
 

 

Extra info bij deze week
Beste Rite,

58kg ????

De puntjes even op de i !!

Heel veel succes en eet smakelijk.

Vriendelijke groetjes,

Hans
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Advies donderdag 23 juli 

Ontbijt:
 150 ml Yoghurtdrank, mager zonder suiker
1 sneetje(s) Brood, bruin/volkoren/meergranen
1 plak(je) Geitenkaas, zacht (verse)
1 portie(s) (Ongezouten) dieethalvarine
1 stuk(s) Gekookt ei
1 glas water

 Bereidingswijzes/tips vandaag:

Aardappelpuree 
Schil de aardappelen en kook ze gaar. Stamp ze samen met de halfvolle melk tot een puree.
Voeg naar smaak wat nootmuskaat en peper toe. 
Ingrediënten
160 gram Aardappelen scheutje Halfvolle melk
naar smaak Nootmuskaat naar smaak Peper, zwarte/witte

PRODUCTTIPS
Radijsjes 

Radijs is goed voor de spijsvertering omdat er veel vezels in zitten. Radijs gaat
constipatie tegen. Het voert alle overbodige toxinen uit het lichaam. Het
stimuleert ook de werking van de nieren. In de nieren worden gifstoffen
opgeslagen zodat ze geen schade kunnen aanrichten in het lichaam.

Tussendoor 1:
1 stuk(s) Sinaasappel
 100 gram Radijsjes
1 glas water

 

Lunch:
 150 ml Yoghurtdrank, mager zonder suiker
1 sneetje(s) Brood, bruin/volkoren/meergranen
1 plakje(s) Kaas met komkommer
1 portie(s) (Ongezouten) dieethalvarine
 125 gram Blauwe bessen of Bosbessen
 50 gram Wortelen
1 glas water

 

Tussendoor 2:
 20 gram Rozijnen
1 glas water

 

Diner:
 120 gram Pangasiusfilet
 Aardappelpuree
 200 gram Sperziebonen
1 glas water

 

Tussendoor 3:
2 stuk(s) Abrikoos
 200 gram Tomaatjes
1 glas water
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Advies vrijdag 24 juli 

Ontbijt:
1 kom Halfvolle melk met cornflakes
1 glas water

 Bereidingswijzes/tips vandaag:

Halfvolle melk met cornflakes 
Giet de melk in een kom en voeg de cornflakes toe. 
Ingrediënten
250 ml Halfvolle melk 6 eetlepels Cornflakes

Sla met komkommer 
Was de komkommer en snijd in stukjes. Meng de sla en komkommer met de sandwichspread. 
Ingrediënten
100 gram Komkommer 100 gram Gemengde sla
10 gram Sandwichspread, komkommer

Aardappelpuree 
Schil de aardappelen en kook ze gaar. Stamp ze samen met de halfvolle melk tot een puree.
Voeg naar smaak wat nootmuskaat en peper toe. 
Ingrediënten
160 gram Aardappelen scheutje Halfvolle melk
naar smaak Nootmuskaat naar smaak Peper, zwarte/witte

PRODUCTTIPS
Karnemelk 
Karnemelk is de ideale dorstlesser! Dit komt door de natuurlijke fris-zure smaak.
Karnemelk bevat nauwelijks vet en levert evenveel calcium als melk. Karnemelk
is dus niet alleen lekker, het is ook nog eens gezond! 

Tussendoor 1:
 125 gram Bramen
 200 gram Komkommer, gesneden
1 glas water

 

Lunch:
 150 ml Karnemelk
2 sneetje(s) Brood, bruin/volkoren/meergranen
2 plakje(s) Beenham
2 portie(s) (Ongezouten) dieethalvarine
1 schaaltje Sla met komkommer
1 glas water

 

Tussendoor 2:
 125 gram Blauwe bessen of Bosbessen
 70 gram Bleekselderij gesneden
1 glas water

 

Diner:
 100 gram Runderrollade
 Aardappelpuree
 200 gram Broccoli
1 glas water

 

Tussendoor 3:
 100 gram Rauwkost
 150 ml Magere yoghurt
1 glas water
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Advies zaterdag 25 juli 

Ontbijt:
 150 ml Halfvol melkproduct naar keuze
1 stuk(s) Hard broodje, pistolet/meergranen
1 plakje(s) Gebraden rosbief
1 portie(s) (Ongezouten) dieethalvarine
1 glas water

 Bereidingswijzes/tips vandaag:

Tortilla met kip 
Verhit een eetlepel olijfolie in een pan en bak de kip al omscheppend bruin en gaar. Snijd de
tomaat in plakjes. Voeg kerriepoeder en peper naar smaak toe en bak nog 2 minuten. Roer de
slamix en de dressing door elkaar. Verwarm de tortilla's volgens de aanwijzingen op de
verpakking en verdeel er de kip en de tomaat over. Rol de tortilla's op en snijd ze doormidden.
Lekker met de rauwkostsalade. 
Ingrediënten
1 Wrap/Tortilla 50 gram Kipfilet
1 Tomaat 1 eetlepel Yoghurtdressing (20% olie)
100 gram Rauwkost 1 theelepel Kerrie
1 eetlepel Olijfolie, traditioneel

Tussendoor 1:
1 stuk(s) Perzik
 100 gram Paprika gesneden
1 glas water

 

Lunch:
1 glas Mager melkproduct naar keuze
2 sneetje(s) Brood, bruin/volkoren/meergranen
2 portie(s) (Ongezouten) dieethalvarine
1 stuk(s) Abrikoos
2 portie(s) Jam, halfzoet
1 glas water

 

Tussendoor 2:
1 stuks(s) Nectarine
1 Kop Cup a soup
1 glas water

 

Diner:
 Tortilla met kip
 150 ml Magere vruchtenyoghurt
1 glas water

 

Tussendoor 3:
1 stuk(s) Pruimen
 20 gram Rozijnen
1 glas water
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Advies zondag 26 juli 

Ontbijt:
 150 ml Magere melk
1 stuk(s) Knäckebröd, meergranen, meer

zaden
 Gebakken ei
1 glas water

 Bereidingswijzes/tips vandaag:

Gebakken ei 
Verhit de olie in een koekenpan. bak het eitje naar wens. Leg het gebakken ei op de boterham
en besprenkel met Tuinkers 
Ingrediënten
1 Ei(eren) 1 eetlepel Tuinkers
Naar smaak Peper, zwarte/witte Naar smaak Zout
sneetje Brood,volkoren

Spaghetti carbonara 
Snijd alle ingrediënten in kleine stukjes. Verwarm de olijfolie in een koekenpan en bak de
groenten samen met de ham knapperig. Maak het geheel op smaak met de peper, kruiden
naar keuze en een beetje oregano. Voeg de crème fraîche light toe en warm dit even door.
Meng als laatste de pasta met de saus. Maak er nog een frisse rauwkostsalade met tomaat bij. 
Ingrediënten
50 gram Spaghetti, ongekookt 50 gram Champignons
60 gram Achterham 50 gram Tomaat
1 eetlepel Creme fraiche, halfvol 1 eetlepel Olijfolie, traditioneel
1 eetlepel Oregano, gedroogd 100 gram Rauwkost

PRODUCTTIPS
Spaghetti carbonara 
Dit is een prima gerecht om in te vriezen. 

Tussendoor 1:
1 stuk(s) Perzik
 100 gram Radijsjes
1 glas water

 

Lunch:
 150 ml Magere melk
2 sneetje(s) Brood, bruin/volkoren/meergranen
2 portie(s) Sandwichspread, komkommer
2 portie(s) (Ongezouten) dieethalvarine
1 glas water

 

Tussendoor 2:
1 stuk(s) Sinaasappel
 10 gram Zoute stokjes
1 glas water

 

Diner:
 Spaghetti carbonara
1 glas water

 

Tussendoor 3:
 200 gram Komkommer, gesneden
 20 gram Rozijnen
1 glas water
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Advies maandag 27 juli 

Ontbijt:
1 kom Magere yoghurt met muesli
 100 gram Ananas, vers
1 glas water

 Bereidingswijzes/tips vandaag:

Magere yoghurt met muesli 
Meng de yoghurt met de muesli. 
Ingrediënten
250 ml Yoghurt, mager 3 eetlepels Muesli, naturel/met fruit

Sla met komkommer 
Was de komkommer en snijd in stukjes. Meng de sla en komkommer met de sandwichspread. 
Ingrediënten
100 gram Komkommer 100 gram Gemengde sla
10 gram Sandwichspread, komkommer

PRODUCTTIPS
Kiwi 
Als je stukjes kiwi van gelijke grootte nodig hebt kun je hem makkelijk snijden
met een eiersnijder. Ook makkelijk als je de kiwi eens in een salade wilt
verwerken. 

Tussendoor 1:
1 stuk(s) Kiwi
 70 gram Bleekselderij gesneden
1 glas water

 

Lunch:
 150 ml Karnemelk met vruchtensmaak
2 sneetje(s) Brood, bruin/volkoren/meergranen
1 portie(s) Hüttenkäse
1 plakje(s) Zalm
2 portie(s) (Ongezouten) dieethalvarine
1 glas water

 

Tussendoor 2:
 50 gram Wortelen rauw
1 Kop Cup a soup
1 glas water

 

Diner:
 100 gram Kalfsentrecote
 200 gram Gebakken krieltjes
 200 gram Andijvie
1 glas water

 

Tussendoor 3:
2 stuk Dadel
1 schaaltje Sla met komkommer
1 glas water
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Advies dinsdag 28 juli 

Ontbijt:
 150 ml Magere melk
2 sneetje(s) Brood, bruin/volkoren/meergranen
2 plakje(s) Gerookte kipfilet
2 portie(s) (Ongezouten) dieethalvarine
1 glas water

 Bereidingswijzes/tips vandaag:

Visfilet op een groentebedje 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Leg de droog gedepte kabeljauwfilets in een ovenschaal
die je hebt ingevet met een theelepel olijfolie. Zet de schaal midden in de oven en laat de vis in
20 minuten gaar worden. Meng ondertussen de crème fraîche met de tijm en peper en kook de
rijst volgens de bereidingswijze op de verpakking. Was de courgette en wortelen en snijd ze in
kleine reepjes. Verhit een theelepel olijfolie in de wok en bak daarin kort de groentereepjes.
Voeg de gekookte rijst toe en bak deze kort mee. Schep het rijst-groentemengsel op een bord,
leg de visfilet erbovenop en garneer met de crème fraîchesaus en peterselie. 
Ingrediënten
50 gram Kabeljauw 2 theelepels Olijfolie, traditioneel
2 eetlepels Creme fraiche, halfvol snufje Tijm, gedroogd
snufje Peper, zwarte/witte 40 gram Zilvervliesrijst, ongekookt
50 gram (Winter)wortelen 50 gram Courgette
0,5 gram Peterselie, vers

Magere vlaflip 
maak laagjes van de yoghurt en de vla. 
Ingrediënten
75 ml Yoghurt, mager 75 gram Vla, halfvol

Tussendoor 1:
3 stuk(s) Pruimen
1 glas water

 

Lunch:
 150 ml Karnemelk met vruchtensmaak
2 sneetje(s) Brood, bruin/volkoren/meergranen
2 plakje(s) Rosbief
2 portie(s) (Ongezouten) dieethalvarine
1 glas water

 

Tussendoor 2:
 120 gram Watermeloen
 150 ml Appelsap
1 glas water

 

Diner:
 Visfilet op een groentebedje
1 schaaltje Magere vlaflip
1 glas water

 

Tussendoor 3:
 50 gram Wortelen rauw
 20 gram Rozijnen
1 glas water
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Advies woensdag 29 juli 

Ontbijt:
1 kom Sojamelk met cornflakes
1 stuks(s) Nectarine
1 glas water

 Bereidingswijzes/tips vandaag:

Sojamelk met cornflakes 
Giet de sojamelk in een kom en voeg de cornflakes toe. 
Ingrediënten
250 ml Sojamelk naturel 6 eetlepels Cornflakes

Pasta met rundvleesreepjes en pittige tomatensaus 
Maak de ui en de knoflook schoon en snijd het klein. Schil het stukje gember en rasp het fijn.
Verwijder van de Spaanse peper de pitjes en hak het pepertje klein. Kook de volkoren macaroni
volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Verwarm 1 eetlepel olie en fruit hierin de ui en
de knoflook glazig. Voeg de gember, de kleingesneden peper en wat chilipoeder toe. Voeg de
tomatenblokjes met vocht toe en 1/2 dl water en laat de saus zacht sudderen. Snijd de bieflap
in smalle reepjes en bestrooi ze met peper en een beetje zout. Bak het vlees in de rest van de
hete olie bruin. Voeg het vlees toe aan de saus. Serveer met de macaroni. 
Ingrediënten
teentje Knoflook, vers stukje Gemberwortel
1 gram Spaanse peper eetlepel Olijfolie, traditioneel
naar smaak Chilipoeder 12,5 gram Tomatenblokjes, blik
40 gram Bieflap 40 gram Macaroni volkoren, ongekookt
40 gram Ui, rauw

PRODUCTTIPS
Broodje kaas 
lekker met een handje sla 

Tussendoor 1:
 70 gram Bleekselderij gesneden
 150 ml Vruchtensap
1 glas water

 

Lunch:
 150 ml Magere melk
 Broodje kaas
 100 gram Paprika
1 glas water

 

Tussendoor 2:
1 stuks(s) Nectarine
1 stuks Fruitbiscuit
1 glas water

 

Diner:

 Portie Pasta met rundvleesreepjes
en pittige tomatensaus

 150 ml Magere vruchtenyoghurt
1 glas water

 

Tussendoor 3:
 100 gram Rauwkost
 150 ml Magere yoghurt
1 glas water
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Aardappelen
320 gr Aardappelen
200 gr Aardappelen, krieltjes
Brood
50 gr Hard broodje, meer granen 
20 gr Knäckebröd, spelt
40 gr Zacht broodje, volkoren
520 gr Brood,volkoren
Conserven
13 gr Tomatenblokjes, blik
Diversen
200 ml Cup a Soup
Eieren
100 gr Ei(eren)
Fruit
150 gr Abrikozen
100 gr Ananas
250 gr Blauwe bessen
125 gr Bramen
20 gr Gekonfijte dadels
75 gr Kiwi
330 gr Nectarine
220 gr Perzik
200 gr Pruim
80 gr Rozijnen
240 ml Sinaasappel
120 gr Watermeloen
Graanproducten en bindmiddelen
60 gr Cornflakes
13 gr Fruitbiscuits
30 gr Muesli, naturel/met fruit
40 gr Wrap/Tortilla
Groenten
200 gr Andijvie
210 gr Bleekselderij
200 gr Broccoli
50 gr Champignons
50 gr Courgette
200 gr Kerstomaat

 
650 gr Komkommer
200 gr Radijs
400 gr Rauwkost
200 gr Rode paprika
1 gr Spaanse peper
200 gr Sperziebonen
110 gr Tomaat
40 gr Ui, rauw
150 gr Wortelen
50 gr (Winter)wortelen
200 gr Gemengde sla
Kruiden en specerijen
1 gr Chilipoeder
10 gr Gemberwortel
1 gr Kerrie
3 gr Knoflook, vers
2 gr Nootmuskaat
5 gr Oregano, gedroogd
4 gr Peper, zwarte/witte
1 gr Peterselie, vers
1 gr Tijm, gedroogd
1 gr Zout
10 gr Tuinkers
3 gr Kruiden naar keuze
Noten en zaden
10 gr Zoute stokjes
Rijst/Pasta
40 gr Macaroni volkoren, ongekookt
50 gr Spaghetti, ongekookt
40 gr Zilvervliesrijst, ongekookt
Soja- en vegetarische producten
250 ml Sojamelk naturel
Vetten, oliën, dressings & sauzen
34 gr Bak- en braadvet vloeibaar
85 gr Dieethalvarine, ongezouten
21 gr Olijfolie, traditioneel
6 gr Yoghurtdressing (20% olie)
Vis
50 gr Kabeljauw

 
120 gr Pangasiusfilet
15 gr Zalm
Vlees en vleewaren
100 gr Kalfsentrecote
100 gr Runderrollade
50 gr Kipfilet
60 gr Achterham
30 gr Beenham
45 gr Runderrosbief, bereid
30 gr Gerookte kipfilet
40 gr Bieflap
Vruchtensappen
150 ml Vruchtensap puur
150 ml Appelsap
Zoet/hartig broodbeleg
30 gr Jam, halfzoet
50 gr Sandwichspread, komkommer
Zuivel
15 gr Creme fraiche, halfvol
20 gr Geitenkaas, verse
282 ml Halfvolle melk
20 gr Hüttenkäse
20 gr Kaas 30+, desgewenst met kruiden
150 ml Karnemelk
300 ml Karnemelk met vruchtensmaak
600 ml Magere melk
75 gr Vla, halfvol
300 ml Vruchtenyoghurt, mager zonder
suiker
625 ml Yoghurt, mager
300 ml Yoghurtdrank mager, zonder
suiker
150 ml Mager melkproduct
150 ml Halfvol melkproduct
20 gr Kaas, 30+


