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Eindejaars Challenge 2022 
 
Maandag 19 december 
 
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken. 
 
Ontbijt 
Een bakje kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
Tussendoor 
Fruit naar keuze 
 
Lunch 
1 glas tomatensap of karnemelk 
2 volkoren boterhammen met rucola sla, reepjes paprika, plakjes komkommer, tomaat 
in plakjes en 30 plus kaas. 
 
Tussendoor 
Een handje noten of 2 rijstwafels met hüttenkäse of humus 
 
Avondeten 
Mie (of rijst) pisang & ei                                                                                           
Snijd 100 gram kipfilet in reepjes of stukjes. Snijd 1 banaan in plakjes. Kook 50 gram 
(volkoren) mie  of zilvervlies rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat 
uitlekken in een vergiet. Bak de kipfiletstukjes, met zout/peper een aantal minuten 
totdat ze gaar en bruin zijn. Wok 200 gram Chinese roerbak groenten in een beetje 
olijfolie. Voeg de mie, de groenten toe aan de kip en schep dit goed om, breng op 
smaak met een eetlepel ketjap en een eetlepel chilisaus. Doe 2 eieren in een kom en 
klop ze los. Bak de eieren tot een omelet en snijd in kleine reepjes/stukjes. Voeg de 
omelet toe aan het mie-mengsel en roer even door. Bak de bananen plakjes om en 
om. Voeg de bananenplakjes toe aan het mie-mengsel en roer nog even door.  
Garneer eventueel met een beetje koriander en een eetlepel pinda’s of cashewnoten. 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 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Eindejaars Challenge 2022 
 
Dinsdag 20 december 
 
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken. 
 
Ontbijt 
Een bakje kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
Tussendoor 
Fruit naar keuze 
 
Lunch 
Champignon soep 
Breng 250 ml water aan de kook, voeg 250 gram gesneden champignons toe en laat 
4-5 minuten koken. Schep de champignons uit de pan en pureer ze samen met een 
scheutje olijfolie en 60 ml crème fraîche. Voeg dit weer bij het kookvocht. Garneer op 
je bord/soepkom met een beetje geraspte Parmezaanse kaas, verse peterselie en 
peper naar smaak. 
 
Tussendoor 
Een glas tomatensap of karnemelk 
Een handje noten of 2 rijstwafels met hüttenkäse of humus 
 
Avondeten 
Gehakt bal of kip/vlees of vis met courgette burgers 
Braad een bal rundergehakt van 100 gram (met gehaktkruiden en een gesnipperde ui) 
of bak vlees/kip/vis naar keuze. 
Rasp 1 courgette of snijd een courgette in hele kleine stukjes. Doe de geraspte 
courgette in een kom, met 1 ei en een eetlepel paneermeel. Breng het mengsel op 
smaak met peper, zout & paprikapoeder (of andere kruiden naar smaak) en roer alles 
goed door elkaar. Voeg eventueel wat extra paneermeel toe. Maak met je handen 
kleine balletjes van het mengsel en druk ze plat. Verhit een beetje olijfolie in een pan 
en bak hierin de courgette burgers ongeveer 3-4 minuten totdat ze aan beide kanten 
licht gekleurd zijn. Bestrooi op je bord met een beetje Parmezaanse kaas en met wat 
verse kruiden (bijvoorbeeld peterselie).  
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao)  



 

  
www.jacquelinevandijk.nl 

 

 
 
Eindejaars Challenge 2022 
 
 
Woensdag 21 december 
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken. 
 
Ontbijt 
Een bakje kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
Tussendoor 
Fruit naar keuze 
 
Lunch 
Rode bieten salade 
Maak een salade van 2 handen rucola sla met stukjes rode biet en een handje gehakte 
walnoten, verkruimelde stukjes feta en een scheutje olijfolie met balsamico azijn. 
 
Tussendoor 
Een glas tomatensap of karnemelk 
Een handje noten of 2 rijstwafels met hüttenkäse of humus 
 
Avondeten 
Noedel schotel met tofu 
Kook 100 gram noedels  volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af. 
Verwarm een eetlepel olijfolie in een wok of koekenpan en roerbak 150 gram 
tofublokjes met beetje ketjap, chilisaus en gembersaus in 4 minuten bruin. Meng 1 
eetlepel sesamolie, 1 uitgeperste limoen en 2 cm geraspte gemberwortel. 
Voeg in en schaal de noedels, de tofu en dressing samen met 2 geraspte wortels en ¼ 
komkommer in plakjes en roer goed door elkaar. Verhit kort een handje cashewnoten. 
Breng de (lauwwarme) noedel schotel op je bord en strooi er een theelepel 
sesamzaadjes overheen met de cashewnoten. 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 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Eindejaars Challenge 2022 
 
Donderdag 22 december 
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken. 
 
Ontbijt 
Een bakje kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
Tussendoor 
Fruit naar keuze 
 
Lunch 
2 volkoren boterhammen met makreel 
 
Tussendoor 
Een glas tomatensap of karnemelk 
Een handje noten of 2 rijstwafels met hüttenkäse of humus 
 
Avondeten 
Veldsla met groene asperges, zoete aardappel, komkommer en zalm 
Schil en was 150 gram zoete aardappel en snijd in blokjes. Verhit een koekenpan/wok 
met 1 eetlepel olijfolie en bak de aardappelblokjes in 20 minuten gaar en knapperig.  
Gaar 100 gram zalm aan beide zijdes 3 minuten, haal uit de pan en snijd in stukjes 
(leg apart). Grill ook 6 groene asperges tot deze beetgaar zijn. Leg 2 handen veldsla 
op een bord, samen met ¼ komkommer in slierten. Verdeel de aardappelblokjes, de 
asperges en de zalm erover en besprenkel met een beetje olijfolie (extra vergine) en 
versgemalen peper en snufje zout naar smaak.  
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 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Eindejaars Challenge 2022 
 
Vrijdag 23 december 
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken. 
 
Ontbijt 
Een bakje kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
Tussendoor 
Fruit naar keuze 
 
Lunch 
Twee keer een snee roggebrood met avocado en plakjes gerookte zalm 
 
Tussendoor 
Een glas tomatensap of karnemelk 
Een handje noten of 2 rijstwafels met hüttenkäse of humus 
 
Avondeten 
Chinese kool met rijst, omelet en pittige tomatensaus 
Kook 50 gram meergranen of zilvervlies rijst volgens de aanwijzing op de verpakking. 
Verhit een eetlepel olijfolie en bak 4 gesneden tomaten in 3 minuten. Voeg een 
eetlepel gebakken uitjes toe, 1⁄2 theelepel chilipoeder, knoflook naar smaak, theelepel 
limoensap, 1 eetlepel gembersiroop, 1 eetlepel sojasaus, ¼ rode peper 
(kleingesneden) en 3 eetlepels tomatenketchup en kook nog 3 minuten zachtjes. 
Pureer tot saus en houd warm. Klop 2 eieren los en voeg 25 ml (soja) melk toe en 
zout/peper. Bak een omelet van het eimengsel. Bak in een eetlepel olijfolie een kwart 
Chinese kool (grof gesneden) en 1 rode kleine ui (in ringen), voeg 3 gehalveerde 
kerstomaatjes toe en bak 3 minuten. Voeg als het vuur uitgedraaid is 1⁄2 eetlepel 
(geroosterd) sesamzaad toe. Schep de rijst op je bord, leg de groente ernaast, de 
omelet erbij met de tomatensaus eroverheen.  
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 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Eindejaars Challenge 2022 

 
Zaterdag 24 december  
 
Direct bij opstaan 
2 glazen water drinken 
3 flesjes van 500ml water vullen en gedurende de dag opdrinken 
 
 
Ontbijt 
Een bakje kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
Lunch 
Puntpaprika soep 
Verwarm de grill van de oven voor. Leg op een rooster of op een vel bakpapier (op een 
bakplaat) 1 rode puntpaprika (doormidden). 
Rooster de paprika in de oven. Draai hem om als hij bijna zwart begint te worden. Dek 
hem af met huishoudfolie en laat afkoelen. Als de puntpaprika is afgekoeld, verwijder 
dan het vel en de zaadlijsten en snijd de paprika in repen. Breng 250 milliliter water 
aan de kook met half bouillonblokje. Pel en snipper een ui en een teentje knoflook. 
Verhit wat olijfolie in een pan en fruit hierin de ui en knoflook. Voeg de gesneden 
puntpaprika toe en de bouillon en breng het geheel aan de kook. Pureer het geheel 
met een staafmixer en breng op smaak met peper & zout en garneer met wat 
bieslook. 
 
Kerstavond 
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Zondag 25 december, eerste Kerstdag! 
 
 

Een hele gezellige dag gewenst! 
 
 

 


