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Eindejaars Challenge 2021 
 
 
Maandag 20 december  
 
 
Bij opstaan 
1 glas lauw water drinken met een half uitgeperste citroen 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken.  
 
 
Ontbijt 
1 schaaltje/bakje magere kwark/yoghurt met 1 kiwi, een eetlepel lijnzaad en een 
handje walnoten. 
 
 
Lunch 
2 geroosterde volkoren boterhammen met makreel en mierikswortel 
 
 
 
Avondeten 
Chinese kool met rijst, omelet en pittige tomatensaus 
Kook 50 gram meergranen of zilvervlies rijst volgens de aanwijzing op de verpakking. 
Verhit een eetlepel olijfolie en bak 4 gesneden tomaten in 3 minuten. Voeg 25 gram 
gebakken uitjes toe, 1⁄2 theelepel chilipoeder, knoflook naar smaak, een theelepel 
limoensap, 1 eetlepel gembersiroop, 1 eetlepel sojasaus en 5 eetlepels 
tomatenketchup en kook nog 3 minuten zachtjes. Pureer tot saus en houd warm. Klop 
2 eieren los met zout/peper. Bak een omelet van het eimengsel. Bak in een eetlepel 
olijfolie een kwart Chinese kool (grof gesneden) en 1 rode kleine ui (in ringen), voeg 3 
gehalveerde kerstomaatjes toe en bak 3 minuten. Voeg een 1⁄2 eetlepel (droog 
geroosterd) sesamzaad toe. Schep de rijst op je bord, leg de groente ernaast, de 
omelet erbij met de tomatensaus eroverheen.  
 
 
Extra: stukje pure chocolade (minimaal 85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2021 
 
 
Dinsdag 21 december 
 

Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt                              
1 schaaltje/bakje (150 gram) kwark/yoghurt met 2 eetlepels muesli, een appel in 
stukjes, een eetlepel lijnzaad, snufje kaneel en 4 walnoten. 
 
 
Lunch 
2 volkoren boterhammen met sla, plakjes avocado en zongedroogde tomaten 
 
 
Avondeten 
Rijst met spruiten, granaatappelpitjes, walnoten en honing 
Kook 50 gram (zilvervlies) rijst volgens de aanwijzing op de verpakking. 
Kook 200 gram spruiten 7 minuten en giet af. Wok daarna de spruiten nog 5 minuten 
(roer regelmatig om) in een beetje olijfolie. Bak in een andere pan in een beetje 
olijfolie 2 handen walnoten met zout en 2 eetlepels honing eroverheen. Blijf ook hier 
goed roeren, laat de honing in de walnoten trekken. Maak een dressing van 1 eetlepel 
olijfolie, 1 eetlepel honing, 1 theelepel mosterd en 2 theelepels appelazijn of witte 
wijn azijn. 
Voeg in de wok pan, bij de spruiten, de walnoten en de afgegoten rijst. Roer alles 
goed door elkaar met de dressing. Voeg op je bord een eetlepel granaatappelpitjes 
eroverheen. 
 
 
Extra: stukje pure chocolade (minimaal 85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2021 
 
Woensdag 22 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt 
1 schaaltje/bakje (150 gram) kwark/yoghurt met 2 eetlepels muesli, een appel in 
stukjes, een eetlepel lijnzaad, snufje kaneel en 4 walnoten. 
 
 
Lunch 
Aardperen soep 
Was de aardperen goed (hoef je niet te schillen) en snijd de wat grotere doormidden. 
Kook 150 gram aardperen kort (3 minuten) in een pan water, giet af en laat uitlekken. 
Verhit wat olijfolie in een koekenpan en bak hierin de aardperen (ongeveer 4 minuten) 
om er extra smaak aan de geven. Draai ze regelmatig om. Pel en snipper een teentje 
knoflook en 4 sjalotjes. Verhit wat olijfolie in een grote (soep)pan en voeg knoflook, 
sjalotjes en de takje tijm toe. Bak even en voeg de aardperen toe en voeg zoveel 
water toe, totdat de aardperen net onder water staan en voeg 1 groentebouillonblokje 
toe. Breng het geheel aan de kook. Laat de soep ongeveer 10 minuten rustig koken. 
Haal takje tijm eruit en pureer tot soep. Breng op smaak met peper & zout en een 
beetje extra tijm. 
 
 
Avondeten 
Kip met geitenkaas en paprika-ui 
Verwarm de grill op de hoogste stand. Maak met een scherp mes een diepe snee in de 
zijkant van de kipfilet. Vul deze ruim met geitenkaas en 1 takje tijm.  
Vouw dicht en zet de randen vast met een cocktailprikker. 
Leg de kipfilet op een bakplaat en bestrijk deze met honing en bestrooi met 
zout/peper/paprikapoeder. Gril 8 minuten en draai dan om naar de andere zijde. 
Verhit in de tussentijd in een (grill) pan, in een eetlepel olijfolie 1 rode paprika (in 
dikke plakken gesneden), een rode ui (ook in dikke ringen), 2 (in plakken gesneden) 
(vlees) tomaten met naar smaak verse tijm/zout/peper. Leg de paprika, tomaten en 
uien op je bord en de kipfilet eroverheen (haal de prikker en takje tijm eruit).  
Brokkel eventueel nog wat extra geitenkaas over het geheel en/of bak er een paar 
krieltjes bij. 
 
Extra: stukje pure chocolade (minimaal 85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2021 
 
Donderdag 23 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt   
1 schaaltje/bakje (150 gram) kwark/yoghurt met 2 eetlepels muesli, een appel in 
stukjes, een eetlepel lijnzaad, snufje kaneel en 4 walnoten. 
 
 
Lunch 
Paddenstoelenragout met kruiden en room  
Rooster 2 volkoren boterhammen. 
Maak/veeg 15 champignons schoon en snijd in dunne plakjes. Verhit een eetlepel 
olijfolie in de pan en doe de paddenstoelen erbij. Breng op smaak met zout/peper en 
eventueel met een ½ (kleingesneden) rode peper. Voeg na 1-2 minuten  
1 eetlepel zure room toe en roer die samen met 2 eetlepels fijngehakte peterselie en 
1/2 eetlepel fijngehakte rozemarijn erdoor. Schep de ragout op de geroosterde 
boterhammen en besprenkel met beetje olijfolie en garneer met handje rucola sla. 
 
 
Avondeten 
Kalfsschnitzel met mozzarella en aubergine 
Bak in beetje olijfolie 4 krieltjes. 
Verwarm de grill voor op 180 graden. Leg 2 plakken aubergine en 2 grote plakken 
(vlees) tomaat met beetje zout/versgemalen zwarte peper onder de grill. Verhit in de 
tussentijd in een eetlepel olijfolie een kalfsschnitzel van ongeveer 150 gram 3 minuten 
om en om. Snijd de schnitzel doormidden en leg een plak mozzarella op iedere helft 
en leg deze ook onder de grill, ongeveer 2 minuten totdat de kaas gesmolten is. Leg 
op je bord de schnitzel met gesmolten mozzarella en daarover een plak aubergine en 
tomaat. Garneer met blaadjes verse basilicum. 
 
 
Extra: stukje pure chocolade (minimaal 85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2021 
 
Vrijdag 24 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken.  
 
Ontbijt                              
1 schaaltje/bakje (150 gram) kwark/yoghurt met 2 eetlepels muesli, een appel in 
stukjes, een eetlepel lijnzaad, snufje kaneel en 4 walnoten. 
 
 
Lunch 
2 volkoren geroosterde boterhammen met een halve avocado en kipfilet (en 
zout/peper). 
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Eindejaars Challenge 2021 
 
Zaterdag 25 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 1 kleine 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 
Snijd 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, snijd 100 gram 
gerookte zalm in stukjes en een beetje 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 beetje bieslook en versgemalen peper. 
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Eindejaars Challenge 2021 
 
Zondag 26 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt                              
Vers fruit en een gekookt ei 
 
Lunch 
2 geroosterde volkoren boterhammen “bruchette”  
Meng in een kom, 2 tomaten in blokjes (zonder zaad) en 1 lente ui (kleingesneden), 1 
kleine bol mozzarella (klein gesneden), ½ avocado (in blokjes), ½ eetlepel 
balsamicoazijn en 1 eetlepel olijfolie. Roer door elkaar en breng op smaak met 
zout/peper.  
Rooster 2 boterhammen en besmeer met beetje olijfolie en knoflook en daaroverheen 
de tomaat/avocado en garneer met verse basilicum. 
 
 

 


