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Eindejaars Challenge 2020 
 
 
Maandag 30 november  
Balansdag na het weekend 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt 
Een banaan 
 
Lunch 
Schaaltje kwark met een eetlepel muesli, een eetlepel lijnzaad en een eetlepel 
granaatappelpitjes 
 
Tussendoor 
30 pistachenootjes of rauwkost 
 
Avondeten 
Tomatensoep (4 personen en/of ook voor de lunch morgen) 
Fruit 1 fijngesneden ui glazig in een beetje olijfolie, in een soeppan en voeg er 3 
fijngesneden knoflookteentjes toe. Bak de ui en knoflook. Voeg een blikje 
tomatenpuree toe, samen met de blaadjes van 3 takjes tijm. Snij een winterpeen en 
750 gram rijpe tomaten en voeg dit toe aan het ui/knoflook/tomatenpuree mengsel. 
Regelmatig omroeren en voeg 1000ml water en 2 groentebouillonblokjes toe. Breng 
aan de kook en laat de soep afgedekt 10-15 minuten zachtjes koken. Pureer de soep 
met een staafmixer, voeg 2 eetlepels crème fraîche toe en een eetlepel chilisaus, proef 
en breng op smaak met zout/peper en verse basilicum. Eet er eventueel een volkoren 
boterham bij. 
 

Extra: 30 pistachenootjes of rauwkost 
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Eindejaars Challenge 2020 
 
 
Dinsdag 1 december 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt 
Schaaltje kwark met een eetlepel muesli, een eetlepel lijnzaad en een eetlepel 
granaatappelpitjes 
 
 
Lunch 
1 volkoren cracker met avocado en zout & peper 
1 volkoren cracker met kipfilet 
1 volkoren cracker met hüttenkäse en plakjes tomaat 
Of tomatensoep van gisteren 
 
Tussendoor 
rauwkost 
 
 
Avondeten                                                                                                               
Rijst of gebakken krieltjes met kip in romige mosterdsaus 
Kook 50 gram zilvervlies rijst of bak in een beetje olijfolie 4 krieltjes. 
Bak in een koekenpan 200 gram gemengde paddenstoelen. Snij 1 kleine rode ui klein 
en 1 kipfilet in stukjes. Bak in een beetje olijfolie de ui en kipfilet gaar. 
Voeg de ui en kip stukjes bij de paddenstoelen. Voeg 1 theelepel grove mosterd toe en 
30 gram light kookroom of crème fraîche en 1-2 eetlepels water. Breng aan de kook 
en laat zachtjes pruttelen tot de saus wat dikker is. Breng extra op smaak met zout en 
peper en een eetlepel verse peterselie of koriander.                                                                                                           
 

Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2020 
 
 
 
Woensdag 2 december 
 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt 
Schaaltje kwark met een eetlepel muesli, een eetlepel lijnzaad en een eetlepel 
granaatappelpitjes 
 
 
Lunch 
Pittige avocadotoast 
Besmeer 2 geroosterde spelt/volkoren boterhammen met tomatenpuree. Beleg met 
geprakte avocado en daaroverheen 2 druppels tabasco, klein beetje rode 
pepervlokken, beetje zeezout en limoensap. 
 
Tussendoor 
rauwkost 
 
Avondeten     
Kalfsschnitzel met mozzarella en aubergine 
Bak in beetje olijfolie 4 krieltjes. 
Verwarm de grill voor op 180 graden. Leg 2 plakken aubergine en 2 grote plakken 
(vlees) tomaat met beetje zout/versgemalen zwarte peper onder de grill. Verhit in de 
tussentijd in een eetlepel olijfolie een kalfsschnitzel van ongeveer 150 gram 3 minuten 
om en om. Snij de schnitzel doormidden en leg een plak mozzarella op iedere helft en 
leg deze ook onder de grill, ongeveer 2 minuten totdat de kaas gesmolten is. Leg op 
je bord de schnitzel met gesmolten mozzarella en daarover een plak aubergine en 
tomaat. Garneer met twee blaadjes verse basilicum. 
                                                                                                        

Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2020 
 
 
Donderdag 3 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt 
Schaaltje kwark met stukjes mandarijn 
 
Lunch 
2 geroosterde boterhammen met rosbief en komkommersalade 
Maak een salade van 1⁄4 komkommer (in blokjes), 1⁄4 lente-ui (in stukjes), 1 eetlepel 
yoghurt, 1 theelepel. yoghurtmayonaise, 1 theelepel balsamicoazijn en zout en peper. 
Rooster 2 volkoren boterhammen, verdeel de komkommersalade over het brood. 
Beleg de boterhammen met 4 plakjes rosbief (en zout/versgemalen peper) en garneer 
eventueel met een handje alfalfa. 
 
 
Tussendoor 
rauwkost 
 
Avondeten   
Gadogado 
Kook 50 gram basmati of zilvervlies rijst gaar volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. Breng een grote pan water met zout aan de kook en kook hierin 5 
bloemkoolroosjes in 3-5 minuten beetgaar. Haal ze met een schuimspaan uit de pan 
en kook 100 gram sperziebonen in hetzelfde water in 5-7 minuten beetgaar. Haal ze 
eruit met een schuimspaan en kook 50 gram koolreepjes in hetzelfde water in 2-3 
minuten beetgaar. Wok kort een handje taugé. Leg de gekookte groenten en de taugé 
op je bord. Snij 1 ei in de lengte en leg deze erbij. Verwarm 3 tot 4 eetlepels 
pindasaus (kant en klare) volgens de aanwijzingen op de verpakking en schenk deze 
over de lauwe groenten en ei. Bestrooi het geheel met paar grof gehakte pinda’s en/of 
met een eetlepel gedroogde uitjes en serveer de rijst er apart bij. 
 
                                                                                     
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2020 
 
 
Vrijdag 4 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt 
Schaaltje kwark met stukjes mandarijn 
 
 
Lunch 
Wrap met gerookte zalm 
Smeer 1 volkoren wrap in met 1 eetlepel roomkaas. Beleg de wrap verder met 3 
plakjes gerookte zalm, 1/2 eetlepel kappertjes en een handje rucola (of andere sla 
naar wens). Rol de wrap op. 
 
 
Tussendoor 
rauwkost 
 
 
Avondeten 
Runderreepjes met champignons en broccoli  
Marineer 100 gram beef (runder) reepjes met 3 eetlepels sojasaus en 1 eetlepel 
sesam olie (of olijfolie), een theelepel knoflookpoeder (of 1 teentje), 1 eetlepel 
gembersiroop (of 2 cm heel klein gesneden gemberwortel) en 1 bosui in ringetjes. 
Kook in een pan water met 1 groentebouillonblokje 300 gram broccoli (een stronk, in 
roosjes) beetgaar. Verwarm een eetlepel olijfolie, bak de beefreepjes gaar en bruin 
met marinade en voeg 15 doormidden gesneden (kastanje) champignons toe. Voeg de 
laatste 2 minuten de afgegoten broccoli erbij en meng alles door elkaar. 
 
  
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2020 
 
Zaterdag 5 december Sinterklaas 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt  
Schaaltje kwark met stukjes mandarijn 
 
 
Lunch                                                                                                            
Wrap met sla, kipfilet en komkommer 
Besmeer 1 volkoren wrap met het mengsel van 1 theelepel yoghurtmayonaise en 1 
theelepel chilisaus. Beleg de wrap met 3 plakjes kipfilet, beetje rucola en reepjes 
komkommer. Rol de wrap op. 
 
Sinterklaas avond 

Veel Plezier 
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Eindejaars Challenge 2020 
 
 
Zondag 6 december 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt                              
Vers fruit en een gekookt ei 
 
 
Lunch 
Salade met feta, olijven en pistachenoten 
Leg op een diep bord een handje (rucola) sla met wat blokjes feta, een paar olijven, 
een handje gepelde pistachenoten en dressing van olijfolie, balsamicoazijn, peper en 
zout.                                                                                                                  
 
 
Tussendoor 
Een haring op toast 
 
Avondeten   
Witlof met kipfilet 
Kook 2 aardappelen. Verwarm de oven op 180 graden. 
Snij 300 gram witlof klein en kook, met een beetje zout, beetgaar 
Bak 100 gram kipfilet, in stukjes, in olijfolie en voeg een klein beetje ketjap, beetje 
gembersiroop en chilisaus toe 
Witlof en de kip in een ovenschaal bedekken met magere strooi kaas en aantal 
minuten laten doorgaren op 180 graden, totdat de kaas lichtbruin is. 
Gebruik de overgebleven ketjap/gembersiroop/chilisaus over de aardappelen. 
 
                                                                                          
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 

 


