
Maandag Dag 8

- Sandwich van 2 sneetjes volkorenbrood 
    met 1 tl dieethalvarine (vegan optie: sojaboter)
    en 1 el hummus afgemaakt met 1 tomaat in plakjes en 1 klein handje      
    rucola (optioneel)
- 1x Cabau Fatburner

Ontbijt

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- 1 klein handje ongezouten noten
- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- 1 sneetje volkorenbrood met 1 gekookt eitje  
- 1 volkoren beschuitje met 1 tl dieethalvarine
(vegan optie: sojaboter) en 1 el halvajam of pure hagelslag (optioneel)

Lunch

Ingrediënten:
- 40 gram droge zilvervliesrijst
- 150 gram  witlof 
- 100 gram tomaten
-½ middelgrote ui
- ½ rode paprika
- 1 el ricotta (vegan optie: vegan mascarpone)
-  20 gram  oude geraspte (vegan) 30+ kaas 
- 70 gram  tuinbonen
- Optioneel: 20 gram tortillachips en extra kaas-ricotta

Diner: witlof ovenschotel

- Kook 40 gram droge zilvervliesrijst
- Verwarm de oven voor op 200 graden
- Kook 150 gram witlof. Pureer 100 gram tomaten, ½ middelgrote ui 
    en ½ rode paprika
- Meng 1 el ricotta (vegan optie: vegan mascarpone) 
   door 20 gram oude geraspte 30+ kaas
- Roer witlof door tomatenmengsel en giet op bodem van ovenschaal
- Bedek dit met 70 gram tuinbonen uit pot of blik
Optioneel: Verkruimel 20 gram tortillachips boven de schotel
- Voeg kaas-ricotta toe en vervolgens 15 minuten in de oven gratineren

Bereiding

- Smoothie gemaakt van 100 ml (plantaardige) halfvolle melk en twee 
handjes diepvries fruit zoals ananas of bosvruchten

Late night snack



Dinsdag Dag 9

- 200 gram magere (plantaardige) yoghurt met 4 el muesli
- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram
- 1x Cabau Fatburner                   

Ontbijt

- 1 sneetje volkorenbrood met 1 el hummus (zonder zout)

Tussendoortje

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram
- 1 klein handje ongezouten noten

Tussendoortje

- 1 glas (plantaardige) halfvolle melk (150 ml)
- 1 volkoren beschuit met 1 el ricotta
   (vegan optie: vegan mascarpone) en ½ el halvajam

Late night snack

- Cabau High Protein Meal

Lunch

Ingrediënten:
- 40 gram zilvervliesrijst
- 1 el olijfolie 
- 1 middelgrote ui 
- 1 el korma currypasta
- 1 rode paprika 
- 1 groene paprika
- 150 ml groentebouillon gemaakt van ¼ bouillonblokje
- 100 ml (plantaardige) halfvolle melk
- Optioneel: 1 el limoensap
- 130 gram witte vis (vegan optie: 130 gram peulvruchten) 
- 100 ml magere (plantaardige) yoghurt

Diner: viscurry

- Bereid 40 gram zilvervliesrijst volgens de bereidingswijze op de ver 
   pakking
- Verhit 1 el olijfolie in een middelgrote pan en bak een uitje voor 2-3     
    minuten
- Voeg 1 el korma currypasta toe en bak tot ongeveer 1 tot 2 minuten      
   (tot geuren)
- Voeg 1 rode en 1 groene paprika toe (in blokjes)
- Meng met de kruidenpasta en roerbak ongeveer 3 minuten. 
- Roer 150 ml groentebouillon er doorheen en breng het geheel aan de  
   kook
- Zet het vuur laag en voeg 100 ml (plantaardige) halfvolle melk en 1 el  
   limoensap (optioneel)
- Voeg 130 gram witte vis (vegan optie: 130 gram  peulvruchten) toe 
   en laat het geheel op laag vuur 5-10 minuten doorkoken (zonder  
   deksel op de pan)
- Roer als laatste 100 ml magere (plantaardige) yoghurt erdoorheen 
   en laat het geheel nog even doorkoken totdat de saus verdikt
- Mocht dit niet goed lukken dan kun je wat bindmiddel toevoegen     
   Schep de curry op de rijst

Bereiding



Woensdag Dag 10

- 2 stuks volkoren knäckebröd met 1 el (vegan) hüttenkäse, 1 snufje      
   peper, 1 snufje zout en (optioneel) 1 tomaat in plakjes  
   150 ml (plantaardige) halfvolle melk en 1 banaan
- 1x Cabau Fatburner                   

Ontbijt

- 1 schaaltje magere (plantaardige) yoghurt (150 gram) met 2 el muesli

Tussendoortje

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- Een klein handje ongezouten noten
Late night snack

- Cabau High Protein Meal 

Lunch

Ingrediënten:
- ½ aubergine
- ½ el olijfolie
- 6 el Frito tomatensaus (de rest van het pakje verdeel je in 2 porties      
   (beide 130 gram) en vries je in) 
- ½ bol (plantaardige) mozzarella
- 15 gram oude geraspte kaas
- ½ el verse basilicumblaadjes

Diner: Italiaanse aubergineschotel

- Snijd ½ aubergine in de lengte in dunne plakken 
- Verhit steeds in een koekenpan ½ el olijfolie en bak de helft van van  
   de aubergine (dus een kwart) in 2 min. per kant bruin 
- Leg ze op een bord en bak de rest van de aubergine 
- Verwarm de oven voor tot 200ºC. Schenk 3 el frito tomatensaus in  
    een ovenschaal. Leg er 2-3 plakken aubergine op 
- Herhaal met nog eens 3 el frito en de rest van de halve aubergine   
- Eindig met een laag tomatensaus. Leg ½ bol (plantaardige) mozzarella  
   (in dunne plakken) erop en bestrooi met 15 gram Parmezaanse kaas
- Bak de aubergineschotel in de voorverwarmde oven in 
   ca. 20 min. goudbruin 
- Bestrooi met ½ el verse basilicumblaadjes 

Bereiding



Donderdag Dag 11

- 200 ml (plantaardige) halfvolle melk met 4 el brinta of havermout
- Warm dit op, op middelhoog vuur tot je een papje krijgt. Breng op
    smaak met 1 tl koekkruiden, 2 - 3 druppels zoetstof en een snufje zout
- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Ontbijt

- 1 snee volkorenbrood met 1 el 100% natuurlijke notenpasta
(pindakaas)

Tussendoortje

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- 2 stuks volkoren knäckebröd met 1 el hummus
Late night snack

- 2 sneetjes volkorenbrood met 1 el hüttenkäse plus een beetje peper  
   en klein snufje zout 
- Schaaltje rauwkost (150 gram) 

Lunch

Ingrediënten:
- 40 gram zilvervliesrijst 
- 2 eieren 
- 1 el olijfolie 
- 1 ui  
- 1 el korma 
- 100 gram tomatenblokjes uit blik (vries de rest uitgesplitst in 100                
   gram en 200 gram in voor volgende week)
- 1 el zuivelspread light
- 80 gram kikkererwten
- 100 gram bladspinazie
- Optioneel: 1 el fijngesneden verse koriander 

Diner: milde vegetarische curry met ei 

- Kook 40 gram zilvervliesrijst volgens de bereidingswijze op de 
   verpakking. Kook 2 eieren hard (water laten koken en vervolgens 
   5 minuten laten doorkoken) 
- Pel de eieren 
- Verhit ondertussen 1 el olijfolie in een pan en voeg 1 ui in stukjes toe 
- Voeg 1 el korma toe en bak dit 1 minuut mee
- Voeg vervolgens 100 gram tomatenblokjes uit blik toe 
- Zet het vuur laag en roer er 1 el zuivelspread light doorheen
- Laat 80 gram kikkererwten uitlekken en voeg dit doe aan het gerecht  
   samen met 100 gram bladspinazie 
- Roer het door tot het begin te slinken. Serveer samen in een diep bord  
   en top met fijngesneden verse koriander (optioneel)

Bereiding



Vrijdag Dag 12

- 2 stuks volkoren knäckebröd met 1 el (vegan) hüttenkäse, 1 snufje 
peper, 1 snufje zout
(Haal alvast de ingevroren avocado van vorige week uit de vriezer 
voor je 2e tussendoortje van vandaag)                     

Ontbijt

- 1 handje ongezouten noten

Tussendoortje

- 1 snee volkorenbrood met ½ avocado (ingevroren van vorige week)  
   een snufje peper, een klein snufje zout 
   (en optioneel: ¼ tl paprikapoeder en ½ tl chili vlokken)

Tussendoortje

- 200 ml magere (plantaardige) yoghurt (zonder toegevoegde   
   suiker) met 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Late night snack

- 1 snee volkorenbrood met 1 tl dieethalvarine en 20 gram 30+ kaas
- 1 snee volkoren mueslibrood met 1 tl dieethalvarine  

Lunch: sandwich

Ingrediënten:
- 1 el olijfolie 
- 100 gram (vegan) kipfilet
- Snufje zout
- Snufje peper 
- ½ appel 
- 1 tl wijnazijn (optioneel)
- ½ tl mosterd
- ½ el olijfolie (extra vierge)
- 1 tl tijm
- 1 handje spinazie
- ¼ rode ui 
- 1 el ongezouten noten 
- 1 klein volkoren afbakbroodje 

Diner: salade met kip en noten

- Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan  
- Bestrooi 100 gram (vegan) kipfilet met zout en peper en bak het op   
   middelhoog vuur rustig gaar in 10 – 15 minuten (afhankelijk van de  
   dikte) 
- Bak de kipfilet in 10-12 min goudbruin en gaar 
- Snijd ondertussen 1 kleine ongeschilde appel in kwarten en verwijder  
   het klokhuis 
- Snijd de appel in schijfjes. Klop een dressing van ½ tl mosterd, ½ el olij 
   folie (extra vierge) en 1 tl wijnazijn (optioneel) 
- Breng op smaak met 1 tl tijm en wat peper en zout. Snijd de kipfilet in  
   plakjes  
- Verdeel 1 handje spinazie over 1 bord
- Leg er de kipfilet op met ¼ rode ui in halve ringen en ½ appel in dunne  
   schuifjes 
- Strooi er 1 el ongezouten noten over en besprenkel de salade met de  
   tijmdressing 
- Serveer met 1 kleine volkoren afbakbroodje 

Bereiding



Zaterdag Dag 13

- 1 volkoren afbakbroodje met 1 gekookt ei en 1 el (vegan) zuivelspread      
   light
- 1x Cabau Fatburner   

Ontbijt

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

Gezonde winterse chocolademousse (2 porties, bewaar er één voor 
morgen)

Late night snack: gezonde winterse chocolademousse

Lunch

Ingrediënten:
- 1 grote kruimige aardappel
- 1 kleine zoete aardappel
- 1 middelgrote ui
- 1 el olijfolie
- ½ teentje knoflook
- 1 stengel bleekselderij (rest bewaren voor rauwkost)
- 2 tomaten
- 100 gram linzen (uitgelekt)
- ¼ blokje runderbouillon (vegan optie: ¼ groentebouillon blokje)
- 1 snufje nootmuskaat (optioneel)
- 1 scheutje (plantaardige) halfvolle melk (30 ml)
- 2 el paneermeel

Ingrediënten:
- 1 avocado
- 3 verse dadels
- 1 el rauwe ongezoete cacao
- 35 ml (plantaardige) halfvolle melk
- Snufje zout
- 1 el maple syrup
- 1 tl koek- en speculaaskruiden
- 1 appel
- 1 el ongezouten noten

- Cabau High Protein Meal

Diner: vegetarische jachtschotel met zoete aardappel

- Verwarm de oven op 200 graden 
- Breng een grote pan met water aan de kook en kook hierin 1 grote     
   kruimige aardappel en 1 kleine zoete aardappel in 20 minuten gaar
   Je hoeft de aardappelen niet te schillen! 
- Bak 1 middelgrote ui (fijngesneden) glazig in een koekenpan met ½ el  
   olijfolie 
- Voeg vervolgens ½ teentje knoflook (heel fijngesneden) en 1 stengel  
   bleekselderij (fijngesneden) toe en bak dit 3 minuten op laag vuur
- Voeg nu 2 tomaten (in blokjes). Bak alles 5 minuten 
- Voeg als laatste 100 gram linzen toe. Roer alles goed door elkaar en     
   verwarm goed door op laag vuur 
- Verbrokkel ¼ blokje runderbouillon (of: ¼ groentebouillon blokje) 
   er boven en roer alles goed door 
- Giet nu de aardappels af, bewaar een beetje kookvocht. Stamp de   
   aardappels fijn met nog 1 snufje nootmuskaat, 1 scheutje
   (plantaardige) halfvolle melk (30 ml) en 1 scheutje olijfolie. Is het te    
   droog? Voeg dan nog wat van het kookvocht toe  
- Verdeel de aardappelpuree op de bodem van een ovenschaal. Leg   
   daarop een laagje van het linzen-tomatenmengsel. Dan nog een laagje  
   puree, nog een laagje tomaat mengsel en eindig met nog een laagje     
   puree 
- Bestrooi vervolgens met 2 el paneermeel en giet er een beetje olijfolie  
   overheen (verspreid) 
- Zet de jachtschotel ongeveer 10 minuten in de oven tot de bovenkant  
   mooi goudbruin en krokant is 

Bereiding

Maal 1 avocado met 3 verse dadels, 1 el rauwe ongezoete cacao, 35 ml 
(plantaardige) halfvolle melk, snufje zout, 1 el maple syrup, 1 tl koek- en 
speculaaskruiden in een keukenmachine of vermaal het met een 
staafmixer. Laat de mousse 10 minuten opstijven in de koelkast. 
Serveer met stukjes van 1 appel en 1 el ongezouten noten.

Bereiding

- Schaaltje (100 - 150 gram) rauwkost met 1 el hummus 

Tussendoortje



Zondag Dag 14

- 1x Cabau Fatburner      

Ontbijt: wentelteefjes

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram
- 1 schaaltje (vegan) magere vruchtenkwark 

Tussendoortje

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- Gezonde winterse chocolademousse (over van gisteren)
Late night snack 

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

Lunch

Ingrediënten:
- ½ el olijfolie
- 1 ei
- 100 ml (plantaardige) halfvolle melk
- 1 tl puur vanille extract
- ½ tl kaneelpoeder
- 2 à 3 druppels zoetstof (bijv. Natrena of Stevia)
- 1 snufje caloriearme poedersuiker (optioneel)
- 2 sneetjes (oud) volkorenbrood
- 15 gram fijne kristalsuiker
- ½ el bakboter of bakolie naar keuze
- Optioneel: 1 stuk (125 gram) winterfruit, zoals appel of peer

Diner: linzen-pompoensoep 

- Verhit een koekenpan verhit ½ el olijfolie  
- Klop in een ondiepe kom of soepbord 1 ei, 100 ml (plantaardige)         
   halfvolle melk, 1 tl vanille extract, ½ tl kaneelpoeder met een 2 à 3         
   druppels zoetstof door elkaar  
- Leg een aantal sneetjes brood in het eimengsel en dompel ze onder
- Prik gaatjes in het brood en draai ze om als de sneetjes verzadigd zijn 
- Haal de sneden brood voorzichtig uit het eimengsel en leg ze in de     
   koekenpan 
- Bak het brood met ½ el bakboter of bakolie aan beide zijden bruin.      
   Terwijl je bakt herhaal je het onderdompelen bij de andere sneetjes     
   brood. Bak deze ook aan beide zijden bruin  
- Leg de wentelteefjes vervolgens op een grote schaal en bestuif ze met  
   wat poedersuiker (optioneel) 
- Lekker met schijfjes winterfruit, zoals appel of peer (optioneel) 

Bereiding

Ingrediënten:
- ½ groentebouillon blokje (met minder zout) 
- 250 ml water
- 70 gram linzen
- 125 gram pompoen
- 1 middelgrote ui
- ½ prei (bewaar de andere helft voor volgende week donderdag)
- ½ tl kerrie
- Een mespuntje peper
- 1 geroosterd sneetje volkorenbrood

- Maak een groentebouillon van ½ blokje en 250 ml water 
- Kook hierin 70 gram linzen in 20 minuten gaar. Voeg 125 gram 
   pompoen, 1 middelgrote ui en ½ prei toe met ½ tl kerrie, een mespunt
   peper en laat de soep in 10 minuten gaar worden 
- Pureer de soep indien nodig met een staafmixer 
-  Serveer de soep met 1 geroosterd sneetje volkorenbrood 

Bereiding


