
Algemene leestips 
- De tussendoortjes bij elke dag mag je zelf verspreiden over de dag. Neem ze wanneer je trek 

hebt. Let ook op je water-intake, zorg dat dit iedere dag minimaal 1500ml is. 

- Alle gerechten zijn voor 1 persoon tenzij anders vermeld.  

- Alle recepten en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht behoord toe aan 

www.thehappychickpea.com  

- Dit PDF mag vrij worden gedeeld.  

Let op: Deze week is dinsdag een low-caloriedag. Deze kan je ook ruilen met een andere dag als je 

dat fijn vind, bijvoorbeeld als je de dag ervoor uit eten bent geweest. Of je pakt ’s ochtends een 

gezonde smoothie en neemt wat meer tussendoortjes, dan is hij zoals elke andere dag.  

 

  

http://www.thehappychickpea.com/


Week 3 

Maandag 

30 minuten voor het ontbijt: 1 glas citroenwater 

- 450ml warm water + 10ml vers citroensap 

Kook 300ml water in de waterkoker. Vul de rest aan met koud water uit de kraan. Voeg het 

citroensap toe en drink rustig op. Soms lijkt het moeilijk om de tijd te vinden voor dit drankje. 

Probeer er een gewoonte van te maken dat je direct als je uit bed komt even naar beneden gaat om 

dit drankje voor jezelf te maken. Als je daarna gaat douchen/aankleden en je ontbijt maakt zit er al 

automatisch ongeveer een half uur tussen.  

Ontbijt: Havermoutje 

- 50g havermout 

- 50g frambozen 

- 1tl kaneel 

- 100g blauwe bessen 

- 1tl kokosbloesemsuiker 

- 200ml water 

Bereiding 

- Breng het water met de havermout aan de kook en laat zachtjes doorkoken. 

- Meng het fruit, de suiker en de kaneel er doorheen en klaar is je havermoutje! 

Lunch: Boterhammen 

- 2 sneetjes spelt brood 

- 1el zonnatura groentespread 

- Kwart komkommer 

- 1 cup alfalfa 

Bereiding 

- Rooster de 2 boterhammen in de toaster 

- Besmeer met een dun laagje groentespread 

- Beleg met de komkommer in plakjes en de alfalfa 

- Eet smakelijk 

Diner: Japanse wok 

- 1 teentje knoflook 

- 1 ui 

- 100g paksoi 

- 1 prei 

- 100g sperziebonen 

- 1 cup bulgur 

- 5g sesamzaadjes 

- 3 el sojasaus 



Bereiding 

- Kook de bulgur zoals aangegeven op de verpakking 

- Snijd de ui en knoflook fijn en bak deze in een koekenpan met een klein laagje water 

- Maak de paksoi, prei en sperziebonen schoon en snijd in kleine stukken 

- Voeg de sojasaus en sesamzaadjes toe en naar smaak zout en peper 

- Serveer de groenten en bulgur apart. 

- Eet smakelijk! 

Tussendoor 

- Half bakje sojaboontjes (87,5g) 

- 1 granaatappel 

- 1 appel met kaneel uit de oven 

  



Dinsdag 

Let op: vandaag is een low-calorie dag. Deze kan je ook ruilen met een andere dag als je dat fijn vind, 

bijvoorbeeld als je de dag ervoor uit eten bent geweest. Of je pakt ’s ochtends een gezonde smoothie 

en neemt wat meer tussendoortjes, dan is het menu zoals elke andere dag. 

30 minuten voor het ontbijt: 1 glas citroenwater 

- 450ml warm water + 10ml vers citroensap 

Kook 300ml water in de waterkoker. Vul de rest aan met koud water uit de kraan. Voeg het 

citroensap toe en drink rustig op.  

Ontbijt: Thee 

- Drink zo veel thee als je wilt 

Lunch: Salade 

- 200g ijsbergsla 

- 1 sinaasappel 

- 50g granaatappelpitjes 

- 1 el citroensap  

Bereiding 

- Maak de sla schoon en snijd fijn. Doe de sla in een bak 

- Schil de sinaasappel en snijd de partjes een keer doormidden. Voeg deze toe aan de sla. 

- Haal de pitjes met een lepel uit de granaatappel en voeg deze toe aan de sla. 

- Breng op smaak met citroensap en smullen maar.  

Diner: Tortilla's met bruine bonen, mais, tomaten, sla en guacamole. 

- 1 tortilla wrap 

- 150g bruine bonen (let op! Bewaar het sap van de bruine bonen in de koelkast voor 

donderdag) De bonen die je niet gebruik kan je in een bakje zonder het sap nog een paar 

dagen in de koelkast bewaren.  

- 1 maiskolf 

- 1 tomaat 

- 100g sla 

- Taco seasoning 

Guacamole: 

- Halve avocado 

- Kwart rode peper 

- Kwart rode ui 

- 1 teen knoflook 

- Halve tomaat 

Bereiding 

- Kook de maiskolf in een pannetje met water.  



- Warm de bruine bonen op in een pannetje en breng op smaak met taco seasoning. 

- Maak de guacamole. Maak alle ingrediënten zo fijn mogelijk en roer door elkaar in een 

kommetje. Breng op smaak met zout, peper en citroensap.  

- Warm de wrap op in de magnetron of bovenop een warme pan. 

- Besmeer de wrap met guacamole en vul met sla, tomaat en bruine bonen. Serveer de 

maiskolf apart. Smakelijk eten.  

Evt. kan je de tortillavulling nog bewaren als snack voor vanavond, als het teveel is voor in je wrap.  

Tussendoor 

- Halve komkommer 

- 2 koppen verse muntthee met anijs 

 

Voedingswaarden totaal dinsdag 

Calorieën Koolhydraten (g) Vet (g) Eiwit (g) Natrium (mg) Suikers (g) 

596 93 12 22 370 29 

 

  



Woensdag 

30 minuten voor het ontbijt: 1 glas citroenwater 

- 450ml warm water + 10ml vers citroensap 

Kook 300ml water in de waterkoker. Vul de rest aan met koud water uit de kraan. Voeg het 

citroensap toe en drink rustig op.  

Ontbijt: Smoothie 

- 1 appel 

- 2 mandarijnen 

- 100g spinazie 

- Half doosje diepvries cranberry’s (125g) 

- 1 stengel bleekselderij 

Lunch: Couscous 

 

Je vind dit recept op http://www.thehappychickpea.com/supersnelle-couscoussalade/.  

Maak evt ook alvast de marinade voor de tofu van vanavond en laat de tofu vast marineren. Dit heeft 

namelijk minimaal een uur nodig.  

Diner: Gewokte tofu teriyaki met wokgroenten en rijst voor 2 personen 

Dit recept vind je hier: http://www.thehappychickpea.com/recept-tofu-teriyaki-zelf-suikervrije-

woksaus-maken/  

Tussendoor 

- 2 mandarijnen 

- 1 spelt cracker met zonnatura groentespread spinazie 

- Halve komkommer 

http://www.thehappychickpea.com/supersnelle-couscoussalade/
http://www.thehappychickpea.com/recept-tofu-teriyaki-zelf-suikervrije-woksaus-maken/
http://www.thehappychickpea.com/recept-tofu-teriyaki-zelf-suikervrije-woksaus-maken/


Maak vanavond evt. al de rijstepap voor morgenochtend als je daar morgenochtend weinig tijd voor 

hebt.  

  



Donderdag  

30 minuten voor het ontbijt: 1 glas citroenwater 

- 450ml warm water + 10ml vers citroensap 

Kook 300ml water in de waterkoker. Vul de rest aan met koud water uit de kraan. Voeg het 

citroensap toe en drink rustig op.  

Ontbijt: Rijstepap; bewaar 1/3 hiervan als tussendoortje voor morgen.  

 

- 200ml rijstmelk (of andere plantaardige melk) 

- 50ml water 

- 50g plakrijst, bijvoorbeeld sushi-, risotto- of dessertrijst 

- Grote hand rozijnen 

- Vanillepoeder 

- Snufje zout 

- 3tl kokosbloesemsuiker 

Bereiding 

- Doe de melk, het water en de rijst in een pannetje en breng al roerend aan de kook.  

- Laat 10-15 minuten doorkoken. Je kan het beste even op de verpakking van de rijst kijken 

hoe lang jouw rijst moet koken.  

- Voeg vervolgend de zout, vanille, suiker en rozijnen toe 

- Roer nog even door en klaar is je pap! Eet smakelijk. 

Lunch: Boterhammen 

- Twee speltboterhammen 

- Vega paté (bijv. champignon) 

- Halve komkommer 

Besmeer beide boterhammen met een dun laagje paté. Beleg met schijven komkommer 



Diner: Vegan Pita Shoarma 

- 2 spelt pitabroodjes 

- 100g vivera kipstukjes (bewaar de rest van de kipstukjes voor de lunch van morgen) 

- 1 teentje knoflook 

- 1 ui 

- 100g ijsbergsla 

- 15g shoarma kruiden 

Bereiding 

- Verwarm de pitabroodjes volgens de aanwijzingen op de verpakking.  

- Snijd de ui en knoflook fijn en bak deze in een koekepan met een klein laagje water. 

- Voeg de kipstukjes toe. Evt. kan je het hele bakje al kruiden en bakken als je morgen de 

kipstukjes koud wil eten in de salade. Na het bakken weeg je dan 75g af om te bewaren voor 

morgen.  

- Voeg de shoarmakruiden toe en proef of je de kipstukjes zo lekker vind. Evt. kan je nog wat 

meer shoarmakruiden of zout en peper toevoegen. Zo nodig voeg je nog wat meer water toe, 

de kruiden moeten aan de kipstukjes blijven plakken en niet droog erop blijven liggen.  

- Was en snijd de sla.  

- Vul de pitabroodjes afwisselend met een laagje sla en een laagje kipstukjes totdat deze vol is.  

- Herhaal dit voor het tweede broodje. 

- Evt. kan je zelf nog wat knoflooksaus maken met vegan mayonaise (bijvoorbeeld Remia 

Mayolijn), verse knoflook en wat verse bieslook. Let op want hierdoor ga je wel je vet-doel 

voorbij voor vandaag! 

Tussendoor  

- Chocolademousse 

 



Dit recept vind je op http://www.thehappychickpea.com/super-luchtige-vegan-chocolademousse-

bijna-niet-van-echt-te-onderscheiden/. Halveer wel even de ingrediënten.  Gebruik de aquafaba van 

de bruine bonen van dinsdag.  

  

http://www.thehappychickpea.com/super-luchtige-vegan-chocolademousse-bijna-niet-van-echt-te-onderscheiden/
http://www.thehappychickpea.com/super-luchtige-vegan-chocolademousse-bijna-niet-van-echt-te-onderscheiden/


Vrijdag 

30 minuten voor het ontbijt: 1 glas citroenwater 

- 450ml warm water + 10ml vers citroensap 

Kook 300ml water in de waterkoker. Vul de rest aan met koud water uit de kraan. Voeg het 

citroensap toe en drink rustig op.  

Ontbijt: Groene smoothie 

- 2 broccoli roosjes 

- 2 stengels bleekselderij 

- 1 appel 

- 1 banaan 

- Halve citroen (sap) 

- 100ml amandelmelk 

- 1 kopje water 

Lunch: ‘Kip’kerriesalade met rijst 

- 75 g gekookte rijst 

- 1 ui, gesnipperd 

- 75 g vivera kipstukjes 

- 1 stengel gare bleekselderij 

- ½ el wijnazijn 

- 1 el kokosolie 

- ¼ tl kerriepoeder 

- Paprikapoeder 

- Evt. 2 tomaten 

Bereiding  

- Kook de rijst zoals aangegeven op de verpakking 

- Bak de ui in de kokosolie.  

- Voeg de kipstukjes toe en bak even mee. 

- Meng de rijst, ui, kipfilet, bleekselderij, wijnazijn, kokosolie, kerrie- en paprikapoeder (naar 

smaak). Laat het geheel zo nodig afkoelen en serveer in een slabak. 

- Tip: versier de salade met 2 in parten gesneden tomaten.  



Diner: Bloemkoolnasi 

 

Dit recept vind je op http://www.thehappychickpea.com/bloemkoolnasi/.  

Tussendoor 

- Je laatste portie rijstepap 

- 2 mandarijnen  

http://www.thehappychickpea.com/bloemkoolnasi/


Zaterdag  

30 minuten voor het ontbijt: 1 glas citroenwater 

- 450ml warm water + 10ml vers citroensap 

Kook 300ml water in de waterkoker. Vul de rest aan met koud water uit de kraan. Voeg het 

citroensap toe en drink rustig op.  

Ontbijt: Groene smoothie 

- 2 stengels bleekselderij 

- Twee handjes sla 

- 1 sinaasappel 

- 1 passievrucht 

- Halve mango (bewaar de andere helft in stukjes in de koelkast als tussendoortje voor 

morgen) 

Doe alle ingrediënten in de blender en blend tot een gladde smoothie.  

Lunch: Broccolisoep 

- 1 broccoli - de twee roosjes die je gisteren in de smoothie gebruikt hebt  en het halve roosje 

wat je vanavond voor de pesto nodig hebt ;) 

- 1 aubergine 

- 100g champignons 

- 500ml bouillon 

- 2tl kerriepoeder 

Bereiding 

- Breng het bouillon aan de kook.  

- Was ondertussen de aubergine en snijd in grove stukken. Doe deze met wat water in de 

blender en blend tot een glad mengsel. Voeg toe aan het bouillon. 

- Snijd de roosjes van de broccoli af, maak deze schoon en voeg toe aan de soep.  

- Was de champignons en snijd in plakjes. Voeg toe aan de soep. 

- Voeg de kerrie toe aan de soep en breng verder op smaak met zout en peper. 



Diner:  Risotto 

 

Dit recept vind je op http://www.thehappychickpea.com/champignonrisotto-met-avocado-en-

tomaat/. Verdubbel de ingrediënten, want je maakt ook een portie voor morgenmiddag. Laat uit de 

portie voor morgenmiddag wel de avocado weg.  

Tussendoor 

- 4 carrot cake bliss balls (uit het boek van TGH) 

- 3 ringen verse ananas 

- 1 rijstwafel 

Maak vanavond alvast het kaasje voor het ontbijt van morgenochtend.  

  

http://www.thehappychickpea.com/champignonrisotto-met-avocado-en-tomaat/
http://www.thehappychickpea.com/champignonrisotto-met-avocado-en-tomaat/


Zondag 

30 minuten voor het ontbijt: 1 glas citroenwater 

- 450ml warm water + 10ml vers citroensap 

Kook 300ml water in de waterkoker. Vul de rest aan met koud water uit de kraan. Voeg het 

citroensap toe en drink rustig op.  

Ontbijt: Spelt broodjes met kruidenroomkaas 

 

- 2 spelt afbakbroodjes 

- Kwart vegan kruidenroomkaasje (recept zie http://www.thehappychickpea.com/paasbrunch-

recept-vegan-kruidenroomkaas/ ) 

- Kwart komkommer 

- 100g ijsbergsla 

Bak de broodjes volgens de aanwijzingen op de verpakking. Beleg met plakjes kaas en de 

komkommer en sla. Smullen maar! 

Lunch: Risotto 

Haal de risotto van gisteren uit de koelkast en eet lekker koud op of maak eerst even warm.  

http://www.thehappychickpea.com/paasbrunch-recept-vegan-kruidenroomkaas/
http://www.thehappychickpea.com/paasbrunch-recept-vegan-kruidenroomkaas/


Diner: Snelle andijviestamp 

 

Kijk voor dit recept op http://www.thehappychickpea.com/snelle-vegan-andijviestamp/.  

Tussendoor  

- Halve mango van gisteren 

- 1 banaan 

- 2 ringen verse ananas 

http://www.thehappychickpea.com/snelle-vegan-andijviestamp/

