
Maandag Dag 1

- 150 gram magere (plantaardige) yoghurt 
- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram
- 40 gram basic muesli

Ontbijt

- 1 gekookt eitje met ¼ komkommer in reepjes en een el hummus

Tussendoortje

- ¾ peer (leftover van lunch)
- 1x Cabau Fatburner

Tussendoortje

- 150 gram magere vruchtenyoghurt 
- 1x Cabau Vitamin Boost

Late night snack

- 2 sneetjes volkorenbrood
- 2 tl dieethalvarine (vegan optie: sojaboter)
- 1x broodbeleg: 2 el (vegan) hüttenkäse met 3 schijfjes komkommer           
   en snufje peper
- 1x broodbeleg: 1 tl (vegan) zuivelspread light met ¼ peer in hele        
   dunne reepjes en ½ el maple syrup (bewaar de rest van de peer  
   voor het tussendoortje)

Lunch

Ingrediënten:
- 250 gram broccoli
- 350 gram zoete aardappelen 
- ½ blokje groentebouillon
- 50 gram (vegan) 30+ kaas 
- 15 gram ongezouten noten

Diner: broccolistamppot

- Kook 250 gram broccoli en 350 gram zoete aardappelen met 
    ½ blokje groentebouillon
- Snijd 50 gram (vegan) 30+ kaas in kleine blokjes, pureer de stamppot  
   met wat kookvocht, schep er 15 gram ongezouten noten door

Bereiding



Dinsdag Dag 2

- Cabau High Protein Meal (meng 2 maatscheppen met 300 ml 
water in een shakebeker en schud het tot een gladde substantie) 
Tip: voeg ijsblokjes toe

Ontbijt

- 1 sneetje volkoren mueslibrood
- 1 tl dieethalvarine (vegan: sojaboter)

Tussendoortje

- 1x Cabau Fatburner

Tussendoortje

 - 2 sneetjes volkorenbrood met 30 gram (vegan) 30+ kaas en 1 el          
   ketchup (optioneel)
- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Lunch: 1 tosti (als dat gaat, anders eet je het zo):

Ingrediënten:
- 300 gram diepvries spinazie
- 30 gram babyspinazie
- 50 gram zalmsnippers (vegan: plantaardige zalm)
- 2 el (vegan) zuivelspread light
- 1 volkoren lasagneblad
- Snufje zout
- Snufje peper 
- ½ tl dille (optioneel)
- 1 tomaat
- 1 tl olijfolie
- 1 tl zwarte balsamico (optioneel)
- 1 tl mosterd
- 1 tl maple syrup

Diner: zalmlasagne met extra groenten

- Verwarm de oven op 200 graden
- Ontdooi 300 gram spinazie
- Roer hier 50 gram zalmsnippers doorheen
- Pak een ovenschaal en leg een laagje van het spinazie-zalmmengsel  
   op de bodem
- Verdeel er vervolgens 1 el (vegan) zuivelspread light (losgeroerd in   
   een aparte kom) overheen, gevolgd door 1 volkoren lasagneblad

Als je nog wat over hebt, voeg je nog een laagje van het mengsel toe 
met nog 1 el (vegan) zuivelspread light. Maak af met een snufje zout, 
peper en desgewenst wat dille. 

Bak dit een half uur in de oven. Maak in de tussentijd een salade van 
30 gram babyspinazie en 1 tomaat. 

Dressing: maak een dressing van 1 tl olijfolie, 1 tl mosterd, 1 tl maple 
syrup en 1 tl zwarte balsamico (optioneel).

Bereiding



Woensdag Dag 3

- 2x volkoren knäckebröd
- 1x broodbeleg: 20 gram (vegan) 30+ kaas
- 1x broodbeleg: 15 gram 100% natuurlijke notenpasta
- 125 gram magere (plantaardige) yoghurt, voeg eventueel wat fruit toe

Ontbijt

- 1x Cabau Fatburner

Tussendoortje

- 2 manderijntjes

Tussendoortje

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram
- 1x Cabau Vitamin Boost

Late night snack

- 2 sneetjes volkorenbrood
- 2 tl dieethalvarine (vegan optie: sojaboter)
- 1x broodbeleg: 2 el (vegan) hüttenkäse met 3 schijfjes komkommer     
   en een snufje peper
- 1x broodbeleg: 1 tl (vegan) zuivelspread light met 10 gram   
   ongezouten noten en ½ el maple syrup

Lunch

Ingrediënten:
- 150 gram grote kruimige aardappelen
- 200 gram zoete aardappelen
- 200 gram wortelen
- 2 middelgrote uien 
- 2 laurierbladeren
- ¾ blokje groentebouillon
- 1 teentje knoflook
- ½ el olijfolie 
- 60 gram runderpoulet (vegan optie: vegan spekreepjes) 
- 1 el bloem 
- 60 ml water
- Snufje kruidnagels (optioneel)

Diner: hutspot met (vegan) hachee

- Kook 150 gram grote kruimige aardappelen, 200 gram zoete 
    aardappelen, 200 gram wortelen en 1 ui gaar in een laagje water met 
    1 laurierblad en ½ blokje groentebouillon
- Fruit in een pan 1 ui en 1 teentje knoflook in ½ el olijfolie 
   ongeveer 2 minuten
- Bak 60 gram runderpoulet (vegan optie: bereid vegan spekreepjes 
   volgens de bereidingswijze op de verpakking) in de pan bij de ui tot   
   het vlees wat glazig wordt
- Voeg 1 el bloem toe en laat dit goed doorverwarmen
   Voeg vervolgens 60 ml water toe met ¼ blokje groentebouillon
- Roer het geheel goed door. Voeg nu nog 1 laurierblad toe en een         
   snufje kruidnagels (optioneel) 
- Laat het geheel 10 minuten zachtjes pruttelen
- Verwijder de laurierblaadjes uit de gerechten
- Stamp de hutspot fijn in wat kookvocht
- Schep vervolgens op een bordje met het (vegan) 
   vlees en jus 

Bereiding



Donderdag Dag 4

- 200 gram magere (plantaardige) yoghurt (hou nog 1 el over morgen)
- 4 el basic muesli
- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Ontbijt

- 1 sneetje volkorenbrood met 1 el hummus

Tussendoortje

- 2 stuks knäckebröd met 1 el (vegan) hüttenkäse en een snufje peper    
   en zout

Tussendoortje

- 1x Cabau Vitamin Boost
- Klein handje ongezouten noten

Late night snack

- 1 volkoren wrap besmeerd met 1 el hummus en gevuld met 80 gram 
kidneybonen, 1 tomaat in blokjes, 35 gram babyspinazie en een snufje 
zout en peper

Lunch

Ingrediënten:
- 30 gram zilvervliesrijst
- 1 kleine ui 
- 1 teentje knoflook 
- 250 gram roerbakgroenten naar keuze 
- 2 el olijfolie 
- 1 el bloem (evt. meer als de saus te dun is)
- 50 ml koud water
- 1 mespunt sambal 
- 1 tl ketjapmanis (optioneel)
- 1 el 100% notenpasta (pindakaas)
- 1 ei
- 15 gram ongezouten noten toe (optioneel) 

Diner: nasi

- Kook 30 gram zilvervliesrijst volgens de verpakking
- Snijd 1 kleine ui en een teentje knoflook in stukjes en bak dit samen   
   met 250 gram roerbakgroenten naar keuze in 1 el olijfolie

Saus: 
- Klop 1 el bloem door 50 ml koud water met 1 mespunt sambal, 1 tl
    ketjapmanis en 1 el 100% pindakaas
- Breng het geheel aan de kook
- Laat de saus vervolgens 10 minuten garen
   Voeg eventueel wat bloem toe als het te dun is
- Bak om het af te maken 1 ei in 1 tl olijfolie (vegan optie: voeg 15 gram 
   ongezouten noten of een andere eivervanger toe)

Bereiding



Vrijdag Dag 5

- 2 x volkoren knäckebröden
- 1x broodbeleg: 20 gram (vegan) 30+ kaas
- 1x broodbeleg: 15 gram 100% natuurlijke notenpasta

Ontbijt

- 1 sneetje mueslibrood met 1 tl dieethalvarine (vegan optie: sojaboter)

Tussendoortje

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- 1x Cabau Vitamin Boost
Late night snack

- 2 sneetjes volkorenbrood met 60 gram tonijn (in water) gemixt met 1 
el magere (plantaardige) yoghurt, een snufje peper & zout en een 
snufje paprikapoeder (optioneel: voeg 4-5 schijfjes komkommer) 
(vegan optie: vervang de tonijn met vegan hüttenkäse) 

Lunch: sandwich

Ingrediënten:
- 200 gram zoete aardappelen 
- 200 gram snijbonen 
- Vegetarische burger
- 1 el olijfolie
- 50 gram shiitake
-���stuk paprika (rest bewaren voor zaterdag)
- ½ el Italiaanse kruiden
- ½ runderbouillon blokje (vegan optie: ½ groentebouillon blokje)
- 1 tomaat
- ½ el (vegan) zuivelspread light

Diner: Vegetarische hamburger met groenten 

- Kook 200 gram zoete aardappelen met schil in 10 minuten gaar
- Kook in een andere pan 200 gram snijbonen beetgaar
- Bak de vegetarische burger in ½ el olijfolie gaar volgens de
   bereiding swijze op de verpakking 
- Bak 50 gram  shiitake en � stuk paprika in ½ el olijfolie 
   (in een andere pan)
- Voeg ½ el Italiaanse kruiden toe en ½ runderbouillon blokje 
   (of: ½ groentebouillon blokje) verkruimeld met een beetje water
- Roer dit goed door en zorg ervoor dat het blokje is opgelost 
- Laat het geheel even sudderen en voeg vervolgens 1 tomaat in 
   blokjes toe
- Haal de pan van het vuur en schep er ½ el (vegan)
    zuivelspread light doorheen
- Voeg als laatste de uitgelekte zoete aardappel toe

Bereiding



Zaterdag Dag 6

- Cabau High Protein Meal
- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Ontbijt

- 1 knäckebröd met 1 kleine el (vegan) hüttenkäse en ½ tomaat 
   (bewaar de andere helft voor de lunch van morgen)

Tussendoortje

- 1x Vitamin Boost
- 1 banaan

Tussendoortje

- 150 gram magere (vegan) vruchtenkwark en 1 mandarijn
Late night snack

Lunch: Wrap met avocado, gerookte kip (of gerookte tofu)

Ingrediënten:
- 100 gram beefreepjes 
(vegan variant: 100 gram kidneybonen of sojabonen)
- 1 el oestersaus 
- ��stuk rode paprika (over van donderdag)
- 100 gram shiitake
- ½ stuk aubergine (vries de 2e helft in voor volgende week)
- 30 gram droge quinoa 
- 1 el olijfolie
- 1 el water 
- ½ el chilisaus

- ¼ limoen
- 1 el (vegan) zuivelspread
- Snufje peper 
- Snufje zout 
- 100 gram gerookte kip (vegan optie: 100 gram peulvruchten)
- ½ avocado (bewaar de andere helft in de vriezer voor volgende week)
- 1 volkoren tortilla (bewaar de rest van de wraps in de diepvries voor  
    week 4)
- 35 gram babyspinazie

Diner: Shiitake met (vegan) beefreepjes en groenten:

- Marineer 100 gram beefreepjes met ½ el oestersaus 
   (vegan optie: 100 – 130 gram  kidneybonen of sojabonen: 
   deze hoef je niet te marineren)
- Marineer � stuk rode paprika, 100 gram  shiitake, ½ stuk 
   aubergine met ½ el oestersaus in een aparte kom
- Kook 30 gram  droge quinoa volgens de gebruiksaanwijzing
- Gril de paprika en aubergine op een grillpan bestreken met 
   ½ el olijfolie
- Verhit ½ el olijfolie in een pan en roerbak de shiitake 3 minuten, 
   voeg vervolgens de beefreepjes toe en verhit dit 2 minuten mee 
   (vegan optie: voeg dan de kidneybonen of sojabonen toe)
- Na deze 2 minuten voeg je 1 el water, 1 el oestersaus en  
   ½ el chilisaus toe

Bereiding:

- Pers ¼ limoen uit en roer het sap met 1 el (vegan) zuivelspread
- Breng op smaak met wat peper en zout
- Snijd 100 gram gerookte kip in reepjes en ½ avocado in dunne plakjes 
- Verwarm 1 volkoren tortilla in een pan
- Bestrijk de warme tortilla met het zuivel mengsel, verdeel de              
   babyspinazie overheen, gevolgd door de kip en avocado schijfjes
- Rol ze op en geniet (vegetarische optie: vervang de kip door een geb-
akken eitje en leg dat op het zuivel mengsel) (vegan optie: vervang de 
kip door peulvruchten) 

Bereiding



Zondag Dag 7

- Cabau High Protein Meal
- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Ontbijt: havermoutpannenkoeken

- 1x Cabau Fatburner

Tussendoortje

- 1 handje ongezouten noten
Late night snack

Ingrediënten:
- 30 gram havermout 
- 2 eieren
- ½ tl kaneel en/of koekkruiden
- Een paar druppels zoetstof 
- Een paar druppels vanille-essence
- Een snufje zout (naar smaak)
- ½ el olijfolie
- 1 banaan
- ½ el maple syrup
- ½ el kokosrasp

- Meng 30 gram havermout met 2 eieren in een kom en breng op   
   smaak met ½ tl kaneel en/of koekkruiden en een paar druppels zoet 
   stof en vanille-essence
- Voeg naar smaak een snufje zout toe
- Laat dit circa 10 minuten staan
- Verhit ½ el olijfolie in een pan. Zet het vuur laag en giet het 
   ei-havermout mengsel in de pan
- Laat dit heel langzaam garen tot de bovenkant net droog is 
   (je kunt hiervoor even de deksel op de pan leggen)
- Haal de pan van het vuur en laat je pannenkoek uit de pan glijden    
- Top met plakjes van 1 banaan, ½ el maple syrup en ½ el kokosrasp
Ben je vegan? Neem dan een High Protein Meal

Bereiding:

- 2 sneetjes volkorenbrood met 1 el (vegan) hüttenkäse, 1 el gedroogde 
bieslook, 1 snufje kerriepoeder, 1 snufje peper, 50 gram geraspte 
wortel en ½ tomaat

Lunch: 

Ingrediënten:
- 2 kleine bieten
- ½ el olijfolie 
- Een snufje peper
- Een snufje zout
- Een snufje gemalen komijn
- Een snufje kerriepoeder 
- 200 gram pompoen
- 130 gram  blikje kikkererwten
- 30 gram  quinoa 
- 50 gram  boerenkool toe 
- 1 el water
- ½ el 100% natuurlijke notenpasta (pindakaas)
-1 perssinaasappel

Diner: pompoen winterbowl

- Verwarm de oven op 180 graden
- Snijd 2 kleine bieten in blokjes
- Sprenkel er ¼ el olijfolie overheen en breng op smaak met wat peper,  
   zout, snufje gemalen komijn en kerriepoeder
- Verspreid dit op een ovenplaat bekleed met bakpapier en zet in de      
   oven voor 10-15 min
- Meng ondertussen 200 gram pompoen (in blokjes) met ¼ el olijfolie,  
   komijn, kerrie en peper en zout
- Laat een blikje kikkererwten (130 gram) uitlekken en spoel ze af
- Voeg dit toe aan de kom met pompoen en hussel door elkaar
- Voeg de pompoen en kikkererwten toe aan de bietjes in de oven en  
    verwarm 15-20 minuten
- Bereid nu 30 gram quinoa volgens de bereidingswijze op de 
   verpakking
- Voeg de laatste 5 minuten van de oventijd 50 gram boerenkool toe
- Knijp 1 el sinaasappelsap uit je perssinaasappel
- Meng nu voor de dressing van: 1 el water, ½ el 100% natuurlijke noten 
   pasta (pindakaas), 1 el sinaasappelsap door elkaar
- Schik vervolgens alle ingrediënten in een grote bowl en sprenkel de  
   dressing eroverheen

Bereiding:


