
Week 4 
Het menu van deze week is gebaseerd op het de A. Vogel lentekuur, maar dan vegan, suikervrij en 

volgens de regels van TGH aangepast :) 

Let op: als je maandagochtend liever koude havermout eet dan warme, of niet zo veel tijd hebt, kan 

je beter zondagavond al de havermout met de amandelmelk mixen.  

Let op: Deze week is donderdag 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. 

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: Hemels havermoutje 

- 35 g havermout 
- 130 ml amandelmelk 
- 1 handsinaasappel 
- 25g gedroogde abrikozen 
- 1 banaan 

 
Bereiding 

- Verwarm de melk met de havermout in een pannetje op laag vuur. Laat minimaal 10 minuten 
doorkoken. Hoe langer je het op laat staan, hoe beter de havermout te verteren is door je 
lichaam.  

- Schil de sinaasappel en snijd deze en de abrikozen en banaan in kleine stukjes.  
- Roer alles door elkaar en smullen maar! 

Lunch: Steamy Salad 

- 200 g venkel  

- 1 el citroensap  

- 100 g gerookte zalm  

- 10 g rucola  

- 20 g veldsla  

- 15g gemengde noten 

- 1 rijstwafel  

- 1 tl lijnzaadolie  

- 1 el fijngesneden verse dille  



- Zout en peper  

Bereiding  

- Verwijder het groen van de venkelknol en bewaar dit even.  

- Snijd de venkelknol in dunne plakjes en stoom deze in 10 tot 15 minuten gaar in een 

stoompan of kook in ongeveer 5 minuten gaar in een klein laagje water in een pan met 

deksel.  

- Hak het groen van de venkel fijn en meng met dille, olijfolie en citroensap, dit is je dressing.  

- Breng op smaak met zout en peper.  

- Was de rucola en de veldsla en hussel ze in een kom door elkaar.  

- Schep de dressing op de sla.  

- Laat de venkel afkoelen.  

- Was de bosui en snijd in dunne ringen.  

- Schep vlak voor het serveren de venkel in de kom en verkruimel de rijstwafel erover.  

- Maak af met de bosui en gemengde noten.  

Diner: Courgette-tagliatelle met gehakt en broccoli  

- 1 courgette (200 g)  

- 100 g broccoli  

- 75 g vivera gehakt  

- 150 g tomatenpassata  

- ½ Spaanse peper (of naar smaak)  

- 1 teentje knoflook  

- 5 blaadjes basilicum  

- ½ tl kaneel  

- Zout en peper  

Bereiding  

- Snijd de courgette met een speciale groentesnijder in dunne linten (of met een kaasschaaf in 

dunne plakjes en dan met een mes in linten).  

- Was de broccoli en snijd in kleine stukjes.  

- Snipper de knoflook en Spaanse peper (zonder de pitjes als je niet van heet houdt).  

- Verwarm een laagje water in een diepe pan en fruit de knoflook en Spaanse peper een 

minuut of 5 zonder ze te laten verkleuren.  

- Voeg het gehakt toe en bak deze kort aan.  

- Voeg de tomatenpassata toe en breng aan de kook.  

- Voeg de broccoli toe en laat de tomatensaus 10 minuten zachtjes pruttelen.  

- Scheur ondertussen de basilicumblaadjes fijn. Breng de saus op smaak met zout, peper en 

kaneel.  

- Leg de courgettelinten op een bord, schep de saus erop en garneer met basilicum.  

Tussendoor: 

- 10 cherrytomaatjes 

- 50g gedroogde mango 

- 1 banaan 



- 3 rijstwafels met 10g suikervrije jam per wafel 

- 150g worteltjes 

  



Dinsdag 

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: Kom & Go Smoothie 

- ½ komkommer  

- 1 stengel bleekselderij (50 g)  

- 1 groene appel  

- 1 banaan  

- 30 g veldsla  

- 100 ml amandelmelk  

- sap van ½ citroen  

- ½ el fijngesneden verse dille  

Bereiding  

- Snijd de komkommer en bleekselderij in kleine stukjes.  

- Verwijder het klokhuis en snijd de appel in kleine stukjes.  

- Snijd de banaan in plakjes.  

- Knijp een halve citroen uit.  

- Doe alle ingrediënten in een blender en pureer tot het fijn genoeg is om te drinken.  

- Voeg eventueel nog wat amandelmelk toe om de smoothie dunner te maken. 

Lunch: Sweet & Sour Salad  

- 1 spitskool (800 g)  

- 1 rijpe peer  

- 4 gedroogde abrikozen  

- 10 g hazelnoten  

- 2 sneetjes speltbrood  

- 1 el appelazijn  

- Zout en peper  

- 1 tl kerriepoeder 

Bereiding  

- Verwijder het hart uit de spitskool en snijd de kool in zeer dunne reepjes.  

- Houd driekwart van de kool apart en doe de rest in een grote kom.  

- Verwijder het klokhuis en snijd de peer in kleine blokjes. Voeg toe aan de kool. 

- Roer de kerrie door de appelazijn en roer door de kool.  

- Breng de salade op smaak met zout en peper.  



- Snijd de abrikozen in zeer kleine stukjes.  

- Hak de hazelnoten grof.  

- Schep de salade op een bord en garneer met abrikozen en walnoten.  

- Eet de salade met het speltbrood. 

Voorbereiden van de spitskool voor zondag  
- Weeg de apart gehouden kool en meng met 2% zout (2 g zout op 100 g kool). Kneed het zout 

goed door de kool en laat het 20 minuten rusten. Doe de kool in een hoge pot en duw aan 
zodat het vocht uit de kool omhoog komt. Leg een zakje gevuld met water op de kool zodat 
het onder zijn eigen vocht blijft. Dek de pot af met een doek en doe er een elastiekje 
omheen. Laat de kool tot zondag bij kamertemperatuur fermenteren. 

Diner: Mr Bean’s Veggiewok  

- 60 g zilvervliesrijst  

- 125 g witte bonen (hou daarvan 50 g apart voor donderdag)  

- 1 grote prei  

- 1 rode paprika  

- 100 g passata  

- 1 teentje knoflook  

- 2 el sojasaus 

- 2 tl kerriepoeder  

- Zout en peper 

Bereiding 
- Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.  
- Snijd de prei in ringen en was deze.  
- Verwijder de zaden uit de paprika en snijd in kleine blokjes.  
- Pel en snipper het teentje knoflook fijn.  
- Verwarm een laagje water in een wok en fruit de knoflook 1 minuut.  
- Voeg de prei en paprika toe en wok de groenten 5 minuten op hoog vuur.  
- Voeg de passata en de bonen toe (bewaar 50 g bonen voor donderdag) en zet het vuur lager.  
- Laat de bonen zachtjes warm worden.  
- Breng op smaak met sojasaus, zout, peper en kerriepoeder. Serveer met de rijst. 

 

Tussendoor: 

- 3 schijven verse ananas (uit blik kan ook, maar even goed zoeken naar die op sap in plaats 

van op siroop). Bewaar de rest van de ananas in de koelkast (niet in het blik!) tot zaterdag.  

- 1 rijstwafel met een halve komkommer 

  



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. 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: Vegan scrambled eggs 

 
- 100g tofu 
- 100 gram verse spinazie  
- 2 eetlepels amandelmelk  
- 25 gram rucola  
- 1 rijstwafel  

- ¼ tl zout 

- ¼ tl knoflookpoeder  

- ¼ tl komijn  

- ¼ tl cayennepeper 

 

 
 
 
 

Bereiding 
- Rol de tofu in een theedoek en doe in een tofupers, toaster (die uiteraard niet aan staat) of 

druk er hard op. Pers tot alle vocht eruit is.  
- Trek de tofu met een vork uit elkaar zodat het de structuur krijgt van scrambled eggs.  
- Meng de amandelmelk met de kruiden.  
- Voeg de tofu toe aan de kruiden en roer goed  door.  
- Was de spinazie  en snijd fijn.  
- Verhit een dun laagje water in een diepe pan, voeg de spinazie toe en laat deze al roerend in 

ongeveer 1 minuut slinken.  
- Voeg de tofu toe. Was de rucola, leg het op een bord en schep de tofu erop.  
- Eet de tofu met een rijstwafel.  

Lunch: Muffins voor 2 personen 

Omdat het groentemuffin recept van de Lentekuur zo ontzettend veel vet bevatte heb ik hier 

gekozen voor een recept van de Groene Meisjes.  

Wat heb je nodig voor 4 muffins? 

- 35 g havermeel 

- 25 g havervlokken 



- ½ tl bakpoeder 

- ¼ tl kaneel 

- 1 el lijnzaad 

- Halve rijpe banaan (bewaar de andere helft als tussendoortje) 

- 65 ml havermelk 

- 1,5 el kokossuiker 

- ¼ tl vanillepoeder 

- 2 rijpe abrikozen in stukjes 

Bereiding 

- Verwarm de oven voor op 190 graden Celsius.  

- Mix het meel, de havervlokken, het bakpoeder, kaneel en het lijnzaad in een grote kom. 

- Prak de banaan in een aparte kom en voeg hier de havermelk, kokossuiker en vanille aan toe. 

- Voeg de vochtige ingrediënten bij de droge ingrediënten in de andere kom en roer goed 

door. 

- Schep nu ook voorzichtig de stukjes abrikoos door het beslag. 

- Pak nu de muffinvorm (gebruik een siliconenvorm, zodat je deze niet hoeft in te vetten) en 

schep de vormpjes vol. De muffins worden niet veel groter dan dit, dus goed vol scheppen 

mag. 

- Schuif de muffins voor 20-25 minuten in de voorverwarmde oven. 

- Laat de muffins eerst goed afkoelen voordat je ze uit de vormpjes haalt en/of opeet. 

Diner: Linzenburger met geroosterde groenten 

- 150 gram jonge bietjes  
- 150 gram jonge wortels  
- 1 ui (150 gram)  
- 1 stengel bleekselderij  
- 110 gram linzen uit blik (+ 50 gram voor donderdag)  
- 25 gram havermout  
- ½ eetlepel olijfolie  
- ½ eetlepel fijngesneden verse peterselie  
- ½ teentje knoflook  
- Zout en peper 

Bereiding  
- Verwarm de oven voor op 200°C.  

- Was de bietjes en wortels en snijd ze in blokjes van ongeveer 1x1 cm (jonge wortels en 

bietjes hoef je niet te schillen).  

- Pel de ui en snijd deze in 8 partjes.  

- Doe de groenten in een ovenschaal.  

- Zet de ovenschaal in het midden van de oven en rooster de groenten in ong. 45 minuten 

gaar. Schep af en toe om.  

- Snijd ondertussen de knoflook fijn en de bleekselderij in dunne plakjes.  



- Pureer de helft van de linzen en meng deze met de overige linzen, havermout, peterselie, 

knoflook, zout en peper naar smaak (bewaar 50 gram linzen voor het diner van donderdag).  

- Laat het linzengehakt een paar minuten rusten. Heeft het mengsel de dikte van gehakt, maak 

er dan 2 kleine hamburgers van.  

- Is het nog niet dik genoeg, meng er dan wat extra havermout door.  

- Als de groenten in de oven bijna gaar zijn, kun je de linzenburgers bakken. Verhit de olijfolie 

in een koekenpan en bak de linzenburgers aan beide kanten 2 minuten.  

- Haal de geroosterde groenten uit de oven en bewaar een kwart van de groenten in de 

koelkast voor de lunch op vrijdag.  

- Meng de gesneden bleekselderij door de rest van de groenten. Eet de burgers met de 

groenten. 

Tussendoor: 

- 1 mango 

- 1 spelt boterham met zonnatura peer-appelstroop 

- Halve banaan (over van de lunch) 

- 2 kiwi’s  

  



Donderdag 

Let op: vandaag is weer 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 havermoutje 

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. 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: Oranje Boven  

- 2 wortels (120 gram)   
- 1 groene appel  
- 1 handsinaasappel  
- 150 ml water  
- ½ theelepel kaneel  

 
Bereiding 

- Was de wortels, schraap ze eventueel schoon en snijd ze in dunne plakjes.  

- Schil de sinaasappel en snijd deze in kleine stukjes.  
- Verwijder het klokhuis en snijd de appel in stukjes.  
- Doe alle ingrediënten in een blender en pureer tot een gladde smoothie.  

 
Tip: Ook lekker met het vruchtvlees van een citroen erdoor. 

Lunch: Koude courgettesoep  

- 1 courgette (350 gram)  
- 1 stengel bleekselderij  
- ½ ui  
- ½ citroen  
- 250 ml groentebouillon  
- 1 eetlepel fijngesneden peterselie  
- 5 blaadjes verse munt  
- Zout en peper  

 
Bereiding  

- Snijd de courgette en bleekselderij in kleine blokjes. Bewaar het groen van de bleekselderij 

voor vanavond.  

- Pel en snipper de ui.  

- Verwarm een laagje water in een diepe pan.  

- Voeg de groenten toe en fruit 2 minuten op hoog vuur.  

- Voeg de bouillon toe, breng aan de kook en laat de soep 5 minuten koken.  

- Rasp het geel van de citroen en pers uit.  

- Voeg de peterselie, citroenrasp en citroensap toe en pureer de soep.  



- Breng op smaak met zout en peper en laat de soep in de koelkast afkoelen.  

- Snijd de munt in reepjes en garneer de soep voor het eten met munt. 

Diner: Rainbow Salad  

- 100 gram bietjes  
- 100 gram wortel  
- ½ ui  
- 1 groene appel  
- 3 bladeren ijsbergsla  
- 50 gram linzen (over van de linzenburgers op woensdag)  
- 50 gram witte bonen (over van de wokschotel op dinsdag) 

- 1 eetlepel azijn  

- 1 eetlepel fijngesneden peterselie  

- 1 eetlepel fijngesneden blaadjes van de bleekselderij  

- Zout en peper  

- 1 sneetje speltbrood  

Bereiding 
- Snijd een sneetje speltbrood klein en bak de blokjes krokant in de toaster.  

- Was de bietjes en wortels (jonge wortels en bietjes hoef je niet te schillen) en rasp ze met 
een grove rasp.  

- Pel en snipper de ui.  
- Verwijder het klokhuis en snijd de appel in zeer kleine blokjes.  
- Was de sla en snijd 1 blad fijn.  
- Meng de olie en azijn.  
- Schep alle groenten, dressing en fijngesneden kruiden door elkaar.  
- Roer de linzen en bonen door de salade en breng op smaak met zout en peper.  
- Leg 2 slabladeren op een bord en schep de salade in de bladeren.  
- Strooi de croutons er overheen. 
- Rol de bladeren op en eet ze als pakketje.  

Tussendoor 

- Halve komkommer 

 

  



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. 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 

- 50 gram havermout  
- 220 ml plantaardige melk  
- Halve banaan  
- 100g verse abrikozen 
- Evt. kokosbloesemsuiker 

 
Bereiding  

- Verwarm de melk met de havermout op laag vuur in een pannetje.  

- Breng aan de kook en laat minimaal 10 minuten doorkoken. Hoe langer de havermout kookt 

hoe beter het verteerd wordt door je lichaam.  

- Snijd het fruit en voeg toe aan de havermout.  

- Evt. kan je het havermoutje nog op smaak brengen met wat kokosbloesemsuiker.  

Lunch: Bloemkoolcouscous 

- ½ kleine bloemkool (± 200 gram)  
- geroosterde groenten van woensdag  
- 20 gram rucola  
- Zout en peper 

- Handje verse peterselie 

- 2 bosuien 

- Handje verse thijm 

Bereiding 

- Was en snijd de bosui in schijfjes.  

- Bak de bosui in een pan met een dun laagje water.  

- Was de bloemkool en snijd deze in tweeën (bewaar de andere helft voor het diner van 

zondag).  

- Snijd de bloemkool grof en maal in een keukenmachine of met een staafmixer fijn. In een 

hakmolen is dit ook erg makkelijk. Als je het met een blender doet, maak dan steeds maar 

een klein beetje bloemkool per keer fijn.  

- Voeg de bloemkoolcouscous  toe aan de bosuien en bak 4 minuten op hoog vuur. Laat 

daarna afkoelen.  

- Hak de verse kruiden grof.  

- Bewaar de helft van de bloemkoolcouscous in de koelkast voor het ontbijt van zondag.  

- Meng de andere helft met de overige ingrediënten en breng op smaak met zout en peper. 



Diner: Vegan lasagne 

 

Kijk voor het recept op www.thehappychickpea.com/vegan-lasagne 

Eet de lasagne met een salade van ijsbergsla (100g), tomaten (100g) en een kwart komkommer.  

Tussendoor: 

- 1 peer 

- 100g wortels 

- Halve banaan 

- 200g aardbeien 

 

  

http://www.thehappychickpea.com/vegan-lasagne


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. 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: Minty Mango Smoothie 

- 1 mango 
- 1 groene appel  
- 100 g ijsbergsla  
- 1 limoen  
- 10 blaadjes munt  
- 100 ml water  

 
Bereiding  

- Schil de mango en snijd de vrucht in blokjes.  

- Verwijder het klokhuis en snijd de appel in grote stukken.  

- Rasp het groen van de limoen en knijp de limoen uit.  

- Was de slablaadjes.  

- Doe alle ingrediënten in een blender en pureer tot een gladde smoothie.  

- Verdun naar wens met wat extra water. 

 
Tip: Voeg voor een kleine kick een stukje Spaanse peper aan de smoothie toe. 

Lunch: Boterhammen 

- 2 sneetjes speltbrood 
- 1 avocado  
- ½ citroen  
- 10 kerstomaatjes  
- 5 blaadjes basilicum  
- Zout en peper  
- Rucola  

 
Bereiding  

- Snijd de avocado doormidden, draai de helften van elkaar en verwijder de pit. Schep het 

vruchtvlees uit de schil en doe dit in een kom.  

- Rasp het geel van de citroen en pers hem uit.  

- Prak de avocado met de citroenrasp en citroensap fijn.  

- Snijd de tomaatjes in 4 partjes.  

- Scheur de blaadjes basilicum fijn.  

- Meng de tomaat en basilicum door de avocadospread en breng op smaak met zout en peper. 

- Rooster de sneetjes speltbrood in 3 minuten krokant in een toaster of tosti-ijzer.  

- Verdeel de avocado over de toast. Garneer met wat rucola. 



Diner: Courgetteknoflooksoep 

- 1 courgette  
- 100g kikkererwten 
- 150 gram zoete aardappel  
- 1 ui  
- 2 bosuitjes 
- 2 teentjes knoflook  
- ½ Spaanse peper  
- ½ liter groentebouillon  
- 1 eetlepel fijngesneden peterselie  
- Zout en peper 
- 200 g aardappelen 
- 100 ml suikervrije appelmoes 

 
Bereiding  

- Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius  

- Was de aardappelen en snijd in frieten.  

- Dep de frieten droog met een theedoek en bestrooi met wat zout en rozemarijn.  

- Verspreid ze over een met bakpapier bekleedde bakplaat en bak in 30-45 minuten goudbruin 

en gaar.  

- Snijd de courgette in kleine blokjes. 

- Was en schil de zoete aardappel en snijd in kleine blokjes.  

- Pel en snipper de ui en de knoflook.  

- Snijd de Spaanse peper fijn.  

- Verwarm een laagje water in een diepe pan en fruit de ui, knoflook en Spaanse peper 5 

minuten zonder dat ze verkleuren.  

- Voeg de zoete aardappel toe en fruit 2 minuten mee.  

- Voeg de courgette en de bouillon toe, breng aan de kook en laat de soep 5 minuten koken. 

- Voeg de kikkererwten toe aan de soep.  

- Was de bosui en snijd in ringetjes.  

- Pureer de soep met een staafmixer en breng op smaak met zout en peper.  

- Schep de soep in een diep bord en bestrooi bosui en peterselie. 

- Eet de frietjes erbij met de appelmoes.  

Tussendoor 

- Halve komkommer 
- 3 schijven verse ananas (uit blik kan ook, maar even goed zoeken naar die op sap in plaats 

van op siroop, AH huismerk heeft deze in ieder geval). 
- 200 g radijsjes 
- 200 ml zonnatura bietensap  
- Aardappel twistie (http://www.thehappychickpea.com/makkelijke-aardappel-twisters-

chips/)  
 

  

http://www.thehappychickpea.com/makkelijke-aardappel-twisters-chips/
http://www.thehappychickpea.com/makkelijke-aardappel-twisters-chips/


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. 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: Eitje uit de oven 

 
- 75 g tofu  
- 100 gram bloemkoolcouscous (van vrijdag)  
- 2 blaadjes ijsbergsla  
- 1 el edelgistvlokken  
- 1 sneetje speltbrood  
- 1 el citroensap 
- Zout en peper  
- 1 tl sojasaus 
- 1 tl ketjap manis 
- ¼ tl gemberpoeder 
- 100 g cherrytomaten 

 
Bereiding  

- Verwarm de oven voor op 180°C.  

- Rol de tofu in een theedoek en doe in een tofupers, toaster (die uiteraard niet aan staat) of 

druk er hard op. Pers tot alle vocht eruit is.  

- Meng de sojasaus, ketjap en het gemberpoeder door elkaar.  

- Trek de tofu met een vork uit elkaar zodat het de structuur krijgt van scrambled eggs.  

- Doe het sojamengsel in een klein ovenschaaltje (of muffinvorm) en voeg de tofu toe. Roer 

goed door.  

- Strooi er wat bloemkoolcouscous over en roer licht door.  

- Strooi de edelgistvlokken erover.  

- Breng op smaak met zout en peper.  

- Zet het schaaltje in de oven en laat in ongeveer 15 minuten gaar worden.  

- Leg het brood de laatste 5 minuten in de oven.  

- Snijd ondertussen de sla fijn en meng met 1 eetlepel citroensap.  

- Haal het schaaltje uit de oven en garneer met de sla en cherrytomaten. 

- Eet de tofu met de toast. 



Lunch: Courgette lasagne 

 

Dit recept vind je op http://www.thehappychickpea.com/gezonde-courgette-lasagne-zonder-pasta/.  

Diner: "Chicken" tonight  

- 100 g vega kipstukjes (bijv. Vivera) 
- 100 gram gefermenteerde spitskool  
- ½ bloemkool (over van vrijdag)  
- 200 gram venkel  
- 4 gedroogde abrikozen  
- 1 teentje knoflook  
- 1 eetlepel fijngesneden dille 
- Zout en peper 
- Restje sla 

 
Bereiding  

- Verwarm de oven voor op 180°C.  
- Snijd de abrikozen en knoflook in dunne plakjes.  
- Meng de abrikozen, knoflook en vega kipstukjes en bestrooi met zout en peper. 
- Snijd de bloemkool in roosjes en de venkel in plakken.  
- Doe de groenten in een ovenschaal en meng met 2 eetlepels olijfolie.  
- Zet de schaal 45 minuten in de oven tot alles gaar is.  
- Knijp de gefermenteerde spitskool uit en meng sla erdoor.  
- Schep alles op een bord en eet smakelijk.  

 

Tussendoor 

- 1 appel 

- 1 banaan 

- 2 kiwi’s  

- 200 g wortels met 25 g zonnatura groentespread paprika 

  

http://www.thehappychickpea.com/gezonde-courgette-lasagne-zonder-pasta/


Lieve lezers, 

Voorlopig is dit het laatste weekmenu. Doordat ik alles in een programma moest invoeren voor de 

exacte voedingswaarden is er heel, heel erg veel tijd in gaan zitten om deze menu’s te maken en 

inmiddels is daardoor de lol erin ook een beetje verdwenen. Ik merk dat ik tegen het einde van de 

week stress krijg om het menu op tijd op de website te krijgen. Dus ik ga weer lekker verder met 

losse recepten plaatsen, want dat vind ik veel leuker! Deze kunnen jullie dus gewoon blijven maken 

:). Succes! 

Liefs, Milou 

www.thehappychickpea.com  

 

http://www.thehappychickpea.com/

