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Februari Challenge 
 
Maandag 15 februari 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt  
Een bakje (lactose-vrije) Griekse yoghurt met een appel in stukjes, een eetlepel 
muesli, een eetlepel gebroken lijnzaad, 3 walnoten en een snufje kaneel  
 
 
Tussendoor 
1 paranoot 
 
Lunch 
2 spelt- of volkoren boterhammen besmeren met groene pesto, een handje (rucola) 
sla en kipfilet 
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
Avondeten  
Rijst met kalkoen in champignonroomsaus 
Kook 50 gram zilvervliesrijst volgens de bereidingswijze op de verpakking. Snij 100 
gram kalkoenvlees in reepjes en kruid met peper. Verhit een wok/hapjespan met 1 
eetlepel olijfolie en bak het vlees bruin en gaar. Voeg 1 gesnipperde ui toe en laat 
deze glazig worden. Snij ondertussen 10 schone champignons in reepjes, haal het 
gare vlees/ui mengsel uit de pan (zet apart) en roerbak de champignons in dezelfde 
pan op hoog vuur bruin en gaar. Roer er dan 2 eetlepels crème fraîche doorheen. 
Breng de saus op smaak met bijv. geraspte verse gember, een eetlepel sojasaus, 
theelepel kaneel en peper en zout naar smaak. Garneer met een handje geroosterde 
amandelsnippers. 
 
                                                                                                     
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Februari Challenge 
 

 
Dinsdag 16 februari 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt  
Brood met avocado 
Rooster een snee volkoren brood. Besmeer het met yoghurt mayonaise en leg daarop 
een paar plakjes rijpe avocado. Bestrooi met zout/peper of met een klein beetje 
chilivlokken en pompoenpitten. 
 
Tussendoor 
1 paranoot 
 
Lunch 
Spinazie sla met granaatappelpitjes: Leg op je bord 2 handen verse spinazie en 
besprenkel met olijfolie/balsamicoazijn en zout/peper, strooi er 2 eetlepels 
granaatappelpitjes overheen en een eetlepel Parmezaanse kaas. 
 
 
Tussendoor 
2 rijstwafels met hüttenkäse en plakjes tomaat met zout/peper 
 
Avondeten   
Gekookte aardappelen met spruitjes en een bal gehakt 
Kook 3 aardappelen en maak een bal gehakt. 
Maak 200 gram spruitjes schoon en kook ze in 5-6 minuten beetgaar. Snipper 
ondertussen 1 ui. Fruit de ui en knoflook naar smaak in een wok met een beetje 
olijfolie. Voeg vervolgens 2 eetlepels blokjes (gerookte) spek toe. Giet de spruitjes af 
en laat ze goed uitlekken. Voeg de spruitjes bij het ui-spekmengsel. 
Roerbak het geheel 3 minuten. Breng op smaak met zout en versgemalen zwarte 
peper. 
 
 
                                                                                                
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Februari Challenge 
 
 
Woensdag 17 februari 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt  
Een bakje kwark en 2 handen blauwe bessen 
 
Tussendoor 
1 paranoot 
 
Lunch 
2 spelt- of volkoren boterhammen met zongedroogde tomaatjes en humus 
 
 
Tussendoor 
20 pistachenoten 
 
Avondeten  
Pasta met tomaten, basilicum en olijven 
Kook 50 gram volkoren pasta volgens aanwijzingen op verpakking. 
Fruit in 1 eetlepel olijfolie 1 gesnipperde ui, knoflook naar smaak en rul 100 gram 
rundergehakt. Kan ook zonder gehakt. Voeg 200 gram tomatenblokjes (blik) of 200 
gram verse tomaten (geperst of in hele kleine stukjes gesneden) en 20 groene olijven 
(doormidden/klein gesneden) toe en verhit. Breng pasta op bord met daaroverheen 
een klein beetje olijfolie (extra vierge) en dan de tomaten-gehakt/olijvensaus en 
bestrooi met 30 gram verbrokkelde feta, Parmezaans kaas of stukjes mozzarella en 
een paar basilicumblaadjes. 
 

Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao)  

 

 



 

  
www.jacquelinevandijk.nl 

 

Februari Challenge 
 
 
Donderdag 18 februari 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt                              
Brood met avocado 
Rooster een snee volkoren brood. Besmeer het met yoghurt mayonaise en leg daarop 
een paar plakjes rijpe avocado. Bestrooi met zout/peper of met een klein beetje 
chilivlokken en een beetje kiemen, bijvoorbeeld alfalfa. 
 
 
Tussendoor 
1 paranoot 
 
Lunch 
Salade; maak een salade van 2 handen rucola of veldsla met olijfolie/balsamicoazijn, 
30 gram geitenkaas, handje geroosterde pijnboompitten en een eetlepel honing 
 
 
Tussendoor 
20 pistachenoten 
 
Avondeten  
Kip ketjap met kokosboontjes 
Kook 50 gram mie volgens aanwijzing op verpakking. Kook 150 gram sperziebonen 
beetgaar. Snij 1 ui grof,1 ui fijn en 1 bosui in ringetjes.  
Verhit 1 eetlepel olijfolie en bak 100 gram kipfilet (in reepjes gesneden) in 3 minuten 
bruin, voeg 1 wortel (klein gesneden) en 1 grof gesneden ui toe. Voeg 3 eetlepels 
ketjap toe en een eetlepel chilisaus. Bak nog 3 minuten, blijf roeren. 
Verhit 1 eetlepel olijfolie in andere pan en de fijn gesneden ui, knoflook naar smaak 
en 1 theelepel sambal. Voeg 50 ml kokosmelk toe en breng aan de kook. Doe de 
sperziebonen erbij en laat nog 4 minuten doorgaren.  
Op je bord de mie met de kip ketjap erover, de kokosboontjes en als laatste de 
ringetjes bosui en of gedroogde uitjes. 
 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Februari Challenge 
 
 
Vrijdag 19 februari 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt   
Een bakje kwark en 2 handen blauwe bessen 
 
 
Tussendoor 
1 paranoot 
 
Lunch 
Een kleine volkoren wrap met humus en een handje veldsla met kerstomaatjes  
 
 
Tussendoor 
2 rijstwafels met een plakje rosbief, rookvlees of avocado 
 
Avondeten  
Thaise kipsalade: 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 een handje geraspte wortel en 
200 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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Februari Challenge 
 
 
Zaterdag 20 februari 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt  
Een bakje kwark en 2 handen blauwe bessen 
 
 
Tussendoor 
1 paranoot 
                       
Lunch 
Brood met makreel of 2 haringen 
 
Tussendoor 
2 rijstwafels met humus 
 
Avondeten 
Roerei met spinazie, ui, knoflook, pijnboompitten en zalmsnippers  
Snipper 1 kleine ui en 1 teen knoflook. Snij 100 gram gerookte zalm in 
reepjes/stukjes. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan en fruit de ui en knoflook 
tot de ui glazig is. Voeg 200 gram verse (gesneden) spinazie toe en roerbak dit mee, 
totdat het geslonken is. Rooster ondertussen in een andere pan een handje 
pijnboompitten, tot deze bruin kleuren. Kluts 2 eieren in een kom en voeg dit toe aan 
de spinazie. Blijf roeren tot het eimengsel rul en gaar is (roerei). Serveer het ei met 
spinazie/ui/knoflook op een bord, garneer met de zalmsnippers en de geroosterde 
pijnboompitten.  
 
 
Extra: een glas wijn en een bakje popcorn 
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 Februari Challenge 
 
Zondag 21 februari 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt   
Pompoenpannenkoekjes met pecan noten 
Breng pompoen (gekookt/gepureerd) door je pannenkoek beslag. Bak in een beetje 
olijfolie. Strooi er op je bord een aantal pecan noten overheen en giet er een beetje 
ahornsiroop over. 
 
Tussendoor 
1 paranoot 
 
Lunch 
Marokkaanse kikkererwtensoep (Harira) 4-6 personen of meerdere porties 
Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan en fruit 1 ui (in stukjes) en 2 stengels 
bleekselderij (in stukken) al roerend in ongeveer 10 minuten zacht. Voeg 2 theelepels 
gemalen komijn toe en laat 1 minuut meebakken. Voeg 6 dl groentebouillon toe, 400 
gram tomaten (uit blik) en 400 gram kikkererwten (uit blik, afgespoeld) toe. Voeg een 
eetlepel versgemalen zwarte peper toe en laat 8 minuten zachtjes pruttelen. Voeg 100 
gram tuinbonen (vers of uit de diepvries) en sap van een halve citroen toe en laat nog 
eens 2 minuten koken. Breng op smaak met zout en extra peper en een flinke hand 
gehakte koriander. 
 
 
Tussendoor 
2 rijstwafels met garnalen, gerookte zalm of makreel 
 
Avondeten  
Portobello’s met geitenkaas, honing en pijnboompitten  
Verwarm de oven op 200 graden en haal de steeltjes uit de 2 portobello’s. Besprenkel 
met een beetje olijfolie en vul met geitenkaas.  
Bak ongeveer 10 minuten in de oven/grill totdat de geitenkaas zacht en lichtbruin is. 
Rooster ondertussen in een droge koekenpan een handje pijnboompitten. Haal de 
portobello’s uit de oven en leg ze op een bedje van rucola sla, aangemaakt met 
olijfolie, balsamicoazijn en zout/peper. Besprenkel de portobello’s met honing en strooi 
de pijnboompitten erover op je bord. 
 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 


