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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Maandag 17 mei Balansdag 
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
 
Ontbijt 
Een schaaltje met verse aardbeien 
 
 
Lunch 
Maak een Salade van 2 handen jonge (baby) spinazie en 8 gehalveerde cherry toma-
ten, 50 gram mozzarella in blokjes en een handje basilicum. Voeg dressing toe van 
beetje olijfolie, theelepel balsamico azijn en snufje zout/versgemalen zwarte peper 
Of: 2 volkoren crackers of rijstwafels met humus, plakjes 20-30 plus kaas of           
hüttenkäse met plakjes tomaat en zout/peper 

Gekookt ei 

 
Tussendoor 
Een haring of een stukje makreel (zonder brood) 
 
Avondeten 
Courgettesoep met garnalen (meerdere porties, ook voor de lunch morgen)  

• Fruit ui in wat olijfolie (in soeppan) en voeg 1 tot 2 courgettes in stukken toe 	
• Vul water bij totdat de courgettes stukken net onder water staan 	
• Voeg een bouillonblokje toe	
• Laat courgettes koken en gaar worden en pureer de soep door middel van een 

staafmixer	
• Voeg 2 eetlepels kruidenkaas light/ boursin light toe en mix nogmaals 	
• Op smaak maken door zout/peper toe te voegen 	
• Voor opdienen van de soep, eerst de 100 gram (voorgekookte) garnalen op een 

bord leggen en daaroverheen de soep schenken	

 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Dinsdag 18 mei  
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt 
Een schaaltje kwark of Griekse yoghurt, 2 eetlepels muesli en verse aardbeien 
 
 
Lunch 
De soep van gisteren met een geroosterde volkoren boterham met kruiden-
kaas of: 
2 geroosterde boterhammen of volkoren crackers met avocado en zongedroogde to-
maat stukjes 
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
 
Avondeten 
Een stukje vlees, vis of kip met venkelsalade en witlof, avocado en appel (2 
personen of ook voor de lunch van morgen) 
Bak of gril een stukje vlees, kip of vis. 
Maak een salade van 1 venkel (in hele dunne plakken), 2 witlof in dunne ringen, een 
appel in kleine blokjes, 1 avocado in blokjes en giet er een vinaigrette overheen van 2 
eetlepels olijfolie, 1 eetlepel witte wijnazijn, 2 theelepels mosterd en sap van 1⁄2 ci-
troen. Zout en versgemalen zwarte peper naar smaak. 
Bak er eventueel 5 gebakken aardappeltjes bij. 
 
                                                                                                                     

Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Woensdag 19 mei 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt 
Een schaaltje kwark of Griekse yoghurt, 2 eetlepels muesli en verse aardbeien 
 
 
Lunch 
2 volkoren boterhammen met rosbief en kleine stukjes augurk 
 
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
 
 
Avondeten 
Een stukje vlees, kip of vis met Spinazie sla met granaatappelpitjes en Par-
mezaanse kaas 
Bak of gril een stukje vlees, kip of vis. 
Leg op je bord een handje verse jonge (baby) spinazie en besprenkel met olijfolie/bal-
samicoazijn en zout/peper en strooi er 2 eetlepels granaatappelpitjes overheen. Be-
strooi met 2 eetlepels Parmezaanse kaas. 
Bak er eventueel 4 krieltjes bij. 
                                                                                                                                                                       
 

Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 

 

 



 

  
www.jacquelinevandijk.nl 

 

 

Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Donderdag 20 mei  
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
Ontbijt 
2 volkoren crackers met een halve avocado (in repen) met zeezout/versgemalen 
zwarte peper 
 
 
 
Lunch 
Wrap met hüttenkäse, avocado, sla en gedroogde tomaat 
1 volkoren wrap beleggen met 2 eetlepels hüttenkäse, een halve avocado (geprakt), 
handje sla naar keuze en stukjes gedroogde tomaat. Op smaak brengen met versge-
malen peper en zout. Rol de wrap op. 
 
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
 
 
Avondeten 
Salade met (knoflook)garnalen of kip, komkommer en tomaat 
Bak 5 krieltjes in een beetje olijfolie. 
Marineer 100 gram jumbo/party garnalen of een kipfilet in stukjes, met 2 eetlepels 
olijfolie, 2 teentjes knoflook (uitgeperst) en een mespuntje chilipeper. Roerbak de 
garnalen/kip in een hete wok, in de oliemarinade, tot ze gaar zijn en zet deze apart.  
Leg op een bord: 2 handen veldsla, 1/3 gesneden komkommer, 6 snacktomaten (ge-
halveerd) en de garnalen/kip. Serveer met een dressing van 1 eetlepel Griekse yog-
hurt of kwark, 1 eetlepel citroensap, versgemalen peper en zout.  
 
                                                                                                                                                                           
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Vrijdag 21 mei 
  
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
Ontbijt 
2 volkoren crackers met een gekookt ei en plakjes avocado met zout/peper  
 
 
Lunch 
2 plakken roggebrood met plakjes zalm en reepjes avocado 
 
 
Tussendoor 
10 amandelen 
Een ½ rode puntpaprika 
 
 
 
Avondeten 
Vlees, vis of kip met een salade met paprika, gebakken champignons, walno-
ten en geitenkaas 
Bak of gril een stukje vlees, vis of kip. 
Meng in slakom: 2 handen veldsla (of andere sla) en ½ rode puntpaprika in stukjes, 
20 gebakken champignons (in kwarten gesneden), een handje walnoten (grof in stuk-
ken) en 50 gram geitenkaas. Voeg dressing toe van 1 eetlepel olijfolie, 2 theelepels 
balsamico azijn, snufje zout en versgemalen zwarte peper.  
 
 
                                                                                                                                                                           
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Zaterdag 22 mei   
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
Ontbijt 
2 volkoren crackers met ongezoete jam 
 
 
Lunch 
Tosti met 30+ kaas, rauwe ham en olijven 
Beleg 2 volkoren boterhammen met 30+ kaas (of mozzarella of geitenkaas), 3 groene 
olijven (in plakjes gesneden) en dek af met een plakje (rauwe) ham. Leg de boter-
hammen op elkaar en bak in tosti ijzer, anti aanbak pan of in de oven. 
 
 
 
Avondeten 
Bloemkool-kikkererwtensalade 
Snijd een aantal roosjes (een bord vol) van de bloemkool af en kook 3 minuten en 
laat uitlekken. Verhit een beetje olijfolie in een pan, met een theelepel kurkuma. Voeg 
de bloemkoolroosjes toe. Bak 3 minuten, al omscheppend. Neem de pan van het vuur 
en schep 20 gram (blanke) rozijnen erdoor. 
Snijd een 1⁄2 rode peper in kleine stukjes, snijd een paar takjes koriander (naar 
smaak) klein en spoel (een half blikje of een heel blikje van 200 gram, en maak meer 
voor de volgende dag) kikkererwten onder koud stromend water. Laat uitlekken. Meng 
de rode peper met de helft van de koriander, 25 ml Griekse yoghurt, een snufje kerrie 
en 1 eetlepel water tot een dressing. Schep de kikkererwten erdoor. 
Verdeel de bloemkool over je bord en leg hier overheen een hand vol verse spinazie 
en de kikkererwten. Bestrooi met de rest van de koriander. 
Natuurlijk kun je vlees/vis of kip toevoegen aan deze maaltijd, als je niet vegetarisch 
wilt eten.  
                                                                                                           

Extra: een glaasje wijn en een bakje popcorn 
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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Zondag 23 mei Eerste Pinksterdag 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
Ontbijt 
Bakje kwark of Griekse yoghurt met fruit naar keuze  
 
 
Lunch 
Tomatensoep (4 porties/personen) 
Snijd 1 rode ui en 2 stengels bleekselderij klein. Verwarm 1 eetlepel olijfolie in een 
soeppan en voeg de ui, bleekselderij en 2 teentjes knoflook toe. Laat even rustig licht-
bruin worden. Voeg 500 ml water toe en 1 groente bouillonblokje. Voeg 1 blik toma-
tenblokjes (400 gram) toe, 2 tomaten (in stukken) en extra versgemalen zwarte pe-
per (en extra zout naar smaak). Breng het geheel aan de kook en laat 15 minuten op 
zacht vuur door sudderen. Voeg 2 handen verse basilicum toe en 2 eetlepels olijfolie. 
Pureer tot gladde soep. Serveer eventueel met schepje groene pesto in het midden of 
een eetlepel crème fraîche.  
 
 
Avondeten 
Salade Nicoise 
Kook 100 gram sperziebonen beetgaar en spoel af met koud water. Kook 1 ei. 
Meng 2 gesneden tomaten met een stukje komkommer (in plakjes gesneden), 1 ui (in 
ringen gesneden), de sperziebonen, het ei en half blikje (of heel blikje, ook voor de 
volgende dag) tonijn (waterbasis) en leg op een handje Romaine sla. Besprenkel met 
1 eetlepel olijfolie en 1 eetlepel balsamicoazijn en zout/peper naar smaak of:  

Pastasalade (ook lekker bij een BBQ)                                                                 
Kook water met een teentje knoflook en 30 gram volkoren pasta (volgens aanwijzing 
op de verpakking). Giet af en spoel er koud water overheen. Snijd een kwart kom-
kommer in lengte stukjes, snijd een handje cherry tomaten doormidden. Maak de sa-
lade van de pasta met komkommer, tomaten, 8 zwarte olijven, een half blikje (of ook 
weer een heel blikje en voor de volgende dag) tonijn (uit blik op water/olijfolie basis) 
en een dressing van 1 eetlepel olijfolie, eetlepel bieslook, extra knoflook, een paar 
blaadjes basilicum, zout en versgemalen zwarte peper. Deze pasta is warm of koud te 
eten.  

Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 


