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Eindejaars Challenge 2021 
Vijfde Maatje Minder 5 daagse 
 
Maandag 13 december  
Balansdag 
 
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 een kiwi, een eetlepel gebroken lijnzaad 
en een handje walnoten 
 
Tussendoor 
1 appel  
 
Lunch 
1 volkoren cracker met kipfilet 
1 volkoren met hüttenkäse en tomaat (zout/peper) 
1 volkoren cracker met humus 
 
Tussendoor 
1 rijstwafel met (pikante) humus of met plakjes rookvlees 
 
Avondeten 
Omelet met zalm en spinazie                                                                                    
In schaal/bakje 2 eieren klutsen, 200 gram verse spinazie wassen en laten slinken in 
een hete pan met weinig olijfolie. Spinazie vervolgens in een vergiet uit laten lekken 
(vocht eruit drukken) en fijnsnijden. 70-100 gram zalmsnippers, spinazie, theelepel 
knoflook (vers of uit potje) en een 1/2 lente ui (fijngesneden) toevoegen aan de 
geklutste eieren. Mengsel in koekenpan gieten in klein beetje olijfolie en 10-15 
minuten op laag vuur gaar laten worden.  

 
In de avond 
10 groene of zwarte olijven 
1 stukje pure chocolade (85% cacao) 
 

Drink niet te veel koffie (max 4 kopjes), drink wel groene thee en 1,5 liter water 
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Eindejaars Challenge 2021 
Vijfde Maatje Minder 5 daagse 
 
Dinsdag 14 december 
Geen vlees 

Bij opstaan 
1 glas lauw water met sap van een halve geperste citroen  
 
Ontbijt 
1 schaaltje/bakje (100-150 gram) magere kwark/yoghurt met 2 eetlepels muesli, 
stukjes appel, een eetlepel lijnzaad, een handje walnoten en een snufje kaneel 
 
Tussendoor 
1 appel of sinaasappel of peer 
 
Lunch 
2 crackers met avocado en een beetje zout/peper 
 
Tussendoor 
Handje hazelnoten, walnoten of amandelen 
1 rijstwafel met humus  
 
Avondeten 
Vegetarische spaghetti 
Kook 70 gram volkoren spaghetti volgens aanwijzing op de verpakking. 
Fruit een ui en teentje knoflook in 2 eetlepels olijfolie. Voeg 2 salieblaadjes (of 
basilicum) toe (gescheurd) en een kleine courgette in dunne plakjes (met kaasschaaf) 
met een snufje cayennepeper. Bak 1 minuut. Voeg 2 tomaten (in stukken) toe en 
beetje zout en versgemalen zwarte peper, 1 eetlepel (light) kruidenkaas en kook tot 
saus. Serveer met de beetgare spaghetti. 
 
 
Extra: stukje pure chocolade 85% 
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Eindejaars Challenge 2021 
Vijfde Maatje Minder 5 daagse 
 
 
Woensdag 15 december 
3 maaltijden 
 
Bij opstaan 
1 glas lauw water met sap van een halve geperste citroen 
 
Ontbijt 
1 schaaltje/bakje (100-150 gram) magere kwark/yoghurt met 2 eetlepels muesli, 
stukjes appel, een eetlepel lijnzaad, een handje walnoten en een snufje kaneel 
 
 
Lunch 
2 speltboterhammen besmeren met groene pesto, handje (rucola) sla en kipfilet of: 
Spinazie sla met granaatappelpitjes: Leg op je bord een handje verse spinazie en 
besprenkel met olijfolie/balsamicoazijn en zout/peper, halveer een granaatappel, snijd 
hem in vieren en verwijder de pitjes (of koop losse pitjes). Spinazie met dressing en 
granaatappelpitjes (1 eetlepel) mengen. Bestrooi met een eetlepel Parmezaanse kaas. 
 
 
Avondeten 
Runder reepjes met champignons en broccoli 
Marineer 100 gram beef (runder) reepjes met 3 eetlepels sojasaus en 1 eetlepel 
sesam olie (of olijfolie), theelepel knoflook (of 1 teentje), 1 eetlepel gembersiroop (of 
2 cm gemberwortel, geschild en fijngehakt) en 1 bosui (in ringetjes). 
Kook in een pan water met 1 groentebouillonblokje de 200 gram broccoli (een stronk, 
in roosjes) beetgaar. Verhit een eetlepel olijfolie, bak de beefreepjes gaar en bruin 
met marinade en voeg 15 kleingesneden champignons toe. Voeg de laatste 2 minuten 
de afgegoten broccoli erbij en meng alles door elkaar. 
 
Extra : stukje pure chocolade 85% 
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Eindejaars Challenge 2021 
Vijfde Maatje Minder 5 daagse 
 
Donderdag 16 december 
3 maaltijden 

Bij opstaan 
1 glas lauw water drinken met een half uitgeperste citroen 
 
Ontbijt 
Een groene smoothie: maak een smoothie in de blender van een eetlepel 
mangostukjes, een banaan, een handje spinazie en een halve avocado. Aanvullen met 
water voor de gewenste dikte. 
 
Lunch 
2 spelt- of volkoren boterhammen of crackers met zongedroogde tomaatjes en 
hüttenkäse, humus of rosbief 
 
Avondeten 
Kip ketjap met kokosboontjes 
Kook 50 gram mie volgens aanwijzing op verpakking. Kook 200 gram sperziebonen 
beetgaar. Snijd 1 ui grof,1 ui fijn en 1 bosui in ringetjes. 
Verhit 1 eetlepel olijfolie en bak 100 gram kipfilet (in reepjes gesneden) in 3 minuten 
bruin, voeg 1 wortel (klein gesneden) en 1 grof gesneden ui toe. Voeg 5 eetlepels 
ketjap toe en een beetje chilisaus. Bak nog 3 minuten, laat de ketjap niet aanbakken. 
Blijf roeren. 
Verhit 1 eetlepel olijfolie in andere pan en de fijn gesneden ui, knoflook naar smaak 
en 1 theelepel sambal. Voeg 50 ml kokosmelk toe en breng aan de kook. Doe de 
sperziebonen erbij en laat nog 4 minuten doorgaren. 
Serveer op je bord de mie met de kip ketjap erover, de kokosboontjes en als laatste 
de ringetjes bosui. 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2021 
Vijfde Maatje Minder 5 daagse 
 
Vrijdag 17 december 
3 maaltijden 
 
Bij opstaan 
1 glas lauw water drinken met een half uitgeperste citroen 
 
Ontbijt 
1 schaaltje/bakje (100-150 gram) magere kwark/yoghurt met 2 eetlepels muesli en 2 
eetlepels granaatappelpitjes 
 
 
Lunch 
2 (geroosterde) spelt- of volkoren boterhammen met avocado en zout/peper. 
Of: Salade; maak een salade van 50 gram rucola sla, met olijfolie/balsamicoazijn, 30 
gram geitenkaas, handje walnoten en een eetlepel honing 
 
 
Avondeten 
Pasta met tomaten, basilicum, olijven (en gehakt) 
Kook 50 gram volkoren pasta volgens aanwijzingen op verpakking. 
Fruit in 1 eetlepel olijfolie 1 gesnipperde ui, knoflook naar smaak (en rul 80 gram 
rundergehakt). Voeg 200 gram tomatenblokjes (blik) of 4 tomaten (in hele kleine 
stukjes gesneden) en 20 zwarte olijven (doormidden/klein gesneden) toe en verhit. 
Breng de pasta op je bord met daaroverheen een klein beetje olijfolie (extra vierge) 
en dan de tomaten (en –gehakt) /olijvensaus en bestrooi met 30 gram verbrokkelde 
feta, Parmezaans kaas of stukjes mozzarella en paar basilicumblaadjes. 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2021 
Vijfde Maatje Minder 5 daagse 
 
 
Zaterdag 18 december 
 
Bij opstaan 
1 glas lauw water drinken met een half uitgeperste citroen 
 
Ontbijt 
Roerei met ui (of verse bieslook), tomaat en champignons (zonder brood) 
 
Lunch 
2 spelt- of volkoren boterhammen besmeren met mosterd, handje (rucola) sla, kipfilet 
met zout/peper of met stukjes makreel en peper. 
 
Avondeten 
Lauwwarme courgette salade met biefstuk of kalkoenfilet 
Maak van 1 courgette courgettelinten met behulp van een dunschiller, kaasschaaf of 
spirelli. Bestrooi de biefstuk/kalkoenfilet met zout/peper. Verhit 1 eetlepel olijfolie en 
bak de biefstuk 3 minuten per kant op hoog vuur. Neem hem uit de pan en wikkel in 
aluminiumfolie en laat rusten. Of bak een kalkoenfilet gaar en bruin. 
Verwarm een eetlepel olijfolie in een pan en bak een teentje knoflook, 1 kleine 
eetlepel kappertjes, 1 eetlepel fijngesneden zongedroogde tomaten en 4 eetlepels 
zwarte olijven (zonder pit, gehalveerd) enkele minuten. Schep de courgettelinten er 
door en neem de pan van het vuur. Verdeel over je bord. Snijd de biefstuk/kalkoenfilet 
in mooie plakjes en verdeel deze, lauwwarm, over de courgette salade. 
 
Extra: een glas rode wijn en een bakje popcorn 
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Eindejaars Challenge 2021 
Vijfde Maatje Minder 5 daagse 
 
Zondag 19 december 
 
Bij opstaan 
1 glas lauw water drinken met een half uitgeperste citroen 
 
Ontbijt 
Vers fruit en een gekookt ei 
 
Lunch 
1 roggebrood met zalm en avocado of: 
Een kleine volkoren wrap met humus en een handje veldsla met 2 kerstomaatjes 
 
Avondeten 
Witvis/kabeljauw met Hollandse/Japanse wok groenten 
Kook 50 gram zilvervliesrijst. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Leg een stuk aluminiumfolie neer 3x zo groot als de kabeljauwfilet van 100 gram.  
Vet met een klein beetje roomboter de folie in ter grootte van de vis. Leg de vis op de 
folie en verdeel eroverheen een klein gesneden bosuitje en een hand Japanse of 
Hollandse wok groenten , 3 hele kleine stukjes roomboter en eventueel nog een paar 
gesneden (shiitake) paddenstoelen. 
Bestrooi met zout/peper (en optioneel besprenkelen met sake) Vouw de folie dicht tot 
een goed gesloten pakketje. Leg in een ovenschaal en giet er zoveel kokend water bij 
dat dit tot 3⁄4 van het pakketje staat. Zet de schaal 25 minuten in de oven (op 180 
graden) en laat de vis garen. Neem het pakketje (voorzichtig) uit de schaal, laat even 
“uitlekken” en leg het pakketje op een bord, leg de rijst ernaast en open het folie (laat 
de vis erin liggen)en besprenkel met een beetje sojasaus. Eet de vis in combinatie 
met de rijst. 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
 
 
 


