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September Afslank Menu 
 
Maandag 19 september 
 
Vegetarische balans dag 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
Ontbijt 
150 ml magere yoghurt/kwark met een kiwi of appel 
 
 
Lunch 
Groente soep 
Maak soep van 150 gram soepgroente, 300 ml water, 1/2 bouillonblokje, verse peper 
en peterselie.  
Of: Bonen salade. Maak de salade met: 
1 eetlepel mais, 1 eetlepel kidney bonen, 1 eetlepel augurken in kleine stukjes, halve 
rode ui fijngesneden, 1 eetlepe; doperwtjes, scheutje olijfolie/zout/peper/verse 
peterselie 
 
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 snij dan (na 
verwijdering van al het vocht) de spinazie in “stukken”. Roer in een kom 80 gram 
ricotta er doorheen en breng op smaak met peper.  
Haal de steeltjes uit 1-2 portobello’s, bestrijk de portobello met olijfolie en leg ze, met 
de bolle kant naar onder, op de bakplaat en gril 4 minuten. Verdeel het 
spinaziemengsel over de portobello’s en bestrooi met beetje Parmezaanse kaas. 
Gratineer nog ongeveer 4 minuten. Lekker met sla met komkommer, feta en olijven 
(met olie/balsamico azijn/peper/zout).  

Extra: stukje pure chocolade (≥85 % cacao) of 10 olijven 

 

Drink op deze dag 2 liter water en extra groene thee en 
beperk koffie tot 2-3 kopjes (natuurlijk zonder suiker en melk)             
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September Afslank Menu 

 
Dinsdag 20 september 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
In de ochtend 
Geen ontbijt of later in de ochtend 2 stuks fruit (Intermittent Fasting). 
Of 150 ml magere kwark/yoghurt met appel en 2 eetlepels zelfgemaakte granola (zie 
recept laatste pagina). 
 
Tussendoor 
1 sinaasappel 
 
Lunch 
Boerenomelet 
Doe 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan en laat hierin 150 gram roerbakgroenten (of 
andere groenten naar keuze) gaar worden. Kluts 2 eieren en voeg dit toe aan het 
groenten mengsel. Bak de omelet aan beide kanten, met deksel op de pan. Serveer 
op een bord met wat gehalveerde snacktomaatjes, stukjeskomkommer, paprika. 
Tip: dag/avond van te voren bereiden en in koeling bewaren, voor de werklunch of 
voor onderweg. 
 
Tussendoor 
Rijstwafel met ½ avocado en tomaatjes 
Tip: andere ½ avocado met pit koel bewaren (in folie) voor lunch van woensdag 
 
Avondeten 
Spaghetti met tomatensaus (vegetarisch) 
Kook 60 gram volkoren spaghetti volgens de beschrijving op de verpakking. 
Snijd een kleine ui en 1 teentje knoflook fijn en bak deze glazig in een hapjes pan met 
1 eetlepel olijfolie. Bak 1 eetlepel tomatenpuree mee en blus af met 1 blikje 
tomatenstukjes. Breng de saus op smaak met peper en zout en serveer over de 
spaghetti met wat Parmezaanse kaas/edelgistvlokken en garneer met wat basilicum 
blaadjes. 
Tip voor meer groenten: bak als de ui glazig is 100 gram Italiaanse groenten mee.  
Tip voor niet vegetarisch: bak eerst 100 gram gekruid mager rundergehakt en voeg 
dan de ui/knoflook/groenten toe. 

Extra: een stukje pure chocolade (≥85 % cacao) 
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September Afslank Menu 
 
Woensdag 21 september 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
In de ochtend 
Geen ontbijt of later in de ochtend 2 stuks fruit (Intermittent Fasting). 
Of 150 ml magere kwark/yoghurt met kiwi en 2 eetlepels zelfgemaakte granola (zie 
recept laatste pagina). 
 
Tussendoor 
1 appel in stukjes met snufje kaneel  
Tip: appelstukjes 5 minuten koken in pannetje water voor “warm appelgebak” effect 
 
 
Lunch 
2 geroosterde volkoren boterhammen “bruchette” 
Meng in een kom, 1 tomaat in blokjes (zonder zaad) en ½ lente-ui (klein gesneden),  
1 kleine bol mozzarella (klein gesneden), ½ avocado (in blokjes), ½ eetlepel 
balsamicoazijn en 1 el olijfolie. Roer door elkaar en breng op smaak met zout/peper. 
Doe dit mengsel op de geroosterde boterhammen en garneer met verse basilicum. 
 
Tussendoor 
1 hardgekookt ei met kruiden naar keuze (kurkuma, cayennepeper, paprikapoeder of 
wat zeezout) 
 
 
Diner  
Salade van quinoa, broccoli & champignons 
Maak een salade van 50 gram gekookte quinoa, 200 gram rauwe (of even de kook 
erover en laten afkoelen) broccoli roosjes, 10 champignons (in plakjes, kort in droge 
koekenpan gebakken), eetlepel Parmezaanse kaas, handje walnoten en peterselie. 
Besprenkel wat olijfolie, balsamicoazijn en zout/ versgemalen peper eroverheen. 

Extra: een stukje pure chocolade (≥85 % cacao) 
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September Afslank Menu 
 
 
Donderdag 22 september 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
In de ochtend 
Geen ontbijt of later in de ochtend 2 stuks fruit (Intermittent Fasting). 
Of 150 ml magere kwark/yoghurt met ½ banaan en 2 eetlepels zelfgemaakte granola 
(zie recept laatste pagina). 
 
Tussendoor 
1 kiwi of appel 
 
 
Lunch 
Besmeer 2 volkoren boterhammen met mengsel van 1 theelepel yoghurtmayonaise en 
1 theelepel chilisaus. Beleg deze met 3 plakjes biologische kipfilet, beetje rucola en 
reepjes komkommer. 
 
Tussendoor  
Handje amandelen                                                                                               
 
 
Avondeten  
“Foe yong hai” met kip en noedels 
Kook 50 gram volkoren noedels en bak 100 gram kipfilet in stukjes met zout/peper. 
Roerbak 3 eieren met 2 eetlepels chilisaus. Voeg de kip stukjes bij het ei en roer 
door elkaar. Leg het mengsel over de gekookte noedels of meng door elkaar. 
 
                                                                                               
Extra: een stukje pure chocolade (≥85 % cacao) 
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September Afslank Menu 
 
 
Vrijdag 23 september 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
In de ochtend 
Geen ontbijt of later in de ochtend 2 stuks fruit (Intermittent Fasting). 
Of 150 ml magere kwark/yoghurt met fruit en 2 eetlepels zelfgemaakte granola (zie 
recept laatste pagina). 
 
Tussendoor 
½ banaan in plakjes met 15 gram gehakte pure chocolade en handje amandelen 
 
 
Lunch 
2 volkoren boterhammen met 30+ kaas, een gekookt ei en sla, tomaat en 
komkommer in plakjes. Met beetje zout/versgemalen zwarte peper. 
 
Tussendoor   
Een bakje rauwkost  
                                                                                                          
 
Avondeten 
Tomatensoep (2 porties, restant koel bewaren voor zondagmiddag) 
Fruit 1 ui en 1 teentje knoflook in een beetje olijfolie, voeg 4 tomaten (in 4-ren) toe 
en 1 theelepel komijnpoeder, 1 snufje chilipoeder en een laurierblaadje.  
Voeg vervolgens 300 ml heet water en ½ groentebouillonblokje toe. Voeg nog een 
handje cherrytomaten toe (gehalveerd) en breng aan de kook. Laat 5 minuten  
pruttelen tot de tomaten zacht zijn. Je kunt er nu voor kiezen de soep te pureren 
of niet. Voeg zout en verse zwarte peper toe en verse blaadjes basilicum. 
Lekker met 3 stukjes volkoren stokbrood. 
                                                                                               
Extra: 4 plakjes (biologische) kipfilet met augurk (rolletjes) 
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September Afslank Menu 
 
 
Zaterdag 24 september 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
In de ochtend 
Groene smoothie met banaan, kiwi en spinazie 
Doe een handje rauwe spinazie, ½ banaan en 1 geschilde kiwi met 100 ml water 
in een blender en mix het geheel tot een smoothie. 
 
 
Lunch 
1 volkoren boterham met haringsalade: 
Maak een dressing van 1 el yoghurt, 1 el yoghurtmayonaise en een klein scheutje 
azijn. Snijd in stukjes: 1 verse haring, stukje komkommer, 1 augurk en voeg de 
dressing toe. Beleg de boterham met handje sla naar keuze en de haringsalade. 
 
Tussendoor   
Een bakje rauwkost en een handje pistachenoten 
 
 
Avondeten  
Sperziebonen/snijbonen/peultjes met ui en kalkoen  
Kook 200 gram sperziebonen/snijbonen/peultjes beetgaar in water met snufje zout 
(indien gewenst). Snipper 1 ui en snij 100 gram kalkoenfilet in stukjes en kruid deze 
met peper/zout. Bak in een hapjespan met een eetlepel olijfolie/kokosolie de kalkoen 
en als deze gaar is, fruit de ui dan mee. Eventueel kun je ook 3 krieltjes hieraan toe-
voegen, om mee te bakken.  
Als boontjes gaar zijn, deze afgieten en toevoegen aan het kip/ui mengsel. Verwarm 2 
eetlepels pindakaas (eventueel met beetje water, limoen, ketjap en chilisaus) Verdeel 
over je bord. 
                                                                                               
Extra: een glas wijn (en water) met wat olijven 
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September Afslank Menu 
 
 
Zondag 25 september 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
In de ochtend 
Broodje “ei gezond” met sla, radijs en komkommer 
Snijd 1 hardgekookt ei in schijfjes. Beleg een volkoren boterham/-broodje met beetje 
sla naar keuze, schijfjes radijs, schijfjes komkommer en de schijfjes hardgekookt ei. 
Breng op smaak met peper en zout. 
 
 
Lunch 
Kop tomatensoep (restant van vrijdagavond) 

Tussendoor                                                                                                              
Een bakje rauwkost en een handje amandelen                                                                                                       

 
Avondeten  
Aubergine Lasagne 
Snijd een halve aubergine in plakken en bestrooi ze met peper en zout. Verhit de koe-
kenpan 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 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 tomaat mooie lagen 
als een 'lasagne'. Eindig met een plak aubergine met Boursin/ kruidenkaas. Bak de 
aubergine-lasagne 15 minuten in de oven. 
                                                                                           
Extra: een stukje pure chocolade (≥85 % cacao) 
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September Afslank Menu 

 
 
Pitten/zaden/noten granola (voor meerdere dagen) 
 
Lekker voor over kwark/yoghurt, bij het ontbijt bijvoorbeeld.  
 
Verwarm een oven op 180 graden, haal de bakplaat uit oven en bedek deze met 
bakpapier. 
Smelt 40 ml kokosolie in een hittebestendig schaaltje in de oven (en haal eruit als het 
gesmolten is). 
 
Doe in een kom: 

• 30 gram pompoenpitten 
• 30 gram gebroken lijnzaad 
• 30 gram geraspte kokos 
• 75 gram havermoutvlokken 
• 75 gram pecannoten 
• 75 gram ongezouten amandelen 
• 1 eetlepel kaneelpoeder 
• 1 theelepel koek-/speculaaskruiden 
• 40 gram (biologische) honing 
• de 40 ml gesmolten kokosolie 

 
Meng alles goed door elkaar. 
 
Verdeel het mengsel over de bakplaat en verdeel er nog 1 eetlepel honing over. Zet de 
bakplaat ongeveer 18 minuten in het midden van de oven (schep na 10 minuten even 
door en blijf daarna checken of er niets verbrand). 
Laat (na de totale baktijd) de granola afkoelen op de bakplaat en hak de grote noten 
kleiner met een mes, indien gewenst.  
Schep de granola goed door elkaar en bewaar ’t op kamertemperatuur, in een 
luchtdichte bak of pot. 
 
Schep 2 eetlepels van de granola op 150 ml kwark/yoghurt met wat vers fruit (niet 
mengen, dat is zonde "#$%). 
 
Geniet ervan!!! 
 


