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Eindejaars Challenge 2021 
 
 
Maandag 27 december  

Vegetarische (Balans) dag  

Bij opstaan                                                                                                                    
1 glas water met sap van een halve geperste citroen  

Ontbijt                                                                                                                          
1 bakje magere yoghurt/kwark met een kiwi  

Lunch 
Bonen salade 
Maak de salade van 1 eetlepel mais, 1 eetlepel kidney bonen, 1 eetlepel augurken in 
kleine stukjes, 1 halve rode ui fijngesneden, 1 eetlepel doperwtjes, scheutje olijf-
olie/zout/peper en verse peterselie  

Tussendoor                                                                                                           
Groente soep 
Maak soep van 150 gram soepgroente, 300 ml water, een 1/2 bouillonblokje, verse 
peper en peterselie. Voeg eventueel gehaktballetjes toe. 

Avondeten 
Gegrilde portobello’s met spinazie en ricotta 
Verwarm de oven voor op de grillstand. 
Leg een stuk aluminiumfolie op de bakplaat. 
Wok 100 gram verse spinazie kort, totdat deze geslonken is en snijd dan (na verwij-
dering van al het vocht) de spinazie in “stukken”. Roer in een kom er 80 gram ricotta 
doorheen en breng op smaak met peper. Haal de steeltjes uit 1-2 portobello’s en be-
strijk de portobello met beetje olijfolie en leg ze met de bolle kant naar onder op de 
bakplaat en gril ze 3 minuten. Verdeel het spinaziemengsel in de portobello’s en be-
strooi met beetje Parmezaanse kaas. Gratineer nog ongeveer 4 minuten. Maak even-
tueel er een salade erbij van sla naar keuze en komkommer, stukjes feta en olijven. 
Besprenkel met olijfolie, balsamicoazijn en peper/zout.  

Extra: stukje pure chocolade (minimaal 85% cacao)  
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Eindejaars Challenge 2021 
 
 
Dinsdag 28 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt  
Een bakje Griekse yoghurt met een appel in stukjes, een eetlepel muesli, een eetlepel 
gebroken lijnzaad, 3 walnoten en een snufje kaneel. 
 
Lunch 
2 volkoren (geroosterde) boterhammen met plakjes avocado, zongedroogde tomaat 
stukjes en zout/peper 
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
Avondeten  
kip-kerrie met bloemkoolrijst 
Snijd 200 gram bloemkool in roosjes en maal fijn met behulp van een keukenmachine, 
blender of rasp (zodat het de structuur van rijst krijgt) of gebruik 200 gram kant en 
klare bloemkoolrijst. 
Snipper 1 sjalot, pers 1 knoflook, snijd 100 gram kipfilet in blokjes en snijd 10 
champignons in plakjes. 
Verhit een eetlepel olijfolie in een koekenpan en fruit de sjalot aan. 
Voeg de kip en de champignons toe en bak 3 à 4 minuten op hoog vuur. 
Draai het vuur lager en voeg de knoflook en een eetlepel kerriepoeder toe.  
Bak ongeveer 2 minuten mee. Blijf roeren. Optioneel: rasp een duim gember fijn en 
voeg toe. Voeg 150 ml kokosmelk, 1 theelepel limoensap en een snufje zeezout en 
zwarte peper toe. Roer door en doe de deksel op de koekenpan. 
Laat de kip-kerrie circa 10 minuten pruttelen, totdat de kip gaar is. Dikt de saus (te) 
veel in, voeg dan een scheutje water of melk toe. 
Stoom, kook of wok de bloemkoolrijst circa 2 minuten, totdat deze beetgaar is. Schep 
de bloemkoolrijst in een diep bord en daarover heen de kip-kerrie. 
                                                                                                     
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2021 
 
Woensdag 29 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt  
Een bakje Griekse yoghurt of kwark met een appel in stukjes, een eetlepel muesli, een 
eetlepel gebroken lijnzaad, 3 walnoten en een snufje kaneel  
 
 
Lunch 
Wrap met sla, kipfilet en komkommer 
Besmeer 1 volkoren wrap met een mengsel van 1 kleine eetlepel yoghurtmayonaise 
en 1 theelepel chilisaus. Beleg de wrap met 3 plakjes kipfilet, beetje rucola sla en 
reepjes komkommer. Rol de wrap op. 
 
Tussendoor 
2 rijstwafels met hüttenkäse en plakjes tomaat met zout/peper 
 
Avondeten   
Kip, zoete aardappel en groene asperges 
Verhit de oven voor op 180 graden. 
Marineer 100 gram kippendij (of 100 gram stukjes kipfilet) met marinade van 1 
eetlepel sojasaus, 1 eetlepel honing, sap van halve limoen/citroen en een half teentje 
knoflook. 
Leg de kippendij op een bakplaat in de oven op 180 graden. Kook 1 zoete aardappel 
(in stukken) beetgaar, giet af en bak in een beetje olijfolie.  
Draai de kippendij/kipstukjes na 10 minuten om en besprenkel nogmaals met de 
marinade. Laat in totaal 20 minuten bakken. Wok (of in een grillpan) in de tussentijd 
4 groene asperges met een beetje Himalaya zout.  
                                                                                                
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2021 
 
Donderdag 30 december 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt  
Een bakje Griekse yoghurt of kwark met een kiwi, een eetlepel muesli, een eetlepel 
gebroken lijnzaad en 3 walnoten. 
 
 
Lunch 
1 volkoren boterham met handje rucola sla (of andere sla naar wens), stukje makreel 
en beetje mierikswortel. 
 
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
Avondeten  
Aubergine Lasagne 
Snijd een halve aubergine in plakken en bestrooi ze met peper en zout. Verhit de 
koekenpan met olijfolie en bak hierin de plakken aan beiden kanten lichtbruin. Leg de 
plakken op een bord. Voeg opnieuw beetje olie toe aan de koekenpan en bak 100/150 
gram rundergehakt hierin rul. Bestrooi het gehakt met peper en zout. Verwarm de 
oven voor op 200 °C. Besmeer iedere plak aubergine aan één zijde met 
Boursin/kruidenkaas. Bouw om en om met aubergine, gehakt en plakken tomaat 
mooie lagen als een 'lasagne'.  
Eindig met een plak aubergine met Boursin/kruidenkaas en eventueel extra 
Parmezaanse kaas. Bak de aubergine-lasagne 15 minuten in de oven. 
 
                                                                                                    
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2021 
 
Vrijdag 31 december 

 
 

 
 
 

 
 


