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Herfst Energy Boost Challenge 
 
Maandag 4 oktober  
 
Vegetarisch (dierendag) 
 
Ontbijt 
 

Bij opstaan                                                                                                                  
2 glazen water                                                                                                           

Ontbijt 
Havermoutpap: Doe 200 ml magere/plantaardige melk en 40 gram havermout in 
een pan en verwarm als roerend tot gewenste dikte. Garneer de havermout met  
aardbeien/blauwe bessen (vers of uit diepvries). 
 
 
Lunch 
Broodje “ei gezond” met sla, radijs en komkommer 
Kook 1 ei hard en snij daarna in schijfjes. Beleg een volkoren boterham/-broodje met 
een beetje veldsla, schijfjes radijs, schijfjes komkommer en de schijfjes hardgekookt 
ei. Breng op smaak met peper en zout. 
 
Tussendoor 
Een handje amandelen 
 
 
Diner 
Roerbakschotel met noedels, tofu en cashewnoten 
Kook 50 gram volkoren noedels, volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
Verhit 2 eetlepels olijfolie in een wok/hapjespan en bak hierin 200 gram roerbak-
groenten naar keuze (bijvoorbeeld broccoli, bloemkool, courgette, paprika, spitskool). 
Verhit in andere pan 1 eetlepel olijfolie en bak hierin 100 gram tofu in stukjes bruin. 
Voeg de noedels en de tofu bij de groenten, voeg een beetje chilisaus en ketjap manis 
naar smaak toe. Serveer op een bord en garneer met een handje cashewnoten en 
eventueel verse koriander. 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85 % cacao) 
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Herfst Energy Boost Challenge 
 
 
Dinsdag 5 oktober 
 

Bij opstaan                                                                                                                  
2 glazen water                                                                                                           

Ontbijt                                                                                                                     
Havermoutpap: Doe 200 ml magere/plantaardige melk en 40 gram havermout in 
een pan en verwarm als roerend tot gewenste dikte. Garneer de havermout met  
aardbeien/blauwe bessen (vers of uit diepvries).                                                                                                              

 

Lunch   
Tosti van 2 volkoren boterhammen, 30+ kaas en een plakje ham  
Bakje rauwkost       
 
Tussendoor 
Een handje amandelen 
                                                                                                     
Avondeten    
Chinese roerbakmix met biefstuk of runder- of kip reepjes 
Bak een biefstuk of 100 gram runder- of kip reepjes in beetje olijfolie met zout/peper. 
Roerbak 200 gram Chinese roerbakmix in beetje olijfolie met 10 gesneden                  
champignons en ½ kleingesneden rode peper (of wat sambal). Voeg het vlees door de 
groente en roer er 1 eetlepel sojasaus door. Garneer met een handje kroepoek en een 
eetlepel cashewnoten.                                                                                         
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85 % cacao) 
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Herfst Energy Boost Challenge 
 
 
Woensdag 6 oktober 
 

Bij opstaan                                                                                                                  
2 glazen water                                                                                                           

Ontbijt                                                                                                                 
Groene smoothie maak in een blender een smoothie van 2 handjes verse spinazie, 1 
banaan, 2 eetlepels havermout, een halve eetlepel gebroken lijnzaad en met 150 ml 
yoghurt/kwark. Eventueel iets verdunnen met water. 
                                                                                                          
 
Lunch 
2 volkoren boterhammen met aardbeien 
 
Tussendoor 
Een handje amandelen 
 
 
Avondeten 
Warme pasta salade met gehakt en groenten 
Kook 50 gram volkoren penne volgens aanwijzing op de verpakking. Verwarm  
1 eetlepel olijfolie in een koekenpan en voeg 100 gram mager rundergehakt toe en rul 
in ongeveer 5 minuten bruin. Doe het gehakt op een bord, dek af en zet opzij.  
Verwarm 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan en voeg 1 kleine gesnipperde rode ui 
toe, ¼ aubergine (in blokjes), 1 groene paprika (in blokjes), ½ courgette (in blokjes) 
en bak ongeveer 2 minuten, al roerend. Voeg het gehakt, 2 tomaten (in 4-ren),  
1 theelepel oregano en 1 theelepel rode wijnazijn toe en breng aan de kook.  
Laat 20 minuten zachtjes doorkoken. Meng de penne en het gehakt mengsel.  
Verdeel op je bord en kruimel er een beetje ricotta overheen en verse basilicum. 
Je kunt dit gerecht ook voor morgen maken en de hoeveelheden vermeerderen en de 
aubergine en courgette helemaal gebruiken. 

Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Herfst Energy Boost Challenge 
 
Donderdag 7 oktober 
 
 

Bij opstaan                                                                                                                  
2 glazen water                                                                                                                                                                                                                                                  

Ontbijt                                                                                                                 
Schaaltje Griekse yoghurt of kwark met aardbeien                                                                                                                  

                                                                                                                                         

Lunch                                                                                                                                 
3 rijstwafels: 

1. Met 1 eetlepel hüttenkäse, tomaat en klein snufje zout/peper; 
2. Met 2 plakjes kipfilet en 3 plakjes avocado, zout en peper naar smaak; 
3. Met 1 eetlepel hüttenkäse, 2 plakjes zalm, plakjes komkommer en een 
beetje verse dille/fijngeknipte bieslook.                                                                                                                     

 

Avondeten    
Kabeljauwfilet uit de oven op sla met gebakken krieltjes 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Snij 3 tomaten in kleine blokjes. Leg 
100-150 gram kabeljauwfilet in een ovenschaal of op een vuurvast bord. Wrijf de 
kabeljauwfilet in met citroensap en strooi en wat zout en versgemalen peper  
overheen. Bestrijk de kabeljauwfilet met dun laagje kruidenkaas. Strooi als laatste de 
in blokjes gesneden tomaat, samen met handje fijngehakte bieslook erover. De 
kabeljauw voor 25 minuten in de oven. 
Marineer 4 gehalveerde, voorgekookte krieltjes met 2 el olijfolie, 1 klein teentje  
knoflook (uitgeperst) en de blaadjes van 1 takje rozemarijn. Verhit een hapjespan en 
bak de krieltjes in 10 minuten knapperig en gaar. 
Leg een hand rucola sla op je bord met een beetje olijfolie en balsamico azijn, 
zout/peper, een paar plakjes komkommer en tomaat. Leg de kabeljauwfilet op je sla 
en serveer de krieltjes ernaast. 
 
                                                                                                                                 

Extra: een stukje chocolade (85% cacao) 
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Herfst Energy Boost Challenge 
 
Vrijdag 8 oktober 
 
 

Bij opstaan                                                                                                                  
2 glazen water                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ontbijt     
Een schaaltje Griekse yoghurt of kwark met 1 eetlepel ongezoete muesli, 1 eetle-
pel kokosrasp, 1 appel in stukjes, een eetlepel gebroken lijnzaad en een snufje kaneel 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Lunch                                                                                                                      
Witte bonen salade met rode ui en zongedroogde tomaat 
Spoel 100 gram witte bonen af en laat goed uitlekken. Verhit 1 el olijfolie en roerbak  
1 kleingesneden rode ui enkele minuten. Laat afkoelen. Verdeel een hand rucola sla 
(of andere sla) op je bord met de witte bonen, 2 zongedroogde tomaatjes 
(kleingesneden), de geroerbakte rode ui en breng op smaak met wat olie van de 
zongedroogde tomaten en versgemalen zwarte peper.                                                                                                                     

 

Avondeten    
Kapucijnerschotel met sperziebonen, tomaat, ui, spekblokjes en piccalilly  
(2 personen) 
Maak 200 gram sperziebonen schoon en breek ze doormidden. Kook de sperziebonen 
in weinig water in ongeveer 5 minuten beetgaar. Snij 2 uien en 2 tomaten klein. Fruit 
de uien glazig in een 1 eetlepel olijfolie. Laat 400 gram kapucijners (uit een pot) 
uitlekken. Bak in een koekenpan met anti-aanbaklaag, zonder olie, 2 eetlepels (ma-
gere) spekblokjes. Doe de kapucijners, de sperziebonen, de spekjes, de stukjes to-
maat en 2 eetlepels piccalilly bij de uien, roer alles goed door en verwarm. 
 
                                                                                                                              

Extra: een stukje chocolade (85% cacao) 
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Herfst Energy Boost Challenge 
 
Zaterdag 9 oktober 
 
 

Bij opstaan                                                                                                                  
2 glazen water                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ontbijt                                                                                                            
Smoothiebowl van 150 ml Griekse yoghurt of kwark met 2 eetlepels blauwe bessen 
(kan ook diepvries zijn, wel ontdooien). Meng het geheel in een blender of met een 
staafmixer tot een egale smoothie. Doe dit in een kom en garneer met 1 eetlepel ko-
kosrasp, 1 eetlepel gebroken lijnzaad en 1 eetlepel pompoenpitten.                                                                                                                 

                                                                                                                                         

Lunch                                                                                                                              
Een volkoren wrap met gerookte zalm 
Besmeer een volkoren wrap met kruidenkaas en beleg deze met 2 plakken gerookte 
zalm, een beetje rucola, bieslook of dille en reepjes komkommer. 

Tussendoor                                                                                                                 
Een haring                                                                                                                 

Avondeten    
Tartaar en ui met gebakken krieltjes en salsa van tomaat, mais en feta  
Doe in een kom: 2 grote tomaten in blokjes, 40 gram feta in blokjes en 2 eetlepels  
mais. Maak op smaak met scheutje olijfolie, snufje oregano en verse bieslook. 
Verhit 1 eetlepel olijfolie in koekenpan en bak 10 krieltjes gaar en knapperig. 
Bak ondertussen ook 100 gram tartaar. Voeg aan de pan 1 ui, in ringen gesneden toe. 
Kruid de tartaar naar smaak met versgemalen peper en zout. Serveer de 
aardappeltjes, tartaar (met gebakken ui ringen) en salade op een bord. 
                                                                                                                              

Extra: iets lekkers en een glas wijn 
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Herfst Energy Boost Challenge 
 
Zondag 10 oktober 
 
 

Bij opstaan                                                                                                                  
2 glazen water                                                                                                                                                                                                                                                  

Ontbijt                                                                                                                    
Een gekookt ei en vers fruit                                                                                                                                                                                                                                                              

Lunch                                                                                                                     
Pompoen-appelsoep (4 personen):  
Verwarm de oven voor op 200 graden.  
Schil ongeveer 1 kg pompoen, verwijder de pitten en snijd het vruchtvlees in blokjes. 
Snij 2 uien in grote stukken. Schil 2 grote appels (Elstar/Jonagold), snij ze in vieren 
en verwijder het klokhuis. Fruit de uien in 2 el olijfolie, voeg de pompoen, 3 teentjes 
knoflook en de appel stukken toe en laat zachtjes kort bakken. Voeg 1 tl (zee-)zout,  
versgemalen zwarte peper en chilipoeder toe. Breng 1 liter water aan de kook met  
2 groentebouillonblokjes en giet over in de pan met het pompoenmengsel.  
Laat ongeveer 25-30 minuten zachtjes gaar koken en pureer daarna tot soep.                                                                                                             

 

Avondeten  
Spaghetti met broccoli, kip en pestosaus 
Kook 50 gram volkoren spaghetti volgens de aanwijzing op de verpakking. Voeg aan 
dezelfde pan 200 gram broccoliroosjes toe en kook deze beetgaar. Snij 1 ui in stukjes, 
kruid 100 gram kipstukjes naar smaak en verhit 2 eetlepels olijfolie in een wokpan. 
Bak de kipstukjes gaar en bruin en schep deze uit de pan (houd apart). Fruit de ui 
glazig in de overgebleven olie en voeg 1 uitgeperst teentje knoflook toe en laat 1 
minuut zachtjes mee bakken. Doe de kipstukjes bij de ui en knoflook en roer hier 2 
eetlepels (groene) pestosaus en 1 eetlepel (light) kookroom door. Giet de spaghetti en 
broccoli af en voeg dit aan de wokpan toe. Verwarm het geheel en serveer het op een 
bord. Breng op smaak met versgemalen peper en garneer het basilicum, een eetlepel 
(droog geroosterde) pijnboompitten en een beetje geraspte Parmezaanse kaas.  
 
Tip: laat de kip weg om er een vegetarisch gerecht ervan te maken 
 
                                                                                                                                 

Extra: een stukje chocolade (85% cacao) 


