
Maandag Dag 22

- 200 ml magere (plantaardige) yoghurt met 4 el muesli en 100 gram     
   fruit
- 1x Cabau Fatburner

Ontbijt

- 2 stuks volkoren knäckebröd met 1 el hummus en 
   10 snoeptomaatjes

Tussendoortje

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- 1 volkoren tortilla met 60 gram tonijn op water (uitgelekt) 
   en 1 el (vegan) Hüttenkäse met 150 gram rauwkost en peper
- Ben je Vegan? Schrap dan de tonijn en neem 3 el vegan Hüttenkäse

Lunch

Ingrediënten:
- 250 gram zoete aardappel
- 100 ml groentebouillon (van ¼ blokje)
- ½ tomaat
- ¼ rode ui
- 1 scheutje (plantaardige) melk
- 50 gram (vegan) spekjes
- 100 gram gesneden andijvie
- 1 tl mosterd
- ¼ tl Kerriepoeder
- ¼ tl Paprikapoeder

Diner: easy andijviestamppot met vegan spekjes

- Kook 250 gram zoete aardappel in 15 minuten gaar in 
   100 ml groentebouillon (van ¼ blokje) 
- Snijd ondertussen ½ tomaten in blokjes en snipper ¼ rode ui  
- Giet de aardappelen af en bewaar een beetje kookvocht 
- Stamp een puree van de aardappelen met 1 scheutje melk 
- Bereid nu 50 gram (vegan) spekjes volgens de bereidingswijze op de  
   verpakking 
- Schep de puree weer terug in de pan die je hebt gebruikt en zet het op  
   heel laag vuur 
- Roer alles goed door en meng er nu 100 gram gesneden andijvie           
   doorheen, gevolgd door de tomaat, rode ui en spekjes 
- Roer alles goed door 
- Voeg er nu 1 tl mosterd aan toe en breng op smaakt 
   met ¼ tl kerriepoeder en ¼ tl paprikapoeder 

Bereiding

- 1 klein handje ongezouten noten

Late night snack



Dinsdag Dag 23

- Cabau High Protein Meal 
- 1x Cabau Fatburner

Ontbijt

- 1 sneetje mueslibrood met 1 tl dieethalvarine

Tussendoortje

- 150 gram (vegan) magere kwark
- 1 kleine banaan 

Tussendoortje

- 150 ml Skyr
- 1 klein handje ongezouten noten

Late night snack

- 2 sneetjes volkorenbrood met 1 el (vegan) Hüttenkäse, 1 el gedroog 
   de bieslook, 1 snufje kerrie, 1 snufje peper, 50 gram geraspte wortel      
   en 1 tomaat

Lunch

Ingrediënten:
- 30 gram quinoa 
- Water (zie verpakking quinoa voor hoeveel)
- ¼ bouillonblokje
- 400 gram pompoenblokjes (voorgesneden)
- 1 el olijfolie
- ½ tl gemalen komijn 
- ½ tl kerriepoeder 
- Snufje zout
- Snufje peper
- 1 citroen
- 1 tl maple syrup
- 1 tl mosterd
- 1 handje spinazie
- 1 el granaatappelpitjes (rest mogelijk voor rauwkost)
- 1 el pompoenpitten (optioneel: geroosterd)

Diner: simpele (en snelle) pompoensalade met quinoa

- Verwarm de oven op 220 graden
- Bereid 30 gram quinoa volgens de bereidingswijze op de verpakking 
(voeg aan het water ¼ bouillonblokje toe)
- Pak 400 gram pompoenblokjes (voorgesneden) en schik dit op een 
bakplaat met bakpapier
- Sprenkel er 1 el olijfolie overheen samen met ½ tl gemalen komijn, 
   ½ tl kerriepoeder en een snufje zout en peper 
- Hussel even goed door elkaar
- Plaats in de oven voor 15-20 minuten 
- Knijp 1 tl citroensap uit een citroen 

- Maak een dressing van 1 tl citroensap, 1 tl maple syrup
   (of agave siroop), 1 tl mosterd
- Leg 1 handje spinazie op een bord, schep hier de quinoa op, 
   gevolgd door de pompoen  

- Maak af met 1 el granaatappelpitjes en 1 el pompoenpitten 
   (optioneel: geroosterd) 

Bereiding



Woensdag Dag 24

- 30 gram havermout met 200 ml halfvolle melk en 1 klein handje        
   gedroogd fruit (voeg ½ tl kaneel en/of 2 à 3 druppels zoetstof toe     
   voor extra smaak)
- 1x Cabau Fatburner

Ontbijt

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- 1x Cabau Fatburner
- 1 volkoren beschuitje

Tussendoortje

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

Late night snack

- Cabau High Protein Meal

Lunch

Ingrediënten:
- 40 gram volkoren mie
- 250 gram broccoliroosjes
- ½ el olijfolie
- 100 gram (vegan) magere runderreepjes
- 100 gram peultjes
- 50 gram taugé
- 2 el oestersaus
- ½ el sesamzaad (optioneel)

Diner: woknoodles met groenten

- Bereid 40 gram volkoren mie volgens de bereidingswijze op de 
   verpakking 
- Stoom 250 gram broccoliroosjes in 6 – 8 minuten gaar 
- Verhit ½ el olijfolie in een wok 
- Bak hierin 100 gram (vegan) runderreepjes in 2 minuten aan 
   Voeg de broccoli en 100 gram peultjes toe
- Roerbak het geheel 4 minuten lekker knapperig 
- Schep de mie en 50 gram taugé erdoor
- Breng op smaak met 2 el oestersaus
- Schep in een kom en top met ½ el sesamzaad (optioneel)

Bereiding



Donderdag Dag 25

- Cabau Protein Meal 
- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram
-1x Cabau Fatburner

Ontbijt

- 2 rijstwafels dun besmeerd met 1 el zuivelspread light

Tussendoortje

- 150 gram (vegan) magere kwark 
- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- 1 volkoren beschuit met 1 el (vegan) hüttenkäse en eventueel 150       
   gram rauwkost zonder dressing

Late night snack

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

Lunch

Ingrediënten:
- 30 gram couscous
- ½ blokje groentebouillon
- 150 gram pastinaak
- 100 gram grote garnalen
- ½ el olijfolie
- ½ paprika
- 100 gram champignons
- 100 gram peultjes
- ¼ tl paprikapoeder
- ¼ tl kerriepoeder 
- 2 el water 
- 50 gram taugé
- 1 el zuivelspread light
- ½ el chilisaus

Diner: couscous met grote garnalen en pastinaak

- Maak 30 gram couscous klaar volgens de verpakking
- Extra lekker is om het te koken met ¼ blokje groentebouillon
- Snijd 150 gram pastinaak in blokjes en stoom het eventjes voor 5-8 
minuten totdat het iets zachter is
- Ontdooi 100 gram grote garnalen
- Verhit vervolgens ½ el olijfolie in een wokpan 
- Roerbak hierin ½ paprika (in blokjes), 100 gram champignons
  (in plakken) en 100 gram peultjes
- Voeg hier ook meteen ¼ tl paprikapoeder en ¼ tl kerriepoeder 
- Schep alles goed door en roerbak 5 minuten 
- Voeg nu ¼ blokje groentebouillon toe en een beetje water 
   (begin met 2 el) zodat het kan oplossen
- Roer alles heel goed door en laat het water een paar minuten 
   verdampen
- Voeg nu 50 gram taugé erbij, de garnalen en de afgegoten pastinaak
 - Roerbak dit nog 2-3 minuten tot de garnalen mooi roze zijn 
- Roer 1 el zuivelspread light toe en meng dit bij je groenten 
- Wanneer het mooi is verdeeld voeg je als laatste 
   nog ½ el chilisaus toe 
- Schep alles goed om en klaar 

Bereiding



Vrijdag Dag 26

- 150 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 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje

- 1 handje ongezouten noten

Tussendoortje

- 150 ml Skyr
Late night snack

- 2 sneetjes mueslibrood met 1 tl dieethalvarine en maximaal 30 gram  
   30+ kaas 

Lunch

Ingrediënten:
- 250 gram Mexicaanse roerbakgroenten
- ½ el Mexicaanse kruiden
- 80 gram kidneybonen
- 1 volkoren tortilla
- 130 gram tomato frito (portie uit de vriezer)
- 6 el water
- ¼ blokje runderbouillon (vegan optie: ¼ groentebouillon blokje)
- 2 el geraspte 30+ kaas
- Optioneel: 1 el chilisaus

Diner: snelle Mexicaanse tortilla pizza

- Roerbak 250 gram Mexicaanse roerbakgroenten met 
   ½ el Mexicaanse kruiden op middelhoog vuur voor ongeveer 
   5 minuten tot de groenten een beetje geslonken zijn 
- Voeg 80 gram kidneybonen toe met een beetje water 
   en ¼ blokje runderbouillon (of: ¼ groentebouillon blokje)  
- Roer alles goed door zodat het blokje kan oplossen
- Besmeer 1 volkoren tortilla met een laagje tomato fritto 
- Beleg het met een deel van de groenten en maak af met 
   2 el geraspte 30+ kaas
- Bak de tortilla ongeveer 5-10 minuten in de oven 
   (houd in de gaten dat ze niet verbranden)
- Eet het op met de overgebleven groenten ernaast 
- Voor extra smaak kun je nog 1 el chilisaus toevoegen 

Bereiding



Zaterdag Dag 27

- Omelet met geitenkaas en champignons 
- 1x Cabau Fatburner

Ontbijt

- 2 rijstwafels met 1 el (vegan) hüttenkäse
- 150 gram rauwkost

Tussendoortje

- 185 gram (vegan) magere kwark
   (zorg dat je nog een el over hebt voor de lunch morgen) 

Late night snack

Lunch

Ingrediënten:
- 30 gram couscous
- 2 grote vleestomaten
- ½ el olijfolie 
- ½ ui (gesnipperd)
- 1 klein teentje knoflook
- ½ aubergine
- ½ paprika
- 1 tl tijm
- ½ tl paprikapoeder
- 130 gram kikkererwten uit blik 
- 30 gram feta 
- 30 gram blanke rozijnen 
- 2 tl pijnboompitjes

- Cabau High Protein Meal

Diner: gevulde tomaat met couscous

- Verwarm de oven op 180 graden en 
   bekleed een bakplaat met bakpapier 
- Bereid 30 gram couscous volgens de gebruiksaanwijzing op de 
   verpakking
- Snijd de bovenkant van 2 grote vleestomaten 
- Schep het vruchtvlees eruit en houd de buitenkant intact
- Verhit ½ el olijfolie in een koekenpan
- Voeg ½ ui (gesnipperd) en bak deze voor 5 minuten
- Zet het vuur laag en voeg 1 klein teentje knoflook (fijngesneden), 
   ½ aubergine (in blokjes), ½ paprika in blokjes 
- Kruid met 1 tl tijm en ½ tl paprikapoeder 
- Bak dit 10 minuten. Haal van het vuur 
- Prak nu 130 gram kikkererwten uit blik met een vork of pureer 
   met een staafmixer
- Meng dit met de groenten en voeg 30 gram feta en 
  30 gram blanke rozijnen toe
- Vul de tomaat met het mengsel (wat je over hebt kun je apart houden  
   en vlak voor serveren nog wat verwarmen)
- Plaats het dekseltje erop en laat het 25 tot 30 minuten garen in de       
   oven
- Rooster in de tussentijd 2 tl pijnboompitjes
- Sprenkel deze over de tomaten wanneer ze gaar zijn

Bereiding

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje



Zondag Dag 28

Ontbijt
- Havermoutpap van 200 ml (plantaardige) halfvolle melk, 
   40 gram havermout en 1 stuk fruit (eventueel met ¼ tl kaneel)
- 1x Cabau Fatburner

- 1 knäckebröd met 1 tl dieethalvarine en een gekookt ei 
    (of 1 el (vegan) hüttenkäse)

Tussendoortje

- 150 ml Skyr
- 1 handje ongezouten noten

Late night snack

Lunch: gezonde tosti met zoete saus

Ingrediënten:
- Minimaal 300 gram groenten
- ½ el olijfolie (indien je de groenten wilt roerbakken)
- Gewenste kruiden
- Vlees of vis of peulvruchten
- 30 - 40 gram koolhydraatbron
- ¼ blokje bouillon
- 1 tot 2 el smaakmaker naar keuze (Denk aan: oestersaus, soyasaus,       
   chilisaus, tomaten frito of zuivelspread)

Ingrediënten:
- 2 sneetjes volkorenbrood
- 50 gram geitenkaas 
- ¼ avocado 
- 50 gram spinazie
- ½ mango
- 1 el (vegan) magere kwark
- 1 tl chilisaus
- Snufje peper 
- Snufje zout

Diner: leftover meal

Wat heb je nog over aan groenten van de afgelopen week? 

- Zorg dat je minimaal 300 gram hebt en roerbak dit in ½ el olijfolie
   Of bereid ze in de oven (op 200 graden) ongeveer 15-20 minuten 
- Breng ze op smaak met de gewenste kruiden
- Vlees of vis over? Bak deze dan gaar of gebruik je overgebleven  
   peulvruchten om wat eiwitten toe te voegen aan je maaltijd 
- Dan heb je de koolhydratenbron nog: pak hiervan droog 30 - 40          
   gram en bereid volgens bereidingswijze (vergeet niet te koken met ¼  
   blokje bouillon voor wat meer smaak)
- Hussel op het einde door elkaar en breng op smaak met een smaak  
   maker die je nog open hebt staan
- Denk aan oestersaus, soyasaus, chilisaus, tomaten frito of 
   zuivelspread
- Gebruik 1 tot 2 el per persoon 

Bereiding

- Verwarm de oven op 180 graden
- Rooster 2 sneetjes volkorenbrood kort 
- Beleg 1 sneetje met 50 gram geitenkaas, ¼ avocado, 50 gram spinazie 
- Leg het andere sneetje brood erop en pak de sandwich in aluminium
-  Leg de pakketjes voor 15 minuten in de oven
- Maak ondertussen de mangosaus
- Pureer hiervoor ½ mango en meng dit met 1 el (vegan) magere kwark  
   en 1 tl chilisaus
- Breng op smaak met een snufje peper en zout. Serveer samen

Bereiding

- 1 willekeurig stuk fruit van 125 gram

Tussendoortje


