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Eindejaars Challenge 2022 
 
 
Maandag 28 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 of granaatappelpitjes 
 
 
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 
Volkoren pasta naar keuzen, garnalen en verse spinazie                             
Kook 50 gram (volkoren) pasta. Fruit een ui en eetlepel knoflook in een eetlepel olijf-
olie, doe de 250 gram spinazie erbij en roerbak ongeveer 2 minuten. Voeg 100 gram 
gepelde (voorgekookte) grote garnalen toe en zout/peper en laat nog 2 minuten op-
staan/roer af en toe door. Voeg de pasta bij het spinazie mengsel met nog 5 doorge-
sneden cherrytomaatjes. Verwarm alles nog ongeveer 1 minuut. Voeg zout/peper 
naar smaak toe. 

 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2022 
 
 
Dinsdag 29 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 of granaatappelpitjes 
 
 
Lunch  
Toast (of volkoren crackers) met avocado en gerookte zalm, rooster 2 spelt- of 
volkoren boterhammen. Prak een halve avocado, met een klein beetje citroensap en 
peper. Beleg de toast of cracker met avocado en daarover een plakje zalm. 
 
 
Avondeten  
Noedels met paddenstoelen (2 personen)                                                                              
Kook 100 gram noedels. Snijd 2 portobello’s, 10 oesterzwammen, 20 champignons 
klein of andere champignons naar keuze. Snijd een Chinese kool fijn. Verhit een 2 
eetlepels olijfolie in een pan en wok 1 gesnipperde ui, 200 gram hele kleine stukjes 
kipfilet en de paddenstoelen, ongeveer 5 minuten. Voeg de Chinese kool erbij. Mix 
eventueel 50 gram groene of rode curry of kokosmelk toe en laat 5 minuten 
doorgaren.   
 

Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2022 
 
 
Woensdag 30 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 of met stukjes appel + kaneel 
 
 
Lunch  
Een (geroosterde) volkoren boterham met een halve avocado geprakt, met citroensap 
en peper met daarop een gekookt ei (in plakjes) met een beetje zout. 
                                                                                                  
 
Avondeten  
Kabeljauw met pittige rode pesto                                                
Maak de pesto (voor meerdere dagen/ of personen) door in de blender samen te 
brengen, 1 blik van 400 gram tomatenblokjes, 1 eetlepel olijfolie, theelepel knoflook, 
150 gram zongedroogde tomaatjes (op knoflook/olijfolie basis), ½ of 1 rode peper 
(ontdaan van zaadjes) en maal tot gladde pesto. Voeg zout naar smaak toe. Kook 2 
kruimige aardappelen of bak in olijfolie. Kook of bak/grill 150 gram kabeljauw en 
bedek op je bord ruimschoots met de pesto en bestrooi met een beetje verse 
peterselie. Serveer er eventueel sla bij met tomaat en komkommer, aangemaakt met 
balsamico azijn, beetje olijfolie en zout/peper. 
 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2022 
 
 
Donderdag 1 december 
 
2 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 
Rode bieten salade 
Maak een salade van stukjes rode biet en een handje gehakte walnoten, verkruimelde 
stukjes feta en een scheutje balsamico azijn 
 
 
Avondeten 
Vegetarische sperziebonen-aardappel salade  
Rooster 1 eetlepel amandelschaafsel in een droge koekenpan goudbruin. Let op: zet 
het vuur niet te hoog, het gaat heel snel! Zet de amandelen even weg als ze klaar 
zijn. Kook 200 gram gehalveerde sperziebonen. Doe een beetje olijfolie in een pan, 
voeg 1 uitgeperst teentje knoflook en 1 rode ui (fijngesneden) toe. Voeg vervolgens 
150 gram aardappel blokjes erbij met ½ eetlepel kerriepoeder en 1 eetlepel peterselie 
(kleingesneden). Bak de aardappeltjes goudbruin.  
Schep 2 eetlepels Griekse yoghurt (grote scheppen) in een kommetje en voeg  
½ eetlepel peterselie (kleingesneden) en een beetje uitgeperste knoflook toe. Breng 
op smaak met peper en zout. Haal de aardappeltjes van het vuur, doe ze in een kom 
en schep de Griekse yoghurt er doorheen. Voeg dan de lauwwarme sperziebonen toe. 
Schep een portie op je bord en maak het gerecht af met eventueel een paar rode ui 
ringen, het amandelschaafsel en wat plukjes peterselie. 
(Niet vegetarisch: voeg dan 100 gram gebakken of gegrild vlees/vis/gevogelte toe) 
 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2022 
 
Vrijdag 2 december 
 
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, zalm en kruidenkaas 
Besmeer de wrap met een beetje kruidenkaas, beleg met een handje rucola sla en 
plakjes gerookte zalm. Rol op en snijd in plakjes. 
 
Avondeten   
Zilvervliesrijst met romige kip-courgette (2 personen) 
Kook 100 gram zilvervliesrijst volgens de beschrijving op de verpakking.  
Snijd 1 courgette , 1 ui, ½ rode paprika en 1 teen knoflook in stukjes.  
Kruid 200 gram kipblokjes met peper en zout. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een wok, 
bak hierin de kipblokjes. Zodra deze bruin worden, voeg je de ui, knoflook, paprika,  
1 theelepel kerriepoeder, 1 theelepel paprikapoeder en een snufje peper en zout toe. 
Als de ui glazig is, voeg je de courgettestukjes toe en laat je dit 3 minuten meebak-
ken. Blijf roeren. Voeg 100 ml crème fraîche toe en laat al roerend zacht en warm 
worden. Serveer de kipcourgette over de rijst op je bord. 
 
                                                                                                
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Eindejaars Challenge 2022 

 
 
Zaterdag 3 december  
 
 
 
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 yoghurt mayonaise 
en peper. 
 
 
Avondeten 
Wokschotel van kip, komkommer, taugé, cashewnoten en kokos 
Snijd 1/3 komkommer in de lengte doormidden en halveer de helften. Haal de 
zaadlijsten eraf (weggooien) en maak schuine reepjes van de komkommer. Kruid 100 
gram kipblokjes naar smaak, verwarm een wok met 1 eetlepel olijfolie en fruit als 
eerste 1 geperst/fijngesneden knoflookteentje hierin. Voeg aan de knoflook de 
kipstukjes toe en roerbak deze. Als de kipstukjes gaar zijn bak je ongeveer 1 minuut 
de komkommerreepjes, ¼ theelepel gemberpoeder (of een eetlepel geraspte verse 
gember) en peper naar smaak mee. Hierna voeg je 100 gram taugé toe, samen met 6 
grof gehakte cashewnoten en 1 eetlepel sojasaus. Schep het op een bord met hierover 
ongeveer een eetlepel geraspte kokos. 
 
 
Extra: een glas wijn en olijven 
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Eindejaars Challenge 2022 
 
 
Zondag 4 december 
 
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken 
 
Ontbijt 
Vers fruit en een gekookt ei 
 
Lunch 
Broccolisoep met courgette 
Was 1 stronk broccoli en 1 courgette en snijd deze in stukken. 
Verwarm 2 eetlepels olijfolie in een soeppan en fruit hierin 2 gesneden sjalotjes en 1 
teentje knoflook (fijngesneden). Voeg de broccoli en courgette toe en roerbak deze 
even mee. Voeg zoveel water toe, zodat de broccoli en courgette net onder water 
staan en voeg een groentebouillonblokje erbij.  
Breng het aan de kook en laat het ongeveer 7 minuten garen. Pureer de soep met een 
staafmixer en breng het op smaak met versgemalen zwarte peper, zout, 1 theelepel 
kurkuma en 1 theelepel paprikapoeder. Doe de soep in een soepkom en garneer met 
een beetje Parmezaanse kaas (of edelgist) vlokken. 
 
 
Avondeten 
Oven friet met een speciale hamburger 
Bak in de oven ovenfriet. 
Bak in een beetje olijfolie 3 witte uien in ringen. Voeg als de ui een beetje glazig is 2 
eetlepels balsamicoazijn toe en 1 eetlepel honing, roer door. 
Bak in een aparte koekenpan de hamburger, in beetje olijfolie. 
Leg op je bord de frieten en de uien, met daaroverheen de hamburger en op de top 
een beetje chutney.  
 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
 
 


