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April Gezond Menu 
 
 
Dag 6 
   
Bij opstaan 
1 glas water van 250 ml 
1 glas heet (gekookt) water met een theelepel honing, een halve uitgeperste citroen 
en een halve theelepel kaneel. Roer tijdens het opdrinken, telkens even door. 
 
Ontbijt  
2 volkoren crackers met jam of 30 plus kaas, hüttenkäse, humus, rookvlees, 
rosbief, gekookt ei of kipfilet. Beleg ook extra met tomaat, sla, komkommer, zaden, 
kiemen en/of paprika. 
                        
Tussendoor tot 12.00 uur 
1 kiwi (of ander fruit naar keuze, uit het seizoen) 
 
Lunch 
Schaaltje met 3 eetlepels kwark met ongezoete muesli, een eetlepel gebroken 
lijnzaad, een handje walnoten, stukjes appel en een snufje kaneel.  
Of een Salade van tomaten en mozzarella 
Maak een salade van 4 gesneden tomaten met 4 plakken mozzarella (snij deze 
doormidden), beetje olijfolie en balsamicoazijn, zout en versgemalen zwarte peper en 
basilicumblaadjes + 1 gekookt ei 
 
Tussendoor 
Handje amandelen + snoepgroenten (komkommer/tomaat/paprika/radijs) 
 
Avondeten 
Bal gehakt, tartaartje, kipfilet of biefstuk met courgette met roquefort en 
walnoten 
Snij een kleine courgette in plakken. Bak de courgette kort in een pan met olijfolie en 
wat knoflook. Leg de courgettes in een ovenschaal en breng op smaak met wat peper 
en zout en verdeel een handje verkruimelde roquefort en walnoten erover. 
Zet heel even onder de grill totdat de kaas bijna gesmolten is. Bak in de tussentijd het 
vlees. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (>85%) 
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April Gezond Menu 
 
 
Dag 7   
   
Bij opstaan 
1 glas water van 250 ml 
1 glas heet (gekookt) water met een theelepel honing, een halve uitgeperste citroen 
en een halve theelepel kaneel. Roer tijdens het opdrinken, telkens even door. 
 
Ontbijt  
Banaan pannenkoek 
Kluts 1 ei en een geprakte banaan goed door elkaar en verhit in eetlepel olijfolie 
(langzaam) tot pannenkoek, eventueel met vers (of uit diepvries, opgewarmd) rood 
fruit 
 
Tussendoor tot 12.00 uur 
1 appel (of ander fruit naar keuze, uit het seizoen) 
 
Lunch 
Schaaltje met 3 eetlepels kwark met ongezoete muesli, een eetlepel gebroken 
lijnzaad, een handje walnoten, stukjes appel en een snufje kaneel.  
Of een Walnoot-appel salade 
Hak 4 walnoten grof en bak ze in een pan. Bestrooi ze met het zeezout en laat ze 
even afkoelen. Snij de appel in dunne plakken. Schep de appelschijfjes om met een 
eetlepel witte wijn azijn, een eetlepel olijfolie en (versgemalen) peper en zout naar 
smaak. Leg een handje rucola sla op je bord en verdeel de appelschijfjes erover. 
Bestrooi met de walnoten en garneer met een eetlepel pecorino kaas. 
 
Tussendoor 
Handje amandelen + snoepgroenten (komkommer/tomaat/paprika/radijs) 
 
Avondeten 
Pasta met gehakt en tomaten groentesaus 
Kook 60 gram volkorenpasta volgens gebruiksaanwijzing op verpakking. 
Maak een saus: verhit een hapjes- of wokpan, bak 1 klein gesneden ui in beetje 
olijfolie en rul hierin 100 gram mager rundergehakt gaar. Voeg 200 gram Italiaanse 
groenten toe en roerbak dit een paar minuten mee. Voeg 1 blikje tomatenblokjes en 
½ runder-bouillonblokje toe en laat zachtjes mee verwarmen. Serveer de pasta op 
een handje rucola sla en verdeel een eetlepel Parmezaanse kaas en versgemalen 
zwarte peper over de pasta. 
                                                                                                
Extra: een stukje pure chocolade van 85% 
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April Gezond Menu 
 
 
Dag 8  
   
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt 
Geen ontbijt tot 12.00 uur (intermittent fasting, of alleen 1 stuk fruit) of                
1 schaaltje/bakje (150 gram) magere kwark/yoghurt met een eetlepel 
havermoutvlokken, stukjes appel, een snufje kaneel, een eetlepel lijnzaad en een 
handje walnoten 
 
                                                                                                                    
 
Lunch 
 3 rijstwafels:  

1. Met 1 eetlepel hüttenkäse, 1 tomaat in plakjes en klein snufje zout/peper 
2. Met 2 plakjes kipfilet en 3 plakjes avocado, zout en peper naar smaak 
3. Met 1 eetlepel hüttenkäse, 1 plakje zalm, plakjes komkommer en wat 

verse dille/fijngeknipte bieslook 
 
                                                                                                                
Tussendoor 
20 pistachenoten 
 
Avondeten 
Quesadilla met geitenkaas en spinazie  
Verdeel 50 gram zachte geitenkaas, 1 eetlepel geroosterde pijnboompitten en  
4 zongedroogde tomaten (grof gesneden) over een (volkoren) wrap.  
Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan en laat daar in 1 minuut 150 gram verse 
spinazie slinken. Verdeel de spinazie over de wrap, samen met een  
1/2 bol mozzarella (in stukken gescheurd). Verhit een koekenpan op middelhoog vuur 
en leg daar de belegde wrap in. Leg de andere wrap er bovenop en keer na een paar 
minuutjes om. Check of de kaas aan het smelten is en of de onderkant een beetje 
bruin begint te worden. Laat nu de andere kant lichtjes bruin worden. Haal de 
quesadilla uit de pan, laat heel even afkoelen en snijd dan in vier stukken. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade van 85% 
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April Gezond Menu 
 
 
Dag 9  
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt 
3 eetlepels magere kwark of Griekse yoghurt met 1 eetlepel rauwe cacaopoeder, 1 
eetlepel kokosrasp en 1 kleine banaan in plakjes 
 
 
Lunch 
Brood (of sla) met haring, garnalen of makreel 
                                                                                                     
 
Tussendoor 
Snoepgroente of een bakje rauwkost 
 
Avondeten  
Rijst met kalkoen in champignonroomsaus  
Kook 40 gram zilvervliesrijst volgens de bereidingswijze op de verpakking. 
Snij 100 gram kalkoenvlees in reepjes en kruid met zout/peper. Verhit een 
wok/hapjespan met 1 eetlepel olijfolie en bak de kalkoen stukjes bruin en gaar. Voeg 
1 gesnipperde ui toe en laat deze glazig worden. Snij ondertussen 10 schone 
champignons in plakjes, haal het gare vlees/ui mengsel uit de pan (zet apart) en 
roerbak de champignons in dezelfde pan op hoog vuur bruin en gaar. Roer dan 3 
eetlepels crème fraîche erdoorheen. Breng de saus op smaak met bijv. een theelepel 
geraspte verse gember met een eetlepel sojasaus en een snufje kaneel, +peper en 
zout naar smaak. Garneer eventueel met een handje geroosterde amandelsnippers en 
verse peterselie of koriander.  
Serveer erbij een schaaltje (dunne) komkommerplakjes met scheutje olijfolie,  
balsamico azijn en peper/zout. 
 
 
Extra: stukje pure chocolade van 85% 
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April Gezond Menu 
 
 
Dag 10 
   
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt 
1 schaaltje/bakje (150 gram) magere kwark/yoghurt met een eetlepel 
havermoutvlokken, stukjes appel, een snufje kaneel, een eetlepel lijnzaad en een 
handje walnoten 
 
 
Lunch  
Tosti 
Besmeer één snee volkoren bruin brood met groene pesto. Leg hierboven op blaadjes 
verse spinazie en plakjes avocado. Voeg zout en peper toe en een plak 30plus kaas. 
Leg het andere sneetje brood erboven op. Laat de tosti bruin en knapperig worden in 
een oven. 
                                                                                                    
 
Tussendoor 
20 pistachenoten 
 
Avondeten  
Kabeljauwfilet uit de oven met aardappel salade 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snij 3 tomaten in kleine blokjes. Leg 100-150 
gram kabeljauwfilet in een ovenschaal of op een vuurvast bord. Wrijf de kabeljauwfilet 
in met citroensap en strooi en wat zout en peper overheen. Bestrijk de kabeljauwfilet 
met dun laagje light kruidenkaas (boursin). Strooi als laatst de in blokjes gesneden 
tomaat samen met handje fijngehakte bieslook erover. De kabeljauw 25 minuten in de 
oven op stand 180 graden. 
Kook 3 (kruimige)aardappelen en snij deze in stukjes.                                        
Maak een dressing van sap van een halve citroen met een scheutje rode wijnazijn, 2 
eetlepels olijfolie en 1 kleine eetlepel kappertjes. Breng op smaak met zout/peper. 
Voeg de (nog warme) aardappelen toe aan de dressing. Als de aardappelen iets 
afgekoeld zijn meng je een kleine eetlepel dille erdoor, een eetlepel crème fraîche èn 
een theelepel mierikswortel met een beetje zout en versgemalen zwarte peper. 
 
Extra: stukje pure chocolade van 85% 
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April Gezond Menu 
 
 
Dag 11   
   
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt 
Een bakje kwark of Griekse yoghurt met aardbeien of blauwe bessen 
 
 
Lunch  
Komkommersoep 
Fruit 1 ui, voeg 2 komkommers in stukken toe (gewassen, met schil) en vul de pan 
met water zodat de komkommers net onder water staan. Voeg 1 groente 
bouillonblokje toe. Laat het geheel koken en garen en maak de soep door met een 
blender de komkommers te pureren. Voeg zout/peper en 3 eetlepels 
kruidenkaas/boursin (light) toe en garneer met wat verse dille Of: 2 volkoren 
boterhammen met rosbief 
 

Tussendoor                                                                                                               
20 pistachenoten 

Avondeten                                                                                                           
Kokoskip, sperziebonen (en krieltjes) Meng op een bord een laagje kokosrasp 
met eetlepel kerrie en theelepel zout/versgemalen zwarte peper. Wentel de kipfilet 
eerst door het kokosmengsel en vervolgens door een geklutst ei, daarna nogmaals 
door kokosmengsel zodat alle kanten goed bedekt zijn. Verhit een eetlepel kokos-
olie/olijfolie en bak de kipfilet op middelhoog vuur gaar en bruin. Kook intussen 200 
gram sperziebonen beetgaar en bak eventueel in klein beetje olijfolie 4 krieltjes.                                                                                                                                

                                                                                                                                                                
Extra: olijven en een glas rode wijn  
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April Gezond Menu 
 
 
Dag 12 Eerste Paasdag  
   
 

 
10 lekkere gezonde ei gerechten 

 
 (voor 2 personen) 

 
 
 

1. Banaanpannenkoek 
Prak 1 banaan. Klop 2 eieren los en voeg toe aan de banaan. Meng door 
elkaar. Voeg 2 theelepels kaneelpoeder en 1 eetlepel lijnzaad toe. Verwarm 1 
eetlepel olijfolie in een koekenpan. Voeg de helft van het banaanmengsel 
toe. Bak 2 pannenkoeken. Bedek de pannenkoeken met vers fruit 
(aardbeien/bosvruchten) 
 

2. Thaise omelet 
Verwarm 2 eetlepels zonnebloemolie in een koekenpan op hoog vuur. Bak 
ongeveer 200 gram roerbakgroenten in de koekenpan. Haal de groenten uit 
de pan en zet even apart. Klop 4 eieren los en voeg een eetlepel chilisaus 
toe, een theelepel ketjap en wat zout/peper. Bak een omelet van het 
eimengsel. Vul de omelet met de roerbakgroente, deel in tweeën en bestrooi 
met wat cashewnoten en koriander of peterselie. 
 

3. Groentetortilla 
Fruit 1 gesnipperde ui met 1 geperst teentje knoflook in een koekenpan met 
1 eetlepel zonnebloemolie. Voeg ongeveer 50 gram gekookte fijngesneden 
aardappels, 25 taugé, 50 gram paprika en 50 gram champignons toe en bak 
ongeveer 4 minuten. Klop 4 eieren los met 1 eetlepel melk en 25 gram 
geraspte kaas en wat zout/peper. Giet het eimengsel over het 
aardappelmengsel en bak op middelhoog vuur tot de bovenkant gestold is. 
Draai de tortilla voorzichtig om en bak de andere kant. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
www.jacquelinevandijk.nl  

 
 
 
 

4. Eiersalade met garnalen 
Snij 4 hardgekookte eieren in blokjes. Voeg 100 gram garnalen, ½ klein 
gesnipperde ui, 1 eetlepel gesnipperde bieslook en 1 theelepel kerriepoeder 
toe en meng door elkaar. Breng op smaak met zout en peper. Laat ongeveer 
10 minuten in de koelkast op smaak komen. 
 
 

5. Shakshouka 
Fruit  1 fijngesneden ui kort in een koekenpan met 1 eetlepel 
zonnebloemolie. Voeg 2 fijngesneden groene pepers toe en bak ongeveer 2 
minuten. Voeg 1 blik tomatenblokjes toe. Breng op smaak met zout/peper 
en een beetje komijnpoeder. Verwarm ongeveer 3 minuten. Sla 1 ei stuk in 
de tomatensaus en laat het langzaam garen. Lekker op een geroosterde 
volkoren boterham. 
 

6. Gegrilde aubergine 
Snij 1 aubergine  in de lengte in dunne plakken. Verwarm een grillpan op 
hoog vuur. Gril de aubergineplakken tot ze bruin zijn. Klop 2 eieren los en 
breng op smaak met zout en peper. Leg de gegrilde aubergineschijven in het 
eimengsel tot ze volledig bedekt zijn. Verwarm 1 eetlepel zonnebloemolie in 
een koekenpan en bak de aubergineschijven tot ze gaar en bruin zijn.  
 

7. Gezonde eierkoeken 
Verwarm de oven op 180graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Klop 
de eiwitten van 2 eieren stijf. Voeg al kloppend portie gewijs 75 gram 
kokosbloesemsuiker toe. Schep 2 ei dooiers en 1 theelepel honing door het 
eiwitmengsel. Meng 2 theelepels bakpoeder met 100 gram speltbloem. 
Spatel het speltbloemmengsel voorzichtig door het eimengsel. Laat 
ongeveer 4 minuten staan. Schep hoopjes van het eimengsel op de 
bakplaat. Bak ongeveer 15 minuten in de oven. 
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8. Gepocheerd ei 
Breng een pan met 2 liter water net niet aan de kook. Voeg een beetje azijn 
en een beetje azijn toe. Breek 1 ei in een kopje, zorg ervoor dat de dooier 
niet breekt. Laat het ei voorzichtig in get water glijden. Zorg er met een 
lepel voor dat het eiwit zich niet te veel verspreidt terwijl het stolt. Laat het 
ei in 3 tot 4 minuten stollen. Haal het ei met lepels uit het water. Lekker op 
volkoren brood of speltbrood met wat zout/ Italiaanse kruiden. 
 

9. Gevulde eieren met avocado  
Snij 4 hardgekookte, gepelde eieren in de lengte doormidden. Haal de 
eierdooiers er met een lepel uit. Prak de eidooiers fijn. Prak het vruchtvlees 
van 1 avocado fijn en breng op smaak met 1 theelepel citroensap. Meng de 
eidooiers met de avocado en breng op smaal met zout/peper, rozemarijn en 
tijm. Vul de eiwithelften met het avocadomengsel. Een spuitzak is hierbij 
handig. 
 

10. Zoet roerei (toetje) 
Klop 4 eieren los met 4 eetlepels appelsap, 1 theelepel kaneelpoeder en ½ 
eetlepel rietsuiker. Verwarm 1 eetlepel roomboter in een koekenpan en giet 
het eimengsel in de pan. 
Blijf het ei roeren tot het gestold is. Voeg 2 eetlepels rozijnen en 2 kleine 
eetlepels crème fraîche toe. 

 
 

              


