
Weekmenu 7 
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
Lunch: Groentesoep met ballen (recept 79)
Tussendoor: Reepjes paprika (onbeperkt)
Diner: Pasta met paprika (recept 80)

Dag 2
Lunch: Geroosterd brood met champignons (recept 81)
Tussendoor: Cherrytomaatjes (onbeperkt)
Diner: Massalakip met boontjes en ei (recept 82)

Dag 3 
Lunch: Snijbonensalade (recept 83)
Tussendoor: Worteltjes (6 tot 8 stuks)
Diner: Risotto met olijven & spinazie (recept 84)

Dag 4 



Lunch: 2 volkoren met sandwichspread
Tussendoor: Stuk komkommer (onbeperkt)
Diner: Tartaartje met bloemkoolsalade  (recept 85)

Dag 5 
Lunch: Roerei met salami (recept 86)
Tussendoor: Paprikareepjes (onbeperkt)
Diner: Stamppot spruitjes (recept 87)

Dag 6 
Lunch: Broodje rauwkostsalade (recept 88)
Tussendoor: Cherrytomaatjes (onbeperkt)
Diner: Rucolasla met gebakken tongreepjes (recept 89)

Dag 7 
Lunch: Tonijntartaar met jonge bladsla (recept 96)
Tussendoor: Stuk komkommer (onbeperkt)
Diner: Couscous met boerenkool (recept 90)



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 79
Groentensoep met ballen

Ingrediënten:
500 ml groentenbouillon
100 gram soepgroenten
100 gram rundergehakt in kleine balletjes

Werkwijze: 
Breng de kruidenbouillon aan de kook. Zet het vuur laag en voeg de 
balletjes toe. Voeg als laatste de soepgroenten toe en breng op 
smaak met peper en zout. 



Recept 80
Pasta met paprika

Ingrediënten:
¼ gele paprika, in blokjes
¼ groene paprika, in blokjes
1 teen knoflook, fijngesneden
½ ui, gesnipperd
½ blik tomatenblokjes
½ pak gezeefde tomaten
1 tomaat, in blokjes
100 gram grote ellebogenpasta
1 eetlepel olijfolie
1 theelepel groentenbouillon
4 zongedroogde tomaatjes, fijngesneden

Werkwijze: 
Kook de pasta in water met de groentenbouillonpoeder in ongeveer 
11 minuten al dente. Verhit de olie in een wok en fruit hierin de 
knoflook en ui. Voeg de paprikablokjes en de tomaat toe en roerbak 
mee gedurende 4 minuten. Voeg de tomatenblokjes en gezeefde 
tomaten toe en laat zachtjes sudderen gedurende 5 minuten. Voeg 
tot slot de zongedroogde tomaatjes en de pasta toe en roer het 
geheel goed door. Laat nog 2 minuten staan op een zacht vuur.



Recept 81
Geroosterd brood met champignons

Ingrediënten:
100 gram champignons
1 eetlepel olijfolie
1 citroensap
2 geroosterde volkoren boterhammen
1 tomaat

Werkwijze: 
Maak de champignons schoon en snijd ze in plakjes. Verwijder de 
zaadjes van de tomaat en snijd in reepjes. Bak de champignons in 
olijfolie met wat zout, versgemalen peper en bedruppeld met 
citroensap ca 3 minuten. Bak in de laatste minuut een deel van de 
tomatenreepjes mee. Rooster de boterhammen. Verdeel de 
champignons met meegebakken tomaatreepjes erover en leg de 
reepjes rauwe tomaat erbovenop.

Recept 82
Massalakip met boontjes & ei

Ingrediënten:
1 eetlepel kerriepoeder
2 tenen knoflook
½ ui
1 theelepel sambal
2 eetlepels olijfolie
2 drumsticks
200 gram sperziebonen
1 ei

Werkwijze:



Meng in een kom de kerriepoeder met de geperste knoflook, de 
geraspte ui, de sambal, peper en de helft van de olijfolie. Wrijf de 
drumsticks rondom in met deze massala. Verhit de rest van de olie 
in een hapjespan en bak de drumsticks rondom bruin. Voeg water 
toe en breng op smaak met peper en zout. Breng het geheel aan de 
kook en stoof de kip afgedekt in 20 minuten zachtjes gaar. Snijd 
intussen de puntjes van de sperziebonen en halveer ze. Kook ze in 
een pan met ruim kokend water en wat zout in 10-15 minuten gaar. 
Kook in dezelfde pan de eitjes hard. Serveer de massalakip met de 
boontjes en in partjes gesneden gekookt ei.

Recept 83
Snijbonensalade

Ingrediënten:
150 gram snijbonen
½ rode paprika
50 gram zwarte olijven
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel citroensap
1 eetlepel pecannoten, verkruimeld

Werkwijze: 
Snijd de snijbonen schuin in ruiten en kook ze 2 minuten in ruim 
kokend water met zout beetgaar. Spoel de snijbonen in een vergiet 
met koud stromend water af, zo blijven ze mooi groen. Snijd de 
paprika en olijven in stukken en meng ze met de olijfolie en het 
citroensap door de snijbonen. Breng de salade op smaak met zout 
en peper. Strooi de pecannoten erover.



Recept 84
Risotto met olijven & spinazie

Ingrediënten:
75 gram risottorijst
½ ui, fijngesneden
1 eetlepel olijfolie
1 klein teentje knoflook, fijngehakt
100 gram verse spinazie (nog te vinden bij AH)
25 gram zwarte olijven zonder pit, in plakjes
125 ml warme groentenbouillon
75 ml droge witte wijn

Werkwijze: 
Verhit de olie in een pan met dikke bodem. Fruit hierin de knoflook 
en ui goudbruin. Roer de risottorijst erdoor. Voeg de olijven toe. Zet 
het vuur laag. Schenk de wijn en de bouillon erbij en blijf regelmatig 
roeren totdat het vocht is opgenomen. De rijst is na ongeveer 20 
minuten gaar. Roer 2/3 van de spinazie door het mengsel en leg de 
rest op het bord. Schep de risotto op de spinazie.

Recept 85
Tartaartje met bloemkoolsalade

Ingrediënten:
2 tartaartjes
4 eetlepels roomboter
1 eetlepels olijfolie
1/2 eetlepel witte wijnazijn
1 theelepel grove mosterd
300 gram bloemkool in roosjes

Werkwijze: 
Kook de bloemkoolroosjes in water met zout in 6 minuten beetgaar. 
Spoel de bloemkool onder de koude kraan af. Klop een dressing 



van de olijfolie, azijn, mosterd, peper en zout. Schep de dressing 
door de bloemkool. Verhit de roomboter in een pan en bak hierin de 
tartaartjes in 5 minuten om en om op een hoog vuur. Haal de 
tartaartjes uit de pan en voeg water bij het bakvet, laat even 
inkoken. Bewaar de jus voor morgen. Serveer de tartaartjes met de 
bloemkoolsalade.

Recept 86
Roerei met salami

Ingrediënten:
2 eieren
1 eetlepel roomboter
¼ rode paprika
3 dunne plakjes salami
3 kleine champignons

Werkwijze: 
Was de paprika en haal alle zaadjes eruit en snijd in smalle reepjes. 
Wrijf de champignons schoon met een stukje keukenpapier en snij 
ze in plakjes. Snij de plakjes salami in vieren. Verhit de roomboter 
in een koekenpan en schep de salami, paprika en champignons in 
de pan. Roerbak dit ongeveer 2 minuten en zet het vuur laag. Laat 
nog 2 minuten zachtjes pruttelen. Breek de eieren boven de pan en 
roer die door het mengsel en blijf roeren tot het ei gestold is. Breng 
op smaak met peper en zout.

Recept 87
Stamppot spruitjes

Ingrediënten:
250 gram spruitjes
250 gram aardappel
50 gram vetspek



½ eetlepel mayonaise
2 eetlepels jus van gisteren

Werkwijze: 
Schil de aardappelen en snijd ze in stukjes. Maak de spruitjes 
schoon. Was de aardappelen en besprenkel ze met zout in een 
pan. Verdeel de spruitjes over de aardappelen en voeg water toe. 
Kook de aardappelen en spruitjes samen tot ze gaar zijn. Bak de 
vetspekjes uit, tot ze helemaal knapperig en bruin zijn. Verwarm de 
jus. Giet de aardappelen en spruitjes af en laat eventjes droog 
koken op een gemiddeld vuur. Laat de spekblokjes uitlekken op een 
velletje keukenrol. Stamp de groenten en aardappelen door elkaar 
en roer daarna de spekblokjes en de mayonaise door de stamppot. 
Schep de stamppot op een bord en schenk er wat jus over.

Recept 88
Broodje rauwkostsalade

Ingrediënten:
1 volkoren broodje
50 gram rauwkost fijn (ui wortel etc)
1 eetlepel mayonaise

Werkwijze: 
Snijd het broodje doormidden. Roer een eetlepel mayonaise en wat 
zout en peper naar smaak door de rauwkost. Beleg de onderste 
helft van het broodje met de rauwkost en leg de bovenste helft 
erbovenop.

Recept 89
Rucolasla met gebakken tongreepjes

Ingrediënten:
150 gram tongfilet (alternatief voor vis: kipfilet of biefstukreepjes)



50 gram eikenbladsla
50 gram rucolasla
½ rode ui
1 eetlepel pijnboompitten
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel citroensap
1 theelepel vloeibare honing

Werkwijze: 
Spoel de tongfilets af onder koud water en dep ze goed droog. 
Snijd de filets in lange repen. Bestrooi ze met zout, een beetje 
peper en bloem. Maak de sla schoon, scheur de grote bladeren iets 
kleiner en meng deze met de rucola. Pel de rode ui, verdeel deze in 
ringen en leg ze op de sla. Rooster de pijnboompitten in een droge 
koekenpan goudbruin. Klop 2 eetlepels olijfolie, de citroensap en de 
honing tot een gladde dressing en schep deze door de salade. Bak 
de tongreepjes 3-4 minuten in de hete olie. Schep ze uit de pan en 
verdeel ze als ze lauwwarm zijn over de salade. Strooi de 
pijnboompitten erover.

Recept 90
Tonijntartaar op een bedje van jonge bladsla

Ingrediënten:
100 gram verse tonijnfilet (alternatief voor vis: rundercarpaccio)
30 gram jonge bladsla
4 cherrytomaatjes
½ sjalotje
1 dessertlepel kappertjes
1 theelepel witte balsamicoazijn
1 theelepel olijfolie
1 eetlepel mayonaise
1 dessertlepel limoensap



Werkwijze: 
Snijd de tonijnfilet in kleine blokjes. Vermeng de tartaar met de 
gesnipperde sjalot en kappertjes. Breng op smak met 
balsamicoazijn, olijfolie en peper en zout. Meng de mayonaise met 
het limoensap. Leg de sla op een bord en maak in het midden een 
bolletje van de tartaar. Druppel de limoenmayonaise eroverheen. 
Garneer met de gehalveerde cherrytomaatjes.

Recept 91
Couscous met boerenkool

Ingrediënten:
50 gram maïskolfjes uit blik
2 eetlepels olijfolie
1 ui
1 teen knoflook
1 theelepel chilipoeder
150 gram boerenkool, panklaar
100 gram couscous

Werkwijze: 
Maak de ui en knoflook schoon, snipper de ui en snijd de knoflook 
in plakjes. Maak 300 ml kruidenbouillon. Verhit in een wok de olie 
en fruit hierin de ui en knoflook. Schep de chilipoeder erdoor en bak 
even mee. Voeg de boerenkool in gedeelten toe en laat in 15 
minuten al omscheppend slinken. Schep de couscous door de 
boerenkool en schenk de warme bouillon erdoor. Breng het geheel 
al roerend aan de kook. Neem de pan van het vuur en laat de 
couscous 10 minuten wellen, waarna je de korrels met een vork 
losroert. Breng op smaak met zout en peper.


