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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Maandag 24 mei tweede Pinksterdag 
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
 
Ontbijt 
Een gekookt ei en een schaaltje met verse aardbeien 
 
 
Lunch  
Champignonsoep (4 personen of ook voor de volgende dag) 
Verhit een beetje olijfolie in een pan op hoog vuur. Fruit 1 ui ongeveer 1 minuut.  
Voeg 500 gram plakjes champignon toe en bak ze ongeveer 2 minuten mee. Blus het 
geheel af met 1 liter water en voeg 2 groentebouillonblokjes toe. Laat de soep 
2 minuten koken. Roer er 2 eetlepels crème fraîche door en breng de soep op smaak 
met zout en peper. Strooi voor het opdienen een beetje peterselie eroverheen. 
 
 
Avondeten 
Kipfilet met salade van courgette en cannellini bonen & citroendressing 
Bak een kipfilet in een beetje olijfolie, met een beetje zout & peper 
Maak een salade door een kleine courgette met een kaasschaaf of dunschiller in 
dunne plakjes te snijden (in de lengte). Breng een pan aan de kook en kook de cour-
gette plakken 1 minuut. Giet af en doe in een schaal. 
Rasp de schil van een 1/4 citroen over de courgette en pers ook het sap uit van een ½ 
citroen. Voeg 100 gram cannellini bonen (uit blik, afgespoeld) toe en 1 eetlepel verse 
peterselie en bieslook, met zout/peper naar smaak. Giet er een beetje extra vierge 
olijfolie door en schep door elkaar, laat even intrekken. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Dinsdag 25 mei  
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt 
Yoghurt met aardbeien 
Meng het sap van een halve citroen met 175 ml magere yoghurt. Snijd 200 gram 
verse aardbeien in plakjes en meng door de yoghurt 
 
 
Lunch 
De soep van gisteren met een geroosterde volkoren boterham met kruiden-
kaas of: 
2 geroosterde boterhammen of volkoren crackers met avocado en plakjes kipfilet en 
zout/peper 
 
 
Tussendoor 
30 pistachenoten 
 
Avondeten 
Noedel “salade” met geroosterde bloemkool en kikkererwten 
Verwarm de oven op 190 graden. 
Meng in een kom 8 bloemkoolroosjes, 50 gram (gekookte) kikkererwten, een eetlepel 
olijfolie, ½ knoflook (geperst), een snufje kurkuma, snufje nootmuskaat en zout naar 
smaak. Leg de groente op bakpapier in de oven en bak 25 minuten, draai tussendoor 
de bloemkoolroosjes om. 
Kook ondertussen 70 gram noedels volgens de aanwijzing op de verpakking. Giet af 
en voeg een handje verse spinazie erdoor, met een beetje olijfolie. Voeg tot slot de 
geroosterde groente toe. Garneer met verse peterselie. 
 
                                                                                                                     

Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Woensdag 26 mei 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt 
150 gram magere kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
 
Lunch 
2 volkoren boterhammen met sla, 30 plus kaas, tomaat en komkommer en een ge-
kookt ei of: 
Wortelsalade met verse gember 
Meng 4 grote wortels geschild en in dunner reepjes (of julienne) met 1 eetlepel olijf-
olie, sap van een halve citroen, een snufje komijn, een duim verse gember (geschild 
en fijn geraspt) en zout/versgemalen peper 
 
Tussendoor 
30 pistachenoten 
 
 
Avondeten 
Vlees/vis of kip naar keuze en een groene asperge salade 
Bak of gril het vlees/kip of de vis. 
Bak 4 krieltjes in een beetje olijfolie. Was 200 gram groene asperges en snijd 1-2 cm 
van de onderkant af. Leg ze in een pan koud water en breng aan de kook.  
Kook de asperges ongeveer 4 minuten en spoel ze daarna koud.  
Maak een dressing: 1 eetlepel yoghurt mayonaise, 1 theelepel mosterd, 1 theelepel 
honing en 1 theelepel water. Doe een handje sla op een bord, daarover een gekookt 
ei in parten, gehalveerde asperges en 4 ansjovisfilets in fijne stukjes. Besprenkel met 
de dressing en maak af met 1 eetlepel Parmezaanse kaas vlokken en zwarte peper.                                                                                                                                                                    
 

Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Donderdag 27 mei  
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
Ontbijt 
150 gram magere kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
 
 
Lunch 
2 volkoren boterhammen met sla, kipfilet en mosterd of: 
Koolsalade 
Meng 150 gram savooi- of witte kool met 1 geraspte wortel, 1 appel (in stukjes), 1 
eetlepel fijngesneden peterselie, 1 eetlepel pompoenpitten, 1-2 eetlepels olijfolie, 1 
eetlepel balsamicoazijn, 2 eetlepels dijonmosterd in een grote schaal. Roer goed door 
elkaar en bestrooi op je bord met een handje pecan noten of walnoten. 
 
 
 
Tussendoor 
Bleekselderij stengel dippen in een beetje humus of met hüttenkäse                                                                                                         
 
 
Avondeten 
Krieltjes en een salade met gerookte kip en pecan noten 
Bak in een beetje olijfolie 4 krieltjes 
Rooster een handje gebroken pecan noten in een droge koekenpan en laat afkoelen. 
Leg 2 grote handen veldsla op je bord en meng deze met 100 gram gerookte kip, ½ 
avocado (in reepjes/stukjes) en de pecannoten. Besprenkel met een dressing van 1 
eetlepel olijfolie, 1 eetlepel balsamicoazijn en 1 eetlepel honingmosterd. 
 
                                                                                                                                                                           
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Vrijdag 28 mei 
  
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
Ontbijt 
150 gram magere kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
 
Lunch 
Besmeer een kleine volkoren wrap met (light) kruidenkaas en beleg deze met 3 plak-
jes gerookte zalm, beetje rucola, bieslook of dille en reepjes komkommer 
 
 
Tussendoor 
30 pistachenoten 
 
 
Avondeten 
Kipfilet en een salade van mozzarella, cherrytomaten & spinazie 
Gril of bak een kipfilet (100 gram), in stukjes, in klein beetje olijfolie en met beetje 
zout/peper.  
Maak een salade van 2 handen verse spinazie, 8 gehalveerde cherrytomaatjes, 100 
gram mozzarella (in blokjes) en een handje verse basilicum. Rooster in een droge pan 
een eetlepel pijnboompitten en strooi deze over de salade. 
Maak een dressing van 2 eetlepels extra vergine olijfolie, 1 eetlepel balsamicoazijn, 
beetje versgemalen zwarte peper, snufje zout en gedroogde oregano. 
Verdeel de stukjes kip over de salade en besprenkel met de dressing. 
 
                                                                                                                                                                           
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Zaterdag 29 mei   
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
Ontbijt 
2 volkoren crackers met ongezoete jam 
 
 
Lunch 
Haring of een stukje makreel op brood of: 
Salade van botersla met bietjes, haring, ui en augurk  
Doe in een kom: 1 haring (in stukjes), 250 gram gekookte bietjes (afgekoeld, in blok-
jes), fijngesneden ½ ui en 2 augurken (in blokjes) en meng door elkaar.  
Maak een dressing van 1 eetlepel (appel)azijn, 2 eetlepels yoghurtmayonaise en 1 
eetlepel water en voeg dit toe aan de salade. 
Leg op een bord 2 handen botersla en leg hierop het haring/bieten mengsel. Maak op 
smaak met versgemalen peper. 
 
 
Avondeten 
Avocadosalade, met kip en geroosterd brood 
Verhit 1 eetlepel olijfolie en voeg een beetje knoflook naar smaak toe. Bak 2 volkoren  
boterhammen rondom. Neem uit de pan, laat afkoelen en snijd in stukjes van 1 centi-
meter. Bak een kipfilet (100 gram) in stukjes in olijfolie en met zout/peper. 
Roer 3 eetlepels sinaasappelsap, een eetlepel balsamico azijn, beetje zout/peper, 1 
theelepel honing en 2 eetlepels olijfolie door elkaar tot dressing. 
Snijd 3 tomaten in stukken. Snijd het vruchtvlees van een halve avocado in stukken. 
Voeg in een schaal 2 handen eikenblad sla, de brood croutons, de kipstukjes, de dres-
sing, de tomaten en de avocado samen en roer door elkaar en serveer op een bord. 
 
 
Extra: een glaasje wijn en een bakje popcorn 
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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Zondag 30 mei  
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
Ontbijt 
Scrambled egg (2 eieren) met tomaat, champignons en ui 
 
Lunch 
Garnalensalade: meng 2 kerstomaten (doormidden gesneden), een 1⁄4 stengel sel-
derij (fijn gesneden), 1 eetlepel fijngesneden ui, 2 eetlepels humus en mayonaise op 
basis van olijfolie, 1 theelepel limoensap, 1 theelepel fijngesneden koriander (of peter-
selie) en 100 gram garnalen. Leg op je bord een bedje (2 handen) veldsla en daarover 
heen de garnalensalade. 
 
 
Avondeten 
Courgette op sla met roquefort & walnoten  
Snijd een halve/hele courgette in plakken. Bak de courgette kort in een pan met olijf-
olie en wat knoflook. Leg de courgettes in een ovenschaal en breng op smaak met wat 
peper en zout en verdeel de verkruimelde (ongeveer 50 gram) roquefort en de 50 
gram walnoten (gehakt) erover. Zet heel even onder de gril, totdat de kaas  gesmol-
ten is. Leg de courgette op een bedje rucola sla op je bord. Bak 4 krieltjes in een 
beetje olijfolie. Eventueel aan te vullen met een kipfilet, stukje vis of biefstuk/tartaar. 
 
 

Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Mei Challenge Maaltijdsalades 
 
 
Maandag 31 mei  
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt 
150 gram magere kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
 
Lunch 
banaanpannenkoek van 1 geklutst ei met daardoorheen een banaan (heel fijn ge-
prakt) in een klein beetje olijfolie bakken of: 
Oosterse soep voor 4 personen (of ook voor morgen) 
Verwarm 2 eetlepels olijfolie in een soeppan en bak hierin 1 gesneden ui en 1 rode 
paprika in stukjes. Voeg 750 gram ongepelde garnalen, een theelepel knoflook (of 2 
teentjes fijngehakt), 1 rood chilipepertje (fijngesneden), een half bosje koriander  
(fijngehakt) en 1 blik tomatenblokje (400 gram) toe en laat 3-5 minuten garen tot 
garnalen ondoorzichtig zijn. Schenk 1 blik kokosmelk van 400 ml in de pan en 1 eetle-
pel chilisaus. Breng tegen de kook aan en laat 3-5 minuten laag opstaan. Neem pan 
van het vuur en roer het sap van 1 limoen erdoor, voeg zout/peper naar smaak toe en 
garneer met wat extra koriander bij het opdienen. 
 
 
Tussendoor 
2 rijstwafels met hüttenkäse en plakjes tomaat, zout/peper 
 
Avondeten 
Stukje vlees, vis of kip met een salade van little gem, blauwe druiven, me-
loen en feta of geitenkaas. 
Bak of gril een stukje vlees of kip of vis van de BBQ of uit de pan. 
Maak sla van een stronk little gem (gesneden) met 150 gram galia meloen (in blok-
jes), een handje blauwe druiven, een handje munt en 100 gram gebrokkelde feta 
kaas of geitenkaas. Besprenkel met dressing van 1 eetlepel olijfolie en 1 theelepel ci-
troensap met zout/peper. 
 
                                                                                                                     

Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 


