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Eindejaars Challenge 2020 
 
 
 
Maandag 21 december  
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt 
150 ml Griekse yoghurt of kwark, 2 eetlepels ongezoete muesli, 1 eetlepel gebroken 
lijnzaad, stukjes appel, snufje kaneel en een handje walnoten  
 
 
Lunch 
2 volkoren boterhammen met rosbief en sla, kipfilet en mosterd 
Bakje rauwkost 
 
 
Avondeten 
Quinoa met aubergine, geitenkaas en tomaat 
Bereid 50 gram quinoa volgens de aanwijzing op de verpakking. Snij 2 plakken 
aubergine in blokjes en bak of gril deze in een pan met een heel klein beetje olijfolie. 
Snij 4 cherrytomaten doormidden. Leg de aubergine blokjes met de tomaten over de 
quinoa met  een handje gebrokkelde geitenkaas of mozzarella. Besprenkel met beetje 
olijfolie/ balsamicoazijn en garneer met 2 blaadjes basilicum (gescheurd) en 
zout/versgemalen zwarte peper.  
 

Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 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Eindejaars Challenge 2020 
 
 
Dinsdag 22 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
Ontbijt 
150 ml Griekse yoghurt of kwark, 2 eetlepels ongezoete muesli, 1 eetlepel gebroken 
lijnzaad, stukjes appel, snufje kaneel en een handje walnoten  
 
 
Lunch 
Zalm carpaccio  
Pers 1 citroen/limoen, voeg er een klein beetje olijfolie bij en paar ringetjes rode 
peper. Marineer 100 gram dungesneden (gerookte) zalm met dit mengsel en leg het 
op 2 handen rucola sla. Bestrooi met wat verse dille en paar ringen lente ui. 
 
 
 
Avondeten    
Gevulde paprika (1 of 2 personen) 
Fruit in beetje olijfolie 1 kleingesneden ui en een teentje knoflook.  
Snij 10 champignons klein en bak 3 minuten mee met de ui. Voeg daarna ook 80 
gram rundergehakt toe en bak dit geruld. Snij 2 tomaten klein en bak ook nog even 
kort mee. Breng het gehaktmengsel op smaak met de Italiaanse kruiden en versge-
malen zwarte peper. Laat de saus 5 minuten zachtjes pruttelen en verwarm ondertus-
sen de oven voor op 200 graden. Halveer 2 rode paprika’s en verwijder de zaadjes. 
Vul de helften met de saus en bestrooi met wat Parmezaanse kaas. Zet ze ongeveer 
30 minuten in de oven.  
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao)                                                                                
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Eindejaars Challenge 2020 
 
 
 
Woensdag 23 december 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt 
150 ml Griekse yoghurt of kwark met stukjes mango 
 
 
 
Lunch  
Een volkoren cracker met een halve avocado 
Een volkoren cracker met 30+kaas 
Een gekookt ei 
Bakje rauwkost 
 
 
 
Avondeten  
Wrap met gerookte (of gebakken) kip en mango 
Meng 1 eetlepel volle Griekse yoghurt met 1⁄2 eetlepel limoensap en bestrijk de 
(volkoren) wrap/tortilla hiermee. Beleg met 5 plakjes/stukjes gerookte of gebakken 
kip, 1⁄2 avocado (in reepjes), 1⁄4 mango (in stukjes) en met een handje veldsla.  
 
                                                                                               

Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2020 
 
 
Donderdag 24 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt 
150 ml Griekse yoghurt of kwark met 2 eetlepels blauwe bessen  
 
Lunch 
Sla met peren in balsamicoazijn 
Leg op een bord 2 handen rucola sla met 2 radijsjes in dunne plakjes gesneden en 2 
eetlepels gehakte licht geroosterd cashewnoten. 
Verwarm 4 eetlepels balsamicoazijn op matig vuur totdat hij wat stroperig wordt en 
schep deze direct over een in stukjes gesneden peer en verspreid deze over de sla. 
Strooi er de cashewnoten en een klein beetje zeezout overheen.  

Tussendoor.                                                                                                           
Dadel-hazelnootballetjes in kokosrasp (3-4 stuks) 
Meng 4 dadels zonder pit met 30 gram (geplette) hazelnoten in een blender tot een 
mengsel. Voeg vervolgens 1 theelepel cacaopoeder (en eventueel 1 theelepel chiazaad 
toe en blender nogmaals. Maak kleine balletjes en rol deze door kokosrasp.  
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Eindejaars Challenge 2020 
 
 
Vrijdag 25 december + Zaterdag 26 december  

Wat heb jij “op het Kerst menu staan”? Post je dit in de FB groep of mail je mij, leuk!  

Menu suggestie uit het boek Simpel van Ottolenghi  

Linzen-Tomaten soep met kerrie en kokos  

Benodigdheden (4 personen)  

2 eetlepels kokosolie (of zonnebloemolie) 1 ui (fijngesneden) 
1 eetlepel kerriepoeder 
1⁄4 theelepel chilivlokken, 2 tenen knoflook (fijngehakt) 
4 cm gemberwortel (geschild/fijngesneden) 
150 gram linzen (afgespoeld en uitgelekt) 
1 blik van 400 gram tomatenblokjes 
25 gram koriander (grof gehakt) en extra blaadjes om te garneren 1 blik van 400 ml 
kokosmelk 
zout en versgemalen zwarte peper.  

Bereiding:  

1. Giet de kokosolie in een middelgrote pan en verhit. Doe de ui in de pan en laat 
de ui lichtbruin worden (regelmatig roeren). Voeg kerriepoeder, chilivlokken, 
knoflook en gember toe en bak alles al roerend nog 2 minuten. Doe de linzen in 
de pan, roer 1 minuut en voeg de tomaten, koriander, 600 ml water, 1 theele-
pel zout en naar smaak versgemalen zwarte peper.  

2. Giet de kokosmelk in een kom en roer hem glad en romig. Houd 4 eetlepels er-
van apart en roer de rest door de soep. Breng de soep aan de kook, laat hem 
op halfhoog vuur 25 minuten zachtjes koken tot de linzen gaar zijn (en nog in 
model). Voeg voor een iets dunnere soep nog wat water toe (100-150 ml)  

3. Verdeel de soep over 4 borden/kommen, sprenkel de apart gezette kokosmelk 
erover en bestrooi/garneer met extra koriander.  
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Gebraden kip/ kalkoen met kastanje-cranberryvulling  

Maak de vulling eventueel een dag van te voren.  

Benodigdheden (4 personen)  

70 gram (room)boter 
3 eetlepels karwijzaad (geroosterd en licht gekneusd) 
7 tenen knoflook (fijngehakt) 
1 eetlepel donkerbruine basterdsuiker 
1 hele kip of kalkoen 
3-4 stengels bleekselderij (in blokjes van 1 cm) 
1 ui (klein gesneden) 
100 gram gedroogde cranberry’s 
100 gram gekookte en gepelde kastanjes (grof gehakt) 
4-5 sneden tarwe-rogge zuurdesembrood (korsten verwijderd, in stukken van 2 cm) 
15 gram peterselie (grof gesneden) 
120 ml kippenbouillon 
zout en versgemalen zwarte peper  

Bereiding:  

1. Laat voor de marinade 30 gram boter smelten en roer er 1 eetlepel karwijzaad, 
2 tenen knoflook, de suiker en 1⁄2 theelepel zout erdoor. Leg de kip (kalkoen) 
in een grote kom, wrijf de marinade rondom het vlees en zet opzij.  

2. Verhit de oven tot 190 graden  
3. Doe de vulling en de overgebleven 40 gram boter in een grote pan en zet hem 

op halfhoog tot hoog vuur. Voeg de overgebleven 2 eetlepels karwijzaad toe en 
bak ze 2 minuten tot ze geuren. Doe de overgebleven 5 tenen knoflook, de 
bleekselderij, ui, cranberry’s, kastanjes en 1 theelepel zout erbij. Bak alles 12- 
13 minuten onder regelmatig roeren tot het goudbruin en gaar is. Stort het 
mengsel in een kom en roer het brood, de peterselie en bouillon erdoor.  

4. Leg de kip in een kleine braadslee. Bestrooi met een royale snuf zout en vers-
gemalen zwarte peper en stop de vulling in de buikholte van de kip/kalkoen.  

5. Schep de eventuele overgebleven vulling in een ovenschaal en zet deze 30 mi-
nuten voor de kip/kalkoen gaar zal zijn in de oven.  

6. Braad de kip / kalkoen in 70-75 minuten gaar (of vraag de slager naar de gaar-
tijd of koop een gegaarde kip/kalkoen). Haal de kip/kalkoen uit de oven en laat 
hem voor het serveren 10 minuten rusten. Zet ook de overgebleven vulling op 
tafel.  
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Opgestijfde kwarktaart met honing en yoghurt  

Je kunt hem als je wilt maximaal 2 dagen van te voren maken, en de honing tijm laag 
pas vlak voor serveren aanbrengen. De taart kun je in de koelkast bewaren, maar de 
bodem wordt geleidelijk aan zachter.  

Benodigdheden (8 personen)  

500 gram Griekse yoghurt 
200 gram haverkoekjes of digestive biscuit 
60 gram (room)boter, gesmolten 
1,5 eetlepel tijmblaadjes 
400 gram volle verse roomkaas 
40 gram poedersuiker 
1 citroen: rasp er 1 theelepel schil af 
150 gram witte chocolade (in blokjes van 1-2 cm gebroken) 60 gram honing  

Bereiding:  

1. Bekleed een springvorm van 23 cm doorsnee met bakpapier.  
2. Bekleed een zeef met een schone theedoek. Schep de yoghurt erin en haal de 

randen van de theedoek bij elkaar. Knijp de yoghurt in de doek uit, zodat er zo-
veel mogelijk vocht uit loopt. Je houdt ongeveer 340 gram dikke yoghurt (of 
hangop) over.  

3. Doe de biscuits in een schone plastic zak en verkruimel ze met een deegroller. 
Roer het kruim met de boter en 1 eetlepel tijm door elkaar en druk het mengsel 
op de bodem van de springvorm uit tot een gelijkmatige laag. Zet in de koel-
kast.  

4. Klop de verse roomkaas, uitgelekte yoghurt, poedersuiker en citroenrasp tot 
een glad en gelijkmatig mengsel: doe dat in een stand mixer of in een kom met 
een handmixer.  

5. Laat de chocolade smelten. Doe hem in een kom en zet die op een pan met een 
bodempje zachtjes kokend water (au bain-marie). Roer de chocolade 2-3 minu-
ten regelmatig door. Schep de gesmolten chocolade door het roomkaasmengsel 
en klop het glad.  

6. Strijk het roomkaasmengsel gelijkmatig uit over de biscuitbodem en laat de 
kwarktaart minstens 2 uur in de koelkast opstijven.  

7. Verwarm vlak voor je de taart gaat aansnijden de honing in een steelpan met 
de overgebleven 1⁄2 eetlepel tijmblaadjes tot hij zacht en vloeibaar is. Haal de 
pan van het vuur en sprenkel de honing over de kwarktaart.  

8. Haal de taart uit de vorm, snij hem in acht punten en eet lekker op.  

Wens jullie hele gezellige en mooie kerstdagen! X Jacqueline 
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Eindejaars Challenge 2020 
 
Zondag 27 december 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
Ontbijt  
Appel, havermout crumble 
Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Meng 1 appel (in stukjes) met ½ theelepel kaneel en met 30 gram havermout. Meng 
met een eetlepel honing. Leg een stukje bakpapier in een ovenschaal en voeg de 
crumble toe. Zet de crumble ongeveer 20 minuten in de oven. 
 
 
Lunch 
Gevulde tomaat met roerei & gerookte zalm 
Snij de bovenkant van de twee vleestomaten eraf en hol de tomaat uit, doe deze in 
een voorverwarmde oven op 180 graden. 
Snij het vruchtvlees klein, snij 100 gram gerookte zalm in stukjes en wat 
kleingesneden bieslook. 
Klop 2 eieren, voeg 1 eetlepel water toe en zout en peper. 
Bak in een pan de eieren tot roerei en voeg het tomatenvruchtvlees en zalm  
toe. Roerbak daarna de eieren nog 3 tot 4 minuten 
Haal de verwarmde tomaten uit de oven en vul deze met het ei-tomaat- 
zalmmengsel en serveer met een beetje verse bieslook.                                                                                                   
 
 
Avondeten 
Kip en rijst op sla 
Kook 50 gram zilvervliesrijst volgens aanwijzing op de verpakking. Verhit 1 theelepel 
sesamolie en bak stukjes (100 gram) kipfilet, 1 lente ui (in kleine ringen) en beetje 
knoflook ongeveer 5 minuten. Voeg handje geraspte wortel en 100 gram Chinese kool 
(fijngesneden) toe. Bak ongeveer 3 minuten tot de kool slinkt. Roer 2 eetlepels 
vissaus en 1 eetlepel chilisaus door het kipmengsel. Leg 2 grote slabladeren (Romaine 
sla) op je bord en roer het kipmengsel door de rijst en leg over de sla bladeren.  
 

Extra: stukje pure chocolade (85% cacao)  
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 Eindejaars Challenge 2020 
 
Maandag 28 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt   
Ananas smoothie (4 personen/4 porties) 
Maak een smoothie in de blender van: 
1 ananas 
Sap van 3 limoenen  
                        
 
 
Lunch 
Salade met tzatziki : meng stukjes tomaat, komkommer, rode ui en zwarte olijven 
door een handje sla naar keuze. Voeg eventueel wat linzen toe. Maak tzatziki van 
dikke yoghurt, fijngesneden stukje komkommer, gesnipperde knoflook, verse munt en 
peper. Eet eventueel met een volkoren, zuurdesem of spelt boterham.  
 
                                                                                                          
Avondeten   
Stamppot van zoete aardappel en pastinaak (2 personen) 
Schil 2 grote zoete aardappels. Snij 2 pastinaak en de zoete aardappels in stukjes. 
Breng een pan water aan de kook en voeg de pastinaak en zoete aardappel toe. Kook 
ongeveer 15 minuten. Bak ondertussen 100 gram spekjes krokant in een koekenpan 
en schil 1 appel en snij in blokjes. Giet de aardappels en pastinaak af en doe ze terug 
in de pan. Stamp tot een fijne massa en voeg een beetje melk toe om het smeuïg te 
maken. Breng de stamppot op smaak met een snufje peper en zout. Schep de appel 
stukjes, gebakken spekjes, een handje (gehakte) walnoten en 2 handen rucola sla 
door de stamppot en serveer direct. 
                                                                                            
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2020 
 
 
Dinsdag 29 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt  
150 ml Griekse yoghurt of kwark met 2 eetlepels blauwe bessen  
                     
 
 
Lunch  
Avocadospread: Snij 1 avocado doormidden, verwijder de pit en lepel het vrucht-
vlees uit de schil. Prak het vruchtvlees, voeg de citroensap, een beetje komijnpoeder 
en wat peper (en zout) toe. Smeer de avocadospread op een volkoren boterham of op 
twee volkoren crackers. Beleg je spread eventueel met extra ingrediënten zoals to-
maatjes, radijs of garnaaltjes. 
 
                                                                                                          
 
Avondeten 
Stukje vlees, vis of gevogelte en gebakken aardappelschijfjes met lauw-
warme geitenkaassalade. 
Bak het vlees/vis/gevogelte in een beetje olijfolie. Kook 2 grote aardappelen beetgaar. 
Snij in plakken van ongeveer 1 cm en bak deze om en om in een beetje olijfolie. 
Doe 2 plakjes geitenkaas in een ovenschaal en verdeel er een beetje honing over. Grill 
de geitenkaas ongeveer 5 minuten, zodat de kaas zacht wordt. Verdeel de warme gei-
tenkaas over 2 handen eikenblad sla, garneer met 4 walnoten en een honing-mos-
terddressing. 
 
 
                                                                                               
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2020 
 
 
Woensdag 30 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt     
150 ml Griekse yoghurt of kwark met 2 eetlepels blauwe bessen  
                     
 
Lunch    
Champignonsoep met roomkaas (2 personen) 
Fruit een ui in olijfolie en voeg daarbij 250-300 gram gesneden champignons. Voeg 
500 ml koud water met 1 bouillontablet toe en breng aan de kook. 
Roer 3 eetlepels roomkaas (boursin of andere light kruidenkaas) erdoor met een eet-
lepel gesneden verse peterselie en verwarm ongeveer 10 minuten. Breng op smaak 
met versgemalen zwarte peper.	
 
                                                                                                        
Avondeten   
Lamskotelet of biefstuk in knoflookolie en spruitjes, rode kool of zuurkool 
Kook 200 gram spruitjes, rode kool of zuurkool beetgaar. 
Meng in een kommetje verse knoflook met olijfolie en versgemalen zwarte peper en 
zout naar smaak. Bestrijk de lamskotelet of biefstuk (100 gram) met de knoflookolie 
en laat even intrekken. 
Verhit een koekenpan en bak het vlees op hoog vuur in 4-6 minuten bruin en van 
binnen rosé. Leg de kotelet/biefstuk op een bord en houd warm onder aluminiumfolie 
of eventueel in een oven. 
Roer twee eetlepels kruidenkaas door het bakvet en verwarm het geheel tot saus. 
Verdun eventueel met een scheutje water.  
 
                                                                                               
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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31 december 
 
 

 
 
 
 

 


