
Weekmenu 6 
In de ochtend eet je alleen fruit of neem je een smoothie. Als je 
luncht met koolhydraten, eet je in de avond eiwitten. Na het 
avondeten, eet je niets meer. Heb je toch onbedwingbare trek, 
neem dan een stuk komkommer of tomaatjes.

Als je eten over hebt, kun je op een ander moment een maaltijd uit 
dezelfde categorie vervangen door restjes van een vorige dag. Dus 
stel je hebt van recept 4 over, dan kun je recept 5 vervangen door 
recept 4 bijvoorbeeld.

Als je iets niet lust, vervang je het met iets anders. Dus als je geen 
tonijn lust, kun je kipfilet gebruiken of ei.

Dag 1
Ochtend: Fruit naar keuze tot 12 uur
Lunch: Tomaten-groentensoep (recept 68)
Tussendoor: Stuk komkommer (onbeperkt)
Diner: Ierse entrecote met portsaus (recept 69)

Dag 2
Ochtend: Fruit naar keuze tot 12 uur
Lunch: Eiersalade in een slakommetje(recept 70)
Tussendoor: Cherrytomaatjes (onbeperkt)
Diner: Patat met mayonaise & sla (recept 71)

Dag 3
Ochtend: Fruit naar keuze tot 12 uur
Lunch: 2 volkorenboterhammen met groentespread
Tussendoor: wortels (max 250 gram)



Diner: Gehaktballetjes met bloemkool in  
tomaten-mosterdjus (recept 72)

Dag 4
Ochtend: Fruit naar keuze tot 12 uur
Lunch: Salade van gemarineerde bieten (recept 73)
Tussendoor: Bloemkoolroosjes (onbeperkt)
Diner: Stamppot rucola (recept 74)

Dag 5
Ochtend: Fruit naar keuze tot 12 uur
Lunch: Volkorenpita met rauwkost (recept 75)
Tussendoor: Stuk komkommer (onbeperkt)
Diner: Chinese roerbak met kipfilet & oesterzwammen 

(recept 76)

Dag 6
Ochtend: Fruit naar keuze tot 12 uur
Lunch: Salade met gerookte zalm (recept 77)
Tussendoor: Paprikareepjes (onbeperkt)
Diner: Nasi (recept 78)

Dag 7
Ochtend: Fruit naar keuze tot 12 uur
Lunch: Broodje gezond (recept 3)
Tussendoor: Paprikareepjes (onbeperkt)
Diner: Kabeljauw op een bedje van groentenpuree  

(recept 79)



Recepten 
Alle recepten zijn voor 1 persoon, voor meerdere personen kun je 
de ingrediënten vermenigvuldigen met de hoeveelheid personen 
waarvoor wordt gekookt.

Als er restjes ontstaan van ingrediënten die je moeilijk kunt 
bewaren, dan kun je de restjes verwerken in een tussendoortje. 
Bijvoorbeeld je hebt tonijn over uit blik, vul dan wat cherry tomaatjes 
met tonijn. Let op: ’s morgens alleen fruit! Veel overgebleven 
ingrediënten zoals kruiden en (stok)brood kun je ook invriezen.

Gebruik geen light producten, alles zo natuurlijk mogelijk, liefst 
biologisch of van een plek waarvan je weet dat er geen rommel 
wordt gebruikt. Dus voor mayonaise, gewoon de meest simpele 
volle mayonaise zonder suiker. En als je van koken houdt, mag je 
hem natuurlijk ook gewoon helemaal zelf maken!

Hoeveelheden kun je aanpassen op basis van jouw benodigde 
hoeveelheid kcal per dag.

Recept 68
Tomaten-groentensoep

Ingrediënten:
250 gram gezeefde tomaten
1 kruidenbouillonblokje
200 ml water
100 gram soepgroenten
1 volkoren broodje



Werkwijze: 
Breng het water met de gezeefde tomaten en het bouillonblokje aan 
de kook. Zet vuur laag en voeg de soepgroenten toe. Laat nog een 
paar minuutjes pruttelen. (de soep is de volgende dag het lekkerste, 
dus liefst de avond ervoor maken). Serveer de soep met het 
broodje.

Recept 69
Ierse entrecote met portsaus

Ingrediënten:
200 gram entrecote
150 gram peultjes
150 gram gemengde paddenstoelen
1 eetlepel olijfolie
50 ml runderfond
50 ml port
1 eetlepel roomboter

Werkwijze:
Kook de peultjes beetgaar en snijd de paddenstoelen in reepjes. 
Verhit de boter en bak de entrecote 3 a 4 minuten en kruid met zout 
en peper. Blus het achtergebleven bakvet met de port en roer de 
fond erdoor. Breng op smaak met zout en peper. Roerbak intussen 
de peultjes en paddenstoelen samen in de olijfolie ca. 5 minuten. 
Serveer de entrecote in schuin gesneden stukken met de 
roergebakken groente en schenk wat van de saus over het gerecht.

Recept 70
Eiersalade in een slakommetje

Ingrediënten:
2 eieren
1½ eetlepel mayonaise



1 theelepel grove mosterd
1 theelepel azijn
½ theelepel gedroogde dragon
1 eetlepel verse bieslook
¼ kropsla (hele bladeren)

Werkwijze: 
Kook de eieren in ca. 10 minuten hard. Roer in een kom de 
mayonaise, mosterd, azijn en dragon door elkaar. Knip de bieslook 
erboven in stukjes. Laat de eieren schrikken, pel ze en snijd in 
blokjes. Schep voorzichtig door dressing. Breng de eiersalade op 
smaak met zout en peper. Was de sla en maak droog (in 
slacentrifuge). Maak een kommetje van de slabladeren en schep 
hierin de eiersalade.

Recept 71
Patat met mayonaise & sla

Ingrediënten:
300 gram aardappel
1 eetlepel mayonaise zonder suiker
1 tomaat
¼ komkommer
½ ui
1 eetlepel olijfolie
2 eetlepels appelciderazijn
1 theelepel mosterd

Werkwijze: 
Verwarm de frituurpan  op 170 graden. Schil intussen de 
aardappelen en snijd er dikke frieten van. Was ze en droog ze in 
een keukendoek. Bak de friet in de frituur ongeveer 4 minuten. Haal 
het maandje omhoog en verhoog de temperatuur van de frituur 
naar 180 graden. Doe intussen de sla in een kom, snijd de tomaat 
en komkommer in blokjes. Snipper de ui. Klop een vinaigrette van 



olie, azijn, mosterd, peper en zout en roer deze door de sla met de 
tomaat, komkommer en ui. Bak de friet af in ongeveer 5 minuten. 
Laat ze uitlekken op een stuk keukenpapier. Serveer met de 
mayonaise en de sla.

Recept 72
Sugarsnaps met zeezout

Ingrediënten:
50 gram sugarsnaps
zeezout

Werkwijze:
Maak de sugarsnaps schoon en kook ze in water beetgaar in 
ongeveer 4 minuten. Laat uitlekken en bestrooi met zeezout. Laat 
afkoelen alvorens te serveren.

Recept 73
Gehaktballetjes met bloemkool in tomaten-mosterdjus

Ingrediënten:
200 gram gehakt
1½ theelepel gehaktkruiden met zout
½ ei
1 theelepel mosterd
1 dessertlepel tomatenketchup
Citroenpeper naar smaak
3 eetlepels roomboter
300 gram bloemkool
150 ml kruidenbouillon



Werkwijze:
Meng het gehakt met de kruiden en het ei. Rol er balletjes van met 
een doorsnede van ongeveer 3 cm. Verhit de margarine in een pan 
en bak hierin de balletjes in ca. 10 minuten bruin en gaar. Keer 
regelmatig. Kook ondertussen de bloemkool in water gaar. Giet de 
bloemkool af en bestrooi met citroenpeper. Haal de balletjes uit de 
pan en voeg de kruidenbouillon toe. Laat iets inkoken en bewaar de 
helft voor morgen. Voeg aan het overgebleven deel mosterd en de 
tomatenketchup toe en roer tot een gladde jus. Doe de balletjes en 
bloemkool op een bord en schenk de jus erover.

Recept 74
Salade van gemarineerde bieten en avocado

Ingrediënten:
125 gram gekookte bieten
½ eetlepel witte wijnazijn
1 eetlepel medium dry sherry
2 eetlepels walnootolie
½ theelepel gedroogde tijm
½ rode ui, gesnipperd
20 gram pecannoten
Versgemalen citroenpeper
40 gram jonge bladsla
½ avocado

Werkwijze:
Schil de bieten voorzichtig schillen en snijd in kleine blokjes. Klop in 
een kom de azijn, sherry, olie en tijm met zout en peper naar smaak 
tot een dressing. Schep de bietjes en ui erdoor en laat de smaken 
20 minuten intrekken. Schep regelmatig om. Rooster in een droge 
koekenpan de pecannoten in 2-3 minuten knapperig. Schep 



citroenpeper en zout naar smaak erdoor. Doe de noten in een 
kommetje. Halveer de avocado, verwijder de pit en schil. Snijd de 
avocado vlak voor serveren in lengte in plakjes. Leg de sla op een 
bord, schep de boetjes erop en de avocado eromheen. Strooi de 
pecannoten erover. 

Recept 75
Stamppot rucola

Ingrediënten:
375 gram aardappel
40 gram rucolasla
½ eetlepel mayonaise
2 eetlepels jus

Werkwijze: 
Schil de aardappelen en snijd ze in stukjes. Was ze en kook ze in 
water met zout gaar. Warm de jus van gisteren op. Was de rucola 
en droog deze in de slacentrifuge. Scheur de sla klein. Stamp de 
aardappelen en roer de rucola en de mayonaise door de 
aardappels. Schep de stamppot op een bord en schenk er wat jus 
over.

Recept 76
Volkoren pita met rauwkost

Ingrediënten:
1 volkoren pita
1 kleine tomaat
¼ komkommer
¼ paprika
30 gram ijsbergsla
1 eetlepel olijfolie
1 eetlepel citroensap



Werkwijze: 
Snijd de sla in dunne reepjes. Snijd de tomaat, komkommer en 
paprika in kleine blokjes. Roer het geheel met de olijfolie en 
citroensap door elkaar en strooi er wat versgemalen peper over. 
Rooster het pitabroodje in de broodrooster. Vul met de salade en 
leg de rest van de salade erbij. (Als je het gerecht meeneemt, neem 
dan de pita apart mee).

Recept 77
Chinese roerbak met kipfilet & oesterzwammen

Ingrediënten:
300 gram chinese roerbakgroenten
75 gram oesterzwammen
1 kipfilet
2 eetlepels olijfolie
1 theelepel vijfkruidenpoeder

Werkwijze: 
Snijd de kipfilet in reepjes en kruid dit met zout, peper en 
vijfkruidenpoeder. Bak de kipfilet in de helft van de olijfolie in 
ongeveer 10 minuten gaar. Schep regelmatig om. Voeg halverwege 
de roerbakgroenten toe. Veeg de oesterzwammen schoon en snijd 
de dikke stelen in de lengte in. Bak de oesterzwammen aan beide 
kanten in de rest van de olijfolie lichtbruin in ca. 2 minuten. Breng 
op smaak met peper en zout. Meng het geheel goed door elkaar.

 
Recept 78
Salade met gerookte zalm

Ingrediënten:
100 gram gerookte zalm (alternatief voor vis: gerookte kip)
½ ui



1 ei
2 eetlepels citroensap
100 gram ijsbergsla

Werkwijze: 
Kook het ei hard en laat het afkoelen in koud water. Snijd de sla in 
smalle reepjes. Snipper de ui. Pel het ei en snijd hem in plakjes. 
Verdeel de sla over een bord en leg de plakken gerookte zalm over 
de sla. Verdeel de ui erover en besprenkel met citroensap. Garneer 
met plakjes ei.
 

Recept 79
Nasi

Ingrediënten:
1 teen knoflook, geperst
150 gram nasigroenten
1 kopje rijst
1 eetlepel nasikruiden
2 eetlepels japanse sojasaus
1 volle eetlepel pindakaas
½ theelepel gemberpoeder
½ theelepel knoflookpoeder
½ theelepel sambal
1 ei
2 eetlepels olijfolie



Werkwijze:
Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 
Verhit de helft van de olijfolie in een wok. Fruit hierin de knoflook. 
Voeg de nasigroenten (inclusief fijngesneden ½ peper) toe en 
roerbak ongeveer 5 minuten met de nasikruiden. Voeg de rijst toe 
en roerbak nog 5 minuten mee. Roer tenslotte de helft van de 
sojasaus door het geheel. Roer een gladde saus van de pindakaas, 
gemberpoeder, knoflookpoeder, sambal, de rest van de sojasaus en 
water op een laag vuur. Scheid het eigeel van het eiwit. Verhit de 
rest van de olijfolie en bak hierin het eigeel als een spiegeleitje 
zonder eiwit. Serveer de nasi met het eigeel en de pindasaus.

Recept 80
Kabeljauw op een bedje van groentenpuree

Ingrediënten:
½ sjalotje
50 gram prei
50 gram bleekselderij
100 gram winterwortel
½ eetlepel gehakte bladselderij
½ eetlepel gehakte peterselie
25 ml droge witte wijn
½ visbouillontablet
1 eetlepel roomboter
1 theelepel citroenrasp
200 gram kabeljauwfilet (alternatief voor vis: kipfilet in plakjes)

Werkwijze: 
Pel de sjalot en snijd hem in stukken. Maak de prei, bleekselderij en 
wortel schoon en snijd ze in stukken. Maak in een pan een bedje 
van ui, pre, bleekselderij, wortel, selderijblad en peterselie. Schenk 



de wijn erover. Verkruimel het bouillontablet erboven. Maal wat 
peper erboven. Breng het aan de kook en laat het ca. 5 minuten 
koken. Roer intussen de helft van de boter en citroenrasp door 
elkaar. Leg de kabeljauw op het groentebedje. Verdeel de 
citroenboter over de vis. Breng met het deksel op de pan aan de 
kook. Kook in ca. 10 minuten op laag vuur gaar. Schep de vis op 
een schaal. Dek af met aluminiumfolie. Doe de groenten met de 
helft van het vocht in de keukenmachine. Pureer de groenten. Roer 
de rest van de boter erdoor. Breng op smaak met zout en peper. 
Schep de puree op een bord en leg de vis erop.


