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Inleiding
Een gezonde levensstijl starten en vasthouden is iets waar je bewust voor kiest. Er zijn tal 
van redenen waarom het een goed idee is om hier mee te beginnen:

Je voelt je niet fit,  
Je wilt wat kilo’s kwijt, 
Je slaapt slecht,  
Je hebt onverklaarbare lichamelijke klachten,  
Je eet niet gevarieerd,  
Je hebt vaak snoepbehoefte.  
 
Voeding heeft een heel groot effect op hoe je je voelt en niet alleen lichamelijk maar zeker 
ook geestelijk. Suikers zorgen onder andere voor een moe gevoel wat weer effect heeft of 
je ergens zin in hebt en je blij voelt of dat je een lange werkdag goed aan kan. Voeding 
heeft ook effect op je huid. Eet je veel onverzadigde vetten dan ben je gevoeliger voor een 
onrustige huid met puistjes bijvoorbeeld. Eet je te weinig eiwitten en sport je wel 
regelmatig bouw je niet voldoende spiermassa op. Zo is er voor elk soort voeding en de 
verschillende voedingsstoffen iets te zeggen over wat het met je lichaam en je geest doet.  
 
Gezonde Dutchies

Er zijn tal van diëten die beloven dat je kilo’s af zult vallen echter ben je jezelf dan niet aan 
het voeden, je ontneemt jezelf juist van alles en bent meer bezig met wat je niet mag eten. 
Daarbij zijn diëten van het korte termijn effect, terwijl een gezonde levensstijl effect heeft 
voor de lange termijn. Je zult ook gezonder afvallen omdat dit in principe minder hard 
gaat. Dat vraagt langdurige discipline! En dat kun jij!  
Gezonde Dutchies staan voor balans, wanneer je de basis goed onder de knie hebt is er 
meer ruimte om te genieten. Want kun jij het een dag loslaten en de volgende dag de basis 
weer oppakken, dan heb jij je gezonde levensstijl voor elkaar! Je krijgt van ons vier 
weekmenu’s om aan de slag te gaan. Drink bij elke maatijd een glas water!

Succes dutchie, je kan het!

Liefs,

Mirella & Denise  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De basis 

Weekmenu 1
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Maandag  

Ontbijt: Mugcake met glas thee  
Tussendoor: Cupcake zelf 
gebakken van het weekend 
(suikervrij) 
Lunch: Volkoren/spelt cracker 1 
met 30+kaas en 1 met kipfilet  
Tussendoor: Yoghurt met 
granola en pure chocolade rasp  
Avondeten: Courgette of 
volkoren spaghetti met 
tomatensaus & rundergehakt

Dinsdag 

Ontbijt: Smoothie yoghurt, 
spinazie & rood fruit (kind eet 
rijstwafel met zoet beleg erbij) 
Tussendoor: Gekookt ei (mag 
op een volkoren/spelt cracker)  
Lunch: Salade naar wens  
Tussendoor: Appel met kaneel  
Avondeten: Vis (uit de oven of 
grillpan) met broccoli en 
gebakken aardappels of zoete 
aardappelfriet uit de oven 

Woensdag 

Ontbijt: 1 banaan havermout 
pannenkoek (kind eet er 2)  
Tussendoor: Beker yoghurt met 
granola, eventueel wat honing  
Lunch: Wrap met kipfilet en sla 
& wrap zoet met pindakaas en 
banaan 
Tussendoor: Rauwkost bakje en 
stukje pure chocolade  
Avondeten: Bloemkool rijst, 
wokgroenten met gegrilde kip 

Donderdag  

Ontbijt: 2 volkoren 
boterhammen 1x hartig 1x zoet  
Tussendoor: Gekookt ei en 
rauwkost naar keuze 
Lunch: Kwark met fruit naar 
keuze  
Tussendoor: handje nootjes of 
zakje eiwit chips  
Avondeten: stampot andijvie 
met zoete aardappel of 50/50 
met zoete en gewone aardappel

Vrijdag 

Ontbijt: Mugcake met glas thee  
Tussendoor: Cupcake zelf 
gebakken (suikervrij) 
Lunch: Volkoren/spelt cracker 
met 1x 30+kaas en 1x kipfilet  
Tussendoor: Yoghurt met 
Granola en fruit  
Avondeten: Kip met kerriesaus 
op basis van tomaten en 
kokosmelk. Met roerbak-
groenten en zilvervliesrijst (of 
quinoa)

Zaterdag 

Ontbijt: Volkoren of spelt 
cracker met gekookt ei en 
volkoren boterham hartig 
belegd  
Tussendoor: Schaaltje yoghurt 
met wat honing  
Lunch: Salade of wrap (zie 
woensdag) 
Tussendoor: Rauwkost bakje 
en/of appel  
Avondeten: zelf pizza maken (of 
groenten-pizza bodem)

Zondag Ontbijt: Banaan brood & klein bakje yoghurt    Tussendoor: Aardbeien of ander rood fruit 

Lunch: Volkoren/spelt cracker met 30+ kaas en nog 1 of een volkorenboterham/versgebakken broodje met 
kipfilet   

Tussendoor: Fruit en een rijstwafel met (magere) vleeswaren 
 
Avondeten: Soep met stokbrood om te dopen of maak zelf kruidenboter met ongezouten roomboter. Is de 
soep zonder vlees, bak er dan nog kipdrumsticks bij. Vinden de kids ook lekker! (Bewaar kom soep in 
vriezer voor dinsdag lunch)
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Weekmenu 2
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Maandag 

Ontbijt: 3 rijstwafels met beleg 
naar keuze                            
Tussendoor: Rauwkost paprika, 
komkommer en tomaat 
Lunch: Havermoutpap een 
theelepel honing & fruit 
Tussendoor: Banaanbrood 
Avondeten: Vega burger met 
veel groente op een bruine bol 
zie recept website

Dinsdag 

Ontbijt: Yoghurt, granola en 
fruit  
Tussendoor: 2 x 
Volkorencracker met kipfilet  
Lunch: Soep (van zondag)  
Tussendoor: 1 appel met kaneel  
Avondeten: Andijvie stampot 
met mager spekjes

Woensdag 

Ontbijt: Mugcake  
Tussendoor: komkommer en 
wortel of paprika  
Lunch: Salade met tonijn, 
tomaat, komkommer. 
Tussendoor: Suikervrij koek of 
snoep, ander handje noten 
ongebrand en ongezouten 
Avondeten: Speltpannenkoeken 
met divers beleg op tafel! Zie 
recept website.

Donderdag  

Ontbijt: Smoothie banaan, 
aardbeien en courgette  
Tussendoor: eitje  
Lunch: Tosti van volkorenbrood 
30+ kaas en ketchup  
Tussendoor: Yoghurt met 1 stuk 
fruit  
Avondeten: Aardappels en 
Spinazie en tartaar 

Vrijdag 

Ontbijt: Havermout pap met 
mango of ander zacht fruit  
Tussendoor: stuk pure 
chocolade  
Lunch: Volkorencracker met 30 
+ kaas en cracker met kipfilet en 
rauwkost  
Tussendoor: Appel en noten 
Avondeten: Courgette en-of 
(vokoren) Spaghetti met 
tomatensaus

Zaterdag 

Ontbijt: Bruine bolletjes zelf 
bakken en beleg naar keuze  
Tussendoor: zelf koekjes bakken 
van havermout (recept website) 
Lunch: Kippensoep met 
geroosterd volkorenbrood  
Tussendoor: Snack naar keuze, 
olijven of komkommer met dip  
Avondeten: Vis (uit de oven of 
grillpan) met broccoli en 
gebakken aardappels of zoete 
aardappelfriet uit de oven

Zondag 

Ontbijt: Smotthie of yoghurt met fruit      
Tussendoor: Rijstwafel met mager beleg     
Lunch: Soep (van gister)         
Tussendoor: Gezonde suikervrije snack naar keuze  
Avondeten: Zelf pizza’s maken met veel groenten
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Maandag  

Ontbijt: Kiwi met yoghurt en 
granola (gezoet met honing) 
Tussendoor: Bakje rauwkost 
gemengd + handje ongebrande 
en ongezouten noten erbij 20 
gram. 
Lunch: Salade met vis zoals 
garnalen, makreel of zalm. 
Tussendoor: 1 Appel of 1 
sinaasappel  
Avondeten: Gebakken kip, 2 x 
aardappel en spinazie (gekookt) 

Dinsdag 

Ontbijt:Smoothie van 1 banaan, 
1 handje spinazie, 1 handje 
aardbeien en 200 ml yoghurt 
Tussendoor: 2x rijstwafel met 
plak 30+ kaas of mager beleg 
Lunch: Salade met gerookte kip, 
perzik en pijnboompitjes 
Tussendoor:Mueslireep of 
handje ongebrande en 
ongezouten noten  
Avondeten: Zalm uit de oven 
met veel groene groenten

Woensdag 

Ontbijt: Banaan door de midden 
snijden in de lengte en garneren 
met honing en granola erover 
Tussendoor: bakje kwark met 
wat honing  
Lunch: 2 volkorensnede met 
mager vleeswaren en 1 geraspte 
wortel en stuk komkommer 
Tussendoor: 1 suikervrije koek/ 
snoepje, of 1 appel met kaneel  
Avondeten: Salade met biefstuk 
reepjes of carpaccio (oosters)

Donderdag  

Ontbijt: Bakje halfvolle yoghurt 
of magere kwark met fruit bij 
voorkeur kiezen uit: aardbei, 
blauwe bes, framboos, kiwi. 
Tussendoor: Volkoren cracker 
met 30+ kaas en komkommer. 
Lunch: 2x (boekweit)wrap met 
Philadelphia, kipfilet en sla 
beleggen.  
Tussendoor: Handje wortels en 
blauwe bessen  
Avondeten: Courgette Pasta met 
tomatensaus

Vrijdag 

Ontbijt: Bakje magere kwark, 2 
handjes blauwe bessen, 25 gram 
noten,25 gram havermout er 
door heen mengen + 1 tl honing  
Tussendoor: Rijstwafels 2 x met 
kipfilet en avocado  
Lunch: Salade geitenkaas of feta 
met tomaten en 1 el quinoa 
Tussendoor: appel met kaneel  
Avondeten: Zoete aardappel 
friet met biefstuk of one minute 
steak en champignons

Zaterdag 

Ontbijt: Smoothie van groenten 
en fruit op basis van water 
Tussendoor: 1 gekookt ei  
Lunch: 2 x volkorensnede brood 
met mager beleg of kaas  
Tussendoor: yoghurtdip met 
diverse snackgroenten 
Avondeten: kipshoarma met 
ijsbergsla in speltpita’s en 
knoflooksaus van yoghurt 
maken

Zondag Ontbijt: Banaan pannenkoek 1 banaan, 1 ei, 3 eetlepels havermout in blender 

mixen en dan bakken. 
Tussendoor: Bakje yoghurt met blauwe bessen en pure chocolade rasp  
Lunch: Verse soep, tomaten-, pompoen,- of groentensoep met stukje bruin stokbrood. 
Tussendoor: Fruitsalade, wat je nog over hebt!  
Avondeten: Chili con Carne, mix rundergehakt met verschillende bonen en mais met tomaten en op smaak 
brengen met kruiden. Lekker met bruin stokbrood!



De basis 

Weekmenu 4

Gezonde Dutchies E-book Weekmenu’s            7

Maandag  

Ontbijt:Smoothie van appel, 
courgette en aardebeien met 
yoghurt. 
Tussendoor: Brownie o.b.v. 
zwarte bonen 
Lunch: 2 volkorensnede met 
mager beleg 
Tussendoor: handje noten 
ongebrand en ongezouten 
Avondeten: Stamppot naar 
keuze met rundvlees of kip

Dinsdag 

Ontbijt: Mugcake banaan 
Tussendoor: bakje yoghurt met 
1 stuk fruit naar keuze  
Lunch: 2 volkorencrackers met 
mager beleg en avocado  
Tussendoor: snackgroenten 
Avondeten: Kip met kerriesaus 
op basis van tomaten en 
kokosmelk. Met roerbak-
groenten en zilvervliesrijst (of 
quinoa)

Woensdag 

Ontbijt: Volkorencracker met 
gekookt ei  
Tussendoor: Brownie  
Lunch: Wrap met kipfilet en sla 
& wrap zoet met pindakaas en 
banaan 
Tussendoor: stukje pure 
chocolade  
Avondeten: Salade spinazie met 
gegrilde kip (morgen ook als 
lunch). Kinderen eten spinazie 
met aardappel en gegrilde kip.

Donderdag  

Ontbijt: Yoghurt met granola 
Tussendoor: 1 appel met kaneel  
Lunch: Salade van gister 
Tussendoor: snack groenten 
Avondeten: gebakken 
aardappeltjes met vis naar keuze 
en sperziebonen

Vrijdag 

Ontbijt: Smoothie banaan 
spinazie, blauwe bessen 
Tussendoor: Pure chocolade  
Lunch: 2 volkoren crackers met 
kipfilet en avocado  
Tussendoor: 
Avondeten: Bloemkool rijst, 
wokgroenten met biefreepjes

Zaterdag 

Ontbijt: bruine afbakbroodjes 
met gekookt ei en mager beleg  
Tussendoor: blauwe bessen en 
aardbeien 
Lunch: Havermoutpap een 
theelepel honing  & fruit  
Tussendoor: 
Avondeten: Hamburger met 
slamix, tomaat en tussen 2 
gegrilde aubergineplakken met 
zoete aardappelfriet of patat uit 
de oven/airfryer

Zondag 

Ontbijt: Gekookt ei en 2 rijstwafels mager beleggen 
Tussendoor: yoghurt met wat honing  
Lunch: Tosti van volkorenbrood met tomaat, mozzarella en pesto  
Tussendoor: snackgroenten met tomatensalsa of yoghurtdip  
Avondeten: Volkorenpasta met groene pesto en gegrilde kipfilet, eventueel nog wat verse spinazie of 
rucola door de warme pasta husselen als extra groenten.



Weekmenu 

Basisrecepten

Gezonde Dutchies E-book Weekmenu’s                     8

Basis saus voor wokgrechten:

Maak van tomaten een saus door kokosmelk en kruiden toe te voegen, zoals kerrie, gember, 
kurkuma, citroengras, cayennepeper, koriander, peterselie.

Basis kruidenmixen zonder toegevoegd zout en E-nummers zijn ideaal om met kokosmelk 
een saus van te maken.

Witvis bereiden:

Bestrooi de stukken vis met wat olijfolie, zout en peper. Leg bij elk stuk vis dan een schijfje 
verse citroen en tomaat bij. Strooi er nog wat dille overheen en hup de oven in!

Zalm:

Zalm met olijfolie, groene asperges en peulen de oven in! Of grillen in de grillpan.

Yoghurtdip

Neem een schaaltje met wat yoghurt en/of kwark pers een teentje knofolook uit, mix samen 
met wat uienpoeder, bieslook, citroensap en je hebt je eigengemaakte dip voor de 
snackgroenten.

Saladedressings

1. Olijfolie, balsamico azijn, honing, zout en peper.

2. Mosterd, honing, olijfolie, zout en peper.

3. Groene pesto: parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en basilicumblaadjes, zout en 
olijfolie.

Ga voor meer recepten naar www.gezondedutchies.nl, daar koop je ook ons Kookboek voor nog 
meer inspiratie en tips!

http://www.gezondedutchies.nl
http://www.gezondedutchies.nl


Extra informatie 

Kinderen 
 
De voorbeelddagmenu's zijn richtlijnen, elk kind heeft namelijk andere behoeftes. Dring 
nooit eten op, het bord hoeft niet leeg! Alle menu’s bevatten niet direct hoeveelheden, dit 
dien je af te stemmen per kind (en volwassene). Naast de aanbevolen hoeveelheden uit de 
Schijf van Vijf is er in de menu’s ook wat ruimte voor producten die niet in de Schijf van 
Vijf staan. Dus een keer een zoet drankje of een klein koekje. 
Wanneer we spreken over volkorencrackers kun je deze ook vervangen door 
volkorenbeschuit. Twee crackers kun je vervangen door een volkorenboterham of wrap. 
Kinderen tussen de 4-12 hebben over het algemeen het volgende nodig:

                150-200 gram groenten
                2 porties fruit (niet altijd banaan, varieer met soorten fruit)        
                3-4 bruine / volkoren boterhammen, crackers, beschuit (let op echt volkoren) 
                3-5 opscheplepels volkoren graanproducten of 3-5 aardappelen            
                1 portie vis / peulvruchten / vlees         
                25 gram ongezouten noten, pindakaas, notenpasta (suikervrij) avocado of 

    soms haring           
2/3 porties zuivel: (griekse) yoghurt, melk, karnemelk of kwark              

                20 gram kaas, smeerkaas, geitenkaas, mozzarella         
                40 gram smeer- en bereidingsvetten   
                1-1,5 liter vocht water, thee, water met fruit er in.        
 
Tips voor groenten:
Je kun je dagelijkse porties groente makkelijk spreiden over de dag. Denk aan reepjes 
paprika of plakjes komkommer op brood, snacktomaatjes of wortels onderweg, een 
salade bij de lunch, restjes groente door je omelet en natuurlijk gewoon bij het avondeten.
Tips voor volkoren producten:

1 Bruinbrood en bruine bolletjes
2 Volkoren knäckebröd
3 Volkoren krentenbrood en volkoren mueslibrood
4 Roggebrood
5 Havermout
6 Muesli en andere volkoren ontbijtgranen (let op geen toegevoegde suikers)
7 Volkoren pasta
8 Zilvervliesrijst
9 Volkoren bulgur
10 Couscous met voldoende vezels Informatie
11 Quinoa, aardappel
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