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Herfst Menu 
 
 
Maandag 12 oktober 
 
 
3 eetmomenten op de dag! 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
In de ochtend 
Een schaaltje met Griekse yoghurt en stukjes appel, een snufje kaneel, een eetlepel 
muesli en een eetlepel gebroken lijnzaad 
   
 
Lunch 
Twee geroosterde volkoren boterhammen met plakjes avocado en schijfjes radijs. 
Besprenkel met beetje citroensap en zout/versgemalen peper. Strooi er een handje 
pompoenpitten overheen. 
 
 
Avondeten 
Krieltjes met veldsla salade met gebakken spekjes, avocado, paprika, 
tomaat, komkommer en ei 
Kook een ei hard en laat afkoelen en bak 4 krieltjes in een beetje olijfolie. 
Snij een halve rijpe avocado in stukjes en doe dit in een schaal/slakom. Besprenkel de 
avocado met het sap van een stukje limoen of citroen (ongeveer 1 eetlepel). 
Voeg 2 handen veldsla toe, samen met 10 in kwarten gesneden cherrytomaatjes, 
halve gele paprika in blokjes, 1/3 komkommer in blokjes en bestrooi het geheel met 
wat peper, zout en olijfolie. Hussel het geheel, zodat de avocado een beetje romig 
wordt.  
Verhit een koekenpan/wok en bak hierin 50 gram magere spekblokjes of reepjes 
krokant. Laat ze uitlekken op een bord met keukenpapier. Leg de salade op een bord 
en garneer met de in plakjes gesneden ei en de spekjes. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85%) cacao 
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Herfst Menu 
 
 
Dinsdag 13 oktober 
 
Balansdagje 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
In de ochtend 
2 stuks fruit   
 
 
Lunch 
Roerei van 2 eieren met stukjes tomaat, champignons en ui 
 
 
Avondeten 
Wortel-Appel Soep (4 personen-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. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85%) cacao en een rijstwafel met hüttenkäse en 
plakje tomaat met zout/peper 
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Herfst Menu 
 
 
Woensdag 14 oktober 
 
3 eetmomenten op de dag! 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt  
Bakje kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
Lunch  
2 volkoren boterhammen met beetje roomboter, 30 plus kaas, tomaat/komkommer en 
zout/peper 
 
 
Avondeten  
Wok schotel van rijst, kip, komkommer, taugé, cashewnoten en kokos 
Kook 50 gram zilvervliesrijst 
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 pan 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 de rijst op je bord met de 
groenten en hierover ongeveer een eetlepel geraspte kokos. 
                                                                                                      

Extra: een stukje pure chocolade (85%) cacao 
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Herfst Menu 
 
 
Donderdag 15 oktober 
 
3 eetmomenten op de dag! 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt 
Bakje kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
 
Lunch  
Salade van handje rucola met wat blokjes feta, 8 olijven, handje gepelde  
pistachenoten en dressing van olijfolie, balsamico azijn en peper en zout 
Een rijstwafel met hüttenkäse en plakjes tomaat 
 
                                                                                    
Avondeten  
Bloemkool met 2 gehaktballetjes 
Kook 250 gram bloemkool beetgaar 
Kook 2-3 aardappelen. Maak van 100 gram rundergehakt 2 kleine gehaktballen, bak 
deze om en om gaar in wat olijfolie. Op het laatst een scheutje ketjap, chilisaus en 
gembersiroop toevoegen. De “ketjapsaus” is ook lekker over de bloemkool en 
aardappelen. 
 
 

Extra: een stukje pure chocolade (85%) cacao 
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Herfst Menu 
 
 
Vrijdag 16 oktober 
 
3 eetmomenten op de dag! 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt  
Groene smoothie 
Meng 1 hand spinazie met 2 geschilde kiwi’s, een kwart komkommer en 150ml koud 
water in een keukenmachine tot smoothie 
 
 
Lunch  
Koolsalade  
Meng 100 gram savooi- of witte kool met 1 geraspte wortels, ½ appel 
(in stukjes), eetlepel fijngesneden peterselie, 1 eetlepel pompoenpitten,  
1 eetlepel olijfolie, 1 eetlepel balsamicoazijn, 1 eetlepels dijonmosterd in een grote 
schaal. Roer goed door elkaar en bestrooi op je bord met handje pecannoten. 
 
 
Avondeten  
Chili con Carne (4 personen of porties) 
Snij een rode en gele paprika in reepjes/stukjes. Snipper 1 ui. Spoel 400 gram bruine 
bonen uit blik/pot af en laat uitlekken. Voeg 500 gram rundergehakt, 1 theelepel 
cayennepeper, de paprika en ui in een pan. Bak alles 5 minuten. Voeg de bonen, 400 
gram tomaatblokjes (blikje) en zout/peper toe. Dek de pan af en laat het gerecht 20 
minuten sudderen op matig vuur. Roer regelmatig. 
 

Extra: een stukje pure chocolade (85%) cacao 
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Herfst Menu 
 
Zaterdag 17 oktober 
 
3 eetmomenten op de dag! 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt  
Zelfgemaakte vijgen muesli yoghurt  
Rooster 30 gram havervlokken 3 minuten in een droge koekenpan en laat ze afkoelen. 
Snij 3 kleine gedroogde vijgen in stukjes. Doe 125 gram yoghurt in een kom en strooi 
1 eetlepel pompoenpitten, 1 eetlepel zonnebloempitten, 1 eetlepel sesamzaad, de 
havervlokken en de stukjes vijg erover. Eventueel met een beetje honing. 
 
 
Lunch  
Een haring of makreel op brood 
 
 
Avondeten  
Spinazie stamppot 
Kook 3 aardappelen in een laagje water met een snufje zout in ca. 20 minuten gaar, 
stamp ze fijn. Kook 1 ei. 
Wok 250 gram verse spinazie. 
Fruit een ui in olijfolie, voeg de aardappelen en (uitgelekte) gewokte spinazie samen, 
roer een volle eetlepel boursin light (of andere kruidenkaas) erdoor en 1 gekookt 
geprakt ei. 

Extra: een bakje popcorn en een glas wijn 
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Herfst Menu 
 
Zondag 18 oktober 
 
3 eetmomenten op de dag! 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt  
Vers fruit en een gekookt ei 
 
 
Lunch  
Paddenstoelenragout met kruiden en room (2 personen) 
Rooster 2 volkoren/spelt boterhammen. 
Maak/veeg 300 gram champignons schoon en snij in dunne plakjes. Verhit een 
eetlepel olijfolie in de pan en doe de paddenstoelen erbij. Breng op smaak met 
zout/peper en een extra (kleingesneden) ½ rode peper. Voeg na 1-2 minuten  
1 eetlepel zure room toe en roer die samen met 2 eetlepels fijngehakte peterselie en 
1 eetlepel fijngehakte rozemarijn erdoor. Schep de ragout op de geroosterde 
boterhammen en besprenkel met beetje olijfolie en garneer met handje rucola sla. 
 
 
Avondeten 
Varkenshaas of kipfilet met courgette en mosterdsaus  
Verhit in een eetlepel olijfolie 100 gram in stukjes gesneden varkenshaas of kipfilet in 
ongeveer 4 minuten, voeg ½  gesneden rode ui en een kleine (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. Giet het 
overgebleven kookvocht over in een andere pan en breng aan de kook en roer er een 
eetlepel grove mosterd door en een eetlepel light crème fraîche.  
Bereid ondertussen 50 gram quinoa of bulgur volgens aanwijzingen op de verpakking 
(of kook/bak 3 krieltjes). 
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%) cacao 


