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Zomer Fit Menu 
 
 
Maandag 24 augustus  
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt  
Een bakje kwark met blauwe bessen 
 
 
Lunch  
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. Bak 2 pannenkoeken.  

 
 
 
Diner 
Wokschotel van kip, komkommer, taugé, cashewnoten en kokos 
Snij 1/3 komkommer in de lengte doormidden en halveer de helften. Snij de 
zaadlijsten eraf (weggooien) en maak schuine reepjes van de komkommer. Kruid 100 
gram kipblokjes naar smaak, verwarm een wok met 1 eetlepel olijfolie en fruit als 
eerste 1 geperst/fijngesneden knoflookteentje hierin. Voeg aan de knoflook de 
kipstukjes toe en roerbak deze. Als de kipstukjes gaar zijn bak je ongeveer 1 minuut 
de komkommerreepjes, ¼ theelepel gemberpoeder (of eetlepel geraspte verse 
gember) en peper naar smaak mee. Hierna voeg je 100 gram taugé toe, samen met 6 
grof gehakte cashewnoten en 1 eetlepel sojasaus. Schep op een bord met hierover 
ongeveer een eetlepel geraspte kokos. 
 

Extra: appel (in stukjes, warm maken in de oven met een snufje kaneel erover) 
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 Zomer Fit Menu 
 
 
Dinsdag 25 augustus 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
Ontbijt  
Een bakje kwark met blauwe bessen                     
 
Lunch 
een snelle Groentesoep met een volkoren boterham 
Verhit een beetje olijfolie in een pan, voeg 1 gesnipperde ui en knoflook toe. Voeg 200 
gram soepgroente toe en 500 ml water. Breng aan de kook en voeg 1 bouillonblokje 
toe en 1 handje (gesneden) selderij. Breng op smaak met extra peper/zout en 
peterselie. 
 
 
Avondeten 
Spinazie a la crème fraîche met krieltjes 
Bak 4 krieltjes in een beetje olijfolie, met een beetje zout. 
Kook 1 ei in 4-5 minuten hard en leg apart. Laat in een hapjespan/wok 400 gram 
spinazie slinken, zonder olie of boter. Snij de spinazie in kleinere stukjes en laat 
uitlekken in een vergiet (druk het vocht er ook uit). Snipper 1 ui en fruit deze met een 
beetje (verse) knoflook (naar smaak) in de hapjespan/wok in een beetje olijfolie. Als 
de ui glazig is kan de spinazie toegevoegd worden samen met 60 gram crème fraîche. 
Prak het ei en roer het er doorheen. Laat het op laag vuur warm worden en strooi er 
een beetje zout/peper overheen. 
 

Extra: een stukje pure chocolade 85% en een schaaltje olijven 
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Zomer Fit Menu 
 
 
Woensdag 26 augustus 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt  
Een bakje kwark met blauwe bessen 
 
Lunch 
Een handje rucola sla, stukjes mozzarella, 3 cherrytomaten doormidden en verse 
basilicum blaadjes. Aanmaken met een beetje olijfolie, balsamico azijn en zout / 
versgemalen zwarte peper 
 
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
 
Diner  
Bloemkool met 2 gehaktballetjes 
Kook 200 gram bloemkool beetgaar 
Bak eventueel 4 krieltjes in beetje olijfolie 
Maak van 100 gram rundergehakt 2 kleine gehaktballen, bak deze om en om gaar in 
wat olijfolie met scheutje ketjap, chilisaus en gembersiroop. De “ketjapsaus” is ook 
lekker over de bloemkool. 

 

Extra: een stukje pure chocolade 85% en een schaaltje olijven 
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Zomer Fit Menu 
 
Donderdag 27 augustus 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt  
Een bakje kwark met aardbeien 
         
        
 
Lunch 
2 spelt of volkorencrackers met avocado (en klein beetje zout/peper) of met zalm, 
haring, rookvlees, kipfilet of rosbief 
Een glas biologische karnemelk 
 
 
Tussendoor 
2 rijstwafels met hüttenkäse en tomaat 
 
 
Avondeten 
Stukje vlees, vis of kip naar keuzen en venkelsalade met witlof, avocado en 
appel 
Bak of gril een stukje vlees, vis of kip in een beetje olijfolie. 
Maak een salade van een halve venkel (in hele dunne plakken), 1 witlof in dunne 
ringen, een appel in kleine blokjes, een halve avocado in blokjes en giet er een 
vinaigrette overheen van 1 eetlepel olijfolie, ½ eetlepel witte wijnazijn, 1 theelepel 
mosterd en sap van een halve citroen, zout/peper. 
 
 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85%)  

 



 

  
www.jacquelinevandijk.nl 

 

 

 
Zomer Fit Menu 
 
 
Vrijdag 28 augustus 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt  
Een bakje kwark met een blauwe bessen 
 
 
Lunch 
Salade: maak een spinazie salade van 2 handen (wilde) spinazie met daar doorheen 
3 eetlepels hüttenkäse en 1 theelepel (of als je het pittig wilt hebben, 1 eetlepel) 
mierikswortel en een gekookt ei of 2 volkoren boterhammen met (30 plus) kaas 

 

Tussendoor                                                                                                              
Een handje pistachenoten                                                                                                                 

Avondeten  
Varkenshaas of kipfilet met courgette en mosterdsaus  
Verhit in een eetlepel olijfolie de 100 gram in stukjes gesneden varkenshaas of kipfilet 
in ongeveer 4 minuten, voeg 1 gesneden rode ui en een halve (in stukjes gesneden) 
courgette en knoflook naar smaak toe en bak ongeveer 1 minuut verder. Blus het af 
met 50 ml water, zet het vuur laag en laat ongeveer 10 minuten garen. Bereid 
ondertussen 50 gram quinoa of bulgur volgens aanwijzingen op de verpakking (of 
kook/bak 3 krieltjes). Haal de varkenshaas/kipfilet met groente uit de pan en houd in 
een andere pan of onder aluminiumfolie warm. Breng het overgebleven kookvocht aan 
de kook en roer er een eetlepel grove mosterd door en een eetlepel light crème 
fraîche. Breng op smaak met zout/peper. Voeg de saus over het vlees en groente op 
het bord naast de quinoa/bulgur of krieltjes    
                                                                                               

Extra: een stukje pure chocolade (85%) en een schaaltje olijven 
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Zomer Fit Menu 

 
Zaterdag 29 augustus 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt  
Een bakje kwark met een blauwe bessen 
 
 
 
Lunch  
Wortel-Appel Soep (4 personen of 4 porties) 
Schrap 700 gram wortels en snij in schijfjes. Schil 2 (rode) appels en snij het 
vruchtvlees in blokjes. Rooster 4 eetlepels pompoenpitten 6-8 minuten in een droge 
koekenpan op matig vuur. Breng in een grote pan 1 liter water met 2 bouillonblokjes 
en de wortel en appel aan de kook. Laat alles 20-25 minuten boterzacht worden. 
Pureer de wortel en appel en breng op smaak met eventueel extra zout/versgemalen 
peper. Bestrooi met de pompoenpitten. 
 

Tussendoor                                                                                                              
Een haring 

Avondeten  
Oven friet met een speciale hamburger 
Bak in de oven ovenfriet 
Bak in een beetje olijfolie 3 witte uien in ringen. Voeg als de ui een beetje glazig is 2 
eetlepels balsamicoazijn toe en 1 eetlepel honing, roer door. 
Bak in een aparte koekenpan de hamburger, in beetje olijfolie. 
Leg op je bord de frieten en de uien, met daaroverheen de hamburger en op de top 
een beetje chutney.  
 

Extra: Schaaltje popcorn en een glas wijn 
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Zomer Fit Menu 
 
 
Zondag 30 augustus 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt  
Vers fruit en een gekookt ei 
 
 
Lunch  
Sandwich met kip en curry 
Meng 1 theelepel currypoeder door 50 ml magere yoghurt en meng vervolgens 50 
gram kipfilet (vleeswaren) erdoor. Leg op je volkorenbroodje wat sla en bedek met de 
kip curry en zout/peper. 
 
 

Tussendoor                                                                                                        
Handje pistachenoten 

                                                                                  

Avondeten 
Pasta met rucola en garnalen in knoflookolie  
Kook 70 gram volkoren tagliatelle/penne/spaghetti volgens de beschrijving op de 
verpakking. Snij ondertussen 1 hand rucola fijn. Doe 100 gram cocktail garnalen in 
een bakje, voeg hier 2 eetlepels olijfolie en 2 teentjes fijngesneden knoflook aan toe. 
Verhit een wok/hapjespan en voeg de garnalen met de knoflookolie toe en laat ze 
even kort bakken. Giet de pasta af en voeg dit samen met de rucola toe aan de 
garnalen. Serveer direct in een diep bord, kruid het naar smaak met peper/zout en of 
wat sambal. 
 

Extra: een stukje pure chocolade (85%) en een schaaltje popcorn          
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Zomer Fit Menu 
 
 
Maandag 31 augustus 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt  
Een bakje kwark met een blauwe bessen 
 
 
Lunch  
Bonen salade 
Maak een salade van 50 gram kikkererwten en 50 gram kidneybonen, een halve rode 
ui en een eetlepel verse munt. Vermeng alles en knijp er een beetje verse citroensap 
over uit. Voeg een half blikje tonijn toe en breng op smaak met zout/peper 
 
 

Tussendoor                                                                                                        
Handje pistachenoten                                                                                

Avondeten  
Gewokte Chinese kool met peultjes en kip 
Kook 100 gram peultjes voor ongeveer 5 minuten en giet deze af. Snij ondertussen 1 
ui en een knoflookteentje fijn. Snij 100 gram kipfilet in blokjes en kruid deze naar 
smaak. Verhit in een wok 2 eetlepels olijfolie, fruit hierin de ui en knoflook. Voeg de 
kipblokjes toe en wok deze goed gaar. Haal het kipmengsel uit de pan en leg apart. 
Verhit in dezelfde wokpan een theelepel olijfolie en 1 theelepel sojasaus en daar voeg 
je de 200 gram koolreepjes aan toe. Na 2-3 minuten kunnen de peultjes erbij en dit 
laat je nog kort, al roerend, wokken. Voeg nog 1 eetlepel sojasaus en 1 eetlepel 
gembersiroop toe. Schep de groenten op een bord en doe de kipstukjes erover heen.  

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


