
Maandag Dag 15

- 1 portie havermoutpap met 30 gram havermout, 200 ml 
   (plantaardige) halfvolle melk en een klein handje gedroogd fruit  
- Optioneel: voeg ¼ tl kaneel, ½ tl koekkruiden en/of 2 à 3 druppels      
   zoetstof toe voor extra smaak
- 1x Cabau Fatburner

Ontbijt

- 2 stuks volkoren knäckebröd belegd met halvarine (totaal 1 tl) en  
   30+ kaas (totaal 30 gram)

Tussendoortje

-  150 ml magere (plantaardige) yoghurt 
- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- Cabau High Protein Meal 
-  1 schaaltje rauwkost (max. 150 gram)

Lunch

Ingrediënten:
- 100 gram kipfilet (of vegan kipstukjes) 
- Peper
- Klein snufje zout
- ¾ el olijfolie
- 1 tl italiaanse kruiden
- ¼ rode paprika
- 10 snoeptomaatjes (zorg dat je hierna 10 snoeptomaatjes over hebt      
   voor aankomende maandag, daartussen kun je de tomaatjes evt. eten  
   als rauwkost)
- 50 gram bladspinazie
- 80 gram kikkererwten

Diner: kip met tomatensalade

- Pak 100 gram kipfilet (of vegan kipstukjes) en bestrooi met wat peper  
   en een klein snufje zout  
- Bestrijk een grillpan met een beetje olie en laat het warm worden
- Pak de kipfilet op laag vuur langzaam gaar  
- Maak nu een dressing van ¾ el olijfolie gemengd met 1 tl italiaanse        
   kruiden (en optioneel: 1 tl appelcider azijn) 
- Snijd ¼ rode paprika en 10 snoeptomaatjes klein en voeg dit toe aan  
   een kom. Meng er 50 gram bladspinazie en 80 gram kikkererwten 
   doorheen 
- Maak af met de dressing 
- Voeg dit allemaal toe aan een diep bord en leg de kip er bovenop 

Bereiding

- Klein handje ongezouten noten

Late night snack



Dinsdag Dag 16

- 2 volkoren knäckebröden met 1 el hüttenkäse en 
   een snufje peper en zout
- 1x Cabau  Fatburner

Ontbijt

- 125 gram (vegan) magere kwark + 125 gram (zacht) fruit

Tussendoortje

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- 1 handje ongezouten noten

Late night snack

- 2 sneetjes volkorenbrood
- 1 sneetje belegd met 1 tl dieethalvarine en (vegan) zuivelspread
- 1 sneetje belegd met 1 el 100% natuurlijke notenpasta
- 1 schaaltje rauwkost (150 gram)

Lunch

Ingrediënten:
- ½ el olijfolie 
- 130 gram (vegan) magere runderreepjes
- 1 ui
- 1 klein teentje knoflook
- 100 gram champignons
- ½ rode paprika
- ½ aubergine (vries de 2e helft in)
- 50 ml groentebouillon (¼ bouillonblokje)
- 1 tl mosterd
- 1 grote el tomatenpuree
- 40 gram volkoren spaghetti
- 100 ml magere yoghurt

Diner: pasta met rundvleesragout

- Verhit in een pan ½ el olijfolie en bak 130 gram magere runderreepjes  
   op hoog vuur voor ongeveer 5 minuten 
- Leg het daarna op een bord en zet aan de kant 
   Roerbak in dezelfde pan 1 ui (gesnipperd), 1 klein teentje knoflook 
   (fijngesneden), 100 gram champignons (in plakjes), ½ rode paprika (in  
   blokjes) en ½ aubergine (in blokjes) tot alles zacht is 
   (ongeveer 5 minuten) 
- Roer nu 50 ml groentebouillon, 1 tl mosterd, 1 grote el tomatenpuree  
   en het vlees door de groenten  
- Zet het vuur laag en laat het geheel minimaal 30 minuten zachtjes     
   pruttelen totdat de saus de gewenste dikte heeft
   Blijft het te waterig? Voeg dan een beetje bindmiddel toe
- Kook ondertussen 40 gram volkoren spaghetti volgens de 
   bereidingswijze op de verpakking  
- Na 30 minuten voeg je 100 ml magere yoghurt toe aan het mengsel.  
   Roer het even door, maar laat het niet te lang op het vuur 
- Schep de gekookte pasta in een diep bord en schep de vleesragout     
   erop 

Bereiding



Woensdag Dag 17

- Cabau High Protein Meal
- 1x Cabau Fatburner

Ontbijt

- 1 sneetje volkorenbrood met 1 el 100% notenpasta 

Tussendoortje

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- 1 handje ongezouten noten
Late night snack

- Sandwich van 2 sneetjes volkorenbrood met ½ avocado, 1 el hütten-
käse. Voeg voor extra smaak 1 snufje peper, 1 snufje paprikapoeder 
of 1 snufje gemalen komijn en een klein snufje zout toe 

Lunch

Ingrediënten:
- 30 gram zilvervliesrijst
- ½ ui 
- ½ prei (bewaard van vorige week zondag)
- ½ rode paprika
- 1 kleine winterwortel
- 1 el olijfolie
- 1 klein teentje knoflook
- ½ el Mexicaanse kruiden
- 200 gram tomatenblokjes (ontdooi uit de vriezer)
- 1/3 blokje runderbouillon (vegan optie: 1/3 groentebouillon blokje)
- 130 gram kidneybonen
- Optioneel: 50 gram stukjes ananas en/of ½ el verse koriander

Diner: chili sin carne

- Kook 30 gram zilvervliesrijst volgens de bereidingswijze op de 
   verpakking 
- Snijd ½ ui, ½ prei, ½ rode paprika en een kleine winterwortel in           
   stukjes 
- Verhit 1 el olijfolie in een wokpan 
- Voeg 1 klein teentje knoflook toe (fijngesneden) en roerbak na een     
    minuut de rest van de groenten in de pan 
- Voeg nu ½ el Mexicaanse kruiden toe (zonder toegevoegd zout) 
- Bak alles ongeveer 10 minuten (of tot de groenten beetgaar zijn)           
   Voeg nu 200 gram tomatenblokjes toe aan het gerecht. Roer dit goed  
   door en verkruimel 1/3 blokje runderbouillon 
  (of: 1/3 groentebouillon blokje) boven de pan (met weinig zout)  
- Roer het geheel goed door en laat het eventjes pruttelen 
- Als het te vast is, kun je nog wat water toevoegen  
- Spoel 130 gram  kidneybonen af in een vergiet en voeg dit bij de         
   groenten  
- Verwarm even door    
    gram Schep de rijst in een diep bord gevolgd door de ‘chili’  
- Optioneel: voeg nog wat stukjes ananas toe voor een zoete bite en     
    maak af met wat verse koriander 

Bereiding



Donderdag Dag 18

- 200 ml magere yoghurt met 4 el muesli
-1 willekeurig stuk fruit van 125 gram
- 1x Cabau Fatburner
(Haal alvast de portie tomato frito uit de vriezer voor vanavond)

Ontbijt

- 1 sneetje volkorenbrood met 1 el 100% natuurlijke notenpasta 

Tussendoortje

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- 100 gram (vegan) magere kwark 
- 1 klein handje ongezouten noten

Late night snack

- 2 stuks volkoren knäckebröd met 1 el hüttenkäse en een snufje          
   peper en zout

Lunch

Ingrediënten:
- 1 el olijfolie
- 100 gram mager rundergehakt (vegan optie: 130 gram zwarte bonen)
- ½ el Italiaanse kruiden toe (zonder toegevoegd zout)
- 250 gram Italiaanse roerbakgroenten 
- 100 ggram tomatenblokjes (ontdooi uit de vriezer)
- Optioneel: ½ el Mexicaanse kruiden (zonder zout) 
- ½ blokje runderbouillon (vegan optie: ½ groentebouillon blokje)
- 130 gram Frito tomatensaus (portie uit de vriezer)
- 2 volkoren lasagnebladen
- 2 el magere (vegan) zuivelspread
- 1 el geraspte 30+ kaas

Diner: makkelijke slanke lasagne

- Verwarm de oven op 200 graden  
- Verhit ½ el olijfolie in een grote pan  
- Voeg 100 gram mager rundergehakt toe 
- Haal het gehakt uit elkaar en bak even kort ongeveer 1 minuut  
- Voeg ½ el Italiaanse kruiden toe (zonder toegevoegd zout) 
- Voeg nu 250 gram Italiaanse roerbakgroenten toe en schep alles 
   ongeveer 5 minuten door 
- Giet 100 gram tomatenblokjes in de pan 
- Roer het geheel goed door. Optioneel: voeg nu ½ el Mexicaanse 
   kruiden toe (zonder zout) voor wat extra pit in je gerecht  
- Mocht het wat ‘vast’ zijn dan kun je nog wat water toevoegen  
- Verbrokkel ½ blokje runderbouillon (of: ½ groentebouillon blokje)        
    boven de pan en laat het geheel met de deksel op de pan ongeveer 5  
    minuten zachtjes pruttelen  
- Pak een middelgrote ovenschaal. Vet de zijkanten in met 1 tl olijfolie
- Doe eerst een laagje tomato frito (65 gram) in de schaal, leg hierop 2  
   volkoren lasagnebladen 
- Schep vervolgens de helft van het groenten erop  
- Boven op de groenten verdeel je 2 el magere (vegan) zuivelspread      
   (het helpt als je deze eerst even losroert in een bakje)
- Smeer dit goed uit zodat dit ook gelijk is verdeeld
- Herhaal deze laag nogmaals en eindig met een dun laagje geraspte   
   30+ kaas (1 el). Zet de lasagne 40 minuten in de oven
- (Vegan optie: vervang het gehakt met 130 gram zwarte bonen
   Voeg dit toe tegelijk met de tomatenblokjes) 

Bereiding



Vrijdag Dag 19

- 2 stuks volkoren knäckebröd 
- 1 met 20 gram 30+ kaas en 1 met 
- ½ el 100% natuurlijke notenpasta 
- 125 ml magere yoghurt 

Ontbijt

- 1 handje ongezouten noten

Tussendoortje

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- 200 ml magere yoghurt met 150 gram fruit
Late night snack

- 2 sneetjes volkorenbrood met 2 el (vegan) Hüttenkäse, snufje peper  
   en 1 tomaat in plakjes + schaaltje rauwkost (150 gram)

Lunch: sandwich

Ingrediënten:
- 150 gram (kruimige) aardappeltjes
- 250 gram gedopte sperziebonen
- 100 gram gerookte tofu 
- 1 el olijfolie 
- ½ rode ui 
- ¼ tl gerookte paprikapoeder
- Zout
- Peper
- ½ el appelciderazijn (of andere azijn) (optioneel)
- ½ el geroosterde sesamzaadjes (optioneel)

Diner: sperziebonen salade met tofu

-  Stoom 250 gram gedopte sperziebonen in circa 8-10 minuten 
    beetgaar (Tip: stomen kan heel eenvoudig door een laagje water in    
    een steelpannetje te koken
- Zet hier een vergiet bovenop die niet de bodem raakt en plaats 
   vervolgens een dekseltje op het vergiet)
- Bak 100 gram gerookte tofu in ½ el olijfolie samen met ½ rode ui 
   (in dunne reepjes)
- Mix in een kommetje met ½ el olijfolie, ¼ tl gerookte paprikapoeder 
  en wat zout en peper en ½ el appelciderazijn (of andere azijn) 
  optioneel)
- Schep de sperziebonen in de pan met tofu en breng op smaak met      
   een beetje zout en peper
- Schep nu alles op een bord en maak af met de dressing 
- Top met ½ el geroosterde sesamzaadjes (optioneel)
- Lekker met gebakken aardappeltjes (houd 150 gram aan) 

Bereiding



Zaterdag Dag 20

- Smoothie met 100 ml halfvolle melk, 200 ml water, 2 el havermout, 150  
   gram fruit, 50 gram spinazie
- 1x Cabau Fatburner

Ontbijt

- 2 stuks volkoren knäckebröd met een dun laagje 
- Zuivelspread light (1 el)

Tussendoortje

- 2 rijstwafels met 1 el halvajam
Late night snack 

Lunch

Ingrediënten:
- 30 gram zilvervliesrijst
- ½ blokje groentebouillon (met minder zout)
- 100 gram snijbonen
- 100 gram venkel
- 1 el olijfolie
- 100 gram (vegan) kipfilet 
- Zout
- Peper
- 100 gram champignons
- 1 kleine rode ui
- Optioneel: ¼ tl kurkuma, ¼ tl paprikapoeder 
   en/of ¼ tl gemalen komijn

- Cabau High Protein Meal

Diner: (vegetarische) kipfilet met venkel en snijbonen

- Bereid 30 gram zilvervliesrijst met ¼ blokje bouillon volgens de         
   bereidingswijze op de verpakking 
- Stoom 100 gram  snijbonen en 100 gram  venkel voor 5-8 minuten tot  
   ze iets zachter zijn
- Verhit ½ el olijfolie in een grote pan en nog ½ el in een bakpan 
- Bestrooi 100 gram kipfilet met een beetje zout en peper en in
   5-8 minuten langzaam gaar (vegan optie: vervang de kipfilet door     
   vegan kipstukjes)
- Bak 100 gram  champignons (in plakjes) met 1 kleine rode ui 
   (gesnipperd) voor 5 minuten
- Voeg de snijbonen en venkel toe met een beetje water en verkruimel  
    ¼ blokje groentebouillon boven de pan  
- Breng het gerecht verder op smaak met ¼ tl kurkuma, ¼ tl paprika 
   poeder en/of ¼ tl gemalen komijn naar smaak  
- Haal de pan van het vuur en roer
- Serveer met de zilvervliesrijst

Bereiding

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje



Zondag Dag 21

Ontbijt
- 1 gekookt ei met 1 volkoren afbakbroodje en ½ el hummus 
- 1x Cabau Fatburner

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- 150 ml Skyr
Late night snack

Lunch

Ingrediënten:
- 150 gram zoete aardappel
- ½ knolselderij
- ¼ groentebouillonblokje (met minder zout)
- 25 ml sojaroom 
- 1 tl mosterd 
- ¼ rode paprika
- 50 gram (vegan) geraspte 30+ kaas 
- ½ el olijfolie
- 1 portobello
- Snufje zout
- Snufje peper
- Optioneel: 1 el verse peterselie 

- Havermout pannenkoekjes (voor recept zie week 1, dag 7)

Diner: portobello’s met knolselderij en paprika (4 personen)

- Kook 150 gram zoete aardappel (mag met schil) en ½ grote knol 
   selderij (geschild en in blokjes) samen in 100 ml groentebouillon
   (van ¼ blokje) gaar in 15-20 minuten
- Giet het af en bewaar een beetje van het kookvocht 
- Stamp er vervolgens een puree van en voeg daarbij 25 ml sojaroom  
   en 1 tl mosterd
- Roer er ¼ rode paprika in blokjes doorheen met 
   50 gram (vegan) geraspte 30+ kaas 
- Verwarm ½ el olijfolie in een pan 
- Bak 1 portobello aan de bolle kant in 2 minuten bruin 
- Draai ze vervolgens om en bak nog een paar minuten tot ze mooi      
   zacht worden 
- Breng op smaak met klein beetje zout en peper 
- Leg ze op een bord en schep de stamppot erop 
- Optioneel: maak af met 1 el verse peterselie  

Bereiding

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

Tussendoortje


