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WEEKMENU
Elke editie deelt een vrouwelijke krachtsporter haar weekmenu om jou te
inspireren. Wat eet ze op een dag? Waarom eet ze juist dit? Dit keer stelt Adéla 
zich voor en laat ze zien wat zij in een week heeft gegeten. 

Ik ben een sensueel en emotioneel 
persoon en ik geniet enorm van eten met 
alle zintuigen – smaak, geur, look, textuur. 
Maar ik mis in mijn lichaam een best wel 
belangrijke verbinding en dat is de 
connectie tussen mijn maag en mijn 
hersenen. Ik voel me namelijk nooit 
verzadigd. Mijn moeder vertelde mij dat 
ik als kleine baby al allerlei eten in bed 
onder de dekens verzamelde, omdat ik 
bang was dat ik niet genoeg zou hebben. 
Als je dat hebt, moet je echt bewust eten. 

Er is over zoveel informatie te vinden 
over verschillende principes van eten: wat, 
wanneer, hoeveel, voor welk type persoon, 
figuur of sportactiviteit. Een mens zou 
hier helemaal gek van kunnen worden. 
Toch is er maar een regel voor ons als 
individuen: kies wat voor jou werkt, 
zolang het in het kader van gezondheid is 
qua macro- en micronutriënten, water, 
gewicht en lichaamssamenstelling 
(spieren versus vet %/kg).

Ik geloof in meten. Meten is weten en dat 
geldt naar mijn mening ook voor voeding.
Hieronder leg ik je uit wat mijn 
parameters zijn voor mijn voedings-
patroon.

Energiebalans management

1. Verbranding van calorieën

A. BMR (basal metabolic rate)

BMR is het aantal Kcal dat een lichaam 
nodig heeft om te kunnen functioneren. 

Je BMR wordt beïnvloed door veel 
verschillende factoren, o.a. gewicht, 
vetvrije massa, leeftijd, geslacht en 
hormonen. Meestal vormt je BMR rond de 
70% van je totale dagelijkse uitgaven.

B. Thermisch effect van voeding

Onder het thermische effect van voeding 
verstaan we de Kcal die we verbranden 
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“Ik voel me nooit 
verzadigd en moet dus 

echt bewust eten.”

“Kies wat voor jou 
werkt, zolang het in 

het kader van 
gezondheid is.”

met het verwerken van voeding in ons 
lichaam. Dit ligt meestal rond de 10% van 
de totale dagelijkse uitgaven.

C. Fysieke activiteiten

Met elke activiteit die we doen 
verbranden we calorieën, o.a. lopen, thuis 
dingen doen, maar vooral sporten en 
andere oefeningen. Met deze activiteiten-
kunnen we het aantal verbrande calorieën 
per dag flink beïnvloeden.

Het gemiddeld aantal calorieën dat ik 
dagelijks verbrand (als ik geen lange 
cardiosessie doe) ligt tussen de 2.000 – 
2.500 Kcal. Mijn BMR ligt rond de 1.600 
kcal. Dit zijn best wel hoge waarden, 
omdat ik heel actief ben en veel spier-
massa heb voor een vrouw.
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2. Ingenomen calorieën

Dit zijn calorieën die we binnenkrijgen 
door te eten of drinken. Het zijn groten-
deels de ingenomen calorieën die bepalen 
of en hoe snel wij tot ons gewenste 
gewicht komen of op het gewenste 
gewicht blijven. Voeding is dan ook voor 
meer dan 50% een succesfactor om onze 
fitnessdoelen te bereiken en behouden.

Ik eet heel graag en ik zorg dat ik elke dag 
rond de 1.800 – 2.000 Kcal binnenkrijg, bij 
voorkeur door te eten. Van drankjes met 
wat meer Kcal drink ik meestal alleen 
melk en kokoswater. Op deze manier 
probeer ik in ieder geval een klein 
calorieën deficit te creëren, zodat ik op 
een bepaald gewicht blijf. Vergeet niet: 
‘Elk pondje komt door het mondje’. Als we 
willen afvallen, moeten we een aardig 
groot calorieën deficit creëren. De grootte 
hiervan is afhankelijk van hoe snel we 
willen afvallen.

Macroverhouding

De macroverhouding is de verhouding 
eiwitten, koolhydraten en vetten in onze 
voeding. Met betrekking tot macro’s zijn 
er ook veel verschillende theorieën. Ook 
hierbij verschilt per persoon welke 
macroverhouding wel of niet werkt. Mijn 
doel is mijn spieren behouden (off-season) 
en vet onder controle houden (meestal 
verlagen). Op basis van deze doelen deel 
ik mijn macro's in de volgende verhou-
dingen in:

Eiwitten 30 - 35%
Vetten  30 - 35%
Koolhydraten 35 - 40%

Voor vrouwen is het heel belangrijk om 
voldoende (gezonde) vetten binnen te 
krijgen, voornamelijk voor hormonale 
stabiliteit. Ik zou altijd aanraden om 
tenminste dagelijks het aantal gram vet te 
eten dat gelijk staat aan je gewicht. Een 
vrouw van 68 KG zou dan minimaal 68 
gram gezonde vetten dagelijks in haar 
dieet moeten hebben..

Welke micro's zijn voor mij 
belangrijk?

Ik zweet heel veel tijdens het sporten en 
daardoor verlies ik veel mineralen. Het 
duurde voor mij best wel lang om erachter 
te komen hoeveel mineralen ik moest 
aanvullen om ervoor te zorgen dat o.a. 
mijn spieren niet verkrampen, niet 
gehydrateerd raken en zich kunnen 
ontspannen.

Ik ben een van de  ‘gelukkige’ mensen die 
veel zout MOET gebruiken in de voeding 
en dat doe ik dus graag. Wel krijg ik 
vragen van mijn vrienden waarom ik 
zoveel zout gebruik, terwijl ik weet dat het 

niet gezond is… Hieraan zie je maar 
weer dat iedereen anders is en andere 
voedingsbehoeften heeft.

Daarnaast gebruik ik elektrolyten (zie 
ook het stuk hieronder over water). Als 
ik intensief train, gebruik ik nog wat 
extra losse mineralen.
 
Waterinname

De significantie van de juiste hydratatie 
kan niet genoeg benadrukt worden. 
Afgenomen en onvoldoende hydratatie 
heeft een negatieve invloed op lichaams-
functies (o.a. hartslag) en ook op de 
presentaties. Al bij 2% verlies van 
lichaamsgewicht door verlies van water 
kan je te maken krijgen met diverse 
gevolgen.

Off-season drink ik dagelijks rond de 3 – 
3,5 liter water per dag. Ik begin mijn dag 
met 0,5 liter loeiwarm water met verse 
citroensap meteen als ik wakker ben. Dit 
start mij en mijn lichaam op en zorg 
voor de nodige hydratatie na de nacht-
slaap. Tijdens de slaap verliezen we 

“Voor vrouwen is het 
heel belangrijk om 

voldoende (gezonde) 
vetten te eten,
vooral voor de 

hormoonaanmaak.”
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namelijk ook veel lichaamswater. Het is 
belangrijk om dat 's ochtends direct aan 
te vullen.

Verder drink ik regelmatig gedurende de 
dag, normaal water of water dat ik zelf op 
smaak breng met wat fruit of kruiden. 
Tijdens het sporten (krachttraining) of na 
de cardiosessie drink ik 0,5 – 0,7 liter 
water met elektrolyten. Ik gebruik 
elektrolyten zonder toegevoegde suikers 
(Vitals, Elete Sportdruppels – met natuur-
lijke elektrolyten).

Mijn eetfrequentie & 80/20 
regel

Ik heb een hoge eetlust en altijd wel trek 
in iets. Voor mij is het dus belangrijk dat 
ik veel (van de juiste gezonde voeding) en 
vaak kan eten. Ik heb zo’n 5 - 6 eetmo-
menten op de dag – ontbijt – tussen-
doortje – lunch – tussendoortje – avond 
– avond snack (optioneel). Mijn hele 
tijdschema van eten is een beetje 

eet ik wat cheatvoeding thuis of als ik uit 
eten ga. Als het maar ongeveer 80%/20% 
blijft, dan kan het geen kwaad.

Ik weeg me eens per week, elke woensdag-
ochtend nadat ik wakker ben en na het 
drinken van één tot twee kleine glazen 
water. Ik houd mijn lichaamssamen-
stelling inzichtelijk op papier. Thuis heb 
ik een Tanita body scan – Segmental 
InnerScan V, die gebruik ik voor mezelf en 
ook voor mijn klanten. Als ik niet blij ben 
met het resultaat (ja, het gebeurt soms, 
want aankomen is erg makkelijk voor 
mij), dan pas ik mijn eten aan of neem ik 
minder cheats in het weekend. Ik weet 
hoe het moet, maar soms is het makke-
lijker om andere mensen advies te geven 
dan jezelf. 

Semi-voorbereiding van 
gerechten

Als je schoon wilt eten, is voorbereiding 
heel belangrijk. In de bedrijfskantine of 

verschoven. Ik begin dagelijks wat later 
met ontbijten. Eerst doe ik namelijk mijn 
cardio en training op een lege maag 
(off-season combineer ik deze twee 
trainingen meestal). Na de training heb ik 
binnen één uur een ontbijt, dat is meestal 
rond 10. Vervolgens heb ik tussen elk 
eetmoment rond de 2,5 – 3 uur pauze. 
Alleen het tussendoortje in de ochtend 
neem ik meestal rond 11 - 11:30.

Ik houd me gemiddeld voor 80% aan de 
dagelijkse Kcal en macroverhouding, zeker 
van maandag tot vrijdag. In het weekend 

“Voor mij is het 
belangrijk dat ik veel 

en vaak kan eten. 
Daarom heb ik 5 - 6 
eetmomenten per 

dag.”
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buiten krijg je maar zelden gezond en 
schoon eten. Daarentegen is het ook niet 
lekker en aantrekkelijk om altijd maar uit 
bakjes te eten. Daarom doe ik een 
compromis  en bereid ik alleen somigge 
gerechten van tevoren voor drie tot vier 
dagen:

Ontbijt – Ik eet altijd hetzelfde, alleen 
wissel ik mijn eiwitsmaken. Zie ook mijn  
‘Superontbijt’ recept in het weekmenu.

Fruit & nootjes – Ik pel, snijd en weeg 
fruit en zet het in bakjes in de koelkast. 

Ik kies meestal fruit van het seizoen, want 
ik denk dat de natuur het beste weet wat 
goed voor ons is in bepaalde periodes. 
Mijn all-year-round favorite fruit zijn 
aardbeien en blauwe bessen. Porties 
nootjes bereid ik ook altijd voor.

Eieren – Ik heb altijd hardgekookte eieren 
in de koelkast staan. Dat is ook mijn 
‘noodeten’ als ik echt trek heb.

Gesneden groenten – Ik pel, snijd en weeg 
de groentemix.  Meestal vind ik het lekker 
om komkommer, worteltjes en paprika’s 

te eten. Dit kan ik dan in de lunchsalade 
doen of als middag-tussendoortje eten.
De rest bereid ik meestal vers.

Avondeten - Soms maak ik ook avondeten 
voor meerdere dagen. Dit doe ik dan voor 
de doordeweekse dagen. In het weekend 
kook ik lekker vers.

“Ik denk dat de 
natuur het beste weet 
wat goed voor ons is 

in een bepaalde 
periode.”

Adéla Jilecková

Ik ben een 43-jarige Tsjechische vrouw die nu 17 jaar 
in Nederland woont. Naast mijn drukke carrière
binnen een financieel bedrijf als Business Change 
en Project Leider ben ik al mijn leven lang fitness-
fanaat. Mijn grootste passie is krachttraining. Ik
geloof sterk dat dit heel belangrijk is voor gezond-
heid en levenskwaliteit op hogere leeftijd. Ik ben 
NASM International Personal Trainer gecertificeerd 
en afgelopen December ben ik tweede geworden op 
een bodybuilding competitie Bikini Fitness Masters 
35+ op S.A.P. Cup Nederland.

 adelaprg     Adela Jileckova
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 TIP Alleen het water dat ik drink als ik 
wakker word, heb ik specifiek genoemd. 
Op een dag drink ik rond de 3 liter water. 
Water kan je het beste drinken voordat je 
gaat eten of tussen de gerechten door, 
dus niet direct na het eten.

 TIP Voor de koffieliefhebbers: ik 
 drink meestal zwarte koffie.  
 Koffie verkeerd drink ik meestal 
 thuis, want dan kan ik rond de  
 120-150ml halfvolle melk meten.  
 Eén tot twee keer per week pak  
 ik gewoon een lekkere koffie  
 verkeerd ergens buiten. 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Wakker worden 
(07:00)

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

Ontbijt (10:00)
Havermoutpap met gebroken 

lijnzaad & kwark met
toegevoegde eiwitten

Havermoutpap met gebroken 
lijnzaad & kwark met
toegevoegde eiwitten

Havermoutpap met gebroken 
lijnzaad & kwark met
toegevoegde eiwitten

Havermoutpap met gebroken 
lijnzaad & kwark met
toegevoegde eiwitten

Havermoutpap met gebroken 
lijnzaad & kwark met
toegevoegde eiwitten

Roerei van 2 eieren, 1 eiwit, 1 grote 
tomaat, 5-10 gr boter, zout en 

peper

Snee geroosterd volkorenbrood

Omelet van 2 eieren, 1 eiwit, 50 gr 
gerookte zalm, 100 gr verse 

spinazie (vooraf kort gestoomd), 
5 gr olijfolie, zout en peper

Snee vers of geroosterd
volkorenbrood of een croissant 

(als cheat)

Snack (11:00) 150 gr aardbeien

Handje walnoten

100 gr geitenyoghurt met 1 verse 
of gedroogde dadel

150 gr blauwe bessen

Handje amandelen

100 gr Griekse yoghurt

1 kiwi

1 snee geroosterd volkorenbrood 
met 1 tl groene pesto, 1 middel-
grote tomaat, 1 hardgekookt ei, 

zout en peper

1 middelgrote banaan in plakjes 
met kaneel

Koffie verkeerd met 150ml 
halfvolle melk

150 gr verse ananas in blokjes

Lunch (14:00)

Caprese salade van 150 gr 
tomaat, verse

basilicumblaadjes, 1/2 
verpakking mozzarella, 1 el 

olijfolie, donkere balsamico, zout 
en peper, evt. droog geroosterde 

pijnboompitjes

2 sneetjes volkorenbrood met 4 
plakjes kalkoenfilet, dunne 
plakjes augurk, 100 - 150 gr 

rauwkost naar keuze (bijv. rode 
biet met appel)

Caesar salade van 120 gr 
Romeinse sla,

1 hardgekookt ei, gerookte of 
gegrilde kip, 4 stukjes ansjovis, 1 

middelgrote tomaat, 1 el olijfolie, 1 
tl mosterd, witte balsamico, zout 

en peper

Griekse salade van 50 gr oranje 
paprika, 100 gr komkommer,

1 tomaat, 8 olijven zonder pit, 1/2 
biologische feta kaas, verse 

oregano, 1 el olijfolie, 2-3 el rode 
wijn azijn, zout en peper

Haring met uitjes en augurk

Tijd om te chieten! Lunch ergens 
buiten. Kies wat jij lekker vindt, 

bijvoorbeeld een belegd broodje, 
salade, roerei, uitsmijter of roep 

maar wat :-)

Salade van 120 gr ijsbergsla,
1 oranje paprika, 1 tomaat, 1/2 

avocado, 1 hardgekookt ei, 50 gr 
gerookte zalm, 1 el olijfolie, 1 el 

witte balsamico, 1 el verse 
citroensap, zout en peper

Snack (17:00)

1 snee volkorenbrood met 1 
hardgekookt ei, 250 gr rauwe 
gemengde groenten (wortel, 
komkommer & paprika) en 

zelfgemaakte tonijnsalade (met 
tonijn uit blik, gehakt ui, augurk, 
citroensap, zout, peper en wat 

mosterd)

1 hardgekookt ei, 250 gr rauwe 
gemengde groenten (wortel, 
komkommer & paprika) en 

zelfgemaakte tonijnsalade (met 
tonijn uit blik, gehakt ui, augurk, 
citroensap, zout, peper en wat 

mosterd)

1 eiwitreep (low Sugar, mijn 
favoriet is Barebell - White 

chocolate almon)

1 groene Granny Smith appel

2 dunne rijst/mais crackers met 
elk 10 gr pindakaas (naturel, 

biologisch)

1 geraspte appel, 100 gr 
worteltjes, handje rozijnen en 

citroensap
1 groene Granny Smith appel

Tijd om te cheaten: Stuk wortel-
taart of bananenbrood (of wat je 

zou ook willen) met een koffie 
verkeerd ergens in de stad :-)

Diner (19:30) 150 gr gestoomde broccoli, 120 gr 
gegrilde kipfilet, 35 gr (ongekookt 
gewogen) volkoren basmati rijst

150 gr gestoomde sperziebonen 
bestrooid met 1 el olijfolie; 130 gr 
kabeljauw uit de oven zonder vet 

(200 graden, 20-25 min.), 40 gr 
gekookte zoete aardappel met 

karwijzaad, zout en peper

100 gr gestoomde groene 
asperges, 100 gr gegrilde tonijn-

steak, 50 gr gekookte krieltjes 
met 1 el olijfolie, zout en peper

100 gr gebakken Duitse biefstuk, 
40 gr (ongekookt gewogen) 

zilvervliesrijst met 50 gr 
gebakken paddenstoelen, 50 gr 

gekookte tuinerwten, 1 el 
yogonaise, zout en peper

100 gr kort gestoomde spinazie 
gebakken met uien en 10 gr grof 
gehakte pijnboompitjes, 120 gr 

zalm uit de oven zonder olie (200 
graden circa 20-25 min.) met vers 

citroensap, zout en peper

Tijd om te cheaten! Neem wat je 
lekker vindt. Dat kan pizza of 

pasta zijn of wat vis of vlees met 
frietjes of gepofte aardappel.

400 gr gerookte groente met 4 el 
olijfolie en walnoten of pecan-

noten (dit is je
'darmschoonmaak' gerecht van 

de week)

Avondsnack (22:00) 100 gr Griekse yoghurt, 1 blokje 
Lindt 85% chocolade (rasp dit 

door de yoghurt)

100 gr geitenyoghurt met
1 verse of gedroogde dadel

100 gr naturel kwark 1 el rauwe 
cacaopoeder

100 gr worteltjes 100 gr naturel yoghurt met 150 gr 
verse ananas in blokjes

- -
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Recept: Super ontbijt
Doe 30 gr volkoren havermout, 7 gr gebroken lijnzaad, een snufje zout en 1 tl 
kaneel in wat water in een pan en breng het aan de kook. Gebruik voldoende 
water, zodat de pap niet te dik is. Kook dit ongeveer 2 minuten, schep het in 
bakjes en laat het afkoelen.

Meng 125 gr Skyr naturel met 0,5 scoop whey eiwit en 0,5 scoop caseïne eiwit in 
een andere kom. Voeg wat water toe om het makkelijker te mengen. Ik vind het 
zelf lekker als dit iets steviger is, dus voeg ik het water beetje bij beetje toe. 
Schep het kwarkmengsel op de pap. Eet het warm of bewaar het in de koelkast 
(laat de pap dan eerst afkoelen voordat je de kwark hierop schept).

 TIP Cheatmeals zijn belangrijk  
 Ze geven je het gevoel dat je toch  
 van alles kan eten en daardoor  
 schrik je niet van 'schoon' eten  
 doordeweeks. Na een paar  
 cheatmeals kijk je hier vaak juist 
 naar uit. 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Wakker worden 
(07:00)

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

500 ml loeiwarm water met verse 
citroensap

Ontbijt (10:00)
Havermoutpap met gebroken 

lijnzaad & kwark met
toegevoegde eiwitten

Havermoutpap met gebroken 
lijnzaad & kwark met
toegevoegde eiwitten

Havermoutpap met gebroken 
lijnzaad & kwark met
toegevoegde eiwitten

Havermoutpap met gebroken 
lijnzaad & kwark met
toegevoegde eiwitten

Havermoutpap met gebroken 
lijnzaad & kwark met
toegevoegde eiwitten

Roerei van 2 eieren, 1 eiwit, 1 grote 
tomaat, 5-10 gr boter, zout en 

peper

Snee geroosterd volkorenbrood

Omelet van 2 eieren, 1 eiwit, 50 gr 
gerookte zalm, 100 gr verse 

spinazie (vooraf kort gestoomd), 
5 gr olijfolie, zout en peper

Snee vers of geroosterd
volkorenbrood of een croissant 

(als cheat)

Snack (11:00) 150 gr aardbeien

Handje walnoten

100 gr geitenyoghurt met 1 verse 
of gedroogde dadel

150 gr blauwe bessen

Handje amandelen

100 gr Griekse yoghurt

1 kiwi

1 snee geroosterd volkorenbrood 
met 1 tl groene pesto, 1 middel-
grote tomaat, 1 hardgekookt ei, 

zout en peper

1 middelgrote banaan in plakjes 
met kaneel

Koffie verkeerd met 150ml 
halfvolle melk

150 gr verse ananas in blokjes

Lunch (14:00)

Caprese salade van 150 gr 
tomaat, verse

basilicumblaadjes, 1/2 
verpakking mozzarella, 1 el 

olijfolie, donkere balsamico, zout 
en peper, evt. droog geroosterde 

pijnboompitjes

2 sneetjes volkorenbrood met 4 
plakjes kalkoenfilet, dunne 
plakjes augurk, 100 - 150 gr 

rauwkost naar keuze (bijv. rode 
biet met appel)

Caesar salade van 120 gr 
Romeinse sla,

1 hardgekookt ei, gerookte of 
gegrilde kip, 4 stukjes ansjovis, 1 

middelgrote tomaat, 1 el olijfolie, 1 
tl mosterd, witte balsamico, zout 

en peper

Griekse salade van 50 gr oranje 
paprika, 100 gr komkommer,

1 tomaat, 8 olijven zonder pit, 1/2 
biologische feta kaas, verse 

oregano, 1 el olijfolie, 2-3 el rode 
wijn azijn, zout en peper

Haring met uitjes en augurk

Tijd om te chieten! Lunch ergens 
buiten. Kies wat jij lekker vindt, 

bijvoorbeeld een belegd broodje, 
salade, roerei, uitsmijter of roep 

maar wat :-)

Salade van 120 gr ijsbergsla,
1 oranje paprika, 1 tomaat, 1/2 

avocado, 1 hardgekookt ei, 50 gr 
gerookte zalm, 1 el olijfolie, 1 el 

witte balsamico, 1 el verse 
citroensap, zout en peper

Snack (17:00)

1 snee volkorenbrood met 1 
hardgekookt ei, 250 gr rauwe 
gemengde groenten (wortel, 
komkommer & paprika) en 

zelfgemaakte tonijnsalade (met 
tonijn uit blik, gehakt ui, augurk, 
citroensap, zout, peper en wat 

mosterd)

1 hardgekookt ei, 250 gr rauwe 
gemengde groenten (wortel, 
komkommer & paprika) en 

zelfgemaakte tonijnsalade (met 
tonijn uit blik, gehakt ui, augurk, 
citroensap, zout, peper en wat 

mosterd)

1 eiwitreep (low Sugar, mijn 
favoriet is Barebell - White 

chocolate almon)

1 groene Granny Smith appel

2 dunne rijst/mais crackers met 
elk 10 gr pindakaas (naturel, 

biologisch)

1 geraspte appel, 100 gr 
worteltjes, handje rozijnen en 

citroensap
1 groene Granny Smith appel

Tijd om te cheaten: Stuk wortel-
taart of bananenbrood (of wat je 

zou ook willen) met een koffie 
verkeerd ergens in de stad :-)

Diner (19:30) 150 gr gestoomde broccoli, 120 gr 
gegrilde kipfilet, 35 gr (ongekookt 
gewogen) volkoren basmati rijst

150 gr gestoomde sperziebonen 
bestrooid met 1 el olijfolie; 130 gr 
kabeljauw uit de oven zonder vet 

(200 graden, 20-25 min.), 40 gr 
gekookte zoete aardappel met 

karwijzaad, zout en peper

100 gr gestoomde groene 
asperges, 100 gr gegrilde tonijn-

steak, 50 gr gekookte krieltjes 
met 1 el olijfolie, zout en peper

100 gr gebakken Duitse biefstuk, 
40 gr (ongekookt gewogen) 

zilvervliesrijst met 50 gr 
gebakken paddenstoelen, 50 gr 

gekookte tuinerwten, 1 el 
yogonaise, zout en peper

100 gr kort gestoomde spinazie 
gebakken met uien en 10 gr grof 
gehakte pijnboompitjes, 120 gr 

zalm uit de oven zonder olie (200 
graden circa 20-25 min.) met vers 

citroensap, zout en peper

Tijd om te cheaten! Neem wat je 
lekker vindt. Dat kan pizza of 

pasta zijn of wat vis of vlees met 
frietjes of gepofte aardappel.

400 gr gerookte groente met 4 el 
olijfolie en walnoten of pecan-

noten (dit is je
'darmschoonmaak' gerecht van 

de week)

Avondsnack (22:00) 100 gr Griekse yoghurt, 1 blokje 
Lindt 85% chocolade (rasp dit 

door de yoghurt)

100 gr geitenyoghurt met
1 verse of gedroogde dadel

100 gr naturel kwark 1 el rauwe 
cacaopoeder

100 gr worteltjes 100 gr naturel yoghurt met 150 gr 
verse ananas in blokjes
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