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Oktober Menu 
 
Maandag 17 oktober 
 
Fruit en eiwitten balansdag 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
 
Ontbijt 
150 ml Griekse yoghurt of kwark, 2 eetlepels ongezoete muesli, 1 eetlepel gebroken 
lijnzaad, stukjes appel, snufje kaneel en een handje walnoten 
 
Tussendoor 
1 sinaasappel en stukjes komkommer 
 
Lunch 
1 glas karnemelk (biologisch) 
1 gekookt ei  
1 volkoren cracker met hüttenkäse en tomaat  
 
Tussendoor 
Bakje blauwe bessen 
 
Avondeten 
200 gram rauwkost of 300 gewokte groente 
75 gram (gerookte) kipfilet of 100 gram kabeljauw  
 

Extra: 1 gekookt ei en 100 gram ananas (met beetje kaneel erover)  
 

 
Drink op deze dag 1,5 liter water en ook groene thee.  

Beperk koffie tot 2-3 kopjes (natuurlijk zonder suiker en melk) 
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Oktober Menu 
 
 
Dinsdag 18 oktober 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
 
Ontbijt 
Havermoutpap met warme appel en kaneel 
Doe 200 ml (plantaardige) melk en 40 gram havermout in een pan en verwarm al 
roerend tot gewenste dikte. Voeg 1 appel (in stukjes) toe en laat dit nog mee 
warmen. Doe de havermoutpap in een kom en garneer met snufje kaneel. 
 
 
Lunch 
Uitsmijter ham en tomaat, zonder brood 
Bak in beetje olijfolie 2 plakken (been-)ham met daarover 2 eieren en 3 plakken 
tomaat, met zout/peper 
Tip: serveren op een bedje van sla naar keuze  
 
Tussendoor 
Komkommer/paprika reepjes met humus dip (recept van d.d. 16/10) 
 
Avondeten  
Andijviestamppot met bloemkool, uitgebakken spekjes, feta en gedroogde 
tomaat 
Kook 150 gram bloemkoolroosjes in 10 minuten beetgaar (in grote kookpan met ruim 
water) en voeg de laatste 5 minuten 100 gram andijvie toe. 
Bak ondertussen in een koekenpan (zonder olie) 75 gram magere spekblokjes 
knapperig en bewaar het vrijgekomen vocht. Giet de bloemkool en andijvie goed af en 
doe terug in de pan. Stamp het geheel grof en meng er 1 eetlepel hüttenkäse door 
heen. Breng op smaak met nootmuskaat. Roer net voor serveren de spekblokjes 
inclusief vocht door de stamppot en schep op een bord. 
Garneer met 40 gram verbrokkelde feta en 2 gedroogde tomaatjes in reepjes. 
                                                                                                           
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao)                                                                                
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Oktober Menu 
 
 
Woensdag 19 oktober 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt 
Banaanpannenkoek 
Prak 1 banaan. Klop 2 eieren los en voeg toe aan de banaan. Meng door elkaar.  
Voeg 1 theelepel kaneelpoeder en 1 eetlepel lijnzaad toe. Verwarm 1 eetlepel olie in 
een koekenpan. Bak 2 pannenkoeken. Serveer op een bord en bedek de 
pannenkoeken eventueel met 1 eetlepel kwark/yoghurt en vers fruit  
 
Lunch 
2 volkoren boterhammen/-crackers met sla, kipfilet, mosterd en rauwkost. 
 
Tussendoor 
Dadelreep (meerdere porties) 
Doe in mengkom van hakmolen: 100 gram ontpitte (medjoul) dadels,  
35 gram ongezouten gemengde noten, 1 eetlepel lijnzaad, 1 eetlepel kokosrasp,  
½ eetlepel pompoen- of pijnboompitten. Hak het geheel fijn en haal uit de kom. Meng 
met de hand alle ingrediënten goed door het plakkerige dadelmengsel, tot het een bal 
vormt. 
Neem een vel bakpapier, leg hier de dadel/noten/zaden/pitten bal op. Vouw het 
bakpapier dubbel erover heen en rol met een deegroller (of met de hand) tot het een 
plat stuk vormt van 1 of 2 cm. Doe er nog een beetje kokosrasp overheen en snijd het 
stuk in “repen”. Gekoeld 1 reepje eten als tussendoortje.  
                                                                                   
Avondeten  
Kip-ham/kaas met sugarsnaps 
Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan en bak hierin 100 gram kipfilet (kruiden 
naar smaak). Kook in een andere pan 200 gram sugarsnaps beetgaar. 
Verdeel een plakje (been) ham, schijfje tomaat en plakje belegen kaas over de kip en 
plaats dit 10 minuten in de oven of laat garen met deksel op de pan. 
Serveer de kip ham/kaas op een bord met de sugarsnaps ernaast. 
Tip: Voeg ook een lekkere salade met dressing van olie/balsamico azijn toe of 4 
gebakken krieltjes                                                                                         
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Oktober Menu 
 
 
Donderdag 20 oktober 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt 
Vasten (met eventueel 1 sinaasappel om 11.00 uur) 
 
 
Lunch  
150 ml Griekse yoghurt of kwark, 2 eetlepels ongezoete muesli, 1 eetlepel gebroken 
lijnzaad, stukjes appel, snufje kaneel en een handje walnoten 
 
Tussendoor: 
1 dadelreep (zie recept 19/10) 
 
 
Avondeten   
Nasi van bloemkoolrijst, wokgroenten, kalkoen, pindasaus en cashewnoten 
Verhit 2 eetlepels olijfolie in een hapjespan/wok en bak hierin 100 gram 
kalkoenstukjes gaar en bruin (gemarineerd met wat olijfolie en kipkruiden/peper & 
zout). Voeg 150 gram Chinese wokgroenten, geraspte gember (stukje van ca. 2 cm), 
1 lente-ui in ringetjes en 1 fijngesneden teentje knoflook toe en roerbak dit ongeveer 
5 minuten mee. 
Maak ondertussen in sauspannetje de pindasaus: verwarm heel zachtjes  
2 eetlepels biologische pindakaas (eventueel met heel klein beetje olijfolie of scheutje 
(plantaardige) melk. Roer de saus goed door met een garde, voeg sambal, gember, 
ketjap naar smaak toe en verdun naar wens met wat extra melk/water. 
Voeg 150 gram bloemkoolrijst aan de kalkoen met groenten toe en bak dit ongeveer  
3 minuten mee. 
Doe de nasi in een diep bord en serveer de pindasaus erbij. Garneer met handje 
ongezouten cashewnoten en eventueel met koriander. 
                                                                                          
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Oktober Menu 
 
 
Vrijdag 21 oktober 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt 
150 ml Griekse yoghurt of kwark, 2 eetlepels ongezoete muesli, 1 eetlepel gebroken 
lijnzaad, stukjes appel, snufje kaneel en een handje walnoten  
 
 
Lunch 
1 geroosterde boterham met rookvlees, sla, ei en pesto 
1 volkoren boterham besmeren met een dun laagje groene pestosaus*, 3 plakjes 
runderrookvlees, klein handje rucola (of andere sla) en een gekookt ei 
*recept groene pestosaus: Meng deze ingrediënten met een staafmixer tot egale 
saus: 30 gram pijnboompitten, 30 gram Parmezaanse kaas, 20 gram basilicum-
blaadjes, 1 teentje knoflook, 5 eetlepels olijfolie. Naar smaak kruiden met zout en 
peper. Restant afgesloten en koel bewaren (voor bijv. lunch op za. 22/10) 
 
 
Avondeten 
Stamppot van zoete aardappel, pastinaak, appel, spek, walnoten en sla  
(2 personen) 
Schil 2 grote zoete aardappels. Snijd 2 pastinaak en de zoete aardappels in stukjes. 
Breng een pan water aan de kook en voeg de pastinaak en zoete aardappel toe. Kook 
ongeveer 15 minuten. Bak ondertussen 100 gram spekjes krokant in een koekenpan 
en schil 1 appel en snijd in blokjes. Giet de aardappels en pastinaak af en doe ze 
terug in de pan. Stamp tot een fijne massa en voeg een beetje melk toe om het 
smeuïg te maken. Breng de stamppot op smaak met een snufje peper en zout. Schep 
de appel stukjes, gebakken spekjes, handje (gehakte) walnoten en 75 gram rucola sla 
door de stamppot en serveer direct. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Oktober Menu 
 
 
Zaterdag 22 oktober 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken  
 
Ontbijt  
Spinazie ananas smoothie bowl met sinaasappel en amandelen 
Doe 2 handen spinazie, 100 gram ananas (vers, bevroren of ananas uit blik, op eigen 
sap), handje amandelen, 1 eetlepel lijnzaad, 150 ml yoghurt/kwark in een blender en 
maal fijn. Doe alles in een kom, garneer met stukjes sinaasappel en een handje 
ongezouten amandelen 
 
 
Lunch                                                                                                           
Tosti caprese 
Beleg 2 volkoren boterhammen met ½ bol mozzarella in dunne plakjes (bewaar 
andere helft voor zondagavond), tomaat en verse groene pesto (zie recept d.d. 
21/10). Leg de boterhammen op elkaar en bak in tosti ijzer, anti aanbak pan of in de 
oven. 
 
 
Avondeten  
Courgettesoep met garnalen (of gebakken kipstukjes) 
Voeg 1 eetlepel olijfolie en 1 uitgeperst teentje knoflook bij 100 gram gepelde 
garnalen en laat even intrekken. 
Snijd 1 courgette in stukken en snipper 1 ui. Fruit 1 gesnipperde ui in wat olijfolie (in 
soeppan) en voeg de courgette stukken toe. Vul water bij totdat de courgette stukken 
net onder water staan. 
Voeg een ½ groentebouillon blokje of zout/peper voor smaak bij. Laat courgette 
koken en gaar worden. 
Verhit ondertussen een koekenpan en bak langzaam de garnalen samen met de 
knoflookolie en zet apart. Pureer de soep met een staafmixer.  
Voeg 1 eetlepel kruidenkaas/ Boursin toe en mix nogmaals. 
Breng verder op smaak met versgemalen zwarte peper en zout. Giet de soep in een 
diep soepbord en garneer de garnalen erover. 
Tip: restant koel bewaren voor de lunch op 23/10 (voeg dan de kruidenkaas later toe) 
 
 
Extra: een glas wijn en een bakje popcorn 
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Oktober Menu 
 
 
Zondag 23 oktober 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
 
Ontbijt  
Volkoren broodje met gekookt ei en bakje vers fruit                           
 
 
Lunch   
Kop/bord courgettesoep (restant van 22/10) of 2 volkorenboterhammen met rosbief 
of 30 plus kaas met tomaat en komkommer. 
 
                                                                                                         
Avondeten   
Quesadilla met geitenkaas en spinazie 
Verdeel 50 gram zachte geitenkaas, 1 eetlepel geroosterde pijnboompitten en  
4 zongedroogde tomaten (grof gesneden) over een (volkoren) wrap. 
Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan en laat daar in 1 minuut 100 gram verse 
spinazie slinken. Verdeel de spinazie over de wrap, samen met een 1/2 bol mozzarella 
(in plakken).  
Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en leg daar de belegde wrap in. Leg de 
andere wrap er bovenop en keer na een paar minuutjes om. Check of de kaas aan het 
smelten is en of de onderkant een beetje bruin begint te worden. Laat nu de andere 
kant lichtjes bruin worden.  
Haal de quesadilla uit de pan, laat heel even afkoelen en snijd dan in vier stukken. 
 
                                                                                               
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 


