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DE FRISSE START

Wat tof dat je meedoet met ‘Dé Frisse Start - 10 daagse’. We gaan je grip geven op 
je gewicht na de decembermaand. Hét complete programma voor jouw succesvolle 
goede voornemen! Jij bent hier helemaal op het juiste adres als:

• Je hebt behoefte aan makkelijke en snelle recepten waar het gezin van kan 
mee-eten

• Je wilt een duidelijk eetplan waar je niet meer zelf over hoeft na te denken
• Met daarbij een kant en klare boodschappenlijst
• En een geheel eetschema met kcal berekening inclusief ingevuld eetdagboek
• Je wilt weer grip op je gewicht na de feestdagen
• Je bent klaar voor duidelijkheid en helderheid zodat je grip weer krijgt op je 

gewicht!

De inhoud van deze 10 daagse:
• 10 dagen lang een kant en klaar uitgewerkt eetplan
• Voor elk kcal budget een dagschema voor je hoofdmaaltijden en snacks
• Voor elke dag inspiratie + variatie voor al je eetmomenten
• Overheerlijke recepten en inspiratie voor gerechten en tussendoortjes
• Toegang tot de besloten ‘Goede Voornemens’ community
• Elke dag een video met tips van de diëtisten Bo & Fleur
• Afsluitende live Q&A op dag 10 in de besloten community

In de Facebook groep krijg je een extra portie motivatie van je vertrouwde coaches 
Bo & Fleur, de uitleg achter de opdrachten die zich in dit boekje bevinden en een 
toffe afsluitende Q&A op dag 10.

Heel veel plezier in deze afvalreis! 

Liefs, Bo & Fleur
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HOEVEEL CALORIEËN MAG IK OP EEN DAG?
Met de calculator op onze website kan je snel jouw caloriebehoefte berekenen. We 
vertellen je hoeveel kcal je kunt eten om op gewicht te blijven en hoeveel je kunt eten als 
je wilt afvallen.

Bereken je caloriebehoefte: klik hier

Het maakt dus voor het afvallen niks uit hoeveel gram koolhydraten, eiwitten en vetten 
je binnenkrijgt. Zolang jij eet tot jouw caloriebehoefte ga jij je ideale gewicht behalen. 
Uiteraard willen we je wel uitdagen om daarna de verbeterstap te maken om ook die 
voedingswaarden op orde te krijgen. Maar alles stap voor stap. Zodat je een geweldige 
start maakt in het nieuwe jaar!

HOE WERKT HET?
Er is een dagmenu ontwikkeld voor 10 dagen op basis van 1300 kcal. Als jouw 
caloriebehoefte hoger ligt pas je de rode opties in het menu toe net zolang je aan je 
dagelijkse caloriebehoefte komt.

Als basis spelregels kun je aanhouden:
• Voor 50 kcal meer: je pakt dan een schema lager en gebruikt wat ruimer broodbeleg of 

meer muesli in je yoghurt. 
Vb: je hebt 1350 kcal nodig dan pak je het schema van 1300 kcal en neemt 1 eetlepel meer muesli in je yoghurt.

• Voor 100 kcal meer: je pakt dan een schema lager en vergroot je tussendoortje; 
Vb: je hebt rond de 1400 kcal nodig dan pak je het schema van 1300 kcal en eet een extra stuk fruit als 

tussendoortje of snee brood. 

• Voor 200 kcal meer: je pakt een schema hoger en vergroot je avondeten. 
Vb: je hebt rond de 1900 kcal nodig dan pak je het schema van 1700 kcal en schept 1 opscheplepel meer op bij 

je warme maaltijd.  

Uiteraard werkt het ook andersom. Wil je 50 kcal, 100 kcal of 200 kcal minder? Dan pak je 
minder broodbeleg, een kleiner tussendoortje of kleinere warme maaltijd. 

Daarnaast kun je heel makkelijk schuiven in je kcal inname dankzij de ingevulde 
eetdagboeken. Je ziet in 1 oogopslag staan hoeveel kcal het product bevat per hoeveel 
gram. Iemand met een hogere kcal behoefte dan 1300 kcal kan dus simpelweg grotere 

porties eten.

HOE WERKT HET?Dagmenu’s EXACT WETEN? 
Wil je nu exact weten hoeveel calorieën jouw eetvoorkeuren en 
combinaties bevatten? Gebruik dan de gratis app ‘Mijn eetmeter’. 
Je kunt dan al jouw gebruikte producten in de juiste hoeveelheden 
invoeren met behulp van een keukenweegschaal. Dan weet je 100% 
zeker dat je niet boven jouw caloriebehoefte uitkomt. Vergeet niet je 
bereidingsvetten, drankjes en ongeplande snacks ook in te vullen. Elke 
calorie telt namelijk mee!

KADERS
Kaders geven houvast en richting. Daarom willen we je aanleren om je 
maaltijdmomenten een specifieke hoeveelheid kcal te laten bevatten. 
Bij de dagmenu’s zie je aan de rechterkant in het groen staan hoeveel 
calorieën jouw maaltijdmoment zou moeten bevatten. 

1300 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  250 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

BEPAAL OP BLZ 4 WAT 
JOUW KCAL BUDGET IS

EN MAAK VERVOLGENS 
GEBRUIK VAN DE JUISTE 

VERDELING 

DEZE VIND JE TERUG IN 
DIT GROENE KADER  BIJ DE 

DAGMENU’S

RECEPTEN

Er staan overheerlijke slanke recepten in 
dit boekje. Je kan lekker gaan bakken voor 
smaakvolle tussendoortjes. Ook hebben we voor 
sommige maaltijdmomenten uitgeschreven hoe 
je ze moet maken. Maak je het voor meerdere 
personen, dan kun je het vermenigvuldigen met 
het aantal porties wat je wenst te maken.

Heb je coeliakie, ben je zwanger/ geef je 
borstvoeding of heb je een medisch dieet? Stuur dan een 

e-mail naar info@myfoodcoach.nl onder 
vermelding van ‘Deelname ‘De Frisse Start- 10 daagse

http://www.myfoodcoach.nl/energie
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VOORBEREIDINGIs het halve werk BOODSCHAPPENHoudbare producten

ONTBIJTGRANEN EN CRACKERS
 � Havermout
 � Volkoren brood
 � Zonnatura amandel repen
 � Muesli
 � Meergranen rijstwafels
 � Wasa vezelrijk crackers
 � Brinta
 � 100% pindakaas

 � Matze crackers 

SMAAKMAKERS
 � Peper & zout
 � Yoghurt dressing
 � Ui, knoflook en sjarlotje
 � Honing
 � Kaneel
 � Zoetstof, natrena of poeder
 � Pure Chocolade
 � Cocaopoeder
 � Italiaanse kruiden (potje)
 � Vanille essence 
 � Vanille suiker
 � knoflookpoeder
 � Gemalen cayennepeper
 � gerookte-paprikapoeder zoet
 � Pindasaus
 � Paprika poeder
 � Speculaaskruiden
 � Gemberpoeder
 � Kruidnagel kruiden
 � Kokosmelk light
 � Currykruiden (dag 6)

PASTA, RIJST EN GRANEN
 � Volkoren couscous
 � Volkoren wraps
 � Hartig taartdeeg (diepvries)
 � Zilvervliesrijst
 � Muesli/krentenbollen

 � Quinoa

CONSERVEREN 
 � Olijven in  glas
 � Pesto, groen
 � Tomateblokjes
 � Passata / tomatensaus

 � Amsterdamse uitjes

PEULVRUCHTEN
 � Kikkererwten uit blik
 � Mais uit blik
 � Zwarte bonen uit blik
 � Popcorn
 � Edame boontjes

NOTEN EN ZADEN
 � AH notenmix verrijker
 � Ongezouten noten
 � Chiazaad
 � Lijnzaad
 � Sesamzaad 

 � Pompoenpitten

GEDROOGD OF DIEPVRIES FRUIT
 � Rozijnen
 � Diepvries aardbeien

 � Diepvries rood fruit

VETTEN EN OLIËN
 � Olijfolie
 � Halvarine

 � Roomboter

MEEL
 � Volkorenmeel
 � Gist, gedroogd

 � Baking powder

HOEVEEL CALORIEËN MAG IK OP EEN DAG?
Een goede voorbereiding is het halve werk. Een succesvolle week begint dan ook niet 
alleen met boodschappen in huis halen maar ook met mealprepping. Hoe fijn is het 
namelijk als je al een aantal maaltijden hebt voorbereid. Scheelt je weer tijd en energie 
aankomende dagen. Hierbij een suggestie lijst wat je aankomend weekend kunt 
voorbereiden:

• Chocolade bananenbrood (dag 3): dit brood kun je na bereiding 3 dagen buiten de 
koelkast bewaren of 14 dagen in de vriezer. Chocolade bananenbrood staat ook op 
dag 10 op de planning. Je kunt hiervoor de ingevroren variant gebruiken. 

• Notenbrood (dag 4): dit brood kun je na bereiding 3 dagen buiten de koelkast bewaren 
of 14 dagen in de vriezer. Notenbrood staat ook op dag 9 op de planning. Je kunt 
hiervoor de ingevroren variant gebruiken. 

• Ontbijtcake met perzik (dag 6): dit brood kun je na bereiding 3 dagen buiten de 
koelkast bewaren of 14 dagen in de vriezer. Ook mogelijk om dit volgend weekend op 
zaterdagochtend te maken. Tip: maak alle drie de broden op 1 moment tegelijkertijd. 
Of maak een keuze welk brood je voorkeur heeft en plan dit op alle benoemde dagen 
in. 

• Snackgranola (dag 2): dit kun je in een afgesloten luchtdichte verpakking een aantal 
dagen bewaren. 

• Eieren: kook alvast eieren voor en bewaar ze in de koelkast. Dit scheelt weer 
bereidingstijd op de dag zelf. 

• Bakjes/ aluminiumfolie: zorg dat je voldoende meeneem verpakkingen hebt zodat je je 
gerechten eenvoudig naar kantoor kunt meenemen. 

• Digitale keukenweegschaal: leg hem de aankomende 10 dagen in het zicht op het 

aanrecht zodat je snel en eenvoudig je portiegroottes kunt afwegen.

Let op: dit zijn alleen de houdbare producten, 
check je schema’s voor de verse producten
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EENVOUDIGE WEEK
Door de variatie in de dagmenu’s blijft het eten een feestje en krijg jij allemaal 
verschillende voedingsstoffen binnen. Daarbij kunnen we je op die manier kennis 
laten maken met heel veel verschillende eetkeuzes voor verschillende momenten op 
de dag. Vind je het nogal een uitdaging om elke dag anders te eten? Dan kun je het 
vereenvoudigde schema van hieronder aanhouden.

ONTBIJT: HAVERMOUT
Van havermout kun je elke dag wel smullen. Je hoeft maar 1 pak havermout en melk te 
kopen en klaar ben je voor de hele week. Je kunt de variatie opzoeken in de verschillende 
toppings. Je kunt denken aan rozijnen, (diepvries) fruit of wat noten/ zaden.

LUNCH: BROOD
Brood is ook ideaal om als basis te gebruiken. Je kunt zowel variëren in de verschillende 
soorten brood als beleg waardoor het elke dag leuk en lekker blijft. Brood kun je ook 
makkelijk meenemen naar je werk.

DINER: GROENTE ALS BASIS
Neem altijd groente als uitgangspunt voor je warme maaltijd. Groente bevat veel 
voedingsstoffen en weinig calorieën. Je slaat gewoon op je vaste boodschappendag 
verschillende soorten groenten in en je kunt een week vooruit. Denk aan een 
groenteschotel, AGV’tje, gegrilde groente, gado gado of een groentesoep.

TUSSENDOOR: FRUIT + KWARK
Met fruit en kwark kun je ook alle kanten op als tussendoortjes. Sla lekker veel 
verschillende soorten fruit in om te eten als tussendoortje of door je kwark. Op die 
manier zit je nooit met een hongerklop tussen je hoofdmaaltijden in.

BASISDAGeenvoudig

9
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Ons advies is om bij je eet plan ook je eettijden te noteren. Door 
om de 3 tot 4 uur te eten voorkom je een hongerklop voor je diner 
en snack behoefte later op de avond. Door een vast ritme aan te 
houden met je eetmomenten geeft je lichaam steeds beter het 
verschil tussen honger en trek aan. Zet een wekker in je mobiel om 
dit vaste eetpatroon er sneller in te krijgen. Juist in tijden van drukte 
op werk/ gezin of in weekenden met ritme en regelmaat eten.

EETTIJDENmaaltijden

11

3/4 h

GEMIDDELDE DAG

Ontbijt  8:00 uur

Tussedendoor: 11:00 uur

Lunch:   13:00 uur
 
Tussedendoor: 16:00 uur

Diner:   18:00 uur

Tussedendoor: 20:00 uur

Ontbijt  6:30 uur

Tussedendoor: 09:30 uur

Lunch:   12:00 uur
 
Tussedendoor: 15:00 uur

Tussendoor: 17:00 uur

Diner:  19:00 uur

LANGE WERKDAG

Ontbijt  9:30 uur

Lunch:  13:00 uur

Tussendoor:  15:00 uur
 
Tussedendoor: 17:00 uur

Diner:   19:00 uur

Tussedendoor: 21:00 uur

WEEKENDDAG

Zorg ervoor dat er niet 

langer dan 4 uur tussen je 

maaltijd momenten zit

Je kunt dus er ook voor kiezen 

2 tussendoor momentjes na 

elkaar in te plannen als dat beter 

uitkomt met jouw agenda

Indien je later ontbijt kun je 

je maaltijd momenten dus 

doorschuiven. Als je aanzienlijk 

veel later opstaat heb je 1 

tussendoor moment minder 

nodig op de dag omdat je 

simpelweg minder actief bent en 

dus minder energie verbruikt.



DAGMENU’S



dag 1 Variatie
MAANDAG 6 JANUARI

ONTBIJT (zie recept)
• 30 gram havermout
• 200 ml halfvolle melk
• 15 gram rozijnen
• 1 eetlepel zoetstof (indien gewenst)
• Groot glas water

Voor 100 kcal meer
• Maak 1,5 portie

TUSSENDOOR
• 1 appel

LUNCH (zie recept)
• 2 eieren
• 50 ml halfvolle melk
• Champignons
• 15 gram geitenkaas (30+)
• 1 eetlepel olijfolie

Voor 100 kcal meer
• Een snee volkorenbrood  

met halvarine

TUSSENDOOR 
• 100 gram skyr
• 2 kiwi’s
Voor 50 kcal meer
• 50 gram extra skyr

TUSSENDOOR
• 10 gram pure chocolade

DINER (zie recept)
• 50 gram volkoren couscous (ongekookt)
• 100 gram courgette
• 70 gram paprika
• Falafel, 3 stuks
• 30 gram kikkererwten uit blik
• 10 gram hummus
• peper & zout

Voor 100 kcal meer
• 2 stukjes falafel extra
Voor 200 kcal meer
• 2 stukjes falafel extra
• 25 gram couscous extra

VARIATIEOPTIES:

Heb je een voorkeur voor een ander product dan 
uit je dagschema? Dat kan! Hou er rekening mee 
dat de caloriedichtheid dan ook anders wordt. 
Check dus goed met je app ‘De Eetmeter’ hoeveel 
kcal jouw voorkeursproduct bevat. 
Hieronder delen wij variatieopties zodat je snel 
kunt switchen.

ONTBIJT
Havermout --> Brinta
Halfvolle melk  --> Lactose vrije melk
       / Magere melk
Water   --> Thee zonder suiker
Rozijnen  --> 1 stuk fruit

Snellere optie: kant en klaar havermoutpap 
van bijvoorbeeld Melkunie

TUSSENDOOR
Appel   --> Banaan/ peer
       / handsinaasappel 
Skyr   --> halfvolle yoghurt
       / Optimel Griekse stijl
       / 2% vet kwark
Kiwi’s   --> 2 mandarijnen  
      /schaaltje aardbeien
      / schaaltje druiven
Chocola  --> koekje van max 50 kcal

Snellere optie: meeneemverpakking met 
portie fruit

LUNCH
Omelet  --> 2 gekookte eieren op  
        brood met geitenkaas
Geitenkaas  --> hüttenkase
Champignons  --> Paprika

Snellere optie: mugcake uit de magnetron. 

DINER
Couscous  --> Quinoa
Courgette  --> Aubergine
Falafel   --> feta/ kip

Snellere optie: de kant en klaar couscous 
falafel salade van de Albert Heijn

14 15

1300 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  250 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1400 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1500 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1600 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1700 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1800 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1900 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   650 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

2000 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  200 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   700 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

• Roer de ingrediënten van je havermout goed door elkaar en zet op 
laag vuur. Blijf roeren tot het begint te borrelen in ja pannetje. Serveer 
in breed kommetje zodat het lekker kan afkoelen tijdens het eten. 
Voorkomt een verbande mond ;) 

• Eet je ontbijt met een theelepel i.p.v. eetlepel. Op die manier doe je 
langer over je maaltijd en voorkom je overeten. 

• Maak je omelet al klaar terwijl je havermout op het vuur staat. Neem het 
mee naar kantoor in een Tupperware bakje. Met een beetje geluk kan je 
het op kantoor even in de magnetron opwarmen.  

• Vaak schieten tussendoortjes erbij in terwijl ze juist zo belangrijk zijn. 
Ze voorkomen honger later op de dag, helemaal rond 16:00 uur. Zet dus 
een alarm in je mobiel 3 uur na je ontbijt om je eerste tussendoortje niet 
te kunnen vergeten. 

• Drink minimaal 1,5 liter vocht op een dag. Water is belangrijk voor je 
lichaam en het voorkomt dat je een hongergevoel met dorst verward. Zet 
een grote kan met water of thee op je bureau en neem bij elk eetmoment 
een groot glas.  

• Je couscoussalade kun je heerlijk als lunch de volgende dag nog eten. 
Verklein dan gewoon je portie zodat het past binnen je caloriebehoefte. 
Invriezen is ook fijn voor een later drukker moment in de week. Zo 
voorkom je dat je een pizza in de oven schuift! 

• Mocht je dag nu anders lopen dan gepland, er is altijd nog een plan 
B voor je diner. Loop de Albert Heijn binnen en haal de kant en klare 
couscous falafel salade. Past binnen je budget en is een prima 
vervanger voor noodsituaties. Ja noodsituaties omdat we groot 
voorstanders zijn van je eigen maaltijden bereiden.  

• Chocola? Ja natuurlijk! We kunnen wel doen alsof je niet van lekkernij 
houdt maar dat is natuurlijk onzin. Door juist jezelf niet al het lekkers te 
ontzeggen is het veel makkelijker om binnen je budget te blijven. Dus 
geniet ervan!

Tips

BEKIJK DE FACEBOOKGROEP VOOR VIDEO’S EN TIPS

https://www.facebook.com/groups/468525247139941/?ref=bookmarks
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Voorbeeld van de Eetmeter

Dag 1

17

Voorbeeld van de Eetmeter

Dag 1



OVERNIGHT OATS 
MET ROZIJNEN

INGREDIËNTEN (VOOR 1 PORTIE)

 � 200 ml halfvolle (soja) melk
 � 30 gram havermout
 � 1 eetlepel rozijnen (12 gram)
 � zoetstof en kaneel (naar smaak)

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de melk samen met de havermoutvlokken en rozijnen. Laat dit op laag vuur 5-10 minuten 

koken tot de gewens te dikte is bereikt.
2. Voeg zoetstof en kaneel naar smaak toe.

BEREIDINGSTIJD
10 minuten bereiden

VOEDINGSWAARDE (VOOR 1 PORTIE)

Kcal ................................................................. 235
Koolhydraten .................................................. 39
Eiwitten ........................................................... 11
Vetten .............................................................. 5
Vezels .............................................................. 3

19

Wist je dat gedroogd fruit aanzienlijk meer kcal bevat dan vers fruit? Er zitten daarentegen 
wel meer vezels in, maar let op dat het je kcal budget niet overschrijdt. In 100 gram 

bananenchips zitten 535 kcal, waarvan 7,5 gram vezels. Terwijl een middelgrote banaan 
(ook zo’n 100 gram) maar 124 kcal bevat, waarvan 2,5 gram vezels.



EXTRA RECEPTENDag 1
OMELETWRAP

Breek de eieren boven een kom. Roer de eieren met de melk en wat peper en zout los 
met een vork. Klop tot alles gemengd is. Verhit de koekenpan op middelhoog vuur met 1 
eetlepel olijfolie. Schenk het losgeklopte ei in de pan. Laat 5 sec. stollen. Duw steeds het 
gegaarde ei naar het midden van de pan, waardoor het nog niet gestolde ei kan garen. 
Doe dit tot alle ei gestold is, maar nog wel zacht. Voeg in partjes de champignons toe en 
op het einde de geitenkaas. Zet het vuur laag. Vouw de omelet met behulp van een spatel 
dubbel en laat op een bord glijden.

20 21

COUSCOUSSALADE MET FALAFEL

Bereid de couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Was de courgette en paprika schoon
Snij de paprika en courgette in kleine stukjes
Bak in een scheutje olijfolie beetgaar en voeg wat zout en peper toe
Verwarm in diezelfde pan de falafel stukjes en kikkererwten uit blik
Serveer op een bord met de hummus



dag 2 Variatie
DINSDAG 7 JANUARI

ONTBIJT
• 2 volkorenboterhammen
• Besmeerd met halvarine
• Belegd met bv: kipfilet of 30+ smeerkaas

Voor 200 kcal meer
• 1 boterham met beleg extra

TUSSENDOOR
• 1 Zonnatura Amandel reep

LUNCH (zie recept)
• 2 kleine volkoren wraps
• 50 gram ijsbergsla
• 30 gram kipfilet (vleeswaar)
• 5 stuks cherrytomaten
• 4 olijven 
• 20 gram yoghurtdressing

Voor 100 kcal meer
• 1 wrap extra

TUSSENDOOR
• 100 gram cherrytomaatjes
• 15 gram hummus
Voor 100 kcal meer
• 1 stuk fruit

TUSSENDOOR
• 1 portie snackgranola (zie recept)

DINER 
• 90 gram bak aardappeltjes
• 50 gram mais
• 1 eetlepels olijfolie
• (vegetarische) burger
• 150 gram sperziebonen
• 20 gram ui
• 1 teentje knoflook

Voor 100 kcal meer
• 100 gram aardappel extra

VARIATIEOPTIES:

Heb je een voorkeur voor een ander product dan 
uit je dagschema? Dat kan! Hou er rekening mee 
dat de caloriedichtheid dan ook anders wordt. 
Check dus goed met je app ‘De Eetmeter’ hoeveel 
kcal jouw voorkeursproduct bevat. 
Hieronder delen wij variatieopties zodat je snel 
kunt switchen.

ONTBIJT
Brood  --> 2 vezelrijke wasa 
       crackers

Snellere optie: Maak de avond van te voren 
je bammetjes al klaar

TUSSENDOOR
Amandelreep  --> Nakd Berry delight
Tomaatjes  --> Snackworteltjes
     / edamame boontjes
     / mini komkommertjes
Snackgranola  --> popcorn

Snellere optie: grote emmer met 
snacktomaatjes op je werktafel neerzetten/ 
in de auto leggen

LUNCH
Volkorenwrap  --> Volkorenpannenkoek
Kipfilet   --> Tonijn op waterbasis

Snellere optie: maak je lunch de avond van 
tevoren al klaar en wikkel het in 
aluminiumfolie. 

DINER
AGV   --> vervang het vlees door  
  een vegetarische burger
Aardappels  --> doe de gekookte 
  aardappels in partjes in de  
  oven met een scheutje olijolie.  
  Let op: olijfolie maakt het  
  kcal rijker. Compenseer dit  
  door minder op te scheppen.
Mais   --> Maiskolf
   / elke willekeurige andere  
   groente

Snellere optie: koop voorgesneden aardappel-
partjes en uitjes. 
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1300 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  250 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1400 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1500 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1600 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1700 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1800 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1900 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   650 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

2000 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  200 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   700 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

• Volkorenbrood bevat de meeste voedingsstoffen en vezels die je een vol gevoel 
geven waardoor je minder snel honger zult krijgen. Koolhydraatarm brood of 
speltbrood zijn geen gezondere varianten. Check of het brood de term ‘volkoren’ 
in de naam heeft, dan zit je goed. Geen fan van brood? Vraag eens aan de 
bakker een vers volkorenbrood en je bent zo om!  

• Brood an sich is geen dikmaker. Het bevat slechts 80 kcal per snee. Het beleg 
daarentegen maakt het vaak een kcal bommetje. Ga daarom voor mager kcal 
arm beleg. Dit zijn magere vleeswaren zoals kipfilet, maar ook een gekookt eitje, 
of 30+ kaas, hüttenkase, tonijn of smeerkaas. Je kunt ook je boterhammen op 
elkaar slaan waardoor je maar 1x broodbeleg nodig hebt. 

• Repen zijn makkelijke tussendoortjes om zonder honger van je ontbijt naar 
je diner te gaan. Wees je ervan bewust dat de ene reep de andere reep niet is. 
Alleen al als we kijken naar de kcal dichtheid van koeken tikken ze hard aan. 
Vaak geven ze op de verpakking de kcal weer per 1 biscuit. Zo bevat een pakje 
Sultana 3 koeken en dus 3 x 55 kcal = 165 kcal. 

• Wraps heb je in verschillen soorten en maten. Wij geven de voorkeur aan de 
volkoren variant. Op die manier heb je meer vulling op je bord liggen dankzij 
de vezels en minder kcal. Een grote wrap bevat namelijk 116 kcal en 3.2 gram 
vezels. Een grote naturel wrap bevat 123 kcal en slechts 1.7 gram vezels. Je 
kunt ook 2 mini volkorenwraps nemen i.p.v. 1 grote wrap. Een mini tortilla 
volkorenwrap bevat 63 kcal en 1.7 gram vezels. Let er wel op dat je het beleg 
niet gaat verdubbelen maar verdeeld over je 2 wraps. 

• Gooi de overige wraps zeker niet weg. We plannen bewust op dag 8 nog een 
maaltijdmoment in met wraps. Dus sluit het luchtdicht af in een zak en leg weg 
in de koelkast. 

• Van groente kun je niet teveel eten. A. Omdat het veel voedingsstoffen bevat en 
B. Omdat het ontzettend kcal arm is. Een bakje snoeptomaatjes van 250 gram 
bevat slechts 75 kcal. Een zak drop van 250 gram bevat maar liefst 840 kcal. 
Snoep dus slim! 

• Veel Nederlanders zijn gewend elke dag vlees te eten. Maar wist je dat vlees 
een enorme kcal bom kan zijn? Vervang deze week je hamburger (255 kcal) 
eens voor een vegetarische burger (144 kcal). Niet alleen goed voor jouw 
lichaam maar ook nog eens voor het dierenwelzijn en het milieu. 

• We gebruiken bewust de kipfilet, cherrytomaatjes en mais in meerdere 
maaltijden zodat je geen eten hoeft weg te gooien. Uiteraard kan je dit ook later 
in de week gebruiken. 

• Vaak is het wat saai om maar 1 soort groente te eten bij je avondmaaltijd. 
Daarom zie je ons regelmatig gebruikmaken van minimaal 2 verschillende 
soorten groenten om aan je 200 gram per dag te komen. 

• Na een dag hard werken wil je lekker op de bank uitrusten met wat lekkers. Die 
avondsnacks tellen vaak hard aan. Zo bevat een 100 gram Doritos 526 kcal en 
100 gram chocola 541 kcal gemak. Maak er een gewoonte van om voor een 
kcal arme snack te gaan zoals snackgranola. Popcorn is ook kcal arm en dus 
een verstandige optie. Let wel op het zoutgehalte in zoute popcorn. 

Tips
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SNACKGRANOLA

INGREDIËNTEN (VOOR 10 PORTIES)

 � 5 dikke rijstwafels meergranen
 � 2 el vloeibare honing
 � 1 tl gemalen kaneel
 � 150 g AH verrijker rozijn, mango, amandel en 

pecannoot

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de rijstwafels in blokjes van 1½ cm.
2. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster de rijstwafelblokjes 3 min. op laag vuur. 

Besprenkel met de honing en meng goed, zodat alle stukjes een laagje honing krijgen.
3. Strooi de kaneel erover en verwarm nog 1 min. Zet het vuur uit en voeg de verrijkermix toe. Ook lekker 

door de yoghurt.

BEREIDINGSTIJD
10 minuten bereiden

VOEDINGSWAARDE (VOOR 1 PORTIE)

Kcal ................................................................. 90
Koolhydraten .................................................. 15,1
Eiwitten ........................................................... 1,2
Vetten .............................................................. 2,4
Vezels .............................................................. 1,5
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Wist je dat gedroogd fruit aanzienlijk meer kcal bevat dan vers fruit? Er zitten daarentegen 
wel meer vezels in, maar let op dat het je kcal budget niet overschrijdt. In 100 gram 

bananenchips zitten 535 kcal, waarvan 7,5 gram vezels. Terwijl een middelgrote banaan 
(ook zo’n 100 gram) maar 124 kcal bevat, waarvan 2,5 gram vezels.



EXTRA RECEPTENDag 2

VOLKOREN WRAPS

Beleg de 2 kleine wraps met sla, kipfilet, cherrytomaatjes in partjes en wat olijven.
Maak af met een scheutje dressing. Oprollen en smullen maar!

28 29

AVG 

Vul je waterkoker en laat het koken
Snij ondertussen de kontjes van de sperziebonen, ui en knoflook in partjes
En was de aardappeltjes schoon.
Giet het kokende water verdeeld over twee pannen.
In de ene pan kook je de aardappels en in de andere pan de mais(kolven) en 
sperzieboontjes.
Doe een scheutje olijfolie in een koekenpan en bak de uitjes en knoflookje 
even op hoog vuur
Voeg op het einde even kort de (vegetarische) burger toe.
Giet de groente af en serveer op een bord.



dag 3 Variatie
WOENSDAG 8 JANUARI

ONTBIJT 
• 200 ml halfvolle yoghurt
• 30 gram muesli 
• 1 eetlepel zoetstof (indien gewenst)

Voor 100 kcal meer
• 1 stuk fruit door je yoghurt

TUSSENDOOR  (zie recept)
• 1 plak chocolade bananenbrood  

LUNCH
• 0,5 portie Overnight oats (zie recept)

Voor 70 kcal meer
• 15 gram extra havermout
• 50 ml melk

TUSSENDOOR 
• Handje ongezouten noten (15 gram)

Voor 100 kcal meer
• Extra handje

TUSSENDOOR
• 0,5 portie gepofte peulvruchten

DINER 
• 1 portie hartige taart (zie recept)

VARIATIEOPTIES:

Heb je een voorkeur voor een ander product dan 
uit je dagschema? Dat kan! Hou er rekening mee 
dat de caloriedichtheid dan ook anders wordt. 
Check dus goed met je app ‘De Eetmeter’ hoeveel 
kcal jouw voorkeursproduct bevat. 
Hieronder delen wij variatieopties zodat je snel 
kunt switchen.

ONTBIJT
Yoghurt  --> Skyr/ Total % vet
       / Protein kwark van Melkunie/  
      Kvarg van Lindahl/ Yogood 0%

Snellere optie: bij echt tijdgebrek pak een breaker 
van Melkunie. Let er wel op dat je de ‘proteine’ 
variant pakt (eiwitrijk).

TUSSENDOOR
Bananenbrood  --> 1 snee brood met mager   
             beleg
       / ontbijtcake met perzik       
            (zie recept dag 6)
Noten   --> 1 stuk fruit

Snellere optie: het weekend is het moment om 
een bananenbrood te bakken. Hier heb je vervol-
gens de hele week plezier van. Je hoeft hem dan 
alleen nog maar in stukken te snijden en in te 
pakken in je lunchtrommel. Zodra je de smaak te 
pakken hebt wil je niet meer zonder!

LUNCH
Overnight oats  --> belegde bammetjes

Snellere optie: sneller kan niet haha! 

DINER
Hartige taart  --> voeg je eigen voorkeurs-
        producten toe maar let op de  
        maximale kcal hoeveelheid.
Blauwe kaas  --> mozarella light
        / 30+ geraspte kaas
Kruiden uit potje --> verse kruiden

Snellere optie: AH quiche Mediterrane groenten 
(540 kcal/ stuk) en bevat 185 gram groenten 
per quiche. Heeft een groentebodem van tarwe, 
tomaat en paprika. 
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1300 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  250 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1400 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1500 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1600 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1700 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1800 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1900 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   650 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

2000 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  200 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   700 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

Tips

• Er zijn 101 varianten aan zuivelproducten in de schappen te vinden. Je ziet 
soms door de bomen het bos niet meer. Gelukkig is er een hele handig spelregel 
die ervoor zorgt dat je binnen no time je slimste zuivelproduct uit de schappen 
kunt vinden: ga voor mager. Hoe magerder je zuivelproduct, hoe meer eiwitten 
het bevat (lang vol gevoel) en hoe minder kcal het bevat (kun je de rest van de 
dag meer kcal uitgeven). Skyr/ Total % vet/ Protein kwark van Melkunie/ Kvarg 
van Lindahl/ Yogood 0% zijn allemaal opties die onder de categorie ‘mager’ 
vallen. Laat je dus niet verleiden door marketingtermen als “suikervrij”, “vers”, 
“luchtig”, “light” of fruitafbeeldingen. 

• Ontbijtkoek valt niet onder de gezondere tussendoortjes. 1 plak ontbijtkoek 
bevat 169 kcal, 38 gram koolhydraten waarvan 20 gram suikers en 2 gram 
vezels + 1.6 gram eiwit. Een plak bananenbrood bevat daarentegen 146 kcal 
(klein verschil) maar  maar liefst 3 gram vezels en 5 gram eiwit. De ontbijtcake 
met perzik bevat slechts 87 kcal en 3 gram eiwit. Kijk dus naar de kcal 
dichtheid om binnen je kcal budget te kunnen blijven. En check de eiwit en 
vezel hoeveelheid als je een lang vol gevoel wilt hebben. 

• Overnight oats is koude havermoutpap, die je maakt door havermout te weken 
in melk. ’s Avonds gooi je alle ingrediënten bij elkaar in een meeneempotje. Zet 
het weg in de koelkast en laat de havermout de melk opnemen. Er ontstaat een 
romige havermoutpap. ’s Ochtends hoef je alleen maar je overnight oats in je 
tas te stoppen en je hebt je lunch klaar. Het leuke aan deze lunch is dat je 101 
variaties kunt bedenken. Van carrot cake overnight oats tot aan peanutbutter 
oats. Je kunt er alle kanten mee op. Google maar en je komt veel inspiratie 
tegen. 

• Bij je handje noten is het belangrijk dat je dit afweegt op je digitale 
keukenweegschaal. 100 kcal heb je namelijk zo te pakken! Ga bij voorkeur 
voor ongezouten noten omdat we al genoeg zout met onze dagelijkse voeding 
binnenkrijgen. 

• Hartige taart is een ideaal gerecht als je een drukke werkweek hebt. Je kunt 
hem al in het weekend klaarmaken en invriezen voor een later moment. Of je 
maakt wat meer en eet het de volgende dag ook als lunch. Of wat dacht je van 
hartige taart in kleine stukjes als borrelhapje in het weekend? Heerlijk! Van 
hartige taart kun je ook veel varianten maken. Dus geef er gerust je eigen draai 
aan! 

• Er zit een groot verschil in de kcal dichtheid van een hartige taart zelf maken of 
kopen in de supermarkt. Als je hem zelf maakt bevat het minder kcal voor een 
grotere portie op je bord. Daarnaast zit er een groot verschil in de kcal dichtheid 
tussen de ene kant en klaar quiche en de ander. Zo bevat de groenten quiche 
540 kcal per stuk en een quiche lorraine 735 kcal. Check dus goed het etiket! 

• Peulvruchten? Heh wat? Niet een product waar je meteen aan denkt als 
avondsnack. Maar wist je dat peulvruchten veel vezels en voedingstoffen 
bevatten die je helen je bloedvaten gezond te houden? Gezond snacken dus 
met deze jongens!

BEKIJK DE FACEBOOKGROEP VOOR VIDEO’S EN TIPS

https://www.facebook.com/groups/468525247139941/?ref=bookmarks
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Dag 3

Voorbeeld van de Eetmeter

DEAR STOMACH
YOU’RE BORED, 
NOT HUNGRY
SO 
SHUT UP!



Ook lekker met noten 
erdoor. Let dan wel op 

de hoeveelheid, want die 
leveren veel calorieën 

CHOCOLADE BANENENBROOD

INGREDIËNTEN (VOOR 12 PLAKKEN)

 � 20 gr cacao
 � 4 rijpe bananen
 � 3 eieren
 � Zoetstof voor 100 gr suiker
 � 180 gr havermout
 � 1 tl kaneel
 � 1 zakje bakpoeder
 � 1 eetlepel vanille essence

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven op 180 graden. 
2. Doe de havermout in een keukenmachine en maak het fijn. Doe de fijngemalen havermout in een apart 

bakje. 
3. Daarna doe je 3 bananen, de eieren en kaneel in de keukenmachine. Mix fijn. Voeg dan het de 

havermout, het bakpoeder, cacao, vanille en honing toe en mix nog een keer door elkaar. 
4. Giet het beslag in een cakevorm met bakpapier of een van siliconen. 
5. Snijd de laatste banaan over de lengte doormidden en leg bovenop het beslag. 
6. Bak het bananenbrood ca. 45 minuten in de oven tot hij gaar is. 

BEREIDINGSTIJD
15 minuten bereiden
45 minuten oventijd

VOEDINGSWAARDE (VOOR 1 PLAK)

Kcal ................................................................. 146
Koolhydraten .................................................. 22,5
Eiwitten ........................................................... 5,1
Vetten .............................................................. 3,3
Vezels .............................................................. 3

37

BENODIGDHEDEN
Cakeblik

Hou je van 
chocolade? 

Met maar 27 kcal per 
eetlepel, is cacao 

een super lekkere en 
bewuste verrijking 
van bijvoorbeeld 

havermout!



Liever geen melk? 
Drink ongezoete sojadrink! Dit bevat 
weinig suiker en ongeveer even veel 
eiwitten als gewone melk. Daarnaast 

bevat het ook toegevoegde 
vitamine B12, B2 en calcium.

OVERNIGHT OATS

INGREDIËNTEN  (VOOR 1 PERS)

 � 50 g vezelrijke havermout grove vlokken
 � 200 ml halfvolle melk
 � 1 el chiazaad
 � 1 el gebroken lijnzaad
 � 1 Elstar appel
 � 1 el cacao

BEREIDINGSWIJZE
1. Week de havermout samen met de halfvolle melk, het chiazaad en lijnzaad een nacht afgedekt in de 

koelkast.
2. Snijd de appel met schil in vieren, verwijder het klokhuis en snijd in blokjes. Roer samen met de cacao 

door de havermout. Verdeel over een kom, eetsmakelijk!

BEREIDINGSTIJD
5 min minuten bereiden
Nacht in de koelkast

VOEDINGSWAARDE (PER PORTIE)

Kcal ................................................................. 435
Koolhydraten .................................................. 58,3
Eiwitten ........................................................... 17,4
Vetten .............................................................. 11,7
Vezels .............................................................. 13,9
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Vezels zorgen ervoor dat je lang vol zit. Kies dus voor een ontbijtje waar veel 
vezels in zitten, zodat je zonder honger de dag start!



Peulvruchten verlagen het 
cholesterol en helpen je 

bloedvaten gezond te houden

GEPOFTE PEULVRUCHTEN

INGREDIËNTEN (VOOR 6 PORTIES)

 � 400 g kikkererwten uit blik
 � 400 g zwarte bonen in blik
 � 2 el gerookte-paprikapoeder zoet
 � 1 tl knoflookpoeder
 � 1 tl gemalen cayennepeper
 � 1 el olijfolie
 � Zout

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 200 ºC. 
2. Doe de bonen in een vergiet en spoel onder koud stromend water. Laat goed uitlekken en dep droog 

met keukenpapier.
3. Meng de bonen in een kom met de paprikapoeder, knoflookpoeder, cayennepeper, een snufje zout en 

olie. Verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat en rooster de bonen in ca. 30 min. goudbruin en 
knapperig. Schep zo nu en dan het geheel even om. 

4. Laat goed afkoelen. Lekker als tussendoortje of bij de borrel.

BEREIDINGSTIJD
5 minuten bereiden
30 minuten oventijd

VOEDINGSWAARDE (VOOR 1 PORTIE)

Kcal ................................................................. 174
Koolhydraten .................................................. 19,2
Eiwitten ........................................................... 10
Vetten .............................................................. 4,3
Vezels .............................................................. 9,7
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EXTRA RECEPTENDag 3
HARTIGE TAART

Verwarm de oven voor op 200 °C. Laat de hartige taartdeeg ontdooien volgens de aanwijzingen 
op de verpakking. Snipper de ui, was de broccoli en cherrytomaatjes en snijd in kleine stukjes.
Kook de broccoli roosjes even kort (6-8 minuten) in een pan 
Verhit een klein scheutje olie in een grote koekenpan. Bak hierin de ui en cherrytomaatjes ca. 
3 min. Breng op smaak met peper en zout. Verkruimel de blauwe schimmelkaas erboven en 
vermeng met de tijm en oregane. Leg bakpapier op de taartvorm in en bekleed met bladerdeeg. 
Prik met een vork gaatjes in de bodem.
Verdeel het mengsel over de bodem. Klop het eitje los met de creme fraiche en schenk over de 
vulling. Bak de taart in het midden van de oven in ca. 40 min. goudbruin en gaar.

Springvorm nodig en bakpapier

42 43

Ingrediënten (voor 1 taart = 4 porties)
• 6 plakjes hartige taartdeeg
• 200 gram broccoli
• 15 stuks cherrytomaatjes
• 1 rode ui
• 4 eieren
• 125 gram crème fraîche light
• 3 theelepels Italiaanse kruide
• 60 gram blauwschimmel kaas
• Olijfolie om de springvorm in de smeren



dag 4 Variatie
DONDERDAG 9 JANUARI

ONTBIJT
• 4 wasa vezelrijk crackers
• Besmeerd met halvarine
• 20 gram 30+ Kaas
• 15 gram komkommersalade

Voor 100 kcal meer
• 1 belegde cracker meer

TUSSENDOOR (zie recept)
• 150 gram magere kwark met 1portie 
• MFC muesli

LUNCH (zie recept)
• 2 sneden notenbrood

Voor 100 kcal meer
• Een stuk fruit extra

TUSSENDOOR 
• 10 stuks verse dadels

Voor 50 kcal meer
• 5 dadels  extra

TUSSENDOOR
• Handsinaasappel

DINER
• Gado Gado (zie recept)

Voor 100 kcal meer
• Schep 1 grote opscheplepel groente meer 

op met een eetlepel saus

Voor 100 kcal meer
• Een gekookt eitje erbij

VARIATIEOPTIES:

Heb je een voorkeur voor een ander product dan 
uit je dagschema? Dat kan! Hou er rekening mee 
dat de caloriedichtheid dan ook anders wordt. 
Check dus goed met je app ‘De Eetmeter’ hoeveel 
kcal jouw voorkeursproduct bevat. 
Hieronder delen wij variatieopties zodat je snel 
kunt switchen.

ONTBIJT
Crackers  --> wasa vezelrijk
       / knackebrod volkoren 

Snellere optie: stop je crackers in een tup-
perware bakje en neem los je beleg mee. Zo 
kun je zelfs bij tijdgebrek later op kantoor 
ontbijten.

TUSSENDOOR
Kwark   --> Melkunie protein
        drinkyoghurt 
Dadels   --> stuk fruit
Sinaasappel  --> 2 mandarijnen

Snellere optie: meeneembakje kwark (Skyr/ 
Total % vet/ Protein kwark van Melkunie/ 
Kvarg van Lindahl/ Yogood 0% vet)

LUNCH
Notenbrood  --> chocolade bananen brood
  / snee brood met mager beleg

Snellere optie: een kleine krentenbol met halva-
rine.

DINER
Gado Gado  --> Groente ovenschotel

Snellere optie: koop voorgesneden groenten 
zodat je minder tijd kwijt bent tijdens het 
koken.
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1300 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  250 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1400 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1500 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1600 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1700 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1800 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1900 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   650 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

2000 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  200 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   700 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

• Kijk goed naar de kcal dichtheid van je crackers. Zo bevatten grote 
crackers zoals Ah stevige volkorencrackers (https://bit.ly/2EjEYqU) 109 
kcal per stuk tegenover 33 kcal voor een wasa vezelrijk cracker. 

• Gado gado is een geweldig gerecht om veel groente binnen te krijgen. 
Je kunt ook je eigen voorkeursgroenten gebruiken. Van groente kun je 
zoveel eten als je wilt! 

• Let op dat de kcal makers in gado gado de casave kroepoek zijn en de 
saté saus. 

• Wij makende pindasaus van Calve pindasaus, scheutje melk en 
theelepel sambal badjak. Even op laag vuur opwarmen  

• Wist je dat casave vegetarisch is maar dat er in kroepoek garnalen 
zitten?

Tips

BEKIJK DE FACEBOOKGROEP VOOR VIDEO’S EN TIPS

https://bit.ly/2EjEYqU
https://www.facebook.com/groups/468525247139941/?ref=bookmarks
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Voorbeeld van de Eetmeter

Dag 4

IT’S A SLOW 
PROCESS, 
BUT QUITTING 
WON’T SPEED 
IT UP



In kleine stapjes kun je je vaste eetpatronen verbeteren en die 
snackaanval voorkomen. Kies voor regelmatige eetmomenten 

en vezelrijke producten, waardoor je minder snel in de verleiding 
komt om zoetigheid te eten.

MYFOODCOACH MUESLI

INGREDIËNTEN  (VOOR 200 GRAM)

 � 50 gram chiazaad
 � 100 gram havermout
 � 25 gram pompoenpit
 � 20 gram rozijnen
 � 1 eetlepel kaneel
 � Zoetstof voor 50 gram suiker

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
2. Weeg ondertussen alle producten af.
3. Meng de chiazaad, havermout, pompoenpitten, kaneel en zoetstof door elkaar in een kom. 
4. Spreid alles uit over een met bakpapier beklede bakplaat.
5. Bak in de oven voor 15 minuten.
6. Laat het geheel afkoelen en voeg dan de rozijnen toe.

VOEDINGSWAARDE (PER PORTIE VAN 40 GRAM)

Kcal ................................................................. 170
Koolhydraten .................................................. 14,8
Eiwitten ........................................................... 7,7
Vetten .............................................................. 7
Vezels .............................................................. 8,1

BEREIDINGSTIJD
5 miuten bereiden
15 minuten oventijd

Bewaar de muesli in een 
afgesloten pot zodat het 

langer goed blijft.
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Heb jij moeite met ontbijten? Neem 
dan het stukje notenbrood mee naar je 
werk! Of eet het onderweg naar je werk 

in de auto of de trein. Dit voorkomt 
een hongerklop of snacken en snaaien 

later op de dag! 

NOTENBROOD MET 
SESAMTOPPING

INGREDIËNTEN  (VOOR 1 BROOD (15 SNEETJES)

 � 500 gr volkorenmeel
 � 9 gr zout
 � 1 zakje gedroogde gist (7 gr)
 � 100 gr ongezouten notenmix
 � 5 gr sesamzaad

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm 300 ml water tot een temperatuur van 40 graden, niet warmer.
2. Doe de gist in een kommetje en voeg een scheutje van het warme water toe. Roer door en laat even 

staan.
3. Doe de bloem in een grote kom en meng het zout erdoor. Maak een kuiltje in het midden en schenk 

daar het gistwater en het overige water in. Roer het met een vork door tot het een plakkerige massa is.
4. Stort het deeg op een met bloem bestoven werkblad en kneed verder.
5. Blijf het deeg minsten 10 minuten kneden tot het mooi elastisch is en licht plakkerig aanvoelt.
6. Doe wat bloem in een grote kom en leg de deegbal erin. Dek af met een schone vochtige theedoek en 

laat het deeg rijzen tot het in volume verdubbeld is. Dit duurt ongeveer een uur.
7. Verwarm de oven voor op 200 graden.
8. Hak ondertussen de noten fijn.
9. Sla de lucht uit het deeg, rol er een lap van en bestrooi deze met de notenmix. Kneed de notenmix door 

het deeg en rol het deeg op tot het ongeveer dezelfde vorm heeft als je bakvorm. Doe het deeg een licht 
ingevette cake- of broodvorm en dek af met een vochtige theedoek. Laat het weer (afgedekt) rijzen tot 
het in volume is verdubbeld.

10. Bestrijk het brood met een beetje water, bestrooi met het sesamzaad en maak eventueel een knip in het 
deeg. Dit hoeft niet per se, maar is wel mooi.

11. Bak het brood in ongeveer 40 minuten af. Kijk halverwege even en zet de temperatuur wat leger als het 
brood aan de buitenkant wat te hard gaat.

12. Haal het brood direct na het bakken uit de vorm en laat het afkoelen op een rooster. 

VOEDINGSWAARDE (PER SNEETJE)

Kcal ................................................................. 156
Koolhydraten .................................................. 21,8
Eiwitten ........................................................... 5,1
Vetten .............................................................. 4,6
Vezels .............................................................. 4,1

BEREIDINGSTIJD
1,5 uur bereiden (inclusief rijstijd)
40 minuten oventijd

BENODIGDHEDEN
Cakeblik / broodblik
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GADO GADO

INGREDIËNTEN  (VOOR 1 PERSOON)

 � 100 gram tempé
 � 20 ml halfvolle melk
 � 25 gram pindasaus van Calvé 
 � 20 gram emping
 � 1 eetlepel olijfolie
 � 2 eieren
 � 50 gram bloemkool
 � 50 gram broccoli
 � 50 gram sperziebonen
 � 50 gram tauge

BEREIDINGSWIJZE
1. Kook de bloemkool en broccoli in een pan en kook in een apart pannetje de sperziebonen.  
2. Snij de komkommer, bloemkool en broccoli en haal de kontjes eraf.  
3. Snij de tempe in kleine partjes. Voeg dit samen met de tauge in een koekenpan met een 

eetlepel  olijfolie tot het kleur krijgt.  
4. Maak de satesaus door aan de eetlepel pindasaus een scheutje melk toe te voegen. Als je van 

pittig  houdt kun je er een likje sambal aan toevoegen en zet het op het vuur.  
5. Kook vervolgens de eitjes 7-8 minuten. Giet ondertussen de bloemkool, broccoli en sperziebonen af 

en  serveer dit op een bord.  
6. Voeg hieraan toe de komkommer, tauge en tempe. En tot slot de pindasaus en het gekookte eitje 

in  partjes.  
7. Ook heerlijk met wat verkruimelde vegetarische emping over je maaltijd!  

VOEDINGSWAARDE (PER PORTIE)

Kcal ................................................................. 609
Koolhydraten .................................................. 23
Eiwitten ........................................................... 40
Vetten .............................................................. 38
Vezels .............................................................. 12

BEREIDINGSTIJD
30 min bereiden
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Gado gado is ook een leuk recept als snelle 
en slanke optie om bij de toko te halen. Je 
kunt dan de groente en saus apart vragen 
waardoor je dus super eenvoudig zelf kunt 
bepalen hoe kcal rijk je afhaalmaaltijd is. 

Daarnaast beslis je zelf of je nog kroepoek, 
rijst of tempeh toevoegt



 

dag 5 Variatie
VRIJDAG 10 JANUARI

ONTBIJT
• Onbijtsmoothie (zie recept)

Voor 200 kcal meer
• 100 ml magere yoghurt extra
• Plus een kleine banaan of ander stuk fruit

TUSSENDOOR 
• 1 plak chocolade bananenbrood (zie dag 3)

LUNCH
• 2 volkorenboterhammen
• 50 gram ijsbergsla
• 30+ Kaas
• 1 plak kipfilet
• 10 gram yoghurtdressing
Voor 100 kcal meer
• 1 stuk fruit of 1 belegde boterham met 

mager beleg

TUSSENDOOR
• Gekookt eitje

TUSSENDOOR 
• 1 schaaltje olijven 

DINER (zie recept)
• 200 gam courgette spaghetti
• 100 gram cherrytomaten
• 150 gram kipfilet
• 1 theelepel paprikapoeder
• Peper en zout
• 2 eetlepels yoghurt
• 1 eetlepel pesto
• 1 eetlepel olijfolie
Voor 250 kcal meer
• Vervang de courgetti voor 75 gram 

ongekookte volkoren pasta

VARIATIEOPTIES:

Heb je een voorkeur voor een ander product dan 
uit je dagschema? Dat kan! Hou er rekening mee 
dat de caloriedichtheid dan ook anders wordt. 
Check dus goed met je app ‘De Eetmeter’ hoeveel 
kcal jouw voorkeursproduct bevat. 
Hieronder delen wij variatieopties zodat je snel 
kunt switchen.

ONTBIJT
   
Snellere optie: koop de AH smoothiemix diep-
vriespakjes (klik hier voor inspiratie). Laat de 
avond van tevoren ontdooien of in de magnetron 
op de ontdooistand. Je hoeft dan vervolgens 
alleen nog maar melk of yoghurt toe te voegen in 
de blender. 

TUSSENDOOR
Bananenbrood   --> reep/ brood
        /2 crackers
        / 1 stuk fruit
Gekookt eitje   --> cracker met   
         hüttenkase 
Olijven    --> noten/ dadels

Snellere optie: kook op 1 dag meerdere 
eitjes zodat je tijd bespaard.

LUNCH
Sandwich  --> AH triangel meergranen

Snellere optie: : mueslibol of 1 grote 
krentenbol

DINER
Courgetti pasta   --> bloemkoolrijst/   
   lasagne van 
   pompoenbladen
   / bloemkool pizzabodem
 
Snellere optie: gebruik voorgesneden groenten. In 
noodgevallen kun je de AH groentelasagne pakken 
met 360 gram groente en 346 kcal (klik hier voor 
inspiratie) 
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1300 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  250 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1400 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1500 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1600 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1700 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1800 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1900 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   650 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

2000 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  200 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   700 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

• Een ontbijtsmoothie is super handig als je weinig tijd hebt. Belangrijk 
is wel dat je er genoeg vezels in stopt omdat je anders geen vol gevoel 
eraan overhoudt. Bij voorkeur eet je je smoothie met een lepel uit een 
kom zodat je er langer over doet.  

• Vaak denkt men dat je van fruit onbeperkt kunt eten omdat het gezond 
is. Gezond is het zeker. Maar het bevat ook veel calorieen. Check 
daarom eerst de kcal dichtheid van jouw smoothie samenstelling 
voordat je hem opdrinkt. Zo voorkom je dat je de rest van de dag met 
heel weinig kcal moet doorkomen. 

• Een eiwitrijk tussendoortje is super fijn om zonder rammelende maag de 
dag door te komen. Een gekookt eitje is handig om snel te kunnen eten. 
Kook ze de avond van te voren al voor zodat je hier in de ochtend geen 
tijd aan kwijt bent.  

• Brood is ook makkelijk en snel. Maar soms heb je zin in afwisseling. Een 
pistolet is dan heerlijk om te eten. Besef je wel dat 1 pistolet staat voor 
minimaal 2 boterhammen (160 kcal). Zo bevat een triangel 194 kcal en 
een italiaanse bol maar liefst 323 kcal! 

• Een grote krentenbol of mueslibol zijn ook handige snelle opties als 
lunch. Hou hier er ook rekening mee dat het vrij kcal rijke keuzes zijn. Zo 
bevat een reuze krentenbol 324 kcal en een mueslibol 220 kcal. 

• Er zijn tegenwoordig een hele hoop kcal armere opties voor pasta en 
rijst te vinden. Wat dacht je van courgettislierten i.p.v. pastaslierten. 
Of pompoenbladen i.p.v. lasagnebladen. Of een broccolibodem i.p.v. 
pizzabodem. Reken uit je winst! 

• In dit voorbeeld gebruiken we olijven op waterbasis. Olijven op oliebasis 
bevatten namelijk aanzienlijk meer kcal. Check dus goed je verpakking!

Tips

BEKIJK DE FACEBOOKGROEP VOOR VIDEO’S EN TIPS

https://bit.ly/38F8BRq
https://bit.ly/2RZMfns
https://bit.ly/2RZMfns
https://www.facebook.com/groups/468525247139941/?ref=bookmarks
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Voorbeeld van de Eetmeter

Dag 5

EAT 
BETTER

NOT 
LESS



ONTBIJT SMOOTHIE

INGREDIËNTEN  (VOOR 1 SMOOTHIE)

 � 40 gram havermout
 � 100 gram diepvries aardbeien
 � 200 ml magere yoghurt
 � Paar takjes munt

BEREIDINGSWIJZE
1. Laat de aardbeien ontdooien
2. Doe alle ingrediënten samen in de blender en pureer tot een gladde smoothie
3. Voeg eventueel wat water toe als de smoothie te dik is. Eetsmakelijk!

BEREIDINGSTIJD
10 min minuten bereiden

VOEDINGSWAARDE (PER SMOOTHIE)

Kcal ................................................................. 253
Koolhydraten .................................................. 37
Eiwitten ........................................................... 14
Vetten .............................................................. 3,3
Vezels .............................................................. 4
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Na een nacht slapen 
heeft je lichaam weer 

nieuwe brandstof 
nodig. Een auto kun je 
ook niet op een lege 
tank laten rijden. Ga 
voor een ontbijt met 

koolhydraten, eiwitten 
en vezels en vergeet 
er niet bij te drinken. 
Een kop thee, zwarte 

koffie of glas water zijn 
verstandige starters! 



EXTRA RECEPTENDag 5
COURGETTI PASTA

Verwarm de oven op 200 graden. Doe de tomaatjes in een ovenschaal en besprenkel met olie 
en bestrooi met wat peper en zout. Rooster ze 15 minuutjes in de oven. Bestrooi de kipfilets 
met paprikapoeder, peper en zout. Verhit wat olie in een pan en bak de kipfilets in ca 15 minuten 
bruin en gaar.
Verhit een beetje olie in een andere pan en bak de courgetti 2 minuutjes. Schep de pesto en 
yoghurt erdoor tot een romig mengsel. Serveer de romige pesto courgetti op een bord met de 
gebakken kip en geroosterde tomaatjes.
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dag 6 Variatie
ZATERDAG 11 JANUARI

• ONTBIJT (zie recept)
• 1 banaan
• 2 eieren
• 1 eetlepel olijfolie
• Rood fruit
• Zoetstof (naar smaak)

Voor 100 kcal meer
• 1  pannenkoek extra

TUSSENDOOR
• Rauwkost (met hummus)

LUNCH 
• 250 ml halfvolle yoghurt
• 100 gram frambozen
• 2 stuks kiwi’s
• 1 eetlepel lijnzaad
• 1 eetlepel chiazaad

Voor 100 kcal meer
• Vervang de frambozen voor 150 gram 

mango

TUSSENDOOR 
• 1 plak ontbijtcake met perzik  
(zie recept)
Voor 50 kcal meer
• 50 gram extra skyr

TUSSENDOOR 
• 25 gram gezoute popcorn

• DINER (500kcal) (zie recept)
• 3 kleine aardappelen
• 1 eetlepel boter
• 15 gram 30+ Geraspte kaas
• 75 gram  (vega) gehakt
• 30 ml melk
• 0,5 ui
• 1 teentje knoflook
• 200 gram prei
• peper

Voor 100 kcal meer
• Schep een halve portie meer op

VARIATIEOPTIES:

Heb je een voorkeur voor een ander product dan 
uit je dagschema? Dat kan! Hou er rekening mee 
dat de caloriedichtheid dan ook anders wordt. 
Check dus goed met je app ‘De Eetmeter’ hoeveel 
kcal jouw voorkeursproduct bevat. 
Hieronder delen wij variatieopties zodat je snel 
kunt switchen.

ONTBIJT
Pannenkoekjes   --> omelet

Snellere optie: je kunt gaan voor kant en kla-
re pancakes (150 kcal/ stuk) (klik hier voor 
inspiratie) of voor mini banaan speltpan-
nenkoekjes (110 kcal/ stuk) (klik hier voor 
inspiratie)  De speltpannenkoekjes bevatten 
minder kcal, meer vezels en meer eiwitten.

TUSSENDOOR
Rauwkost --> Appel met 100% 
        pindakaas
Popcorn  --> je eigen favo snack.

Snellere optie: gesneden rauwkost of fruit

LUNCH
Yoghurt  --> Magere kwark 

Snellere optie: : bij echt tijdgebrek pak een 
breaker van Melkunie. Let er wel op dat je de 
‘proteine’ variant pakt (eiwitrijk).

DINER

Snellere optie: Noedelsoep met paksoi (klik 
hier voor inspiratie)
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1300 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  250 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1400 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1500 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1600 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1700 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1800 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1900 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   650 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

2000 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  200 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   700 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

• Bananenpannenkoekjes zijn zo ideaal omdat je er meteen je portie fruit 
mee binnenkrijgt en al wat eiwitten dankzij de eieren. Daarnaast zijn ze 
ook nog eens mega makkelijk en snel te maken. Ontbijten kan dus echt 
een feestje zijn!  

• Rood fruit bevat heel erg weinig kcal. Leg dus wat rode bessen of 
frambozen op je pannenkoekjes als topping. Heb je meteen de zoete 
smaak te pakken. 

• Tip: bak er alvast wat meer zodat je overmorgen voor de lunch ook al 
pannenkoekjes hebt liggen. Een ovenschotel kun je zelfs al in de middag 
klaarmaken. Op het moment dat je wilt eten hoef je hem alleen nog maar 
even in de oven te schuiven en klaar is kees. 

• Breng je ovenschotel op smaak met (verse) kruiden en specerijen. 
Dat voorkomt dat je kcal rijke smaakmakers als kaas of sauzen gaat 
gebruiken. 

• Popcorn is een slimme snack omdat je er veel van kunt eten voor weinig 
kcal doordat het een licht product is. Handig om te onthouden als je een 
avondje naar de bioscoop gaat. Zo kun je voor 100 gram popcorn heel 
veel eten en zijn 100 gram m&m’s hap slik weg. Dat zijn namelijk 2 mini 
portie verpakkingen. 

• rauwkost kun je ook als snack eten tijdens het koken. Zo voorkom je dat 
je veel kcal al snoept tijdens het bereiden van je maaltijd.

Tips

BEKIJK DE FACEBOOKGROEP VOOR VIDEO’S EN TIPS

https://bit.ly/38HOBNJ
https://bit.ly/38HOBNJ
https://bit.ly/38HOBNJ
https://bit.ly/38HOBNJ
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1192868/noedelsoep-met-shiitake-en-paksoi
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1192868/noedelsoep-met-shiitake-en-paksoi
https://www.facebook.com/groups/468525247139941/?ref=bookmarks
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EXCUSES
DON’T
BURN

CALORIES



Zoetstof kun je zonder 
zorgen eten. Uit 

onderzoek blijkt dat het 
gebruik van zoetstoffen 

geen negatief effect 
heeft op de gezondheid 

bij volwassen. Voor 
kinderen geeft dit wel 

een effect, omdat 
zij dit minder goed 

kunnen afbreken dan 
volwassenen. Zo mogen 
kleinere hoeveelheden 

gebruiken. Let ook 
op de inname van 

zoetstoffen tijdens de 
zwangerschap, baby’s 
krijgen deze stoffen 

namelijk ook binnen via 
de bloedbaan en later 

ook via de moedermelk.

ONTBIJTCAKE MET PERZIK

INGREDIËNTEN  (VOOR 12 PLAKKEN)

 � 250 gr volkorenmeel
 � 250 ml melk
 � 100 gr zoetstof
 � 1 zakje bakpoeder (16 gr)
 � Mespunt zout
 � 1 perzik (ongeveer 140 gr)
 � 1 eetlepel koekkruiden
 � 1 theelepel gemberpoeder
 � Mespunt kruidnagel

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 160 graden.
2. Neem twee grote kommen. Meng in de ene kom bloem, bakpoeder, zout, koekkruiden, gemberpoeder en 

kruidnagel door elkaar.
3. Doe in de andere kom de melk en zoetstof en roer dit door tot een gladde massa.
4. Doe nu de droge ingrediënten bij de natte ingrediënten (niet andersom) en meng het met een garde tot 

een mooi glad beslag.
5. Haal het velletje van de perzik en snij ‘m in kleine blokjes. Roer de blokjes voorzichtig door het beslag.
6. Vet een cakevorm in met olie of boter en doe er voor de zekerheid nog een stuk bakpapier in.
7. Doe het beslag in de cakevorm. Zorg ervoor dat het goed verdeeld is. Eventueel kun je een paar keer 

met het blik op het aanrecht ‘tikken’.
8. Bak de cake in 55 tot 60 minuten gaar.
9. Haal de cake na het bakken direct uit het blik en verwijder het bakpapier. Laat de cake afkoelen op een 

(taart)rooster zodat de warmte ook aan de onderkant weg kan.

BEREIDINGSTIJD
15 minuten bereiden
60 minuten oventijd

VOEDINGSWAARDE (PER PLAK)

Kcal ................................................................. 87
Koolhydraten .................................................. 15,3
Eiwitten ........................................................... 3
Vetten .............................................................. 0,8
Vezels .............................................................. 2,5
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BENODIGDHEDEN
Cakeblik



BANAAN EI PANNENKOEK

INGREDIËNTEN  (VOOR 1 PERS)

 � 1 banaan (130 gram) 
 � 2 eieren
 � Cookingspray/ 1 eetlepel olijfolie (10 ml)
 � Ter garnering: Rood fruit 
 � Zoetstof

BEREIDINGSWIJZE
1. Prak de banaan en mix ‘m met de 2 eieren in een blender voor 5 kleine pannenkoekjes.
2. Pak een koekenpan met een goede antiaanbaklaag, verwarm wat olie, doe een beetje beslag in de pan 

en bak de pannen koekjes om en om bruin.
3. Nog wat zoetstof en fruit erover en klaar is kees!

BEREIDINGSTIJD
20 minuten bereiden

VOEDINGSWAARDE (P.P)

Kcal ................................................................. 346
Koolhydraten .................................................. 27
Eiwitten ........................................................... 14
Vetten .............................................................. 20
Vezels .............................................................. 3
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EXTRA RECEPTENDag 6
OVENSCHOTEL

Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de aardappels en kook ze in circa 
20 minuten gaar. Giet vervolgens het water af en stamp de aardappels tot puree met een 
klontje boter, een scheut melk en een snufje zout en peper.
Kook de prei in kokend water beetgaar.
Bak het gehakt in een pan zonder bereidingsvet. Voeg daarna de paprika, ui en knoflook 
toe. Bak dit ongeveer 4-5 minuten mee.
Verdeel de puree over het gehaktmengsel en strooi een beetje geraspte kaas over het 
geheel en zet de ovenschotel met puree en gehakt ongeveer 15 minuten in de oven.

Ovenschotel nodig
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dag 7 Variatie
ZONDAG 12 JANUARI

ONTBIJT
• 2 eieren
• 25 ml halfvolle melk
• 1 eetlepel olijfolie
• 10 gram 30+ Kaas (geraspt)

Voor 100 kcal meer
• 30 gram extra kaas

TUSSENDOOR 
• Kleine krentenbol

LUNCH  (zie dag 2)
• 2 kleine volkorenwraps
• 50 gram sla
• 5 cherrytomaatjes
• 15 ml yoghurtdressing
• 20 gram kipfilet (vleeswaar)
• 4 olijven

Voor 100 kcal meer
• Neem 1 gevulde wrap extra

TUSSENDOOR
• 1 stuk fruit
Voor 50 kcal meer
• Gebruik het fruit als beleg op 2 wasa crackers

TUSSENDOOR 
• 5 Energieballetjes (zie recept)

DINER (zie recept)
• 4 kleine aardappelen
• Koh thai massaman curry (25 gram)
• 100 gram sperziebonen
• 0,5 sjarlotje
• 50 gram kokosmelk (light)
• 30 gram zilvervliesrijst

Voor 250 kcal meer
• Schep een halve portie meer op

VARIATIEOPTIES:

Heb je een voorkeur voor een ander product dan 
uit je dagschema? Dat kan! Hou er rekening mee 
dat de caloriedichtheid dan ook anders wordt. 
Check dus goed met je app ‘De Eetmeter’ hoeveel 
kcal jouw voorkeursproduct bevat. 
Hieronder delen wij variatieopties zodat je snel 
kunt switchen.

ONTBIJT
Omelet   --> brood met gekookte   
             eieren
       /kwark met granola
       ,chiazaad en blauwe bessen 
       /yoghurt met muesli en  
        honing 

Snellere optie: kook de eieren de avond van te 
voren al voor zodat je hier in de ochtend geen 
tijd aan kwijt bent. 

TUSSENDOOR
Kleine krentenbol  --> volkoren cracker   
                          /rijstwafel met kipflet
       of hummus 

Snellere optie: 2 mandarijnen

LUNCH
Wrap  --> Volkoren boterham

Snellere optie: zelfs de wraps kun je al klaar-
maken de avond van tevoren!

DINER
Curry   --> thaise curry met kip   
             /groente curry/ viscurry

Snellere optie: Je kunt een thaise curry 
ook afhalen of in een restaurant eten. Hou 
er rekening mee dat de kcal dichtheid dan 
snel zal toenemen. Eet een kleinere portie 
en vries de andere helft in voor een later 
moment in de week.

78 79

1300 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  250 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1400 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1500 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1600 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1700 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1800 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1900 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   650 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

2000 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  200 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   700 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

• In een omelet kun je veel groentes verwerken. Denk aan prei, spinazie, 
champignons of cherrytomaten. Een handige manier om aan je 200 
gram groente per dag te komen! 

• Een omelet is al lekker zonder brood. Hiermee bespaar je dus weer een 
portie kcal voor later op de dag. 

• We laten hier bewust de volkorenwraps terugkomen zodat je geen eten 
hoeft weg te gooien. Laat dit ook een eye opener zijn voor de andere 
restanten eten. Leg het in een wrap of maak er een ovenschotel van. 
Weggooien van eten is nooit nodig! 

• Uit eten gaan en afvallen kan gewoon! Als je maar slim om gaat met 
de kcal rijkere maaltijd die je krijgt. Halveer je portie, eet overdag wat 
minder kcal en laat je 20% extraatjes voor die dag staan. Zo is er niks 
aan de hand en kun jij lekker genieten van je maaltijd buiten de deur. 

• een krentenbol is een ideaal tussendoortje voor onderweg. Je hoeft er 
niks op te doen en het bevat al veel smaak van zichzelf! 

• rijst bevat voor een kleine portie relatief veel calorieën. Hou hier dus 
rekening mee en weeg je portie goed af met behulp van je digitale 
keukenweegschaal.

Tips

BEKIJK DE FACEBOOKGROEP VOOR VIDEO’S EN TIPS

https://www.facebook.com/groups/468525247139941/?ref=bookmarks
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EXTRA RECEPTENDag 7
OMELET

Breek de 2 eieren boven een kom. Roer de eieren met de melk en wat peper en zout los 
met een vork. Klop tot alles gemengd is. Verhit de koekenpan op middelhoog vuur met 1 
eetlepel olijfolie. Schenk het losgeklopte ei in de pan. Laat 5 sec. stollen. Duw steeds het 
gegaarde ei naar het midden van de pan, waardoor het nog niet gestolde ei kan garen. 
Doe dit tot alle ei gestold is, maar nog wel zacht. Voeg de geraspte kaas toe.
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GELE CURRY

Snipper de sjalot en snijd de kontjes van de sperziebonen.
Fruit de ui aan en voeg vervolgens de sperziebonen toe.
Voeg vervolgens de aardappels in blokjes toe zonder schil.
Doe de  Massaman Curry Paste er bij en de kokosmelk en een scheutje water.
Kook de pandanrijst volgens aanwijzingen op de verpakking.
Serveer het geheel met de rijst apart.

ENERGIEBALLETJES

Haal de pitten uit de dadels, en plaats alle ingrediënten in de keukenmachine. Kies bij 
voorkeur een niet te rijpe banaan. Vermeng de ingrediënten kort op de hoogste stand van 
de keukenmachine. Pak steeds kleine beetjes van het mengsel, en draai er balletjes van 
ongeveer 3 centimeter van. Plaats de balletjes op een vel bakpapier, en bewaar ze in de 
koelkast. De bites kunnen direct gegeten worden, maar na een aantal uur in de koelkast 
zullen ze nog wat steviger worden.

Met het onderstaande ingrediënten kun je 5 balletjes maken.
Benodigdheden: keukenmachine

Ingrediënten (voor 5 balletjes)

• 5 verse dadels
• 10 gram ongezouten hazelnoten
• 0,5 theelepel cacaopoeder 
• 30 gram banaan



dag 8 Variatie
MAANDAG 13 JANUARI

ONTBIJT (zie recept)
• 15 gram havermout
• 100 gram banaan
• 1  ei
• 10 gram rozijnen
• Zoetstof naar smaak
Voor 150 kcal meer
• 1 mueslibol extra

TUSSENDOOR 
• 1 stuk fruit

LUNCH 
• Pannenkoekjes (zie recept dag 6 )

Voor 100 kcal meer
• 1 pannenkoekje extra

TUSSENDOOR 
• 150 gram snackgroente met 20 gram 

hummus

TUSSENDOOR 
• 150 ml Skyr / Magere kwark

DINER (zie recept)
• 200 gram pompoenbladen lasagne
• 0,5 ui
• 50 gram tomatenblokjes
• 35 gram mozzarella light
• Peper en zout
• 1 mespuntje oregano of Italiaanse kruiden
• 75 gram (vega) gehakt
• 25 gram Creme fraiche light
• 3 eetlepels tomatensaus

Voor 250 kcal meer
• Halve portie extra opscheppen

VARIATIEOPTIES:

Heb je een voorkeur voor een ander product dan 
uit je dagschema? Dat kan! Hou er rekening mee 
dat de caloriedichtheid dan ook anders wordt. 
Check dus goed met je app ‘De Eetmeter’ hoeveel 
kcal jouw voorkeursproduct bevat. 
Hieronder delen wij variatieopties zodat je snel 
kunt switchen.

ONTBIJT
Mugcake  --> ga voor een andere smaak   
        zoals vanille (extract) of 
        chocolade (cacaopoeder). 

Snellere optie: dit is zo snel klaar dat je alleen 
winst kunt boeken door de avond van tevoren de 
ingrediënten al klaar te leggen.

TUSSENDOOR
Fruit   --> Snackgroente
       / bananenbrood/ groentesap
Worteltjes  --> paprika in reepjes
Magere kwark  --> trifle van kwark en fruit

Snellere optie: leg de avond van tevoren al bakjes 
klaar met fruit en snackgroente. Scheelt weer 
haasten in de ochtend.

LUNCH
Pannenkoekjes   --> ovenschotel dag 6

Snellere optie: bananenbrood, notenbrood, 
boterhammen 

DINER
Lasagne van   --> Courgette slierten als  
pompoen       lasagnebladen

Snellere optie: kook de pompoen bladen 
even voor zodat het sneller gaar is in de 
oven.
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1300 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  250 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1400 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1500 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1600 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1700 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1800 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1900 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   650 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

2000 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  200 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   700 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

• Waarschijnlijk heb je nog nooit van een mugcake gehoord. Juist daarom 
is het extra leuk het eens te proberen zodat je zelf ervaart hoe snel en 
eenvoudig het klaar is. Leuk ter afwisseling op je standaard ontbijtjes. 

• Zoals je opmerkt staat er net zoals eergisteren pannenkoekjes op de 
agenda. Dat doen we bewust zodat je de voordelen gaat ervaren van 
‘mealpreppen’. Het ruimer koken van maaltijden voor later in de week. 
Op die manier voorkom je dat je elke dag de chefkok moet uithangen. 
Dit kun je doen met je ontbijt (overnight oats), lunch (pannnenkoekjes), 
tussendoortjes (gekookte eieren) als diner (ovenschotel/ hartige taart). 

• Wauw lasagne maar dan kcal arm, het kan! Dankzij het vervangen van 
de lasagnebladen door pompoenbladen bespaar je het meest kcal rijke 
ingrediënt van een lasagneschotel. 

• Wist je dat zuivelproducten je een langdurig vol gevoel geven? Om die 
reden zetten we als avondsnack een bakje kwark neer. De kans dat je 
een kcal rijke snack daarna nog gaat eten is aanzienlijk kleiner dankzij je 
gevulde gevoel. 

• bekijk eens goed verpakkingen om de kcal dichtheid te vergelijken. Zo 
bevat mozzarella light 165 kcal/ 100 gram en mozzarella 247 kcal/ 100 
gram en bevat creme fraiche light 165 kcal/ 100 gram en creme fraiche 
290 kcal/ 100 gram. Een groot verschil dus!

Tips

BEKIJK DE FACEBOOKGROEP VOOR VIDEO’S EN TIPS

https://www.facebook.com/groups/468525247139941/?ref=bookmarks
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EXTRA RECEPTENDag 8

MUGCAKE 

Prak de banaan fijn, en doe deze in een mok.
Roer het ei en de havermout erbij en roer het geheel glad.
Voeg de zoetstof en rozijnen toe
Verwarm het beslag 2 minuten in de magnetron.
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POMPOENLASAGNE

Verwarm de oven voor op 200 graden.
Snipper de ui en fruit deze aan in wat olie. Voeg dan het gehakt toe en bak even mee. 
Voeg daarna de tomatenblokjes, tomatensaus, creme fraiche en wat oregano, peper en 
zout toe.
Maak laagjes van de plakjes pompoen en het gehaktmengsel tot deze op zijn en/of de 
schaal vol is.
Maak af met de mozzarella en geraspte kaas en bak de lasagne af in 35-40 minuten



dag 9 Variatie
DINSDAG 14 JANUARI

ONTBIJT 
• 20 gram Brinta
• 200 ml halfvolle melk
• 50 gram blauwe bessen
• 50 gram appel
• 1 eetlepel lijnzaad
• 1 eetlepel chiazaad
• Zoetstof naar smaak

TUSSENDOOR 

• 2 Matzecracker met pindakaas (zie recept)

LUNCH

• 2 plakken notenbrood (zie recept dag 4)

Voor 150 kcal meer
• Extra belegde boterham of krentenbol

TUSSENDOOR
• Reepjes paprika met 20 gram guacamole

Voor 50 kcal meer
• Voeg extra groente toe, zoals worteltjes, 
tomaatjes of komkommer

TUSSENDOOR 
• 25 gram Edame soja boontjes

DINER 
• Quinoa salade (zie recept)

Meer vulling met weinig Kcal?
• Meer groente

VARIATIEOPTIES:

Heb je een voorkeur voor een ander product dan 
uit je dagschema? Dat kan! Hou er rekening mee 
dat de caloriedichtheid dan ook anders wordt. 
Check dus goed met je app ‘De Eetmeter’ hoeveel 
kcal jouw voorkeursproduct bevat. 
Hieronder delen wij variatieopties zodat je snel 
kunt switchen.

ONTBIJT
Brinta  --> Havermout

Snellere optie: Overnight Oats

TUSSENDOOR
Matzecrackers   --> 1 volkorenboterham 
voor 2 crackers
Reepjes paprika  --> dip van hummus
met guacamole 
Edamameboontjes  -->  kommetje van mais,  
         cherrytomaatjes 
         en kikkererwten 
         als pokebowl.

Snellere optie: breaker

LUNCH
Notenbrood  --> Crackers/brood
        /overnight oats

Snellere optie: wrap met smeerkaas en 
kipfilet  

DINER

Snellere optie: klik hier voor inspiratie
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1300 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  250 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1400 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1500 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1600 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1700 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1800 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1900 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   650 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

2000 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  200 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   700 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

• Brinta of havermout zijn hele fijne ontbijtjes omdat je ze beide in je 
voorraadkast kunt bewaren zonder dat het snel bederft. Mocht je nu 
geen melk in huis hebben kun je het ook nog klaarmaken met water. 
Wel aanzienlijk minder lekker dus maak er een gewoonte van elke week 
vooruit te kijken in je koelkast wat je in huis moet halen 

• Je kunt met crackers en het beleg op crackers eenvoudig variëren. 
Heb je nog restjes over van afgelopen week, beleg daar eens je cracker 
mee. Denk ook eens out of the box: fruit op een cracker (banaan met 
beetje pindakaas (dag 8)), sla met kip erop of gekookt eitje (dag 7) of 
frambozen (dag 6). Op die manier hoef je nooit wat weg te gooien. 

• Notenbrood kun je prima 2 weken in de vriezer bewaren. Lekker om altijd 
een voorraad in huis te hebben. Ook leuk als traktatie op school voor je 
kinderen of om uit te delen op je werk voor je eigen verjaardag. 

• Quinoa salade is ontzettend lekker om de volgende dag als lunch mee 
te nemen in een Tupperware bakje. Dus mocht je wat overhouden, niet 
weggooien! 

• Van groente kun je nooit teveel snacken. Het bevat ontzettend weinig 
calorieën en heel erg veel voedingsstoffen. Let daarentegen wel goed 
op, op de hoeveelheid guacamole of hummus. Daar zitten daadwerkelijk 
veel calorieën in. 

• edamame boontjes over? Bewaar ze voor morgen in de poke bowl!

Tips

BEKIJK DE FACEBOOKGROEP VOOR VIDEO’S EN TIPS

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1189609/gepofte-quinoasalade-met-rodekool-avocado-en-rivierkreeftjes
https://www.facebook.com/groups/468525247139941/?ref=bookmarks
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Ga voor 100% pindakaas 
zodat je meer gezonde 

vetten en eiwitten 
binnenkrijgt en minder 

MATZECRACKER MET 
PINDAKAAS

INGREDIËNTEN (VOOR 1 PERS)

 � 2 matzecrackers volkoren
 � 1 el 100% pindakaas
 � ½ banaan 

BEREIDINGSWIJZE
1. Snijd de banaan in plakjes.
2. Besmeer de matzecrackers met de pindakaas.
3. Leg de plakjes banaan er bovenop en genieten maar!

BEREIDINGSTIJD
5 min minuten bereiden

VOEDINGSWAARDE (VOOR 1 PERS)

Kcal ................................................................. 100
Koolhydraten .................................................. 12
Eiwitten ........................................................... 3
Vetten .............................................................. 4
Vezels .............................................................. 2
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Wist je dat:
 

Calvé pindakaas light bevat 53,3 kcal/ 10 gram en 1,8 gram eiwit 
en 0,58 gram suiker

 Calvé pindakaas bevat 66,4 kcal / 10 gram en 2,1 gram eiwit 
en 0,64 gram suiker

 100% pindakaas bevat 60 kcal / 10 gram en 2,6 gram eiwit 
en 0,55 gram suiker



EXTRA RECEPTENDag 9

QUINOASALADE

Bereid de quinoa volgens aanwijzingen op de verpakking
Snij de komkommer in kleine stukjes
Snijd de tomaten in partjes, de peterselie fijn en verkruimel de feta. 
Laat de uitjes uitlekken.
Meng de groenten, peterselie, kaas en mais door de quinoa op een grote platte 
schaal en serveer met de Amsterdamse uitjes.
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BRINTA

Verwarm de melk in een steelpan of 1½ minuut in de magnetron op circa 750-900 watt.
Schenk de warme melk in een kom en voeg de Brinta toe.
Roer de Brinta en melk goed door.
Maak af met partjes appel, stukjes blauwe bessen, lijnzaad en chiazaad voor de vezels. 
Indien je van zoet houdt kun je nog wat zoetstof toevoegen.



 

dag 10 Variatie
WOENSDAG 15 JANUARI

ONTBIJT 

• 2 eieren (zie recept) 
• 50 ml halfvolle melk
• 4 champignons
• 1 eetlepel olijfolie
• 15 gram geitenkaas 30+
• Peper en zout

Voor 100 kcal meer
• Neem 1 ei extra

TUSSENDOOR 
• 2 crackers met mager beleg

LUNCH 

• 1 mueslibol
• Besmeerd met halvarine
• Plak 30+ kaas

Voor 100 kcal meer
• Voeg rauwkost, worteltjes, toe

TUSSENDOOR 
• Zonnatura Reep

TUSSENDOOR 
• 1 plak chocolade bananenbrood

DINER 

Poke Bowl (zie recept)
Voor 100 kcal meer
• Voeg 50 gram zalm toe

VARIATIEOPTIES:

Heb je een voorkeur voor een ander product dan 
uit je dagschema? Dat kan! Hou er rekening mee 
dat de caloriedichtheid dan ook anders wordt. 
Check dus goed met je app ‘De Eetmeter’ hoeveel 
kcal jouw voorkeursproduct bevat. 
Hieronder delen wij variatieopties zodat je snel 
kunt switchen.

ONTBIJT
Eiwrap  --> Omelet
       2 gekookte eitjes op brood

Snellere optie: boterhammen, crackers

TUSSENDOOR
Crackers  --> met hüttenkäse, hummus
Reep   --> Nakd 
        Bananenbrood 

Snellere optie: fruit

LUNCH
Muesli/ krentenbol  --> 2 sneden 
         krentenbrood

Snellere optie: quinoasalade dag 9 

DINER
Poke Bowl  --> Klik hier voor  inspiratie

Snellere optie: klik hier voor inspiratie
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1300 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  250 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1400 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   500 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1500 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1600 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  300 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1700 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  350 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1800 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   600 KCAL
TUSSENDOOR:    50 KCAL

1900 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   650 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

2000 KCAL BUDGET
ONTBIJT:  400 KCAL
TUSSENDOOR:  200 KCAL
LUNCH:   450 KCAL
TUSSENDOOR:  150 KCAL
DINER:   700 KCAL
TUSSENDOOR:  100 KCAL

• Van een ei kun je zoveel meer bakken dan je gewend bent. Voeg aan een 
omelet eens verschillende soorten groente toe. Dan start je de dag al 
met een voorsprong. Wedden dat het dan in ene heel veel makkelijker 
wordt om aan je 200 gram groente/ dag te komen? 

• Mueslibollen kun je het beste na opening in de vriezer bewaren. Op 
die manier voorkom je dat ze snel uitdrogen of bederven. Indien je 
later in de week een mueslibol wilt, haal je hem tijdig uit de vriezer 
of je ontdooid hem even in de magnetron. Dit raden we ook aan voor 
krentenbollen. 

• Een Poke Bowl is een leuk gerecht om heel veel variaties van te maken. 
Het ziet er ook nog eens als een feestje op je bord aan dankzij alle 
kleurcombinaties. Google eens op ‘Poke Bowl’ en ontdek de vele lekkere 
mogelijkheden.  

• Repen zijn altijd fijn om in huis te hebben. Helemaal repen onder de 100 
kcal. Loopt je dag toch net wat anders dan gepland, dan voorkom je een 
hongerklop dankzij een reep. Zorg er dus voor dat je dit standaard in 
huis en in je tas voor onderweg hebt zitten. 

• Wist je dat je van bananenbrood ook veel variaties kunt maken? Wat 
dacht je van de smaken kaneel, mango, appel, kokos, rood fruit, carport 
cake of kokos. Door er een andere smaakmaker aan toe te voegen is het 
elke week een feestje dit brood!

Tips

BEKIJK DE FACEBOOKGROEP VOOR VIDEO’S EN TIPS

(zie recept)

 https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1192540/rijkgevulde-groentebowl-met-tonijn-en-pittige-dressing
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1192782/snelle-rijstbowl-met-velderwtjes-mango-en-gegrilde-kip
https://www.facebook.com/groups/468525247139941/?ref=bookmarks
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ALS JE BLIJFT 
DOEN WAT JE 
DEED BLIJF JE 
KRIJGEN WAT 

JE KREEG



EXTRA RECEPTENDag 10

POKEBOWL

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
Snijd ondertussen de zalm in blokjes. 
Schaaf de komkommer met een kaasschaaf of dunschiller in lange linten. 
Snijd de avocado’s overlangs doormidden en verwijder de pit. Schep het vruchtvlees uit 
de schil en snijd in plakjes.
Verdeel de rijst over kommen. Verdeel de zalm, komkommer, sojaboontjes en avocado 
erover. 
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EIWRAP

Breek de 2 eieren boven een kom. Roer de eieren met de melk en wat peper en zout los 
met een vork. Klop tot alles gemengd is. Verhit de koekenpan op middelhoog vuur met 1 
eetlepel olijfolie. Schenk het losgeklopte ei in de pan. Laat 5 sec. stollen. Duw steeds het 
gegaarde ei naar het midden van de pan, waardoor het nog niet gestolde ei kan garen. 
Doe dit tot alle ei gestold is, maar nog wel zacht. Voeg in partjes de champignons toe en 
op het einde de geitenkaas. Zet het vuur laag. Vouw de omelet met behulp van een spatel 
dubbel en laat op een bord glijden.
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