAN MORGEN

VOOR
 

 

WEEK 2



 

BEREIDING:

Verwarm de oven op 180°C. Bedek 3 holtes van een
muffinvorm met een vierkant stuk bakpapier. 
2. Snipper de sjalot en snijd de spinazie en de verse
kruiden fijn. 
3. Klop de eieren los in een kom en voeg de
spinazie, sjalot en verse kruiden toe. Schenk het
eimengsel in de beklede muffinvormpjes. 
4. Verkruimel de fetakaas over het eiermengsel en
bak de muffins 25 minuten in de oven.

 
 

2 eieren 
40 gram fetakaas 
50 gram spinazie 
1 sjalot 
10 gram verse kruiden
(zoals bieslook of
(blad) peterselie)

INGREDIËNTEN:

 

 

DAG 11
ONTBIJT

Voor 1 persoon

O N T B I J T  M U F F I N  M E T  E I

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de fetakaas door 1 eetlepel edelgistvlokken en 1 el
pompoenpitten waarmee je de ontbijt muffins garneert voor ze de oven in
gaan. Als de pompoenpitten tijdens het bakken te donker worden, kun je
de muffinvorm even afdekken met aluminiumfolie.

Deze muffins kun je goed de avond van tevoren maken en in de koelkast
bewaren. Bak ze eventueel dan de volgende ochtend nog 3 - 4 minuten in
de oven als je liever een warm ontbijtje wil. Je kunt de muffins ook nog
eerder maken en tot 2 maanden in de vriezer bewaren.

WEEK 2



 

BEREIDING:

VOOR DE SOEP:
1. Breng het water aan de kook in een pan en los
het bouillonblokje op in het water. 
2. Voeg de pompoen en rode ui toe en pureer met
een staafmixer tot een gladde soep. 
3. Schenk de soep in een kom en garneer met de
Griekse yoghurt, pompoenpitten, specerijen en
peper en zout.

VOOR DE SMOOTHIE:
1. Doe alle ingrediënten in een blender en blend het
geheel tot een gladde smoothie. 
2. Vind je de smoothie te dik? Voeg dan extra water
toe tot de gewenste structuur.

 
 

Geroosterde
pompoen en rode ui
(van gisteren) 
40 gram Griekse
yoghurt 
20 gram
pompoenpitten 
½
groentebouillonblokje
300 ml water 
1 tl specerijen (zoals
gemalen komijn,
kerriepoeder of garam
masala)

100 gram spinazie 
200 ml ongezoete,
plantaardige melk 
¼ avocado 
½ appel 
1 el chiazaad 
1 el lijnzaad 
optioneel half glas
ijsblokjes

INGREDIËNTEN:

VOOR DE SOEP:

VOOR DE SMOOTHIE:

 

DAG 11
LUNCH

Voor 1 persoon

P O M P O E N  S O E P  &  

G R O E N E  S M O O T H I E

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door 1 eetlepel haver fraîche.

Een smoothie zit boordevol vezels, waardoor je langer vol zit en werkt aan
een gezonde darmflora.

WEEK 2



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven voor op 200°C.
2. Rasp de tempeh met een grove rasp. Snijd de
appel in kleine blokjes, snipper de sjalot en pers de
knoflook uit. 
3. Breng ruim water aan de kook in een pan met
deksel en voeg de rode kool, de appel, het
laurierblad en de steranijs toe. Draai het vuur laag
en kook de rode kool in 15 - 18 minuten op laag
vuur gaar. Giet daarna af, haal de steranijs en het
laurierblad eruit en roer de appelciderazijn door de
rode kool. 
4. Breng ondertussen ruim water aan de kook in
een pan met deksel en kook de knolselderij en
bloemkool in 10 - 12 minuten net gaar. Giet af, maar
bewaar een beetje kookvocht. Stamp de groenten
met een aardappelstamper tot een fijne puree en
roer de nootmuskaat en de olijfolie extra vierge
door de puree. 
5. Verhit de kokosolie in een koekenpan op
middelhoog vuur en fruit de sjalot en de knoflook 3 -
4 minuten. Voeg de geraspte tempeh en tijm toe en
bak de tempeh 5 - 6 minuten. 
6. Doe de tempeh in een kleine ovenschaal en leg
daar de rode kool met appel op. Verdeel de puree
over de tempeh en groenten. Bak de ovenschotel 25
- 30 minuten in de oven tot de puree goudbruin is

150 gram tempeh 
300 gram gesneden
rode kool 
175 gram knolselderij
in blokjes 
75 gram
bloemkoolroosjes ½
appel 
1 el olijfolie extra
vierge 
1 el kokosolie 
1 el appelciderazijn 
1 teen knoflook 
1 sjalot 
1 tl nootmuskaat 
1 laurierblad 
1 steranijs 
1 tl verse of
gedroogde tijm

INGREDIËNTEN:

 

 

DAG 11
DINER

Voor 1 persoon

O V E N S C H O T E L  T E M P E H  M E T

R O D E  K O O L

WEEK 2



 

BEREIDING:

1. Snijd de tomaat in plakken. 
2. Besmeer de rijstwafels met de avocado en beleg
met de tomaat. 
3. Besprenkel de rijstwafels met het citroensap en
bestrooi met de edel gistvlokken.

Kun je geen edel gistvlokken vinden? Brokkel dan
een stukje fetakaas over de rijstwafels
is

 
 

¼ avocado 
½ tomaat 
2 rijstwafels 
2 el edel gistvlokken 
10 ml citroensap

INGREDIËNTEN:

 

 

DAG 12
ONTBIJT

Voor 1 persoon

R I J S T W A F E L  M E T  A V O C A D O

WEEK 2



 

BEREIDING:

1. Kook het ei hard en laat afkoelen. 
2. Snijd de komkommer en de bospeen in repen.
Trek de blaadjes van de stronk witlof. Pel het ei en
snijd in de lengte doormidden. 
3. Meng de olijfolie extra vierge met de
appelciderazijn in een diep bord en breng op smaak
met peper en zout. Leg de rucola in de dressing en
schep om. Leg de hummus op het midden van het
bord op de rucola en leg de groenten en het ei
rondom de hummus. 
4. Garneer de hummus bowl met het sesamzaad.

Kikkererwten zijn een goede plantaardige bron van
eiwit.

50 gram hummus 
100 gram komkommer
100 gram bospeen 
1 stronk rood- of witlof
35 gram rucola 
1 ei 
1 el sesamzaad

½ el olijfolie extra
vierge 
1 el appelciderazijn

Overige geroosterde
noten en kikkererwten
van dag 8

INGREDIËNTEN:

VOOR DE HUMMUS
BOWL:

Dressing 

VOOR DE NOTEN EN
KIKKERERWTEN: 

 

DAG 12
LUNCH

Voor 1 persoon

H U M M U S  B O W L  &  G E R O O S T E R D E

N O T E N  E N  K I K K E R E R W T E N

WEEK 2



 

BEREIDING:

1. Pers de knoflook uit en snijd de rode peper fijn.
Snijd de bosui in dunne ringen en bewaar het
groene en witte deel apart van elkaar. Snijd de
paprika in blokjes en snijd de verse kruiden fijn. 
2. Giet de kidneybonen af en spoel af onder koud
stromend water. 
3. Verhit ½ el kokosolie in een pan met dikke bodem
en fruit de knoflook, rode peper en het wit van de
bosui 3 - 4 minuten. Voeg de specerijen toe en bak
nog 1 minuut. 
4. Voeg de kidneybonen en paprika toe en bak nog
3 - 4 minuten. 
5. Voeg de cherrytomaten in blik toe en roer goed.
Draai het vuur laag en laat de chili 8 - 10 minuten
zachtjes pruttelen. 
6. Kook ondertussen ruim water met een snuf zout
in een pan. Kook de bloemkoolrijst 1 - 2 minuten en
giet daarna direct af. 
7. Verhit de overige kokosolie in een koekenpan en
bak de pulled oats met een snuf zout en peper 5 - 6
minuten. Voeg toe aan de chili en roer goed door. 
8. Breng de chili op smaak met de appelciderazijn
en peper en zout. Serveer de chili op de
bloemkoolrijst en garneer met de verse kruiden en
het groen van de bosui.

175 gram pulled oats
1 groene paprika 
50 gram kidneybonen
in blik
200 gram
cherrytomaten  
150 gram
bloemkoolrijst 
1 el kokosolie 
1 el appelciderazijn 
1 rode peper 
10 gram verse kruiden
(zoals koriander of
(krul) peterselie) 
1 teen knoflook 
½ tl gemalen komijn 
½ tl paprikapoeder 
1/4 tl nootmuskaat 
½ tl gemalen koriander 
1 bosui

INGREDIËNTEN:

 

DAG 12
DINER

Voor 1 persoon

C H I L I  S I N  C A R N E  

WEEK 2

VLEES OPTIE:
Vervang de pulled oats door 150 gram rundergehakt.

BEREID ALVAST HET
ONTBIJT VAN MORGEN

VOOR
 

 



 

BEREIDING:

1. Meng de chiazaad met de plantaardige melk in
een glaasje en zet een nacht in de koelkast. 
2. Verhit de blauwe bessen met de vanille in een
pannetje. Prak de blauwe bessen. 
3. Garneer de chiapudding met de warme blauwe
bessen, pompoenpitten en geschaafde amandelen.

 
 

75 ml ongezoete,
plantaardige melk 
50 gram blauwe
bessen (vers of
diepvries) 
10 gram geschaafde
amandelen 
20 gram
pompoenpitten 
3 el chiazaad 
1 tl vanille-extract of
merg uit ½
vanillestokje

INGREDIËNTEN:

 

 

DAG 13
ONTBIJT

Voor 1 persoon

C H I A  P U D D I N G  V A N I L L E  E N

B O S B E S

WEEK 2



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 200 °C. 
2. Snijd het steeltje uit de portbello, zodat je de
portobello goed kun vullen. Smeer de portobello’s in
met de olijfolie. 
3. Snijd de spinazie en de tomaten fijn en vul de
portobello’s met de groenten. Verkruimel de
fetakaas over de portobello’s en bestrooi met wat
zwarte peper naar smaak. 
4. Bak de portobello’s in een ovenschaaltje 15
minuten in de oven.

3 portobello’s 
100 gram spinazie 
2 kleine tomaten 
75 gram fetakaas 
1 el olijfolie

INGREDIËNTEN:

 

 

DAG 13
LUNCH

Voor 1 persoon

G E B A K K E N  P O R T O B E L L O ’ S

WEEK 2

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de fetakaas door 30 gram pompoenpitten en 1,5 el edel
gistvlokken.

De portobello is een belangrijke bron van vitamine B2, B3, foliumzuur en
van de mineralen kalium en fosfor.



 

BEREIDING:

1. Kook het ei hard en laat afkoelen. Halveer het ei
en bestrooi met peper en zout naar smaak. 
2. Serveer het ei met de olijven en de zongedroogde
tomaten.

 
 

50 gram olijven 
25 gram
zongedroogde
tomaten 
1 ei

INGREDIËNTEN:

 

 

DAG 13
TUSSENDOORTJE

Voor 1 persoon

S C H A A L T J E  M E T  O L I J V E N ,  E I  E N

T O M A A T J E S

WEEK 2



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 200°C en bekleed een
bakplaat met bakpapier. 
2. Snijd de broccoli in kleine roosjes en meng in een
kom met 1 el olijfolie en peper en zout naar smaak.
Verdeel de broccoli over de bakplaat en rooster 18 -
20 minuten in de oven tot de broccoli gaar is en
knapperige bruine plekjes heeft. 
3. Kook de quinoa volgens de gebruiksaanwijzing op
de verpakking en giet daarna af. Laat de quinoa
goed uitstomen. Giet de kidneybonen af en spoel af
onder koud stromend water. Laat goed uitlekken. 
4. Snijd de rode peper grof en schil de
knoflooktenen. Snijd de rode paprika heel fijn.
5. Doe de bonen met de havermout, rode peper,
één teen knoflook, het eiwit, de lijnzaad en het
gemalen komijn in een keukenmachine en mix tot
een fijne puree. Meng de bonenpuree met de
gekookte quinoa en rode paprika en breng op
smaak met peper en zout. Vorm 2 of 3 kleine
burgers van de puree. 
6. Verhit de overige olijfolie in een koekenpan op
middelhoog vuur en bak de quinoa kidney burgers 4
- 6 minuten per kant. 
7. Snijd ondertussen de verse kruiden, knoflookteen
en augurk fijn. Meng met de Griekse yoghurt en
breng op smaak met peper en zout. Zet tot serveren
in de koelkast. 
8. Serveer de geroosterde broccoli met de quinoa-
kidney burgers en de knoflook-yoghurtsaus.

100 gram
kidneybonen 
25 gram quinoa 
1 eiwit 
10 gram lijnzaad 
20 gram havermout 
1 rode paprika 
250 gram broccoli 
40 gram Griekse
yoghurt 
30 gram augurk 
1 el olijfolie 
2 tenen knoflook 
10 gram verse kruiden
(zoals (blad)peterselie
of dille) 
1 rode peper 
1 tl gemalen komijn

INGREDIËNTEN:

 

DAG 13
DINER

Voor 1 persoon

Q U I N O A - K I D N E Y  B U R G E R S

WEEK 2

ZET ALVAST DE
HAVERMOUT MET

MELK IN DE KOELKAST
VOOR HET ONTBIJT

VAN MORGEN
 

 



 

BEREIDING:

1. Meng de plantaardige melk met de havermout en
kaneel in een steelpan en verwarm al roerend op
middellaag vuur. 
2. Snijd de banaan in plakjes. Verhit de kokosolie in
een koekenpan en bak de plakjes banaan in 1 - 2
minuten per kant goudbruin. 
3. Doe de havermout in een kom en garneer met de
notenpasta en de gebakken banaan.

200 ml ongezoete,
plantaardige melk
½ banaan 
30 gram havermout 
1 el notenpasta 
½ el kokosolie 
1 tl kaneel

INGREDIËNTEN:

 

 

DAG 14
ONTBIJT

Voor 1 persoon

H A V E R M O U T  M E T  G E B A K K E N

B A N A A N

WEEK 2



 

BEREIDING:

VOOR DE OMELET:
1. Hak de paddenstoelen grof en snijd de verse
kruiden fijn. 
2. Verhit de helft van de olijfolie in een koekenpan
en bak de paddenstoelen 6 - 8 minuten. Haal ze uit
de pan, bewaar apart en bestrooi met peper en zout
naar smaak. Zet de pan terug op het vuur. 
3. Kluts de eieren met de plantaardige melk in een
schaal. 
4. Verhit de overige olijfolie in de koekenpan en
voeg het eimengsel toe. 
5. Bak de omelet aan beide kanten en voeg naar
smaak eventueel wat peper en zout toe. 
6. Leg de omelet op een bord en garneer met de
hummus, gebakken paddenstoelen, verse kruiden
en edel gistvlokken.

VOOR DE SMOOTHIE:
1. Doe alle ingrediënten in een blender en blend het
geheel tot een gladde smoothie. 
2. Vind je de smoothie te dik? Voeg dan extra water
toe tot de gewenste structuur.

2 eieren 
150 gram gemengde
paddenstoelen 
30 ml ongezoete,
plantaardige melk 
10 gram verse kruiden
50 gram hummus 
1 el olijfolie 
2 el edel gistvlokken

100 gram Griekse
yoghurt 
½ banaan 
50 gram mango (vers
of diepvries) 
optioneel half glas
ijsblokjes

INGREDIËNTEN:

VOOR DE OMELET:

VOOR DE SMOOTHIE:

 

DAG 14
LUNCH

Voor 1 persoon

P A D D E N S T O E L E N  O M E L E T  &

M A N G O - B A N A A N  S M O O T H I E

WEEK 2

ZUIVELVRIJE OPTIE:
Vervang de Griekse yoghurt door lactosevrije, volle yoghurt of door 75
gram kokos- of notenyoghurt



 
 

BEREIDING:

1. Pers de knoflook uit en snipper de sjalot. Snijd de
bosui in dunne ringen en bewaar het witte en het
groene gedeelte apart van elkaar. Rasp de gember
met een fijne rasp. Hak de shii-take paddenstoelen
grof en snijd de paksoi in repen. Rasp de schil van
de limoen en snijd de limoen in partjes. 
2. Verhit de helft van de kokosolie in een soeppan.
Fruit de knoflook met de sjalot, het wit van de bosui
en de gember 3 - 4 minuten. 
3. Voeg de specerijen toe en bak 1 minuut. Voeg de
shii-take en paksoi toe en bak 4 - 5 minuten. 
4. Voeg het water, de sojasaus en de sesamolie toe
en verkruimel het bouillonblokje boven de pan.
Draai het vuur laag en laat de soep 8 - 10 minuten
zachtjes koken. 
5. Verhit ondertussen de overige kokosolie in een
koekenpan op middelhoog vuur en bak de zalmfilet
2 - 3 minuten per kant. Haal de zalm uit de pan en
pluk de zalm met je handen of 2 vorken uit elkaar. 
6. Meng het sesamzaad, de pul biber en de
limoenrasp in een kommetje en wrijf het even
tussen je vingertoppen. 
7. Doe de courgette-spaghetti en de sojabonen in
een diep bord of grote kom en giet daar de hete
soep overheen. Garneer de soep met zalm, het
groen van de bosui en met het sesam mengsel.
8. Vergeet niet de steranijs en de kruidnagel uit de
soep te halen voor je gaat eten!

100 gram zalmfilet 
50 gram sojabonen
(edamame) 
150 gram courgette-
spaghetti 
150 gram shii-take
paddenstoelen 
1 paksoi 
1 el kokosolie 
1 el sesamolie 
1 sjalot 
1 teen knoflook 
2 bosuien 
2 cm verse gember 
1 limoen 
½ blokje
groentebouillon 
1 steranijs 
3 kruidnagels 
5 gram sesamzaad 
1 el sojasaus 
1 tl pul biber of
chilivlokken 
½ tl kaneel 
½ tl gemalen
venkelzaad 
½ tl gemalen zwarte
peper 400 ml water

INGREDIËNTEN:

DAG 14
DINER

Voor 1 persoon

A Z I A T I S C H E  S O E P  M E T  Z A L M

WEEK 2

VEGETARISCHE OPTIE:
Vervang de zalmfilet door 150 gram Quorn stukjes dés.


