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Herfst Menu 
 
 
Maandag 5 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 
2 volkoren boterhammen met sla, rosbief en stukjes augurk of besmeer met humus 
en beleg met sla en avocado en zout/peper. 
 
 
Avondeten 
Gebakken krieltjes met groene asperge salade 
Bak in een beetje olijfolie 5 krieltjes. 
Was 200 gram groene asperges en snij 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 onge-
veer 4 minuten en spoel ze daarna koud af. 
Dressing: 1 eetlepel yoghurtmayo, 1 theelepel mosterd, 1 theelepel honing en 1 thee-
lepel water.  
Leg een handje sla op je bord, daarover een gekookt ei in parten, de (gehalveerde) 
asperges en 4 ansjovisfilets in fijne stukjes. Besprenkel met de dressing en maak af 
met 1 eetlepel Parmezaanse kaas vlokken. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85%) cacao 
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Herfst Menu 
 
 
Dinsdag 6 oktober 
 
Balansdagje 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
In de ochtend 
2 stuks fruit   
 
 
Lunch 
Een schaaltje met Griekse yoghurt en stukjes appel, een snufje kaneel, een eetlepel 
muesli en een eetlepel gebroken lijnzaad 
 
 
Avondeten 
Groente frittata (2 personen of 2 porties en de helft bewaren voor lunch op 
woensdag)  
Verwarm de oven voor op 180 graden. Kook 250 gram gemengde groenten 
(bijvoorbeeld sperziebonen, wortel en broccoli) in 3 tot 7 minuten beetgaar. Klop  
4 eieren en roer er 80 ml magere melk en 50 gram geraspte belegen 30+ kaas door. 
Voeg de gekookte groenten, Italiaanse kruiden (naar smaak) en zout / versgemalen 
zwarte peper toe aan het eimengsel. Schenk het geheel in een ingevette ovenschaal 
en bak 25 minuten in de oven op 180 graden. 
Frittata halveren en het restant koel bewaren voor de lunch op woensdag. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85%) cacao 
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Herfst Menu 
 
 
Woensdag 7 oktober 
 
3 eetmomenten op de dag! 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt  
Havermoutpap: Doe 200 ml magere/plantaardige melk en 40 gram havermout in 
een pan en verwarm al roerend tot gewenste dikte. Garneer de havermout met plak-
jes banaan en een snufje kaneel. 
 
Lunch  
Groente frittata of 2 geroosterde volkoren boterhammen met sla, kipfilet en 
(honing) mosterd 
 
Avondeten                                                                                                                
Bietencouscous met geitenkaas  
Snij 200 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 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 geroosterde 
amandelschaafsel toe en roer het geheel goed door. Breng op smaak met wat  
versgemalen peper & zout en eventueel wat peterselie. Strooi er een handje  
gebrokkelde geitenkaas overheen. 

 

Extra: een stukje pure chocolade (85%) cacao 
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Herfst Menu 
 
 
Donderdag 8 oktober 
 
3 eetmomenten op de dag! 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt  
Havermoutpap: Doe 200 ml magere/plantaardige melk en 40 gram havermout in 
een pan en verwarm al roerend tot gewenste dikte. Garneer de havermout met plak-
jes banaan en een snufje kaneel. 
 
 
Lunch  
2 volkoren boterhammen met eiersalade met garnalen: 
Prak 1 hardgekookt ei in stukjes. Voeg 25 gram garnalen, een klein gesnipperde 
ui, 1 theelepel gesnipperde bieslook en ½ theelepel kerriepoeder toe en roer door 
elkaar. Breng op smaak met versgemalen zout en peper. Laat de eiersalade ongeveer 
10 minuten in de koelkast op smaak komen. 
 
                                                                                    
Avondeten  
Gevulde Courgette met kip 
Verwarm de grill voor. 
Bak in een beetje olijfolie, knoflook en Italiaanse kruiden 100 gram kipfilet (heel 
kleingesneden) bruin maar nog niet gaar. Was de courgette goed en snij in de lengte 
doormidden. Lepel het vruchtvlees er voorzichtig uit en voeg dit bij de kip. Voeg ook 
een handje pecorino toe, zout en peper en roer goed door elkaar. Vul de courgette 
helften met het mengsel en bestrooi nog met een klein beetje pecorino (of 
Parmezaanse kaas) Leg de courgette stukken in een ovenschaal en laat nog 8 minuten 
onder de hete grill. Bestrooi de courgette op je bord eventueel met droog geroosterde 
pijnboompitjes. 
 

Extra: een stukje pure chocolade (85%) cacao 



 

  
www.jacquelinevandijk.nl 

 

Herfst Menu 
 
 
Vrijdag 9 oktober 
 
3 eetmomenten op de dag! 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt  
Havermoutpap: Doe 200 ml magere/plantaardige melk en 40 gram havermout in 
een pan en verwarm al roerend tot gewenste dikte. Garneer de havermout met plak-
jes banaan en een snufje kaneel. 
 
 
Lunch  
Een (volkoren) wrap met light kruidenkaas en plakjes gerookte zalm 
 
 
Avondeten  
Salade met kidneybonen, sjalot, paprika, avocado, mango, tomaat en radijs 
(2 personen) 
Meng in een kom: 100 gram ijsbergsla, 225 gram kleine rode kidneybonen,  
1 gesnipperde sjalot, 1 rode paprika in blokjes, 1 avocado in stukjes, 1 mango in  
blokjes, 3 tomaten in stukjes, 8 radijsjes in plakjes en 1 handje fijngehakte peterselie. 
Maak op smaak met 1 eetlepel citroensap en versgemalen peper en zout.  
Serveer met 1 geroosterde volkoren boterham, besmeren met 1 theelepel olijfolie en 
eventueel inwrijven met ½ teentje knoflook en stukjes tomaat. 
 

Extra: een stukje pure chocolade (85%) cacao 
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Herfst Menu 
 
Zaterdag 10 oktober 
 
3 eetmomenten op de dag! 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt  
Een bakje kwark of Griekse yoghurt met aardbeien of blauwe bessen 
 
 
Lunch  
Salade met krab  
Leg op een bord 2 handen bladsalade/rucola of veldsla, besprenkel met een beetje 
olijfolie en zout en peper. Meng 100 gram surimi sticks (fijn gesneden) met 2 
eetlepels yoghurt mayonaise, 1 eetlepel (balsamico-) azijn en 1 eetlepel crème fraîche 
tot saus/dressing en leg op de salade. Garneer met verse dille of bieslook naar smaak. 
 
 
Avondeten  
Zuurkoolschotel met zoete aardappel, ananas en tartaar 
Kook 100 gram zoete aardappel in 10 minuten beetgaar. Kruid 100 gram tartaar naar 
smaak met versgemalen peper en bak deze in 1 eetlepel olijfolie in 6 minuten om en 
om gaar. Voeg klein laagje water toe en houd warm.   
Voeg 100 gram afgespoelde en uitgelekte zuurkool toe aan de zoete aardappel, 
eventueel met snufje zout, en laat nog 10 minuten mee pruttelen.  
Giet de aardappelen met zuurkool af en stamp het geheel door elkaar, samen met 1 
eetlepel crème fraîche of roomboter. Breng op smaak met versgemalen peper en zout 
en serveer op een bord, samen met het tartaartje (eventueel met 1 eetlepel van de 
jus). Garneer met 2 schijven (klein gesneden) verse ananas. 
 

Extra: een bakje popcorn en een glas wijn 
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Herfst Menu 
 
Zondag 11 oktober 
 
3 eetmomenten op de dag! 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt  
Een bakje kwark of Griekse yoghurt met aardbeien of blauwe bessen of vers fruit en 
een gekookt ei 
 
 
Lunch  
Chinese kippensoep (4 porties of personen):  
Maak bouillon in een grote soeppan van 1,25l water en 1,5 kippenbouillonblokjes. 
Breng aan de kook. Maak een stuk gember schoon (ter grootte van een duim en voeg 
dit stuk, samen met 600 gram Chinese groenten, toe aan de bouillon. Laat de groen-
ten 5 minuten zachtjes koken. Voeg 250 gram kippendijfilet (in stukjes gesneden) toe 
en laat ze 2 minuten zachtjes meekoken. Voeg 125 gram volkoren noedels toe en laat 
ook 2 minuten meekoken. Controleer of de kip gaar is en breng de soep op smaak 
met een scheutje sojasaus, scheutje ketjap en het sap van een ½ limoen. Haal voor 
serveren het stuk gember uit de soep. Serveer met verse koriander (naar smaak). 
Wil je de soep iets pittiger, voeg dan een rode peper (zonder zaadjes) fijngesneden 
toe. 
 
Avondeten  
Zalm (of kabeljauw) met romige prei 
Snij 1 prei in ringen en spoel dit goed af in een vergiet.  Dep 100 gram (wilde) zalm of 
kabeljauw droog met een stuk keukenpapier en kruid deze met versgemalen peper en 
zout.  
Verhit 2 koekenpannen met een scheutje olijfolie en roerbak de prei tot het zacht is. 
Voeg ongeveer 50 ml room toe aan de prei en laat zachtjes een paar minuten garen 
en inkoken. Voeg verse dille en wat kerriepoeder naar smaak toe.  
Bak in de andere koekenpan ondertussen de zalmmoot bruin, draai na 3 minuten om 
en bak nog 2 minuten. Serveer de romige prei op een bord en leg de zalm erop. 
Je kunt de maaltijd eventueel aanvullen met 2 gekookte aardappelen of met 80 gram 
gekookte zilvervliesrijst  

Extra: een stukje pure chocolade (85%) cacao 


