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Welkom!
Alsjeblieft, hier heb je een gratis weekmenu waar ik ontzettend veel
liefde en kundigheid in heb gestopt. Over elke dag is goed
nagedacht, zodat je de hele range aan voedingsstoffen binnenkrijgt.
Het zijn algemene maaltijden. Dus ze sluiten niet perfect aan bij
jouw levensstijl. Puur ter inspiratie. Wil je het afgestemd hebben op
jou levensstijl en sportpatroon, stuur me dan een berichtje.
Als je kijkt naar de ingrediënten valt je misschien op dat ik soms
met afkortingen werk zoals el en tl, maar dat ik ook soms het aantal
grammen aangeef. Dan is het belangrijk dat je ingrediënt afweegt
op een digitale keukenweegschaal.
Voor nu, geniet van de maaltijden en succes met koken!
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Sportfalafel met Griekse salade
VOEDINGSWAARDEN

725 kcal
36g eiwit

96g koolhydraten
21g vet

15,5g vezels

INGREDIENTEN
•

125 g kikkererwten

•

40 g quinoa

•

1 el volkorenbloem

•

Helft ui

•

1 teen knoflook

•

Kwart winterpeen

•

1 tl komijnpoeder

•

Helft komkommer

•

200 g cherrytomaten

•

35 g feta

•

50 g veldsla

•

Halve groene paprika

•

Zout en peper naar smaak

•

1 tl gedroogde oregano

•

1 el olijfolie

BEREIDINGSWIJZE
1. Laat de kikkererwten uitlekken en dep goed droog. Kook de quinoa volgens de
aanwijzingen op de verpakking en laat even afkoelen. Rasp de wortel.
2. Pers een teen knoflook uit en snipper een ui heel fijn. Keukenmachine is ideaal! Mix dit
met de kikkererwten, quinoa, geraspte wortel en komijnpoeder, zout en peper. Mix tot
een mooi deeg en voeg het volkoren bloem toe. Te nat? Voeg dan klein beetje bloem toe.
3. Verdeel het deeg in gelijke porties en vorm er mooie burgers van. Zet 15 minuten in de
koelkast.
4. Maak ondertussen een salade van de gehalveerde cherrytomaten, komkommer, reepjes
paprika en veldsla. Breng op smaak met zout, peper en 1 el olijfolie. Bewaar een heel klein
beetje voor de burgers.
5. Verhit de resterende olijfolie in een pan op middelhoog vuur en bak de burgers 2-3
minuten per kant.
6. Serveer de Griekse salade op een bord en garneer met een plak feta en strooi de
gedroogde oregano erover. Geef de burgers er uiteraard bij!

Maandag | diner
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Thaise linzensoep met kokos
En koriander
VOEDINGSWAARDEN

719 kcal
31g eiwit

85g koolhydraten
24g vet

14,2g vezels

INGREDIENTEN
•

100 g groene linzen

•

1 el olijfolie

•

1 ui

•

50 g veldsla

•

2 tenen knoflook

•

1 rode paprika

•

1 el gember

•

1 snee volkorenbrood

•

1 stengel citroengras

•

Zout en peper

•

3 limoenblaadjes

•

150 ml kokosmelk light

•

200 ml kokend water

BEREIDINGSWIJZE
1.

Pel en snipper de ui, hak de knoflook en gember fijn.

2.

Verhit olijfolie in een kookpan op middelhoog vuur en fruit de ui, knoflook en gember 3-4 minuten
samen met het limoenblad en citroengras.

3.

Doe de linzen erbij, verwarm al roerend 1 minuut en giet vervolgens de kokosmelk erbij. Vul aan met
kokend water en laat 15-20 minuten pruttelen op laag vuur totdat de linzen beetgaar zijn. Voeg water
toe indien het droogkookt.

4. Hak ondertussen de koriander fijn en breng de soep op smaak met zout en peper.
5.

Haal het citroengras en de limoenblaadjes uit de soep en blend met een staafmixer tot de gewenste
dikte.

6. Snijd de paprika in reepjes en maak een salade met de veldsla en een paar drupjes olijfolie, zout en
peper.
7.

Serveer de soep in een kom en garneer met koriander en een flinke kneep limoensap. Geef er een
snee krokant volkorenbrood en de salade bij.

Dinsdag | diner
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Lasagna met pompoen, Hüttenkäse
en spinazie
VOEDINGSWAARDEN

760 kcal
3g eiwit

56,2g koolhydraten
20,8g vet

10,1g vezels

INGREDIËNTEN (4 porties)
•

1 flespompoen

•

2 uien

•

4 tenen knoflook

•

2 blikken tomatenblokjes

•

400 g spinazie

•

1 puntpaprika rood

•

8 volkoren lasagna vellen

•

1,5 el zonnebloempitten

•

2 el olijfolie

•

600 g huttenkase

•

100g pecorino geraspt

•

Zout en peper

•

1 bosui

BEREIDINGSWIJZE
1.

Verwarm de oven voor op 220 graden. Snijd de pompoen doormidden, haal de pitjes eruit en snijd in
plakken van ongeveer 1 cm dik. Verdeel op twee bakplaten met bakpapier

2.

Besprenkel de pompoen met een de helft van de olie, paprikapoeder, komijnzaad en zout. Rooster
de pompoen nu voor 30 minuten. Haal vervolgens de pompoen uit de oven en zet nu op 180 graden.

3.

Snipper de ui en knoflook fijn en snijd de paprika in kleine blokjes.

4. Meng de huttenkase met de parmezaanse kaas tot een sausje.
5.

Doe de resterende olie in een pan en bak hierin de ui en knoflook 2-3 minuten. Voeg de
paprikablokjes toe en bak nog eens voor 3 minuten. Voeg de blikjes gepelde tomaten toe en laat een
kwartiertje pruttelen. Hoe langer hoe beter. Breng op smaak met peper, chili, zout en roer ten slotte
de spinazie er doorheen totdat deze mooi slinkt.

6. Schenk nu eerst 1/3 deel van de tomatensaus in de ovenschaal, gevolgd door een laagje geroosterde
pompoen een paar dotjes huttenkase-saus en een laagje lasagnevellen. Herhaal dit nog een keer,
maar dan met twee derde van de saus. Sluit af met lasagnevellen en hüttenkäse en strijk glas.
Bestrooi met zonnebloempitten.
7.

Zet de lasagna 30 minuten in de oven, of totdat er een goudbruin laagje op zit.

Woensdag | diner
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Mungbonencurry met pistachenoten
VOEDINGSWAARDEN

780 kcal
32g eiwit

93g koolhydraten
24g vet

•

1 ui

•

40g zwarte rijst

•

2 tenen knoflook

•

Flinke hand spinazie

•

Stukje gember

•

0,5 tl chilivlokken

•

Halve aubergine

•

1 tl kurkuma

•

2 limoenblaadjes (toko)

•

Handje koriander

•

150 ml kokosmelk bon coco

•

1 el olijfolie

•

60 g mungbonen

•

Zout en peper

•

200g sperziebonen

•

1 limoen

•

1 el pistachenoten

15,1g vezels

BEREIDINGSWIJZE
1. Snipper de ui en hak de gember, knoflook en limoenblad fijn. Snijd de aubergine in kleine
blokjes. Kook de zilvervliesrijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
2. Verhit de olie in een hapjespan en fruit het uitje. Schep er na drie minuten de
aubergineblokjes en limoenblad erbij.
3. Bak al omscheppend zo’n drie minuten en voeg dan knoflook, gember en chilivlokken toe.
Bak nogmaals 3 minuten.
4. Blus af met de kokosmelk en voeg vervolgens 100 ml kokend water toe.
5. Voeg de mungbonen toe, breng aan de kook, en laat 30-35 minuten zachtjes pruttelen.
De bonen mogen zacht zijn. Voeg zo nodig extra kokend water toe aan de curry als er
niet meer genoeg vocht is om de bonen te laten garen.
6. Voeg de sperziebonen de laatste 5 minuten toe en roer af en toe goed door.
7.

Schep de curry in een kom en maak het af met pistachenoten, limoensap en koriander.

Donderdag | diner
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Rode linzenpasta alla norma met
pecorino
VOEDINGSWAARDEN

710 kcal
37g eiwit

92g koolhydraten
16g vet

16,4g vezels

INGREDIENTEN
•

100 g rode linzenpasta (gedroogd)

•

Zout en peper

•

2 tenen knoflook

•

1,5 el olijfolie

•

1 ui

•

1 el pecorino

•

200 ml tomatenblokjes

•

Flinke hand spinazie

•

0,5 rode peper

•

Paar basilicumblaadjes

•

1 aubergine

BEREIDINGSWIJZE
1. Snipper de ui en snijd de knoflook en chilipeper fijn. Hak de aubergine in kleine blokjes.
2. Verhit de olijfolie in een pan op middelhoog vuur en bak de aubergine al omscheppend 5
minuten. Voeg vervolgens de ui, knoflook en chilipeper toe en bak nog eens 3 minuten op
iets lager vuur. Voeg vervolgens de tomatenblokjes toe en laat 15 minuten pruttelen op
laag vuur.
3. Kook de pasta volgende aanwijzingen op de verpakking.
4. Giet de pasta af en meng door de saus, samen met de spinazie en laat 2 minuten staan,
zodat de smaken kunnen intrekken. Breng op smaak met zout en peper.
5. Serveer in een diep bord en garneer met pecorino en gescheurde basilicum.

Vrijdag | diner
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Wil je een persoonlijk menu?
Het betreft hier een gratis weekmenu, dus de maten en
verhoudingen zijn algemeen en niet persoonlijk. Wil je
persoonlijk begeleiding op het gebied van voeding?
Stuur dan een mailtje naar info@friasfoodcoaching.nl
Veel kookplezier!
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