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Eindejaars Challenge 2022 
 
 
Maandag 7 november 
 
3 eetmomenten 
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken. 
 
Ontbijt 
Een bakje kwark met een handje blauwe bessen 
 
Lunch 
Ei & Banaan pannenkoek 
Mix 1 ei en 1 banaan met een staafmixer door elkaar (of prak goed door elkaar) en 
bak (in beetje olijfolie) de pannenkoek rustig op een laag vuur. Strooi er eventueel 
nog kokosrasp en kaneel overheen. 
 
 
Avondeten 
Rijst en aubergine curry met granaatappelpitjes 
Kook 50 gram zilvervlies rijst. 
Snijd een halve aubergine in blokjes. Snijd een halve rode peper in dunne ringetjes. 
Snijd 2 sjalotten in kleine stukjes. Fruit in een beetje olijfolie de sjalotjes en beetje 
knoflook en voeg na 2 minuten de aubergine toe. Bestrooi met beetje zout en peper. 
Strooi er 2 theelepels kerriepoeder over en roer door elkaar. Voeg een klein 
blikje/pakje kokosmelk toe en laat 5-10 minuten zachtjes gaar koken. Voeg sap van 
een halve limoen toe. Schep het mengsel over de rijst en bestrooi met 1 eetlepel 
granaatappelpitjes. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2022 
 
 
Dinsdag 8 november 
 
 
3 eetmomenten 
 
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken. 
 

 
Ontbijt  
Een bakje kwark met een handje blauwe bessen 
 
 
Lunch  
Toast met ei en avocado, rooster 2 spelt- of volkoren boterhammen. Snijd een 
halve avocado, een tomaat en een gekookt ei in plakjes en beleg de boterhammen. 
 
 
Avondeten  
Veldsla, kip, wortel en walnoten salade 
Bak 100 gram kipfilet met zout/peper (in stukjes) in olijfolie. 
Maak een salade van 2 handen veldsla, 1 (kleine) winterpeen in linten geschaafd (met 
dunschiller/kaasschaaf), ½ rode ui (klein gesneden, in ringen), handje rozijnen, de 
stukjes kipfilet en een handje (gehakte) walnoten. Maak een dressing van 1 eetlepel 
olijfolie, 1 theelepel appel/ciderazijn, 1 eetlepel mosterd, 1 theelepel honing en een 
snufje zout/peper. Besprenkel de salade met de dressing. Bak er eventueel 4 krieltjes 
bij. 

Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2022 
 
 
Woensdag 9 november 
 
3 eetmomenten 
 
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken 
 

 
Ontbijt  
Een bakje kwark met een handje blauwe bessen 
 
 
Lunch  
Tosti 
Besmeer één snee volkoren bruin brood met groene pesto. Leg hierboven op blaadjes 
verse spinazie en plakjes avocado. Voeg zout en peper toe en een plak 30plus kaas. 
Leg het andere sneetje brood erboven op. Laat de tosti bruin en knapperig worden in 
een oven. 
                                                                                                    
 
Avondeten  
Kabeljauwfilet uit de oven met aardappel salade 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd 3 tomaten in kleine blokjes. Leg 100-150 
gram kabeljauwfilet in een ovenschaal of op een vuurvast bord. Wrijf de kabeljauwfilet 
in met citroensap en strooi en wat zout en peper overheen. Bestrijk de kabeljauwfilet 
met dun laagje light kruidenkaas (boursin). Strooi als laatst de in blokjes gesneden 
tomaat samen met handje fijngehakte bieslook erover. De kabeljauw 25 minuten in de 
oven op stand 180 graden. 
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, een eetlepel crème fraîche èn 
een theelepel mierikswortel met een beetje zout en versgemalen zwarte peper. 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2022 
 
 
Donderdag 10 november 
 
3 eetmomenten 
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken 
 
Ontbijt 
Vasten (met eventueel een mandarijn om 11.00 uur) 
 
 
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), 1 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 
Gadogado 
Kook 50 gram basmati rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking en 1 ei. 
Breng een grote pan water met zout aan de kook en kook hierin 5 bloemkoolroosjes in 
3-5 minuten beetgaar. Haal ze uit de pan en kook 100 gram sperziebonen in hetzelfde 
water in 5-7 minuten beetgaar. Kook 100 gram koolreepjes in 2-3 minuten beetgaar. 
Schik de gekookte groenten en 30 gram (kort gewokte) taugé op je bord. Snijd het ei 
in de lengte en leg deze erbij. Verwarm eventueel 3 tot 4 eetlepels pindasaus (kant en 
klare) volgens de aanwijzingen op de verpakking en schenk deze over de lauwe 
groenten en ei. Bestrooi het geheel met paar grof gehakte pinda's (en eventueel met 
gebakken uitjes) en serveer de witte rijst er apart bij. 
 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2022 
 
Vrijdag 11 november 
 
3 eetmomenten 
 
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken 
 
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. 
 
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 stukjes) 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 2022 

 
 
Zaterdag 12 november 
 
3 eetmomenten 
 
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken 
 
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 
2 geroosterde volkoren boterhammen met makreel en een beetje mierikswortel. 
 
 
Avondeten 
Rijst of gekookte aardappelen met zalm, dille en prei in roomsaus 
Snijd 1 prei in ringen en spoel dit goed af in een vergiet. 
Dep 100 gram (wilde) zalm droog met stuk keukenpapier en kruid deze met peper en 
zout. 
Kook 40 gram zilvervliesrijst volgens de aanwijzing op de verpakking of 2 
aardappelen. 
Verhit een koekenpan/wok met een scheutje olijfolie en roerbak de prei tot het zacht 
is. Voeg ongeveer 50 ml kookroom/slagroom toe aan de prei en laat zachtjes een paar 
minuten garen en inkoken. Voeg verse dille en een beetje kerriepoeder naar smaak 
toe. 
Bak in een andere koekenpan ondertussen de zalmmoot bruin, draai na 3 minuten om 
en bak nog 2 minuten. Serveer de rijst of de gekookte aardappelen met de romige 
prei op een bord en leg de zalm eroverheen. 
 
 
Extra: een glas wijn en olijven 
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Eindejaars Challenge 2022 
 
 
Zondag 13 november 
 
3 eetmomenten 
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken 
 
Ontbijt 
Vers fruit  
 
Lunch 
Bloemkoolsoep met cashewnoten (2 personen of ook voor morgen ) 
Kook een bloemkool. Fruit 4 sjalotjes in een beetje olijfolie en voeg de afgegoten 
bloemkool toe (in roosjes) en 2 theelepels kurkuma, 1 theelepel geraspte verse 
gember, 10 gehakte cashewnoten en 1 liter water met 1 groentebouillonblokje. 
Breng aan de kook, pureer (niet te fijn) en voeg eventueel extra zout/versgemalen 
zwarte peper en een handje koriander toe. 
 
 
Avondeten 
Kaas-Broccoli Pasta  
Kook 70 gram volkoren macaroni. Kluts 1 ei 
Wok 200 gram broccoli beetgaar. Roer de broccoli roosjes door de macaroni in een 
ovenschaal en voeg 50 gram hüttenkäse, 2 eetlepels geraspte belegen kaas en 2 
eetlepels Parmezaanse geraspte kaas erbij. Roer dit door elkaar en giet het geklutste 
ei eroverheen. Plaats nog 10 minuten in de (voorverwarmde) oven (180 graden) 
totdat het ei (licht)bruin wordt. 
 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
 
 


