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Zomer Fit Menu 
 
 
Maandag 10 augustus 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt                            
Een bakje kwark van 150-200 gram, met een eetlepel muesli, 1 kleine appel (in 
stukjes), theelepel kaneel, 3 walnoten en een eetlepel (gebroken) lijnzaad 
 
Lunch 
Kalkoen Carpaccio                                                                                                
Leg 2 handen rucola op je bord en verdeel 75 gram kalkoenfilet over de rucola.  
Meng 1 eetlepel mosterd met 1 eetlepel balsamicoazijn en 1 eetlepel olijfolie. 
Besprenkel de dressing over de carpaccio en rucola en bestrooi met 1 eetlepel 
Parmezaanse kaas en versgemalen zwarte peper. 
 
 
Tussendoor 
Snoep/snackgroenten (radijs, tomaat, komkommer, paprika, wortels, bietjes) 
 
Avondeten 
Broccoli rijst met shiitake (of met kastanje champignons) 
Wok in een beetje olijfolie 1 bosui (in kleine stukjes), 150 gram shiitake (of 
paddenstoelen mix of kastanje champignons) en een beetje knoflook. Voeg er 2 
eetlepels oestersaus doorheen en laat ongeveer 2 minuten (al roerend) doorbakken. 
Voeg 200 gram broccoli rijst erbij en laat warm en beetgaar worden, al roerend 
ongeveer 6 minuten. Voeg zout/zwarte peper naar smaak toe. 
 
Extra: pure chocolade van 85% en een schaaltje olijven  
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 Zomer Fit Menu 
 
 
Dinsdag 11 augustus 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt  
Een bakje kwark van 150-200 gram, met een eetlepel muesli, 1 kleine appel (in 
stukjes), theelepel kaneel, 3 walnoten en een eetlepel (gebroken) lijnzaad 
                      
 
Lunch 
Roerei 
Kluts 2 eieren en bak geruld, met stukjes tomaat. Leg over je gerulde ei en tomaat 
verschillende kiemgroenten en zout/versgemalen zwarte peper. 
 
 
Tussendoor 
Snoep/snackgroenten 
 
Avondeten 
Verse zalm met een maaltijdsalade 
Bak de verse zalm (op de huid) ongeveer 16 minuten op gematigd vuur, in een droge 
koekenpan. 
Snij een volkoren boterham in kleine blokjes en meng met een beetje olijfolie en 
rooster tot croutons in een droge koekenpan. Snij een ½ mango en een ½ avocado in 
stukjes en snij 5 radijsjes in plakjes. Leg 2 handen verse spinazie op je bord met de 
croutons, mango, avocado en radijs. Garneer met 2 tomaten en 3 gebroken walnoten. 
Besprenkel met olijfolie, beetje balsamicoazijn en versgemalen zout/peper. Serveer de 
zalm over de salade. 
 

Extra: een stukje pure chocolade 85% en een schaaltje olijven 
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Zomer Fit Menu 
 
 
Woensdag 12 augustus 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt  
Een schaaltje kwark met mango stukjes 
 
Lunch 
2 volkoren geroosterde boterhammen met ½ avocado, cherrytomaatjes en 
kiemgroente en zout/peper. 
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
 
Diner 
Groentetortilla  (2 pers)                                                                                                     
Fruit 1 gesnipperde ui met 1 geperst teentje knoflook in een koekenpan in 2 eetlepels 
olijfolie. Voeg ongeveer 6 gekookte fijngesneden aardappels, een handje taugé, 1 
rode paprika en 20 (gesneden in plakjes) champignons toe en bak ongeveer 4 minu-
ten. Klop 4 eieren los met 3 eetlepels melk en 4 eetlepels geraspte kaas en wat 
zout/peper. Giet het eimengsel over het aardappelmengsel en bak op middelhoog 
vuur. Draai de tortilla na ongeveer 3 minuten voorzichtig om en bak de andere kant. 

Extra: een stukje pure chocolade 85% en een schaaltje olijven 
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Zomer Fit Menu 
 
Donderdag 13 augustus 
 
 
Ontbijt  
Bulk water drinken: 500 ml (dit zijn 2 grote glazen water) 
Een bakje kwark van 150-200 gram met een handje blauwe bessen, frambozen of 
aardbeien 
                      
 
Lunch 
Bulk water drinken: 500 ml 
2 (geroosterde) volkoren boterhammen of crackers met sla, kipfilet en tomaat, 
komkommer, een gekookt ei en zout/peper. 
Bakje rauwkost 
 
 
Tussendoor 
Bulk water drinken: 500 ml 
10 amandelen en snoepgroente 
 
Avondeten 
Bulk water drinken: 500 ml 
Vlees, vis of kip en een maaltijdsalade van bieten en sinaasappel 
Gril of bak vlees/vis/kip naar keuze of eet geen vlees. 
Maak een salade van 1 kleingesneden (voorgekookt) bietje en 1 sinaasappel (in partjes) 
met 2 handen sla (naar keuze) en een eetlepel geitenkaas, 1 bosui (in ringetjes) en een 
eetlepel pistachenoten. 
 
 
 
Extra: bulk water drinken (500 ml) een stukje pure chocolade van 85% 
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Zomer Fit Menu 
 
 
Vrijdag 14 augustus 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt  
Een bakje kwark van 150-200 gram met een handje blauwe bessen, frambozen of 
aardbeien 
 
 
Lunch 
Marokkaanse salade 
Maak een salade van 75 gram wortel (julienne gesneden) en 150 gram kikkererwten, 
¼ courgette in plakjes (kaasschaaf), handje verse koriander en een dressing van 
1 eetlepel olijfolie, ½ teentje knoflook, theelepel citroensap, theelepel komijnzaad, 
snufje cayennepeper en zout. 
 

Tussendoor                                                                                                              
Een handje pistachenoten                                                                                                                 

Avondeten  
Kippendij (of kipfilet), zoete aardappel en groene asperges (of sperziebonen) 
Verhit de gril in de oven. Marineer de kippendij (of 100 gram kipfilet) met marinade 
van eetlepel sojasaus, eetlepel honing, sap van halve limoen/citroen en half teentje 
knoflook. Leg de kippendij op een bakplaat onder de grill, met 1 zoete aardappel (in 
stukken) en besprenkel met olijfolie. Draai de kippendij na 10 minuten om en 
besprenkel nogmaals met de marinade. Laat in totaal 20 minuten bakken. Draai ook 
de stukken aardappel af en toe om. Kook of wok of gril in de tussentijd 100 gram 
groene asperges (of sperziebonen) 
 
                                                                                                  

Extra: een stukje pure chocolade (85%)  en een schaaltje olijven 
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Zomer Fit Menu 
 
Zaterdag 15 augustus 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt  
Een bakje kwark van 150-200 gram met een handje blauwe bessen, frambozen of 
aardbeien 
 
 
 
Lunch 
Waterkers salade 
Maak een salade van 2 handen waterkers, ½ puntpaprika (in stukjes), eetlepel 
pijnboompitten (droog geroosterd) en een eetlepel humus en wat (eetlepel) bieslook 
(klein geknipt) erover. Dressing toevoegen van een eetlepel olijfolie, 1 theelepel 
balsamicoazijn en zout en versgemalen zwarte peper. 
 

Tussendoor                                                                                                              
Een haring 

Avondeten  
Maaltijd Soep! 
Rooster 1 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 of met extra bouillon. 
 

Extra: Schaaltje popcorn en een glas wijn 
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Zomer Fit Menu 
 
 
Zondag 16 augustus 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt  
Vers fruit 
 
 
Lunch  
Gezonde eierkoeken                                                                                              
Verwarm de oven op 180 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Klop de 
eiwitten van 2 eieren stijf. Voeg al kloppend 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. 
 

Tussendoor                                                                                                              
Twee rijstwafels met hüttenkäse en plakjes tomaat en zout/peper 

Avondeten   
Aardappelpuree, witvis/kabeljauw en worteltjes met komijn                       
Leg 5 schoongemaakte wortelen (bospenen) op een bakplaat/ovenplaat en besprenkel 
met olijfolie, beetje knoflook en komijnzaad. Maak de aardappelpuree door een grote 
aardappel (of 2 normale) te koken, prak deze als hij gaar is en meng samen met 2 
eetlepels zure room (light) en beetje zout. Kook 100 gram witvis/kabeljauw met 
zout/peper en besprenkel bij opdienen met wat gesmolten roomboter, citroensap en 
een beetje mosterd. 

                                                                        

Extra: een stukje pure chocolade (85%) en een schaaltje popcorn        

   


