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Maart Afslank Menu 
 
 
Dag 9 Intermittent Fasting tot 12.00 uur 
   
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt 
Sla het ontbijt over en vast tot 11.00 uur of 12.00 uur (Intermittent Fasting, vanaf 
20.00 uur, zie zondag) Bij medicijngebruik, of als je niet wilt vasten, kun je hetvol-
gende ontbijt kiezen: een bakje yoghurt/kwark met 2 eetlepels muesli en een kiwi 
 
 
Lunch    
2 volkoren (geroosterde) boterhammen met sla, geitenkaas, een handje walnoten en 
een beetje honing                                                                                                              
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
 
Avondeten  
Bietencouscous met geitenkaas & amandel 
Snij 150 gram gekookte rode bieten in blokjes 
Rooster een handje amandelschaafsel in een droge koekenpan totdat ze goudbruin 
zijn en zet apart. Verhit een pan en voeg de blokjes biet met wat bietenvocht toe. 
Roer het geheel totdat de bietjes warm zijn. Voeg 50 gram couscous, 150 milliliter 
water, zout/peper en wat citroensap toe en breng het geheel aan de kook. Zet het 
vuur uit, doe de deksel op de pan en laat het geheel vijf minuten staan. Voeg het ge-
roosterde amandelschaafsel toe en roer het geheel goed door. Breng op smaak met 
wat peper & zout en eventueel wat peterselie. 
Strooi een handje verbrokkelde geitenkaas er overheen.  
  
                                                                 
 
 
Extra: stukje pure chocolade van 85% 
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Maart Afslank Menu 
 

 
 
Dag 10  Een dag geen brood en 3 eetmomenten 
   
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
 
Ontbijt 
150 ml Griekse yoghurt met 2 eetlepels ongezoete muesli, eetlepel gebroken lijnzaad, 
1 appel in stukjes, snufje kaneel en 3 walnoten  
 
 
Lunch                                                                                                                         
2 roereieren met 1 kleine gesnipperde ui, 3 tomaten (plakjes) en 10 champignons (in 
plakjes)                                                                                                     
 
 
Avondeten 
Kipkerrie met zilvervliesrijst 
Kook 40 gram zilvervlies rijst volgens aanwijzing op de verpakking, 
Snij een kipfilet van 100 gram in stukken en marineer in sojasaus. Snij een schijf 
ananas in stukken en snij een lente ui in ringen klein. Verhit een eetlepel olijfolie en 
bak de kip stukjes ongeveer 2 minuten. Neem uit de pan. Bak de lente ui en 2 handen 
peultjes kort ook in beetje olijfolie. Voeg de kip, ui en peultjes samen en bestrooi met 
kerrie. Voeg 70 ml water toe en zout/peper. Breng aan de kook en laat ongeveer 5 
minuten op laag vuur. Voeg de ananas de laatste minuut toe. Breng op smaak met 
extra sojasaus en wat sambal en serveer op de rijst.  
 
 
Extra: een stukje pure chocolade van 85% 
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Maart Afslank Menu 
 
 
Dag 11  Maaltijdsoep 
   
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt                                                                                                                    
200 ml Griekse yoghurt, met 1 banaan en 1 eetlepel gebroken lijnzaad  
 
 
Lunch                                                                                                                         
2 volkoren boterhammen met sla, kipfilet en honing-mosterd of: 
Een salade met veldsla, 2 handen (julienne gesneden) biet, 4 walnoten met beetje 
olijfolie, balsamicoazijn en zout/peper en daaroverheen een paar blokjes (1 handje) 
fetakaas en een beetje honing. 
 
 
Tussendoor 
Kurkuma thee met een theelepel kurkuma, 1⁄2 theelepel zwarte peper, een klein 
stukje verse gember (1/4 duim) en gekookt water (met eventueel groene thee). 
Gember niet eten, deze is “om te laten intrekken” en kun je meerdere keren 
gebruiken.  
 
 
Avondeten 
Maaltijd Soep  
Rooster 1 kleine rode paprika (in plakjes) en/ of ½ courgette en kook een handvol 
bimi beetgaar. Kook 40 gram (spelt) tagliatelle. Bak (of gril) in een beetje olijfolie 5 
plakjes bacon. Rooster een handje sesamzaad. Kook een ei. 
Maak bouillon van 250 ml gekookt water met een halve rundvleesbouillon blokje en 
schenk dit in een diep bord. Leg de tagliatelle, het ei (in tweeën), de groente en bacon 
ook in het bord en bestrooi met een beetje verse tijm en de geroosterde 
sesamzaadjes. Besprenkel alles met een klein beetje olijfolie en zout / versgemalen 
peper en / of met extra bouillon. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade van 85% 
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Maart Afslank Menu 
 
 
Dag 12  Noten als gezond tussendoortje 
   
 
Bij opstaan 
2 glazen water van 250 ml  
 
Ontbijt 
Vers fruit (schaaltje aardbeien, blauwe bessen, stukjes mango of verse ananas) 
 
Tussendoor 
Handje noten, zoals amandelen, pistache, walnoten, macademia, cashew noten, 
paranoten, peccannoten. 
 
Lunch  
Volkoren broodje met kip en mango 
Beleg een volkoren broodje met 3 plakjes kipfilet en een 1⁄2 mango (in plakjes) 1 glas 
(biologische) karnemelk  
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
Avondeten  
Noedel salade met tofu (vegetarisch) 
Kook 100 gram noedels  volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af. 
Verwarm een eetlepel (zonnebloem/olijfolie)olie in een wok of koekenpan en roerbak 
150 gram tofublokjes met beetje ketjap, chilisaus en gembersaus in 4 minuten bruin. 
Meng 1 eetlepel sesamolie, 1 uitgeperste limoen en 2cm geraspte gemberwortel. 
Voeg in en schaal de noedels, tofu en dressing samen met 2 geraspte wortels en ¼ 
komkommer in plakjes en roer goed door elkaar. Strooi op je bord een theelepel 
sesamzaadjes eroverheen. 
 
Extra: stukje pure chocolade van 85% 
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Maart Afslank Menu 
 

 
 
Dag 13 Neem de trap 10x omhoog en naar beneden, 
achterelkaar 
   
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt 
200 ml Griekse yoghurt, met 2 eetlepels ongezoete muesli en 2 eetlepels 
granaatappelpitjes, 3 walnoten en een eetlepel gebroken lijnzaad 
 
Lunch  
3 rijstwafels:  

1. Met 1 eetlepel hüttenkäse en plakjes tomaat en klein snufje zout/peper  
2. Met plakjes avocado, zout en peper naar smaak  
3. Met 1 eetlepel hüttenkäse en 2 plakjes zalm eroverheen, met wat verse dille of 

fijngeknipte bieslook  

 
Tussendoor 
1 appel 
 
Avondeten  
(Biefstuk of Duitse biefstuk en ) spruitjes met banaan en cashewnoten   
Bak 100 gram vlees in beetje olijfolie (kan ook zonder, vegetarisch) 
Maak 200 gram spruitjes schoon. Breng in een ruime pan, water en een snufje zout 
aan de kook. Snij 1 banaan in plakjes. Als het water kookt, voeg dan de 
schoongemaakte spruitjes toe en kook ze in ongeveer 7 minuten beetgaar. Giet de 
spruitjes af en laat ze ongeveer 1 minuut droogdampen. Verhit ondertussen wat 
olijfolie in een wok of grote koekenpan en doe hier de spruitjes met een handje 
cashewnoten in. Voeg kerriepoeder toe (naar smaak) en roerbak nog ongeveer 4 
minuten. Voeg een handje geraspte kokos en de plakjes banaan toe en bak nog 
ongeveer 1 minuut mee totdat de banaan begint te verkleuren. 
 
 
Extra: stukje pure chocolade van 85% 
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Maart Afslank Menu 
 

 
 
Dag 14  Gezonde vetten: zalm, haring, makreel en olijven 
   
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt 
150 ml Griekse yoghurt met 2 eetlepels ongezoete muesli, eetlepel gebroken lijnzaad, 
1 appel in stukjes, snufje kaneel en 3 walnoten  
 
 
Lunch 
1 kleine (volkoren) wrap besmeerd met (light) kruidenkaas en 2 plakken gerookte 
zalm (en beetje verse bieslook) 
                                                                                                                       
 
Tussendoor 
1 haring of stuk makreel 

Avondeten                                                                                                                                                 
Oosterse vis-wokschotel                                                                                       
Pel en snipper 1 ui, 1 teentje knoflook en 1cm gember. Verhit olijfolie in een wokpan 
en  bak de ui, knoflook en gember zachtjes op laag vuur. Voeg 200 gram Oosterse ge-
sneden groenten toe en roerbak tot ze gaar genoeg zijn. Voeg naar smaak een 
scheutje soja- gembersaus toe. Bereid 50 gram noedels volgens de gebruiksaanwij-
zing. Bak 100 gram witvis in een beetje olijfolie of roomboter of grill de vis. Meng de 
noedels bij de groenten en leg de vis er bovenop.                                                                                                            

 
Extra: water met schijfjes citroen en olijven 
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Maart Afslank Menu 
 
 
Dag 15  30 minuten wandeling  
   
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt 
Vers fruit met een gekookt ei 
 
 
Lunch  
Groene asperge salade 
Was 200 gram groene asperges en snijd 1-2 cm van de onderkant af. Leg ze in een 
pan koud water en breng aan de kook (voeg zout naar wens toe). Kook de asperges 
ongeveer 4 minuten en spoel ze daarna koud.  
Dressing: 1 eetlepel yoghurtmayo, 1 theelepel mosterd, 1 theelepel honing en 1 
theelepel water. Doe een handje sla op een bord, daarover een gekookt ei in parten, 
gehalveerde asperges en 4 ansjovisfilets in fijne stukjes. Besprenkel met de dressing 
en maak af met 1 eetlepel Parmezaanse kaas vlokken. 
 
 
Tussendoor 
Handje noten 
 
Avondeten  
Rijst met zalm, dille en prei in roomsaus 
Snij 1 prei in ringen en spoel dit goed af in een vergiet. 
Dep 100 gram (wilde) zalm droog met stuk keukenpapier en kruid deze met verse 
Peper/zout en verse dille. 
Kook 40 gram zilvervliesrijst volgens de aanwijzing op de verpakking. 
Verhit een koekenpan/wok met een scheutje olijfolie en roerbak de prei tot het zacht 
is. Voeg ongeveer 50 ml kookroom/slagroom toe aan de prei en laat zachtjes een paar 
minuten garen en inkoken. Voeg verse dille en wat kerriepoeder naar smaak toe. 
Bak in een andere koekenpan ondertussen de zalmmoot bruin, draai na 3 minuten om 
en bak nog 2 minuten. Serveer de rijst en de romige prei op een bord en leg de zalm 
erop. 
                                                                               
 
Extra: stukje pure chocolade van 85%                                                                         


