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Salade nicoise 

Handige tips

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling). 

Voedingswaarde per persoon: 286 kcal

Koolhydraten 21 gram

Eiwitten 103 gram

Vetten 68 gram

Macronutriënten

Lunch, tussendoortje of bijgerecht

4 personen

1144 kcal

Ingrediënten

100 gram gemengde salade

200 gram sperziebonen

100 gram rode ui

100 gram tros tomaat

300 gram tonijn uit blik uitgelekt (in water)

2 eieren (132 gram)

40 gram pijnboompitten

30 ml olijfolie extra vierge + 20 ml balsamico azijn 
dressing 

Bereiding

Kook de sperziebonen voor +/- 12 minuten en de 
twee eitjes voor +/- 5-6 minuten. 

Rooster de pijnboompitten in een pan zonder olie 
op laag vuur.

Snij de tomaat en ui in stukjes. 

Zodra de eitjes klaar zijn, laat je ze eerst schrikken 
in koud water.

Was de sla in een sla centrifuge en doe het in een 
grote kom.

Doe daarin de pijnboompitten, stukjes tomaat en 
ui, de sperziebonen, de 2 eieren (in stukjes) en de 
tonijn uit blik. 

Doe tot slot de dressing over de salade. 



Omelet salade met 
stukjes kokosnoot 

Handige tips

Kokosnoot heeft net als noten een hoge 
caloriedensiteit. Dit betekend dat een kleine 
hoeveelheid al veel calorieën bevat.  

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling).

Koolhydraten 13 gram

Eiwitten 30 gram

Vetten 47 gram

Macronutriënten

Lunch

1 persoon

598 kcal

Bereiding

Was de sla in een sla centrifuge en doe de sla in een 
kom. 

Maak de kokosnoot kapot en snij het in stukjes.

Kluts de eieren in een kom samen met de volle 
melk. Bak vervolgens het geheel in een pan met 
kokosolie. Bak beide kanten van de omelet een paar 
minuten op niet al te hoog vuur. 

Doe de stukjes tomaat en kokosnoot bij de sla en 
serveer het geheel af door de omelet erbij te 
serveren. 

Ingrediënten

35 gram veldsla

3 eieren (198 gram)

100 ml volle melk

100 gram snack tomaatjes

35 gram kokosnoot

10 gram kokosolie



Witte asperges met ham en 
gekookte eieren 

Macronutriënten

Koolhydraten 55 gram

Eiwitten 33 gram

Vetten 29 gram

De aardappelpuree is nu per gerecht/persoon 
beschreven, maar het is slimmer om een groter portie 
per keer te maken. Zo heb je voor meerdere mensen 
heerlijke aardappelpuree of misschien wel voor jezelf 
de volgende dag. 

Handige tips

Bereiding

Schil de eerste laag van de asperges eraf en kook de witte 
asperges 6 - 10 minuten. 

Kook de eieren 5 - 6 minuten.

Schil de aardappels en kook de aardappels vervolgens voor 
+/- 20 minuten met wat zeezout. 

Verwarm vervolgens de melk tot iets onder het kookpunt.

Zodra de aardappels klaar zijn, giet je het water af en stamp 
je ze fijn met een pureestamper.

Doe hier al roerend zoveel melk bij, dat het geheel een 
smeuïge puree wordt.

Doe er 10 gram boter bij en zet de pan weer op het vuur. Je 
verwarmt de puree al roerend, op laag vuur totdat de boter 
gesmolten is. 

Tot slot breng je de puree op smaak met nootmuskaat, zout, 
peper en eventueel wat peterselie.

Ingrediënten

450 gram witte asperges

2 eieren (132 gram)

40 gram schouderham 

200 gram aardappel

50 gram halfvolle melk

15 gram roomboter

Nootmuskaat, zout en peper

Avondmaal

1 persoon

625 kcal



Omelet speciaal 

Wil je de vetten en calorieën wat verlagen? Doe dan 
twee hele eieren en twee ei-eiwit. Of gebruik 3 eieren 
i.p.v. 4 eieren.

Handige tips

Koolhydraten 18 gram

Eiwitten 39 gram

Vetten 57 gram

Macronutriënten

Ontbijt of lunch

1 persoon

744 kcal

Ingrediënten

4 eieren (per stuk 66 gram)

10 gram kokosolie

1 gram zwarte peper en 1 snufje zeezout. 

100 ml volle melk

90 gram avocado

100 gram tomaat

100 gram bleekselderij

- 50 gram gele paprika 

Bereiding

Kluts de 4 eieren en 100 ml melk door elkaar en 
doe er wat peper en zout bij. 

Zet een kleine pan op met kokosolie en bak hierin 4 
kleine omeletten. 

Snij ondertussen de groenten in stukjes en wok dit 
even kort in een andere pan (ook de tomaat). 

Leg elke keer een omelet op een bord en doe 

daarop wat groenten. Doe dit totdat je de vierde 

omelet erop hebt gelegd. 

Serveer ten slotte nog wat avocado erbij.



Lasagna omelet met spinazie 

Koolhydraten  22 gram

Eiwitten 46 gram

Vetten 49 gram

Avondmaal

1 persoon

743 kcal

Macronutriënten

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling). 

Handige tips

Bereiding

Verwarm de oven voor op 175  graden. 

Maak van de 4 eieren, vier individuele omeletten 
met een beetje zout en een snufje paprikapoeder.

Snij de tomaat, ui en knoflook in stukjes.

Crunch de noten fijn.

Bak in een middelgrote saus pan de ui, knoflook en 
tomaten totdat het lijkt op een saus.

Leg de tomatensaus op de bodem en leg daar de 
omelet op. Doe daar de spinazie en vervolgens weer 
de saus op en daarna weer een omelet. Zo doorgaan 
totdat je de vier omeletten hebt opgestapeld.

De topping is de tomaten saus met de gecrunchde 
noten. 

Doe het vervolgens in de oven op 175 graden voor 
10 - 15 minuten. 

Ingrediënten

4 eieren (66 gram per stuk) 

100 gram tros tomaten

40 gram ui

2 teentjes knoflook

350 gram bevroren spinazie

25 gram rauwe noten

Zout en paprikapoeder

10 gram kokosolie



Eiwitpannenkoeken 
Tussendoortje of post-workout meal

1 persoon

953 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten 87 gram

Eiwitten 71 gram

Vetten 36 gram

Handige tips

Wij vinden ze het lekkerst als je ze een paar uurtjes in 
de koelkast laat liggen, maar je kan ze uiteraard ook 
warm opeten. Doe er eventueel wat honing bij als 
beleg op de pannenkoek. 

Hoe bak je de pannenkoeken perfect? 
1) Zet de pan op met kokosolie.
2) Schenk het beslag erin en verdeel het goed in de

pan.
3) Zet het vuur hoog voor +/- 30-45 seconden. Zet

het vuur vervolgens op laag en laat de
pannenkoek nog 1 a 2 minuten doorbakken. Draai
de pannenkoek om en bak de andere kant nog +/-
1 minuut.

Bereiding

Week de goji bessen een paar minuten in heet 
water en was de blauwe bessen onder de kraan. 

Mix met een staafmixer alle ingrediënten bij elkaar 
tot een mooi pannenkoeken beslag. Gebruik ook 
het water waarin je de goji bessen hebt geweekt. 

Maak van het beslag een aantal pannenkoeken in 
een koekenpan. Bak de pannenkoeken in kokosvet. 

Pannenkoeken laten afkoelen en lekker opeten. 

Ingrediënten

2 eieren (132 gram)

2 ei-eiwit (90 gram)

90 gram havermout

40 gram blauwe bessen

40 gram goji bessen

4 gram rauwe cacao poeder

30 gram whey eiwitten (smaak aardbei)

15 gram kokosolie

Scheutje water



Cassave met runder gehakt 

Bereiding

Schil de cassava, snij de cassave  in stukjes en kook 
het voor ongeveer 20 minuten.

Kook de haricot verts voor 4-6 minuten.

Was de spinazie in een sla centrifuge.

Bak de cassave in kokosolie in de pan totdat er een 
krokant korstje ontstaat.

Snij de ui en bak de gehakt rul in de pan. Doe 
daarbij gelijk de ui en uitgeperste knoflook. 

Snij vervolgens de avocado in stukjes en doe alle 
voedingsmiddelen op een bord. 

Ingrediënten

200 gram runder gehakt

35 gram spinazie

100 gram ui

1 teentje knoflook

250 gram cassava

15 gram kokosolie

50 gram avocado

150 gram haricot vert

Als je het als lunch neemt, kan je het ook door tweeën 
delen. Je neemt bijvoorbeeld om 13:00 uur een deel en 
om 15:00 uur een deel. 

Macronutriënten

Lunch of avondmaal

1 persoon

1129 kcal

Handige tips

Koolhydraten  98 gram

Eiwitten 57 gram

Vetten 55 gram



Wrap met tonijn en humus 

Tussendoortje

1 persoon

333 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten 19 gram

Eiwitten 39 gram

Vetten 11 gram

Verhoog de koolhydraten door er wat linzen bij te 
doen (75 gram gekookt).  

Handige tips

Bereiding

De wrap kan je bij de Turk halen. Dit is de niet-
volkoren wrap, maar kan ook in volkoren variant 
gekocht worden. 

Was de sla in een sla centrifuge.

Smeer de wrap in met humus en doe de sla erop. 
Verdeel vervolgens de tonijn en de tomaatjes (eerst 
even wassen) over de wrap en rol de wrap op. 

Ingrediënten

55 gram wrap (van de Turk)

125 gram tonijn (uit blik in water)

20 gram krop sla

20 gram humus

50 gram cherry tomaatjes



Kip met bleekselderij en 
noten 

Lunch of avondmaal

1 persoon

508 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten 3 gram

Eiwitten 57 gram

Vetten 27 gram

Dit gerecht is laag in koolhydraten, dus als je de 
koolhydraten wat wilt verhogen, kan je er de volgende 
voedingsmiddelen aan toevoegen: 
- Bulgur 
- Zilvervliesrijst 
- Basmati rijst 
- Quinoa 
- Zoete aardappel 

De hoeveelheid is afhankelijk van je doelstelling. 

Handige tips

Bereiding

Snij de kip in stukjes.

Doe de kokosolie in de pan en doe de kip stukjes 
erin. Doe wat zout en peper over de kip en pers de 
knoflook uit met een knoflookperser. Bak de kip 
gaar in de pan op laag-middel hoog vuur. 

Was de groenten onder de kraan en snij ze in 
stukjes. Wok het vervolgens in de pan met de kip. 

Was de rucola in een sla centrifuge.

Doe alles uit de pan op een bord en serveer een 
handje noten over het gerecht samen met de rucola. 

Ingrediënten

200 gram kip

225 gram bleekselderij

75 gram champignons

1 teentje knoflook

10 gram kokosolie

25 gram rauwe noten

15  gram rucola

Zout en peper



Scrambled egg met blauwe 
bessen 

Ontbijt of tussendoortje

1 persoon

498 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten 14 gram

Eiwitten 33 gram

Vetten 34 gram

Voeg er eventueel zilvervliesrijst, witte basmati rijst, 
bulgur of quinoa aan toe. Neem dan in ieder geval 150 
gram (gekookt). Zeker bij je avondmaal, kan je wat 
koolhydraten toevoegen. 

Handige tips

Bereiding

Was de spinazie of gemengde sla in een sla 
centrifuge en doe het op een bord. Doe hierover de 
alfalfa bij. 

Zet de pan op het vuur en doe de kokosolie erin. 
Snij ondertussen de lente ui in stukjes. Doe in de 
pan eerst de lente ui en bak het 1 minuut. Doe 
daarna de 2 eieren en 2 ei-eiwit erin (zie hier een 
filmpje om het eiwit te scheiden: https://
www.youtube.com/watch?v=mbFj9Gkq4mM).

Scramble de eieren met de lente ui door elkaar en 
doe de kruiden erin. 

Serveer het geheel over de spinazie en alfalfa en doe 
daarover de noten en blauwe bessen (eerst even 
wassen).

Ingrediënten

2 eieren (132 gram)

2 ei-eiwit (90 gram)

35 gram spinazie of gemengde sla

40 gram lente ui

8 gram kokosolie

20 gram alfalfa

35 gram blauwe bessen

25 gram noten

3 gram kurkuma, 1 gram zwarte peper en 1 gram 
gemberpoeder.



Vanille pannenkoeken 

Macronutriënten

Tussendoortje of post-workout meal

1 persoon

840 kcal

Wij vinden ze het lekkerst als je ze een paar uurtjes in 
de koelkast laat liggen, maar je kan ze uiteraard ook 
warm opeten. Doe er eventueel wat honing bij als 
beleg op de pannenkoek. 

Hoe bak je de pannenkoeken perfect?  
1) Zet de pan op met kokosolie. 
2) Schenk het beslag erin en verdeel het goed in de 

pan. 
3) Zet het vuur hoog voor +/- 30-45 seconden. Zet 

het vuur vervolgens op laag en laat de 
pannenkoek nog 1 a 2 minuten doorbakken. Draai 
de pannenkoek om en bak de andere kant nog +/- 
1 minuut. 

Verdubbel de hoeveelheden als je meer pannenkoeken 
wilt bakken. Je kan ze ook altijd invriezen. Zo heb je 
altijd wat op voorraad.

Handige tips

Bereiding

Kook de zilvervliesrijst 8-10 minuten.

Zodra de rijst gekookt is, mix je met een staafmixer 
alle ingrediënten bij elkaar tot een mooi 
pannenkoeken beslag.

Maak van het beslag een aantal pannenkoeken in 
een koekenpan. Bak de pannenkoeken in kokosvet. 

Pannenkoeken laten afkoelen en lekker opeten. 

Ingrediënten

2 eieren (132 gram)

2 ei-eiwit (90 gram)

75 gram havermout

55 gram zilvervliesrijst (gekookt)

40 gram whey eiwitten (smaak vanille)

15 gram kokosolie

Scheutje water

Koolhydraten  61 gram

Eiwitten  73 gram

Vetten   34 gram



Basmati rijst met biefstuk 
reepjes en broccoli 

Ontbijt, lunch of avondmaal

1 persoon

642 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  67 gram

Eiwitten  54 gram

Vetten   16 gram

Wanneer je deze maaltijd als avondmaal neemt, en het 
is niet genoeg, neem dan wat meer rijst, broccoli en 
biefstuk. Denk hierbij aan 300-350 gram rijst, 200 
gram biefstuk en 250 gram broccoli (helemaal 
afhankelijk van je doelstelling. 

Kook al meer rijst voor de volgende dagen. Bewaar dit 
in de koelkast of vries het in.  

Handige tips

Bereiding

Kook de rijst voor 8 - 10 minuten en kook de 
broccoli voor 3-5 minuten. 

Snij de biefstuk in stukjes en bak het in de pan. Doe 
gelijk de zout en peper erover en pers de knoflook in 
de pan met een knoflookperser. Bak het kort (+/- 2 
minuten) op middelhoog vuur. 

Wanneer de rijst klaar is, schep je de 200 gram op 
een bord. Snij ook de broccoli in kleine stukjes en 
doe het bij de rijst op het bord. Doe ten slotte de 
biefstukreepjes erbij.

Ingrediënten

200 gram witte basmati rijst (gekookt)

175 gram (kogel) biefstukreepjes

15 gram roomboter

150 broccoli

1 teentje knoflook

Zeezout en 1,5 gram zwarte peper



Broodje kip met groenten 

Handige tips

Macronutriënten

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling).  

Diner

1 persoon

525 kcal

Koolhydraten 34 gram 

Eiwitten 47 gram

Vetten 22 gram

Bereiding

Kook de sperziebonen +/- 10-12 minuten.

Snij de overige groenten in stukjes.

Snij de kip in stukjes en doe wat zout en peper over 
de kip. Bak de kip gaar in de pan. Doe alle groenten 
in de pan met de kip wanneer de kip goudbruin is. 
Wok het geheel nog een paar minuten. Zodra het 
vuur uit is, doe je de ketjap manis er nog over.

Leg het broodje op een bord en verdeel het geheel in 
de pan over het broodje. Doe als laatste nog de 
cashewnoten erbij. 

Ingrediënten

150 gram kip

10 gram kokosolie

15 gram ketjap manis

15 gram rauwe cashewnoten

40 gram sperziebonen

30 gram rode ui

30 gram spitskool

20 gram rode paprika

15 gram bosui

50 gram volkoren brood (dik sneetje)

Kruiden naar keuze



Biefstuk stroganoff met 
aardappels en groenten 

Bereiding

Kook de zoete aardappels.

Verhit 15 gram kokosolie in een pan en fruit hierin 
de ui met de paprikapoeder, de paprika, 
champignons en knoflook ca. 5 min. Bak de 
tomatenpuree vervolgens 1 min. mee. Verwarm de 
crème fraîche in de saus mee en breng het op 
smaak met zout en peper.

Verhit 15 gram kokosolie in een andere pan, snij de 
biefstuk in stukjes en kruid de biefstukken met 
peper en zout en bak deze in ca. 4 min. bruin en 
rood van binnen. Doe ze vervolgens in de pan met 
stroganoff saus en mix het tot 1 geheel.

Wok de Thaise groenten als de aardappels gekookt 
zijn en doe de aardappels erbij in stukjes.

Doe alles op een bord. Eet smakelijk.

Ingrediënten

600 gram ossenhaas biefstuk (4 stuks)

50 gram kokosolie

100 gram ui

5 gram paprikapoeder

80 gram paprika

125 gram champignons

3 teentjes knoflook

200 ml crème fraîche

4 takjes verse peterselie

40 gram tomatenpuree

800 gram Thaise roerbak mix

500 gram zoete aardappels

Koolhydraten  160 gram 

Eiwitten  172 gram

Vetten   137 gram

Per persoon: 649 kcal 

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling). 

Handige tips

Diner

4 personen

2595 kcal

Macronutriënten



Biefstuk reepjes met rijst 
en sesamzaadjes 

Diner

4 personen

2177 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  239 gram 

Eiwitten  185 gram

Vetten   54 gram

Per persoon: 544 kcal 

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling).

Handige tips

Bereiding

Leg de biefstukken 1 uur in de vriezer. Meng de peper, 
ui, knoflook, ketjap, sojsaus en sesamolie en laat 1 uur 
staan. Snijd het vlees in zo dun mogelijk plakjes. 
Marineer 1 uur op kamertemperatuur in 2/3 van de 
dressing. 

Kook de rijst (zie verpakking) met de gember. Rooster 
de sesamzaad in een pan zonder olie. Roerbak 1/3 van 
het vlees 2 min. in kokosolie en leg op een schaal en 
herhaal dit 2 keer. 

Schenk de rest van de dressing over het vlees en doe 
in een schaaltje. Serveer de sla, bosui, sesamzaad en 
de rijst apart. 

Ingrediënten

600 gram prime-eye

1 rode peper

75 gram ui

3 tenen knoflook

50 ml ketjap manis

30 ml Japanse sojasaus

1 el sesamolie

600 gram witte rijst

10 gram verse gember

40 gram sesamzaad

10 gram kokosolie

1 kropsla

100 gram bosui



Zalm met een salade van 
granaatappelpitjes 

Handige tips

Macronutriënten

Je kan dit gerecht ook prima als lunch eten.  

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling). 

Diner

1 persoon

634 kcal

Koolhydraten  13 gram 

Eiwitten  46 gram

Vetten   44 gram

Bereiding

Was de sla in een sla centrifuge.

Strooi de peper en zout over de zalmfilet en bak de 
zalm in de pan in roomboter. 

Snij de courgette en champignons in stukjes en doe 
het in de pan bij de zalm.

Serveer de sla op een bord en leg de zalm erbij. Doe 
de groenten uit de pan over de salade en doe 
vervolgens de granaatappelpitjes erover. 

Snij de gerookte kip nog in stukjes en doe dit over 
de salade. Als finishing touch doe je de olijfolie 
erover.

Ingrediënten

150 gram zalmfilet

35 gram gemengde sla

100 gram courgette

50 gram kastanje champignons

50 gram gerookte kip

30 gram granaatappelpitjes

15 gram roomboter

Zwarte peper en zeezout

10 gram olijfolie extra vierge



Ossenhaas met zoete 
aardappels en salade 

Handige tips

Macronutriënten

Deze maaltijd kan ook als avondmaal genuttigd 
worden.  

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling). 

Post workout meal

1 persoon

734 kcal

Koolhydraten  57 gram 

Eiwitten  53 gram

Vetten   32 gram

Bereiding

Breng de biefstuk op kamertemperatuur 

Kook de zoete aardappels voor +/- 8 minuten 

Was de sla in een sla centrifuge en doe het op een 
bord.

Snijd de tomaat en verdeel het over de sla, samen 
met de pesto.

Snijd de zoete aardappel in plakjes en bak ze in de 
pan. Strooi tijdens het bakken de kaneel er al over. 

Doe als laatst de biefstuk in de pan. 

Ingrediënten

200 gram ossenhaas biefstuk

15 gram roomboter

250 gram zoete aardappels

10 gram kokosolie

2,5 gram kaneel

25 gram veldsla

10 gram rucola

50 gram tros tomaat

10 gram pesto



Broodje lamsvlees met 
rode bessen dressing 

Handige tips

Macronutriënten

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling).

Lunch

1 persoon

572 kcal

Koolhydraten  32 gram 

Eiwitten  37 gram

Vetten   33 gram

Bereiding

Verwarm de oven voor op 190 °C. Bestrooi het 
lamsvlees met wat zout en schroei het in een hete 
ovenvaste pan in 2-3 minuten dicht. Bak de andere 
kant in 2 minuten bruin. Zet de pan 6-8 minuten in 
de oven. Leg het lamsvlees op een warm bord en 
verwijder het teveel aan olie met keukenpapier. 
Dek het af met aluminiumfolie en laat 5 minuten 
staan.

Kook de roze quinoa voor 8-10 minuten. 

Leg vervolgens het dikke snee brood op een bord 
en was de rucola in een sla centrifuge. Leg 
vervolgens de rucola op het brood en daarover het 
lamsvlees. 

Serveer het geheel vervolgens met de quinoa, 
(geroosterde) paprika, zonnebloempitten, kom-
kommer, mayonaise en rode bessen dressing. 

Ingrediënten

125 gram lamsvlees

8 gram rode paprika

8 gram gele paprika

30 gram roze quinoa

14 gram rucola

7 gram zonnebloempitten

5 gram mayonaise

10 gram kokosolie

15 gram komkommer

60 gram donker meergranen (dik sneetje)

Bereiding rode bessen dressing

Pureer met de staafmixer de helft van de rode 
bessen met de olijfolie, de azijn en eventueel de 
suiker. Verdun de dressing met 1 eetlepel water en 
breng op smaak met zout en (versgemalen) peper.

Ingrediënten rode bessen dressing

40 gram rode bessen

7 ml olijfolie extra vierge

3 ml balamicoazijn

2 gram suiker



Bruine rijst met kip en 
groenten 

Macronutriënten

Deze maaltijd kan ook als avondmaal genuttigd 
worden.  

Je kan de bruine rijst ook vervangen voor bulgur. 
Bulgur is een graanproduct met een lage 
caloriedensiteit.  

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling).

Koolhydraten  50 gram 

Eiwitten  57 gram

Vetten   15 gram

Post workout meal

1 persoon

570 kcal

Bereiding

Kook de bruine rijst.

Snijd de kip in stukjes en bak de kip in de kokosolie 
totdat ze goudbruin zijn. Doe de kruiden er al in 
het begin overheen.  

Snij de courgette en champignons in stukjes en wok 
het met de kip nog een paar minuten. 

Was de sla in een sla centrifuge en doe het op een 
bord. 

Zodra de rijst klaar is, doe je het op het bord over de 
veldsla.

Doe als laatste de kip met groenten over het geheel 
op het bord. 

Ingrediënten

150 gram bruine rijst

35 gram veldsla

200 gram kip

10 gram kokosolie

150 gram courgette

75 gram champignons 

2 gram kurkuma + zout en peper

Handige tips



Kogelbiefstuk met quinoa 
en groenten 

Handige tips

Macronutriënten

Koolhydraten  28 gram 

Eiwitten  50 gram

Vetten   19 gram

Post workout meal

1 persoon

498 kcal

Deze maaltijd kan ook als avondmaal genuttigd 
worden.  

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling). 

Gebruik eventueel wat Hüttenkase met 10 ml olijfolie 
extra vierge als dressing over de quinoa en spinazie. 

Bereiding

Kook de quinoa voor +/- 10 minuten op laag vuur. 
En kook de spruitjes voor 2-4 minuten.

Was de spinazie in een sla centrifuge. Doe de 
spinazie op een bord, samen met de alfalfa en de 
gekookte spruitjes.

Bestrooi de biefstuk met peper en zout naar keuze. 
Bak de biefstuk in roomboter. Zorg ervoor dat beide 
kalten van de biefstuk kort gebakken worden 
waarna je het vlees vervolgens nog even in de 
zilverfolie doet. Laat het een paar minuten staan en 
bak vervolgens nog beide kanten heel kort. Serveer 
ten slotte de biefstuk op het bord.

Ingrediënten

175 gram kogelbiefstuk

15 gram roomboter

Peper en zout

100 gram gekookte quinoa

40 gram bladspinazie

20 gram alfalfa

100 gram spruitjes 



Wilde spinazie met 
gerookte makreel 

Vind je makreel niet lekker? Dan kan je dit ook 
vervangen voor tonijn of zalm. Ben je helemaal geen 
vis eter? Dan is deze salade ook lekker met stukjes kip 
of biefstuk.  

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling). 

Handige tips

Macronutriënten

Koolhydraten  19 gram

Eiwitten  29 gram

Vetten   67 gram

Avondmaal

1 persoon

812 kcal

Bereiding

Was de spinazie in een sla centrifuge

Snij de avocado in stukjes en ontvel de makreel en 
haal de graatjes eruit. 

Was de blauwe bessen.

Doe de spinazie in een kom, samen met de avocado, 
makreel, blauwe bessen, zonnebloempitten, 
rozijnen, alfalfa en doe de olijfolie er als laatste 
overheen. 

Ingrediënten

50 gram wilde spinazie

90 gram avocado

130 gram gerookte makreel

40 gram blauwe bessen

10 gram zonnebloempitten

20 gram rozijnen

15 gram alfalfa

10 ml olijfolie extra vierge



Geitenkaas salade 

Dadels in de salade is echt een aanrader. Dus als jij 
nog wat meer kcal kan gebruiken, dan zijn de dadels 
de oplossing om erbij te doen.  

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling). 

Handige tips

Koolhydraten  23 gram

Eiwitten  19 gram

Vetten   43 gram

Macronutriënten

Lunch

1 persoon

560 kcal

Bereiding

Was de sla in een sla centrifuge

Snij de komkommer, tomaat en geitenkaas in 
stukjes

Doe de sla op een bord of in een kom en doe daar de 
overige ingrediënten bij. Doe tot slot de agave 
siroop erover. 

Ingrediënten

40 gram sla mélange

50 gram zongedroogde tomaten

40 gram komkommer

35 gram walnoten

60 gram verse geiten kaas

15 gram agave siroop (als dressing)



Kip met blauwe bessen  

Pas de hoeveelheden eventueel aan waar nodig 
(afhankelijk van je doelstelling).

Handige tips

Koolhydraten  22 gram

Eiwitten  46 gram

Vetten   10 gram

Macronutriënten

Lunch of avondmaal

1 persoon

373 kcal

Bereiding

Zet een pan op het vuur, snij de kip in stukjes en 
bak de kip gaar in kokosolie. Kruid de kip direct in 
de pan. 

Snij de courgette, paprika en ui in stukjes.

Wok de groenten bij de kip tot een geheel.

Serveer alles op een bord en doe de 
schoongemaakte blauwe bessen erover. 

Ingrediënten

175 gram kipfilet

7 gram kokosolie

Zout, zwarte peper en paprikapoeder

150 gram courgette

100 gram zoete punt paprika

50 gram ui

40 gram blauwe bessen



Kip met witte rijst, rucola 
en veldsla 

Ontbijt, lunch of avondmaal

1 persoon

756 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  74 gram

Eiwitten  66 gram

Vetten   22 gram

Wanneer je deze maaltijd als avondmaal neemt, neem 
dan wat meer rijst. Denk hierbij aan 300 gram.  

Kook al meer rijst voor de volgende dagen. Bewaar dit 
in de koelkast of vries het in.  

Handige tips

Bereiding

Kook de rijst voor 8 - 10 minuten.

Snij de kip in stukjes en bak het in de pan. Doe 
gelijk de kruiden erover. Pers de knoflook in de pan 
met een knoflookperser en doe de roerbakmix in de 
pan wanneer de kip bijna gaar is.

Wanneer de rijst klaar is, schep je de 200 gram in 
de pan en doe je het ei erbij en wok je het geheel 
nog 1 minuut.

Was de rucola en sla in een sla centrifuge en doe het 
op een bord. Serveer ten slotte het geheel in de pan 
erover. 

Ingrediënten

200 gram pandan rijst (gekookt)

200 gram kip

1 ei (70 gram)

10 gram kokosolie

1 teentje knoflook

150 gram Chinese roerbakmix

14 gram rucola

20 gram veldsla

Zout en 1 gram zwarte peper en 2 gram 
paprikapoeder



Zoete aardappels, kip, 
groenten en avocado  

Lunch of avondmaal 

1 persoon

1107 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  91 gram

Eiwitten  65 gram

Vetten   50 gram

Een grote maaltijd voor mensen die wat willen 
aankomen/spiermassa willen opbouwen.  

Als je het als lunch neemt, kan je het ook door tweeën 
delen. Je neemt bijvoorbeeld om 13:00 uur een deel en 
om 15:00 uur een deel. 

Handige tips

Bereiding

Kook de zoete aardappels in ruim water voor 8-10 
minuten, de bloemkool voor 8-10 minuten en de 
spruitjes voor 4 minuten.

Snij de kip in stukjes en bak de kip gaar in de pan. 
De zout en peper doe je gelijk over de kip zodra je 
de kip in de pan hebt gedaan. Pers de knoflook 
door een knoflookperser over de kip, zodra de kip 
bijna gaar is.

Zodra de aardappels gekookt zijn, snij je ze in 
stukjes en bak je ze in de pan met kokosolie. Strooi 
de kaneel over de aardappels zodra je ze aan het 
bakken bent. Bak ze net zo lang, totdat ze een 
krokant laagje krijgen. 

Snij de avocado in stukjes.

Doe de kip, groenten, zoete aardappels en avocado 
ten slotte op een bord. 

Ingrediënten

225 gram kip

Zeezout en 4 seizoenenpeper

2 teentjes knoflook

100 gram rode ui

350 gram zoete aardappels

25 gram kokosolie

4 gram kaneel

150 gram bloemkool

100 gram spruitjes

100 gram avocado



Hollandse garnalen salade 

Tussendoortje

1 persoon

156 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  3 gram

Eiwitten  15 gram

Vetten   9 gram

Doe voor wat extra smaak een beetje whisky saus erbij. 
Alleen als dit past in je voedingsplan. 

Handige tips

Bereiding

Was de sla in een sla centrifuge

Snijd de mandarijn in kleine stukjes

Doe de sla, mandarijn en de garnalen in een 
kommetje en doe er op het laatst nog wat zwarte 
peper en olijfolie over.

Ingrediënten

20 gram gemengde sla

75 gram Hollandse garnalen

1 gram zwarte peper

20 gram mandarijn

- 8 gram olijfolie extra vierge 



Vis uit de oven 

Macronutriënten

Koolhydraten  7 gram

Eiwitten  42 gram

Vetten   17 gram

Je kan het gerecht nog afmaken door er op het laatst 
wat peterselie over heen te strooien.

Handige tips

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Doe de ontdooide kabeljauw in de folie.

Bestrooi de kabeljauw met wat kruiden zoals peper 
en Himalaya zout en leg wat klontjes roomboter op 
de vis.

Doe vervolgens alle groenten en pijnboompitten 
over de vis heen en sluit het geheel. 

Doe het in de oven voor circa 20 a 30 minuten.

Ingrediënten

200 gram kabeljauw filet

Halve rode paprika

1/4 prei

3 cherry tomaatjes

Klein handje pijnboompitten

Handje champignons

2 tl roomboter

Kruiden naar keuze

Avondmaal 

1 persoon

355 kcal



Gevulde flespompoen 

Avondmaal 

1 persoon

692 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  34 gram

Eiwitten  37 gram

Vetten   45 gram

Je kan het gerecht nog afmaken door er op het laatst 
wat peterselie over heen te strooien.

Handige tips

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Doe de ontdooide kabeljauw in de folie.

Bestrooi de kabeljauw met wat kruiden zoals peper 
en Himalaya zout en leg wat klontjes roomboter op 
de vis.

Doe vervolgens alle groenten en pijnboompitten 
over de vis heen en sluit het geheel. 

Doe het in de oven voor circa 20 a 30 minuten.

Ingrediënten

Halve flespompoen

250 gram gehakt

50 gram quinoa

Zwarte en Italiaanse kruiden naar keuze

Handje Alfalfa

5 zongedroogde tomaten



Teff brood 
Lunch of tussendoor 

10 personen

2609 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  244 gram

Eiwitten  92 gram

Vetten   147 gram

Teffmeel kan je kopen bij de reform-/natuur winkel. 

Het brood is het lekkerst als je het laat afkoelen en 
vervolgens in de koelkast laat staan. 

Handige tipsBereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Doe het teffmeel in een kom

Blend met een staafmixer de eieren, rauwe cacao, 
kaneel, kurkuma, gember poeder, water, banaan en 
kokosvet met de teffmeel tot één geheel.

Doe vervolgens het handje gojibessen, cranberry’s, 
rozijnen en de 200 gram noten en de gesneden 
appel er door en meng het door het beslag. 

Vet de cakevorm in met kokosvet en verdeel het 
beslag in de cakevorm. 

Doe het brood tot slot voor 50 min. in de oven.

Ingrediënten

225 gram teffmeel

200 ml water

5 eieren a 55 gram

35 gram kokosvet

5 gram rauwe cacao

5 gram kurkuma

5 gram gember poeder

20 gram gojibessen

20 gram rozijnen

20 gram cranberry’s (zonder toegevoegde suikers)

200 gram rauwe noten (mix)

80 gram banaan

120 gram appel



Gevulde avocado 

Avondmaal 

1 persoon

528 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  7 gram

Eiwitten  17 gram

Vetten   46 gram

Het koken van eieren is per keer verschillend. het 
hangt er namelijk helemaal vanaf hoe groot het ei is. 
In principe kook je altijd zo een eitje: 
1) Doe de eitjes in een steelpannetje met water, 

zodat de eitjes net onder het water liggen. 
2) Zodra het water aan de kook is, zet je het vuur op 

laag. 
3) Wacht +/- 6 minuten (afhankelijk van de grootte 

van het ei) en giet het heette water af. 
4) Laat de eitjes tot slot nog schrikken door de koude 

kraan er over heen te doen. 

Handige tips

Bereiding

Snij de avocado door midden en haal de pit eruit.

Vul het holle deel van de avocado met stukjes tros 
tomaat en komkommer.

Serveer de gekookte eitjes erbij. 

Ingrediënten

180 gram avocado

2 eieren a 55 gram

50 gram tomaat

40 gram komkommmer

Handje Alfalfa

5 zongedroogde tomaten



Zoete aardappels met 
blauwe bessen 

Avondmaal 

1 persoon

579 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  52 gram

Eiwitten  55 gram

Vetten   15 gram

Je kan het geheel nog afmaken met wat zongedroogde 
tomaten. 

Handige tips

Bereiding

Bak de kip in de kokosvet op laag vuur.

Zodra de kip gaar is, doe je de knoflook, peper en 
zout er over heen. 

Doe vervolgens de gekookte broccoli, de rode ui en 
de gekookte zoete aardappels erbij.

Wok dit +/- 2 min tot één geheel en strooi er wat 
rozemarijn over. 

Verdeel het over een bord en mak de maaltijd af 
door er wat basilicum blaadjes en blauwe bessen 
aan toe te voegen. 

Ingrediënten

200 gram zoete aardappel 

200 gram (scharrel) kip

40 gram blauwe bessen

125 gram broccoli gekookt

10 gram kokosvet

2 gram knoflook

70 gram rode ui

6 gram basilicum



Toetje van Griekse citroen 
yoghurt	  

Toetje 

8 personen

2713 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  222 gram

Eiwitten  55 gram

Vetten   179 gram

Bereiding wafels

Roer de eieren 1 voor 1 in een kom. Meng het 
teffmeel met het bakpoeder en roer afwisselend 
met de amandelmelk door het botermengsel. Laat 
he beslag 30 min. staan. Verhit het wafelijzer en 
bestrijk het met een dun laagje kokosvet. Verdeel 
steeds 2-3 eetlepels beslag in het midden van het 
wafelijzer en strijk het licht naar buiten. Bak na 
elkaar 

Ingrediënten

125 gram roomboter

50 gram rietsuiker

1 gram zeezout

15 gram vanille poeder 

3 eieren a 55 gram

100 gram teffmeel

5 gram bakpoeder

300 ml amandelmelk (ongezoet)

1 hele citroen

500 gram Griekse yoghurt

50 gram honing

125 gram meloen

10 gram kokosolie

Bereiding Griekse citroen/limoen yoghurt

Was de citroen met heet water en wrijf de citroen 
droog. Rasp de schil er fijn af. Meng de yoghurt 
met de citroenschil, de honing en 2 eetlepels 
citroensap.

Bereiding fruit

Was de fruit en snijd het fruit in stukjes. Meng het 
fruit eventueel met het overige citroensap en laat 
het even staan.

Bereiding wafels

Dien de wafels op met de honing-citroen yoghurt 
en de fruitsalade. Garneer eventueel met munt. 



Groenten lasagna	  

Avondmaal 

2 personen

940 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  147 gram

Eiwitten  38 gram

Vetten   21 gram

5 eieren per 350 gram spinazie. 

Hoe meer spinazie, hoe minder stevig de lasagna 
wordt. 

Eventueel extra mozzarella op de top.

Handige tips

Bereiding

Verwarm de oven voor op 185 graden.

Laat de spinazie ontdooien en zorg dat het vocht 
eruit is.

Roerbak kort in kokosvet de ui, champignons, 
paprika en wortel.

Klop de eieren in de kom.

Doe de zalm en mozzarella erbij.

Himalaya zout en peper naar smaak (of andere 
kruiden).

Voeg vervolgens de spinazie erbij en uiteindelijk de 
andere groenten (als je nog meer groenten wilt 
toevoegen).

Doe het hele beslag in een ingevette ovenschaal 
(met roomboter invetten).

Doe de schaal in de oven voor 45 minuten.

Ingrediënten

350 gram diepvries spinazie

125 gram buffer mozzarella

5 eieren a 66 gram

50 gram champignons

80 gram rode paprika

100 gram ui

150 gram gerookte zalm

150 gram winterpeen

10 gram roomboter

5 gram kokosolie



Tomaat/mozzarella salade 

Avondmaal of lunch 

1 persoon

623 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  31 gram

Eiwitten  30 gram

Vetten   42 gram

Zie het hele recept van de eigen gemaakte pesto verder 
op in dit e-book.

Handige tips

Bereiding

Wel de gojibessen voor 5 minuten in kokend water.

Was de sla en rucola in een sla centrifuge en doe 
het in een kom.

Snij de tomaat en mozzarella en doe het samen met 
de gojibessen en de pitten over de sla.

Maak het af door de eigen gemaakte pesto (zie 
recept 29) als dressing te gebruiken.

Verdeel het over een bord en mak de maaltijd af 
door er wat basilicum blaadjes en blauwe bessen 
aan toe te voegen. 

Ingrediënten

20 gram eigen gemaakte pesto

140 gram tros tomaten

100 gram buffer mozzarella

25 gram gojibessen

14 gram rucola

60 gram gemengde sla

15 gram pijnboompitten



Broccoli soep 

Avondmaal 

4 personen

620 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  25 gram

Eiwitten  38 gram

Vetten   36 gram

Om het te binden zou je er eventueel nog een 
aardappel of zoete aardappel bij kunnen doen. 

Handige tips

Bereiding

Fruit de ui en knoflook samen met de steeltjes van 
de broccoli in kokosvet.

Doe  in een kookpan water en de rest van de 
broxxoli met bouillon en doe daar vervolgens de 
gefruite ui, knoflook en steeltjes broccoli bij. 

Laat het koken en pureer het geheel.

Voeg er wat kokosmelk aan toe en breng het op 
smaak met verschillende kruiden.

Ingrediënten

800 gram broccoli

200 gram ui

4 gram knoflook

5 gram kokosvet

125 ml kokosmelk

2 bouillonblokjes

Water naar keuze



Zelfgemaakte pesto 

Dressing

10 personen

648 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  2,4 gram

Eiwitten  13,4 gram

Vetten   64 gram

Gebruik een goede vijzel en stamper.  
De hoeveelheid pesto die je krijgt hangt af van de 
hoeveelheid olie die je erbij doet. 
Begin met een klein beetje zout en doe er dan beetje 
bij beetje meer bij. Proef tussendoor elke keer. 
Zorg dat alle ingrediënten vers zijn. Deze zijn het best 
voor de gezondheid en de smaak zal super zijn. 
Je kan de pesto in de koelkast bewaren. Doe de pesto 
in een luchtdichte, af te sluiten pot en giet er een laagje 
olijfolie over. Zo zal de pesto ongeveer tot aan twee 
weken goed blijven.  
Op het laatst kan er eventueel nog wat olijfolie aan 
toegevoegd worden, om het wat vloeibaarder te 
maken. 

Handige tips

Bereiding

Doe de knoflook en een snufje zeezout in een vijzel. 
Wrijf dit losjes fijn met de stamper.

Doe de basilicum erbij en maak alle ingrediënten 
fijn door met de stamper een draaiende en 
wrijvende beweging te maken en beetje bij beetje 
extra vierge olijfolie erbij te gieten. 

Doe er op het laatst een gesloten handje 
pijnboompitten, parmezaanse kaas en weer een 
beetje olijfolie en zeezout bij. Stamp en wrijf alles 
tot een dikke, romige massa. 

Ingrediënten

1 gram knoflook

1 gram zeezout

25 gram basilicum

50 ml extra vierge olijfolie

15 gram pijnboompitten

25 gram parmezaanse kaas



Kokos pannenkoeken 

Ontbijt of lunch 

2 personen

996 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  51 gram

Eiwitten  43 gram

Vetten   68 gram

Voeg eventueel een theelepel kaneel toe. 

Handige tips

Bereiding

Voeg de kokosmelk, eieren en 75 gram blauwe 
bessen samen in een kom en mix met een 
staafmixer alle ingrediënten bij elkaar tot een mooi 
pannenkoeken beslag.

Bak de pannenkoeken in de pan in kokosvet, 
waarbij je eerst het vuur hoog zeg en vervolgens de 
pannenkoek op laag vuur verder pakt. 

Snij de banaan in kleine stukjes.

Breng de kokosrasp, overige blauwe bessen en 
banaan aan op de pannenkoeken.

Ingrediënten

130 gram banaan

125 ml kokosmelk

3 eieren a 66 gram

3 eiwit (120 gram)

150 gram blauwe bessen

10 gram kokosvet

30 gram kokosrasp



Ingerolde kipfilet met 
geitenkaas 

Avondmaal 

1 persoon

421 kcal

Macronutriënten

Koolhydraten  8 gram

Eiwitten  61 gram

Vetten   15 gram

Je spinazie lekkerder maken? Wok de spinazie dan 
met wat knoflook in de kokosolie in de pan.

Handige tips

Bereiding

Verwarm de oven voor op 225 graden.

Sla de kip plat en bedek de kipfilet met de 
geitenkaas.

Rol de kipfilet op en rol de prosciutto vervolgens 
om het geheel heen.

Leg het in de folie en snij er wat stukjes verse 
knoflook bij. 

Laat het voor 45-60 minuten in de oven.

Wok ondertussen de 100 gram bladspinazie in de 
pan.

Tot slot was je de kersen en serveer ze op het bord.

Ingrediënten

175 gram kipfilet

25 gram geitenkaas

50 gram prosciutto

4 gram knoflook

100 gram bladspinazie

40 gram kersen
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