
Week 4
Suggestielijst

Ontbijtkoek 
kun je heerlijk zelf bakken of je kiest voor enkele alternatieven:  
1. Peijnenburg ontbijtkoek zero (AH, Jumbo en Plus)
2. Snelle Jelle zero (AH, Jumbo en Plus)
3. Ontbijtkoek zero (Lidl)

Recept om zelf een heerlijke ontbijtkoek te bakken: 

175 gram amandelmeel
60 ml halfvolle melk
15 gram boter 
4 eieren
1 ½ tl. vloeibare stevia 
1 el. kaneelpoeder
1 el. cacaopoeder
1 el. geraspte verse gember
½ tl. bakpoeder
snuf zout

Bereidingswijze:
Verwarm de oven op 165 graden. 
Vet de glazen ovenschaal in met wat boter (20x20 cm) en smelt wat boter in een 
steelpan.
Meng de eieren, melk, gesmolten boter, stevia, kaneel, cacaopoeder, gember en 
zout. 
Meng nu de amandelmeel en het bakpoeder erdoor. 
Giet het beslag in de ovenschaal en bak ongeveer 20 minuten. Om te kijken of de 
cake goed is afgebakken gebruik je een sateprikker en je prikt deze in het midden 
van de cake. Komt deze er schoon uit dan is de cake gaar. 
Laat de koek afkoelen en snijd ik mooie gelijke plakken. 

Yoghurt met roodfruit 
kun je zelf maken of je kiest voor enkele alternatieven: 
1. Optimel magere yoghurt met bosvruchten of aardbei (AH, Jumbo en Plus)
2. Melkan magere yoghurt met vruchten (Boni, Coop en Plus)
3. Milbona magere yoghurt aardbei M (Lidl)

Recept om zelf yoghurt met rood fruit te maken: 

125 of 175 gram Griekse yoghurt 0% vet
75 gram aan rood fruit zoals kersen, frambozen, aardbeien, bramen, blauwe bessen 
en rode besjes. Gebruik je fantasie, want alle combinaties zijn mogelijk. 
1 tl. honing (optioneel) 

Bereidingswijze: 
Blend of prak het fruit nadat je deze hebt schoongemaakt en schep de yoghurt 
er goed door heen. Voeg als laatste nog wat honing toe als je het iets zoeter wilt 
maken. 



Week 4
Vleesjus 
kun je zelf maken of je kiest voor enkele alternatieven: 
1. Vleesjus van Maggi (AH, Jumbo en Plus)
2. Vleesjus van Knorr (AH, Jumbo en Plus) 
3. Vleesjus eigen merk (Aldi en Lidl)

Recept om zelf jus te maken: 
100 ml. water
¼ deel bouillonblokje
10 gram boter
10 gram bloem 
snuf peper

Bereidingswijze: 
Smelt de boter in de pan op laag vuur en voeg de bloem toe. Roer met een garde 
totdat je geen klontjes meer ziet. Kook nog even zachtjes door en voeg beetje bij beetje 
de bouillon toe. Blijf roeren en breng op smaak met wat peper. 

Pindakaas 
kun je zelf maken of je kiest voor enkele alternatieven: 
1. Calve pindakaas light  (AH, Jumbo en Plus)
2. Calve pindakaas 100% (AH, Jumbo en Plus)
3. Pindakaas light eigen merk (Lidl, Aldi etc.)

Recept om zelf pindakaas te maken: 
Ingrediënten voor een grote pot
500 gram ongezouten pinda’s
scheutje koolzaad- of olijfolie
snuf grof zeezout

Bereidingswijze:
Doe beetje bij beetje de ongezouten pinda’s in een keukenmachine en maal de pinda’s.
Voeg de zeezout toe.
Maak het nog smeuïger door er een scheutje koolzaad- of olijfolie aan toe te voegen.
Zo heb je een hele pot zelfgemaakte pindakaas!

 


	Colofon
	Inhoud
	Voorwoord
	Hoe werkt de Dutch Diet methode?
	Gekookt en ongekookt
	VERANDER JE MINDSET
	Trainingsschema
	OMEGA 3
	Een gezond gewicht
	VARIATIELIJSTEN
	Boodschappen week 1 
	Boodschappen week 2 
	Boodschappen week 3 
	Boodschappen week 4 
	Boodschappen week 5 
	Boodschappen week 6 
	Boodschappen week 7 
	Boodschappen week 8 
	WEEKMENU 1 MANNEN
	Bonensalade met tofu
	Pasta pesto met kip
	DUTCH DIET OMELET
	Woknoedels met tofu
	Lunch zaterdag
	WEEKMENU 1 vROUWEN
	Bert en Marion
	WEEKMENU 2 MANNEN
	WITLOFSCHOTEL
	Broccoli-pastinaak stamppot
	Friet met tartaarburger
	FUSILLI MET SPERZIEBONEN
	Rijst met kabeljauw
	WEEKMENU 2
	Bodien
	WEEKMENU 3

	ontbijt maandag
	lunch maandag
	Sla stamppot
	Pasta met asperge en garnaal
	WEEKMENU 4

	Rauwkostsalade
	Fusili met broccoli
	Snack
	Dutch Diet rosti
	Snijboonstamppot
	TARTAAR MET KRIELTJES
	WEEKMENU 3
	WEEKMENU 4

	Tomatensoep
	Couscous salade
	DUTCH DIET WRAPS
	Haring salade
	Penne met spinazie
	Anorexia
	WEEKMENU 5
	Stamppot rucola
	dutch diet macaroni

	provencaalse salade
	WEEKMENU 5

	heldere soep
	KIRSTEN
	WEEKMENU 6
	dD AARDAPPELPUREE met Zalm
	bloemkool pizza
	ontbijt dinsdag
	MAngo rauwkostsalade
	komkommersoep
	dutch diet
	WEEKMENU 6
	Tips verjaardag
	Verjaardag dagmenu
	WEEKMENU 7

	bloemkoolrijst
	penne met gehakt
	spitskool
	chicken tonight
	aardappelsoep
	WEEKMENU 7

	ORGANISEER EEN BBQ
	BBQ SAUZEN
	WEEKMENU 8

	Dutch Diet ovenschotel
	Dutch Diet spaghetti
	aardappelen 
	met kabeljauw
	bijgerecht
	Wrap met kipgyros
	rijst met zalm
	WEEKMENU 8
	Zomerse drankjes


	Dankwoord

