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September Afslank Menu  
 
3 eetmomenten op de dag 
 
Maandag 26 september 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
In de ochtend 
Geen (of later in de ochtend) ontbijt of 2 stuks fruit of een schaaltje kwark met 
stukjes appel, een eetlepel pompoen- en zonnebloempitten, een kleine eetlepel 
gebroken lijnzaad en een snufje kaneel. 
 
 
Lunch 
3 volkoren crackers met kipfilet, met humus en met hüttenkäse en plakjes tomaat 
Een bakje rauwkost                                                                                                             
 
 
Avondeten 
Kokoskip, bloemkool en krieltjes 
Meng op een bord een laagje kokosrasp met eetlepel kerrie en theelepel 
zout/versgemalen zwarte peper. Wentel de kipfilet eerst door het kokosmengsel en 
vervolgens door een geklutst ei, daarna nogmaals door het kokosmengsel zodat alle 
kanten goed bedekt zijn. Verhit een eetlepel olijfolie en bak de kipfilet op middelhoog 
vuur gaar en bruin. Kook intussen 300 gram bloemkool beetgaar met een beetje zout 
en bak in klein beetje olijfolie 4 krieltjes. 
 
 

Extra: een stukje pure chocolade 85%  
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September Afslank Menu 
 
3 eetmomenten op de dag 
 
 
Dinsdag 27 september 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
In de ochtend 
Citroenkwark 
Roer een beetje citroenrasp en een kwart uitgeperste citroen door 150 ml kwark.  
Voeg een eetlepel honing toe en roer alles goed door elkaar. Verhit in een droge 
koekenpan 5 (gehakte) pecannoten 3 minuten. Laat afkoelen en verdeel de 
pecannoten over de citroenkwark. 
 
 
Lunch 
Volkoren boterham met een stukje makreel, een beetje yoghurt mayonaise en peper. 
 
 
Avondeten 
Aardappelsalade met gerookte zalm  
Kook 3 kruimige)aardappelen en snijd deze in stukjes.                                      
Maak een dressing van sap van een halve citroen met een scheutje rode wijnazijn, 2 
eetlepels olijfolie en 1 kleine eetlepel kappertjes. Breng op smaak met zout/peper. 
Voeg de (nog warme) aardappelen toe aan de dressing. Als de aardappelen iets 
afgekoeld zijn meng je een kleine eetlepel dille erdoor. Meng 50 gram crème fraîche 
met een theelepel mierikswortel, zout/peper en klein beetje citroensap. Leg een 
handje sla op je bord, daaroverheen 100 gram gerookte zalm met de aardappeltjes 
erop (of ernaast) en ‘druppel’ het crème fraîche mengsel eroverheen (met eventueel 
extra olijfolie en verse dille). 
 

Extra: een stukje pure chocolade 85%  

 



 

  
www.jacquelinevandijk.nl 

 

September Afslank Menu 
 
3 eetmomenten op de dag 
 
Woensdag 28 september 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
In de ochtend 
Geen (of later in de ochtend) ontbijt of 2 stuks fruit of een schaaltje kwark met 
stukjes appel, een eetlepel pompoen- en zonnebloempitten, een kleine eetlepel 
gebroken lijnzaad en een snufje kaneel. 
 
 
Lunch 
Paprika feta spread op een volkoren boterham 
Doe in een blender/keukenmachine: 200 gram uitgelekte geroosterde/gegrilde paprika 
(uit potje of zelf geroosterde puntpaprika’s), ½  teentje knoflook, 2 theelepels 
paprikapoeder, 200 gram feta en een snufje zeezout. 
Maal tot een egale spread en voeg naar smaak nog wat (chili-)peper toe. 
Besmeer 2 geroosterde volkoren boterhammen en/of maak/gebruik extra om ook je 
snoepgroenten/rauwkost in te dippen 
 
 
Avondeten 
Pasta met gehakt en tomaten groentesaus 
Kook 60 gram volkorenpasta volgens gebruiksaanwijzing op verpakking. 
Maak een saus: verhit een hapjes- of wokpan, bak 1 klein gesneden ui in beetje 
olijfolie en rul hierin 100 gram mager rundergehakt gaar. Voeg 200 gram Italiaanse 
groenten toe en roerbak dit een paar minuten mee. Voeg 1 blikje tomatenblokjes en 
½ (runder)bouillonblokje toe en laat zachtjes mee verwarmen. Serveer de pasta op 
een handje rucola sla en verdeel een eetlepel Parmezaanse kaas en versgemalen 
zwarte peper over de pasta. 
 
 

Extra: een stukje pure chocolade 85%  
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September Afslank Menu 
 
3 eetmomenten op de dag 
 
 
Donderdag 29 september 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
In de ochtend 
Geen (of later in de ochtend) ontbijt of 2 stuks fruit of een schaaltje kwark met een 
eetlepel granaatappelpitjes, een eetlepel pompoen- en zonnebloempitten en een 
kleine eetlepel gebroken lijnzaad. 
 
 
Lunch 
2 volkoren boterhammen met zelfgemaakte eiersalade 
Prak 1 hardgekookt ei, een 1/2 eetlepel kwark, 1 snufje paprikapoeder en een eetlepel 
gesneden bieslook tot een salade. Breng op smaak met een beetje peper/zout en/of 
kerriepoeder. Smeer de eiersalade op de boterhammen.  
 
 
 
Avondeten  
Kip en gewokte spinazie met gorgonzola en pijnboompitten 
Bak een kipfilet (in stukjes) in een beetje olijfolie, een theelepel ketjap, een theelepel 
chilisaus en een scheutje gembersiroop. Wok 300 gram verse spinazie tot deze ge-
slonken is (giet eventueel het vocht af) en roer er 30 gram gorgonzola doorheen en 
een handje droog geroosterde pijnboompitten. 
Roer als laatste de kip ook erdoor. Eventueel aan te vullen met 4 gebakken krieltjes. 
                                                                                               
Extra: een stukje pure chocolade (85%) 
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September Afslank Menu 
 
3 eetmomenten op de dag 
 
Vrijdag 30 september 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
In de ochtend 
Geen (of later in de ochtend) ontbijt of 2 stuks fruit of een schaaltje kwark met 
stukjes appel, een eetlepel pompoen- en zonnebloempitten, een kleine eetlepel 
gebroken lijnzaad en een snufje kaneel. 
 
 
Lunch 
1 volkoren boterham met 30+ kaas en komkommer en 1 volkoren boterham met 
kipfilet en mosterd  
 
 
Avondeten 
Wrap met avocado-mangosalsa en kip (2 personen) 
Bak of grill 150 gram stukjes kipfilet met zout/peper 
Snijd 1 mango en 1 avocado in stukjes. Snijd 2 tomaten in 4-ren, verwijder de 
zaadjes en snijd het vruchtvlees in blokjes. Meng in een kom de avocado, mango, 
tomaat, 1 kleine gesnipperde rode ui en 1 eetlepel koriander. Besprenkel met een 
eetlepel limoensap en breng op smaak met (chili) peper en zout. Besmeer twee 
volkoren tortilla’s dun met ricotta. Leg daarop een handje sla naar keuze en verdeel 
de salsa erover. Beleg daarna met de stukjes kip en rol de tortilla’s strak op tot wrap. 
 
 
                                                                                            
Extra: een stukje pure chocolade (85%) 
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Oktober Menu 
 
 
Zaterdag 1 oktober 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
In de ochtend 
Schaaltje kwark of Griekse yoghurt met blauwe bessen 
 
Lunch 
Chinese kippensoep (4 porties of personen):  
Maak bouillon in een grote soeppan van 1,25l water en 1,5 kippenbouillonblokjes. 
Breng aan de kook. Maak een stuk gember schoon (ter grootte van een duim en voeg 
dit stuk, samen met 600 gram Chinese groenten, toe aan de bouillon. Laat de groen-
ten 5 minuten zachtjes koken. Voeg 250 gram kippendijfilet (in stukjes gesneden) toe 
en laat ze 2 minuten zachtjes meekoken. Voeg 125 gram volkoren noedels toe en laat 
ook 2 minuten meekoken. Controleer of de kip gaar is en breng de soep op smaak 
met een scheutje sojasaus, scheutje ketjap en het sap van een ½ limoen. Haal voor 
serveren het stuk gember uit de soep. Serveer met verse koriander (naar smaak). 
Wil je de soep iets pittiger, voeg dan een rode peper (zonder zaadjes) fijngesneden 
toe. 
 

Tussendoor                                                                                                             
Een haring                                                                                                              

Avondeten 
Italiaanse omelet wrap                                                                                        
Schil 1 zoete aardappel (in stukjes) en kook ongeveer 6 minuten. Snijd ½ rode 
paprika en ¼ komkommer in blokjes. Klop 2 eieren met beetje peper en zout los. 
Verwarm 1 eetlepel olijfolie en bak een omelet van het eimengsel. Giet de aardappel 
af en pureer deze met 1 eetlepel Italiaanse kruiden. Verdeel de zoete aardappelpuree 
over de omelet. Bestrooi met de paprika- en komkommerblokjes, handje rucola sla, 1 
eetlepel peterselie en vouw de omelet dicht. 
 
 
Extra: een glas wijn en een handje noten 
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Oktober Menu 
 
 
Zondag 2 oktober 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
In de ochtend 
Vers fruit  
 
Lunch 
Walnoot-appel salade 
Hak 4 walnoten grof en bak ze in een pan. Bestrooi ze met het zeezout en laat ze 
even afkoelen. Snijd een appel in dunne plakken. Schep de appelschijfjes om met een 
eetlepel witte wijn azijn, een eetlepel olijfolie en (versgemalen) peper en zout naar 
smaak. Leg een handje rucola sla op je bord en verdeel de appelschijfjes erover. 
Bestrooi met de walnoten en garneer met een eetlepel pecorino kaas. 
 

Tussendoor                                                                                                              
Een handje amandelen                                                                                                        

Avondeten  
Geroerbakte biefstuk met champignons en bimi 
Kook 50 gram zilvervlies rijst volgens aanwijzing op de verpakking. Meng 1 eetlepel 
chilisaus met 1 eetlepel sojasaus, 1 eetlepel limoensap en 65 ml heet water. Zet apart. 
Verhit 1 eetlepel olijfolie en bak 100 gram biefstuk (in reepjes) en zet apart. Verwarm 
1 eetlepel olijfolie met 1 teentje (geperste) knoflook en voeg 10 gesneden 
champignons en 1 cm verse gemberwortel (hele kleine stukjes) toe. Voeg 2 klein 
gesneden sjalotjes en 150 gram bimi (in stukjes) en 2 eetlepels water toe en roerbak 
ongeveer 3-4 minuten tot de groente gaar is. Voeg het sausmengsel en de biefstuk bij 
de groente en verwarm nog 2 minuten. Garneer op je bord met verse koriander naar 
smaak. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85%) 
 
 
 


