
                                                          Voorbeeldmenu 
 
 
Ontbijt: Brinta 

- 250/350 ml volle melk  
- 25/35 gr Brinta  
- 25/35 gr rozijnen 

 

Snack: Muesli 
- 250 gr volle yoghurt  
- 50 gr muesli  
- 1 kleine banaan (80 gr) 

 

Lunch: Boterhammen 
- 2/3 volkoren boterhammen (35 gr per boterham)  
- 10/15 gr roomboter (totaal; 5 gr per boterham)  
- 4/6 plakjes kipfilet (60 gr) 

 

Snack: Appel 
- 1 grote appel (150 gr) 

 

Diner: Aardappel-Groente-Vlees 
- 100 gr gebakken aardappelen  
- 150 gr kipfilet  
- 200 gr sperziebonen 
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Eet zoveel groente als je wilt en drink volop water. 



                                                          Voorbeeldmenu 
 
 
Ontbijt: Mueslibol 

- 150 ml versgeperste sinaasappelsap 
- Een Muscle mueslibol (zie recept), belegd met half plakje 35+ kaas 
 

Snack: Crackers 
- 2/3 volkorencrackers 
- 20 gr Hüttenkäse per cracker  
- 2 aardbeien per cracker 

 

Lunch: Bonensalade 
- Bonenmix (uitlekgewicht van blikje van ± 400 gr) 
- Mais (uitlekgewicht van blikje van ± 150 gram) 
- Halve rode ui 
- 1 el olijfolie 
- Paprikapoeder, koriander en citroensap (naar smaak) 

 

Snack: Skyr (alleen voor 1800 kcal) 
- 150 gr Skyr 

 

Diner: Ovenschotel Vis (20 min op 200 C) 
- 100/150 gr kabeljauw, ingesmeerd met 1 el (20 gr) Boursin Cuisine light 
- Beleg deze met stukjes van 1 tomaat (150 gr) 
- Bestrooi dit met 25 gr geraspte kaas 48+ 
- Hierbij 100/150 gr Rosti rondjes (uit de diepvries) 

 
Recept: Muscle mueslibol (4 bollen van 404 kcal)  

 
- 325 gr volkoren tarwemeel 
- 3 gr gist 
- 20 gr rozijnen 
- 20 gr gedroogde abrikozen 
- 20 gr gehakte dadels 
- 20 gr gehakte vijgen 
- 20 gr gehakte amandelen 
- 1 ei 
- 10 gr olijfolie 
- ½ tl zout 
- 200 ml water 

 
 
 
 
 
 
 

Wel de rozijnen in een laagje warm water. Meng 
het volkoren tarwemeel, gist en zout door elkaar. 
Voeg vervolgens de rozijnen, abrikozen, dadels, 
vijgen en amandelen toe aan het mengsel en meng 
het goed door elkaar. Voeg de olijfolie en het 
water toe en kneed met een keukenmachine, of je 
handen, tot deeg. Maak 4 bollen van het deeg en 
bestrijk deze met geklopt ei. Bak de bollen in 10 
minuten af in een voorverwarmde oven (220 
graden). 
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Eet zoveel groente als je wilt en drink volop water. 



                                                          Voorbeeldmenu 
 
 
Ontbijt: Kwark 

- 250/250 gr magere Franse kwark  
- 100 gr aardbeien 
- 15/25 gr lijnzaad 

 

Snack: Mueslibol 
- Kleine volkoren mueslibol (50 gr) 

 

Lunch: Wraps 
- 2 volkoren wraps (40 gr per stuk) 
- Dun laagje kruidenkaas (5 gr per wrap) 
- 50 gr gerookte zalm per wrap 
- Zoveel ijsbergsla als erin past 

 

Snack: Crackers 
- 1/2 volkoren crackers (20 gr per stuk) 
- 1 plakje kipfilet per cracker (15 gr per stuk) 
- Zoveel schijfjes komkommer als erop kunnen  

 

Diner: Wok 
- 75/125 gr zilvervliesrijst (ongekookt gewogen) 
- 75/100 gr kipfilet 
- 200 gr wokgroenten 
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Eet zoveel groente als je wilt en drink volop water. 



                                                          Voorbeeldmenu 
 
 
Ontbijt: Overnight Oats (’s avonds voorbereiden) 

- Havervlokken (75 gr) 
- Havermelk (150 ml) 
- Walnoten (15 gr) 
- Honing (15 gr) 
- Doe de havervlokken en walnoten ’s avonds in een glas of schaaltje. Meng de 

honing door de havermelk en giet het mengsel over de havervlokken en walnoten 
heen. Zet het glas of schaaltje in de koelkast en je ontbijt staat de volgende ochtend 
kant-en-klaar op je te wachten! 
 

Snack: Druiven 
- 1 trosje (125 gr) witte druiven 

 

Lunch: Tosti’s (2 stuks, 3-5 min grillen) 
- 4 volkoren boterhammen 
- Aubergineplakken (totaal 50 gr) 
- Courgetteplakken (totaal 50 gr) 
- Zongedroogde tomaatjes (totaal 50 gr) 
- Rucola 
- Mozarella Light (60 gr totaal) 

 

Snack: Mandarijnen 
- 3 kleine mandarijnen (30 gr per stuk) 
 

Diner: Kip uit de oven 
- 150 gr kipfilet, doormidden gesneden 
- Daartussen 150 gr spinazie (in olijfolie gewokt met een beetje basilicum) 
- Daartussen ook plakjes tomaat (150 gr) en 1 rozemarijn takje 
- 30 minuten op 180 C in de oven 
- Voor 1700 kcal kan je 150 gr gebakken krieltjes toevoegen 
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Eet zoveel groente als je wilt en drink volop water. 



                                                          Voorbeeldmenu 
 
 
Ontbijt: Kwark 

- 250 gr magere kwark 
- 25 gr walnoten  
- 15/25 gr honing 

 

Snack: Peer 
- 1 peer (150 gr)  

 

Lunch: Uitsmijter 
- 1/2 volkoren boterhammen (35 gr per snee, evt. geroosterd) 
- 1/2 gebakken eieren 
- 1 plak schouderham (15 gr, meegebakken met ei) 
- 1 plak 30+ kaas (20 gr, over ei gesmolten)   

 

Snack: Kwark 
- 250 gr magere kwark 

 

Diner: Biefstuk 
- 100 gr biefstuk 
- 125/200 gr halve krieltjes in schil met rozemarijn 
- 100 gr gebakken champignons 
- 200 gr broccoli (voor 1600 kcal) 
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Eet zoveel groente als je wilt en drink volop water. 



                                                          Voorbeeldmenu 
 
 
Ontbijt: Wentelteefjes 

- 2/3 sneetjes volkorenbrood (35 gr per stuk) 
- Een kwart ei 
- 75 ml havermelk 
- 2 el honing 
- 50/75 gr appel 
- Snufje kaneel 
- 10 gr bakboter 
- Meng de havermelk, 1 el honing en het ei door elkaar. Doop de sneetjes 

volkorenbrood in het mengsel en bak ze bruin in een koekenpan, ingevet met 10 gr 
bakboter. Snijd de appel in kleine blokjes en schep 1 el honing en de kaneel 
erdoorheen. Verwarm in de koekenpan en leg de appelblokjes op je wentelteefjes. 
Eet smakelijk!  

 

Snack: Skyr 
- 150/250 gr Skyr  

 

Lunch: Omelet 
- 1 ei + 2 eiwitten 
- 100 gram champignons, fijngesneden  
- 20/30 gr geraspte 48+ kaas 

 

Snack: Groente met dip 
- 100 gr wortel in reepjes 
- 80 gr paprika in reepjes 
- 50 gr humus als dip 

 

Diner: Bloemkoolrijst met kip 
- 200 gr bloemkoolrijst  
- 150 gr tikka masale 
- 150 gr kipfiletblokes 
- 25 gr cashewnoten (voor 1600 kcal) 

6 

Eet zoveel groente als je wilt en drink volop water. 



                                                          Voorbeeldmenu 
 
 
Ontbijt: Yoghurt of ei 

- 250 gr volle Griekse yoghurt 
OF 
- 2 gekookte eieren op 2 volkoren boterhammen 

 

Snack: Bolletje 
- 1 volkoren mueslibol (50 gr) 
- 250 ml magere melk (voor 1500 kcal)  

 

Lunch: Salade 
- Zoveel sla en rauwkost als je wilt 
- Halve avocado (90 gr) 
- Blikje tonijn op water (140 gr uitlekgewicht) 

 

Snack: Kwark 
- 250 gr magere kwark 

 

Diner: Burgers 
- 2 vegetarische hamburgers (75 gr per stuk) 
- 200 gr bloemkool 
- 150 gr volle Griekse yoghurt (voor 1500 kcal) 
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Eet zoveel groente als je wilt en drink volop water. 



                                                          Voorbeeldmenu 
 
 
Ontbijt: Pannenkoekjes 

- 50 gr havervlokken  
- 50 ml volle melk 
- 50 gr magere kwark 
- 1 ei 
- Dit alles mengen in de blender en het beslag goudbruin bakken 

 

Snack: Skyr 
- 150 gr Skyr 
- 50 gr blauwe bessen 

 

Lunch: Carpaccio 
- Handje gemengde sla 
- 100 gr gerookte zalm 
- 1 el kappertjes 
- 1 el pijnboompitten 
- 50 gr cherrytomaatjes, gehalveerd 
- 1 el Parmezaanse kaassnippers 

 

Diner: Boswandeling (risotto) 
- 60 gr ongekookte zilvervliesrijst 
- Een kwart blokje paddenstoelenbouillon 
- 10 gr olijfolie 
- 25 gr sjalot 
- 1 teentje knoflook 
- 50 gr courgette 
- 100 gr paddenstoelenmelange 
- 25 gr magere kwark 
- 10 gr Parmezaanse kaas 
- 1 takje peterselie 
- Omdat je de risotto met zilvervliesrijst gaat maken ben ik er voorstander van dat je 

de rijst ongeveer 10 minuutjes kookt. Dat versnelt het bereiden aanzienlijk. Ben je 
meer fan van de "slow approach" dan kan je ook uitstekend werken met 
ongekookte zilvervliesrijst. 

- Kook water en verhit de olijfolie op laag vuur terwijl je de knoflook perst en sjalot 
fijnhakt. Voeg beide toe aan de inmiddels verhitte olie. Snijd de courgette en 
paddenstoelen. Voeg de rijst, paddenstoelen en courgette toe en vermeng 
ondertussen het bouillonblokje op in het gekookte water. Voeg vervolgens telkens 
een beetje bouillon toe, totdat het vocht verdwenen is. Herhaal totdat de rijst gaar 
is. Als alle vocht verdwenen is voeg je de magere kwark met Parmezaanse kaas toe. 
Garneer met peterselie. 
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Eet zoveel groente als je wilt en drink volop water. 



                                                          Voorbeeldmenu 
 
 
Ontbijt: Fruit en melk 

- 1 grote banaan (130/165 gr) 
- 1 glas volle melk (150/250 ml)  

 

Snack: Boterham 
- 2 sneetjes volkorenbrood 
- 15 gr appelstroop per boterham 

 

Lunch: Pastasalade 
- 50/75 gr volkorenpasta (ongekookt afgewogen) 
- 50 gr tonijn op water 
- 50 gr cherrytomaatjes 
- Handje rucola 

 

Snack: Nootjes 
- 1 handje gemengde noten (25 gr) 

 

Diner: Aardappel-Groente-Vlees 
- 100/200 gr gebakken krieltjes 
- 100 gr kipfilet 
- 200 gr broccoli 
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Eet zoveel groente als je wilt en drink volop water. 



                                                          Voorbeeldmenu 
 
 
Ontbijt: Yoghurt 

- 150/250 gr volle Griekse yoghurt 
- 40/50 gr muesli 
- 50 gr roodfruit 

 

Snack: Beschuitjes 
- 2/3 volkorenbeschuitjes 
- 10 gr pindakaas per stuk 

 

Lunch: Zalm 
- 100/125 gr zalmfilet 
- 200 gr sperziebonen 

 

Snack: Ei 
- 1 gekookt ei 

 

Diner: Gehaktbal 
- 1 gehaktbal (100 gr) 
- 200 gr bloemkool 
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Eet zoveel groente als je wilt en drink volop water. 



                                                          Voorbeeldmenu 
 
 
Ontbijt: Kwark 

- 250 gr magere kwark 
- 150 gr appel in stukjes 
- Snufje kaneel 
- 25 gr cashewnoten (voor 1500 kcal) 

 

Snack: Havermout 
- 50 gr havermout 
- 250 ml volle melk 

 

Lunch: Crackers 
- 2 volkoren crackers (10 gr per stuk) 
- 1 plakje kipfilet per cracker 
- Schijfjes tomaat op de crackers 
- 1 peer (150 gr) daarnaast 

 

Snack: Crackers 
- 2 volkoren crackers (10 gr per stuk) 
- 10 gr pindakaas per stuk) 

 

Diner: Wok 
- 200 gr bloemkoolrijst 
- 200 gr oosterse wokgroenten 
- 50/100 gr roze garnalen 

 
 

 
 
 

 

11 

Eet zoveel groente als je wilt en drink volop water. 



                                                          Voorbeeldmenu 
 
 
Ontbijt: Yoghurt 

- 250 gr Griekse yoghurt 0% vet 
- 100 gr ananasstukjes 
- 25 gr kokosblokjes 

 

Snack: Kiwi’s 
- 2 kiwi’s (75 gr per stuk)  

 

Lunch: Salade 
- 200 gr gemengde sla 
- Blikje tonijn op olie (uitlekgewicht 140 gr) 
- Halve avocado (90 gr) 
- 100 gr tomaat 
- Komkommer in blokjes 

 

Snack: Kip 
- 100 gr gegrilde kipstukjes  

 

Diner: Zoete aardappel 
- 200 gr gepofte zoete aardappel 
- Tzatziki 
- 150 gr falafel (voor 1500 kcal) 
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Eet zoveel groente als je wilt en drink volop water. 


