
 
 

   Weekmenu 
          

 

 

 

 



 
Hoe werkt het weekmenu 

Op basis van de huidige wetenschap weten we nu dat ons DNA ten 

opzichte van de oertijd maar een 0,5% is veranderd. Dit betekent dat ons 

lichaam prima werkt op voeding zoals groente, eiwitten, vetten en een 

beetje koolhydraten die al onze cellen aanzetten tot een goede en 
gezonde energie, herstel en stressverwerking.  

De discussie betreft de zin en onzin over voeding is met deze 
wetenschap wat mij betreft heel simpel.  

Ons lichaam is heel ingenieus en onze genen zijn zich continu aan het 

aanpassen om de huidige voeding, waarmee het niet bekend is, te 

verwerken. Je hoeft hier geen last van te hebben totdat er ineens vage 

klachten ontstaan, je maagzuur krijgt, je darmen niet optimaal werken, je 
cholesterol te hoog is en/of je bloeddruk en ga zo maar door. 

Meestal gaan we de symptomen bestrijden en dit is in de eerste instantie 

ook logisch in deze tijd. Belangrijk is ook om eens na te denken wat je 

dagelijks eet. Nu je weet dat onze lichaamsprocessen zijn ingesteld op 

voeding dat puur en onbewerkt is en bestaat uit groente, eiwitten, vetten 

en een beetje koolhydraten begrijp je dat alles wat je daarnaast binnen 
krijgt je lichaam in disbalans brengt. Ook dit is een logisch verhaal. 

Mag je dan helemaal niets meer? Is de meest gestelde vraag die ik 
dagelijks in mijn praktijk tegen kom. Ik antwoord altijd  

We leven in het nú anno 2016 maar wanneer je weet wat 

uitzonderingen zijn en voeding waar je lichaam top op werkt heb je 

de keuze. Kies je uitzonderingen en geniet daarvan op jouw 
momenten.  

 

Groente 

Groente bevatten vezels, vitaminen, mineralen, koolhydraten en o.a. 
eiwitten. 

Eet zoveel mogelijk groente uit het seizoen. 



 
Fruit 

Fruit bevat relatief veel suikers. We kunnen per dag maximaal 2,5 

theelepeltje aan suikers verwerken. Wanneer je fruit eet combineer het 

dan in een smoothie, salade of ander gerecht met vetten. Deze 

combinatie zorgt ervoor dat de suikers die je binnen krijgt langzamer 

worden opgenomen in de bloedbaan. In het menu kom je alleen zuur 
fruit tegen. (Zo min mogelijk suikers) 

Eiwitten 

Bronnen van eiwitten halen we uit bepaalde groente, vis, ei, kip en o.a. 

schelp en schaaldieren. Niet uit melk, kwark, yoghurt of wat voor product 
uit zuivel gemaakt dan ook.  

Vetten 

Vetten zijn essentieel voor de werking van ons lichaam net zoals 

vitamine en mineralen. Goede bronnen van vetten zijn, avocado, 
kokosolie, olijfolie, roomboter en vis. 

Let op plantaardige olie oxideert wanneer je hem verwarmt. We willen 

geen oxidanten in ons lichaam hebben maar anti oxidanten Bakken en 

frituren doe je dus in kokos, olijfolie of af en toe roomboter. Olijfolie ook 
niet te hoog verhitten. 

 

Koolhydraten 

Koolhydraten, suikers en fructose krijgen we over het algemeen allemaal 
teveel binnen. Hier worden we niet alleen dik van maar ook ziek.  

Het maakt niet uit welke bron van suikers je in je mond neemt. Wanneer 

de mond “zoet” constateert gaat het lichaam al aan de slag om het 

hormoon insuline aan te maken. Insuline zorgt ervoor dat de suikers 

worden opgeslagen zodat de bloedsuiker stabiel blijft. We hebben 1 

hormoon (insuline) om dit proces te volbrengen en de bloedsuikerspiegel 

te doen dalen en 3 hormonen (cortisol, adrenaline en glucose) om de 
bloedsuikerspiegel te laten stijgen.  



 
Vanuit de evolutie gezien was er alleen een vorm van suiker uit zuur fruit 

te verkrijgen tijdens de seizoenen, zomer en herfst. In deze periode werd 

dan ook veel van deze bron gegeten omdat daarna een periode van 

schaarste volgde. Vandaar dat we hierdoor ook geen seintje hebben 
ontwikkeld dat zegt “stop” je hebt genoeg suikers binnen.   

In principe heb je genoeg aan één goede koolhydraat bron per dag. 
Hangt ook een beetje af van je activiteiten.  

Goede bronnen van koolhydraten zijn: 

Boekweit, teff, havermout, quinoa en zilvervliesrijst. 

Via je groente en (zuur) fruit krijg je ze ook binnen. Dus je komt ze niet 
snel tekort.   

In de praktijk 

Deze manier van eten vergt meer tijd en je moet eraan wennen. Tip: 

Bereid je goed voor en kies voor de gerechten die goed passen binnen 

je werktijden. Je kan bijvoorbeeld een boerenomelet makkelijker 

meenemen naar je werk dan een salade zalm. Neem dan in de ochtend 

bijvoorbeeld een smoothie, rijstwafel, zuurdesem van yam of 

boekweitcrackers  (met beleg). Waar het om gaat is dat het werkt binnen 

jouw mogelijkheden en dat er geen vaste volgorde zit in het menu. Voeg 

één keer per dag zélf een vorm van koolhydraten toe in de vorm van 

yam zuurdesembrood (oranje verpakking), rijstwafels, boekweitcrackers, 
havermout, quinoa, boekweitpasta en o.a. zilvervliesrijst.  

 

Het gaat om wat werkt voor jou. Dit menu is een leidraad en laat 

mogelijkheden zien. De gerechten zijn simpel.  Het diner is altijd zo 
gemaakt zodat je met het hele gezin hetzelfde kan eten.  

Wanneer je tijdens het diner klachten krijgt van je 

gezin/huisgenoten  voeg dan aardappelen toe, gekookt, gebakken 
of uit de oven. Jij eet ze dan gewoon niet.  

                                       Let’s get started 



 
 

 

 

 

Heb je Facebook voeg je dan toe als lid op ingridvdbogaert.nl dit is 

een besloten pagina waar je samen je ervaringen uit kunt wisselen 
en ideeën kunt delen.  

 

    

 

   

 



 

   Maandag 
Ontbijt 

Boerenomelet    

                                                          

Benodigdheden 

3 eieren 

Snufje zout (Keltisch zeezout) 

Halve paprika 

Uitje 

Paar champignons 

Kleine prei 

Tomaatjes 

Bereiden 

Breek de eieren open in een schaal en kluts het met een snufje zout 
door elkaar. 

 

Was en snij de groente fijn en voeg het toe aan het geklutste ei en roer 
het door elkaar. 



 
Zet een pan op het vuur met olijf of kokosolie en bak het mengsel op 

middelhoog vuur gaar in 3 tot 5 minuten.  Draai de omelet zodat alles 
goed gebakken wordt. 

Eet smakelijk  

Lunch 

Salade met zalm. 

Benodigdheden 

Sla 100 gram 

Handje blauwe bessen  

1 Ui 

Hand zeekraal 

100 tot 150 gram zalm 

Bereiden 

Snij de ui, was de zeekraal en kruid de zalm met peper en zout. Zet een 

pan op het vuur met kokos of olijfolie. Wanneer de olie goed warm is bak 
je eerst de zalm om en om. Daarna bak je de zeekraal en ui. 

Was de sla en leg het op een bord. Voeg de blauwe bessen, zalm, 

zeekraal en ui toe en giet de overgebleven olie als een dressing over je 
salade. 

Eet smakelijk 

 

 

 

 

 

 



 
Diner 

Boontjes met kipfilet        

 

Benodigdheden 

Boontjes 200 gram 

Kipfilet 100/150 gram 

Snufje zout 

Peper 

Piri piri kruiden (ekoplaza) 

Nootmuskaat 

Kokos/olijfolie 

Beetje roomboter 

 

 

 

 



 
Bereiden 

Maak de boontjes schoon. Zet een pan met een laagje water op het vuur 

en een snufje zout. Voeg de boontje toe en laat ze in ongeveer 20 

minuten gaar koken. 

Kruid de kipfilet met peper, zout en eventueel piri piri kruiden 

Laat kokos/olijfolie warm worden in een pan en bak de kipfilet gaar.  

Als de boontjes gaar zijn afgieten. Laat een klein klontje roomboter 
smelten op de boontjes en strooi er wat nootmuskaat overheen. 

Eet smakelijk 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Dinsdag 
Ontbijt 

Smoothie         

 

Benodigdheden 

Andijvie 50 gram 

Avocado 1 

Citroen 1 

Water 100 tot 200 ml 



 
Bereiden 

Andijvie wassen en klein snijden 

Schil de avocado en citroen. 

Vul de blender met water en voeg de groente en het fruit toe.  

Mixen en eet/ drink smakelijk 

 

Lunch 

Boekweitcrackers met kipfilet en kiemgroente

 

Benodigdheden 

2 of 3 crackers/rijstwafels of sneetjes yam zuurdesem 

Roomboter 

Snufje peper en zout 

6 of 9 plakken kipfilet (vleeswaren) 

Handje alfalfa 



 
 

Bereiden 

Smeer de crackers in met roomboter en leg op iedere cracker drie 

plakken kipfilet. Strooi hier een snufje peper en zout overheen. Verdeel 
een handje alfalfa over de 2 of 3 crackers. 

Eet smakelijk. 

 

Diner 

Courgette spaghetti 

Bereiden 

Courgette, gehakt, paprika, prei, ui, peper, zout, cayenepeper en  

tomatensaus  

Bereiden tomatensaus 

Ingrediënten 

Cherry tomaatjes, knoflook, oregano, tijm, basilicum, zout, paprikapoeder 

en olijfolie 

Bereiden 

Verwarm de oven voor op 180 graden 

http://www.ingridvdbogaert.nl/wp-content/uploads/2015/11/spaghetti-van-courgette-julienne.jpg


 

Leg in de ovenschaal de cherrytomaatjes, gesneden knoflook, oregano, 

tijm, basilicum, zout, paprikapoeder en besprenkel het met olijfolie. 

Laat het ongeveer 15 minuten in de oven staan. Wanneer de tomaatjes 

gaar zijn is het mengsel bijna klaar. 

Met de staafmixer pureer je het geheel glad. 

Proef of de smaak je bevalt. Voeg eventueel extra kruiden toe 

Bereiden groente gehakt mix. 

Snij de groente klein en roerbak ze in kokosolie of olijfolie. 

Rul het gehakt los in de pan, voeg tijdens het bakken zout, peper en 
eventueel cayennepeper toe. Voeg de groente en de tomatensaus toe 
aan het gehakt en de mix is klaar. 

Spaghetti van courgette 

Schil met de sprirelli spaghetti slierten van de courgette. Bak de slierten 
op het laatste moment even aan in een koekenpan met een beetje olie.  

 

Eet smakelijk 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Woensdag 
Ontbijt 

Eiermuffins 

Benodigdheden (1 persoon) 

2 eieren 

halve paprika 

Uitje 

Bieslook 

Beetje kokosolie 

Bereiden 

Verwarm de oven op 200 graden voor. 

Leg een muffinschaaltje klaar van papier (te koop bij supermarkt, xenos, 
blokker) of aluminium. Deze moet je invetten met kokosolie. 

Snij de paprika, ui en bieslook fijn en doe het in een kom, voeg de eieren 
toe met een beetje peper en zout. Kluts het door elkaar en doe het 
mengsel in een muffinschaaltje. 

Bak ze in ongeveer 20 tot 25 minuten gaar. 

Varieer met allerlei groente en onbewerkt vlees, kip of vis en je maakt de 
heerlijkste muffins voor een ontbijtje of tussendoor! 

 

 

 

 

 



 
Lunch 

Kipfilet carpaccio 

Benodigdheden 

Kipfilet 100 gram, rucola, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes en 
olijfolie 

Bereiden 

Leg de kipfilet verspreid over het bord. Neem een handje rucola en een 
paar zongedroogde tomaatjes en leg dit over de kipfilet. 

Zet een koekenpan op laag vuur en rooster de pijnboompitjes in een 
paar minuten. Strooi ze over het gerecht en bespreken met olijfolie het 

geheel af.  

 

Diner 

Bloemkoolpizza 

 

Benodigdheden 

 1bloemkool, 1 ei, 2 theel pizza kruiden (of naar smaak), 
beetje zout,, geraspte geitenkaas 

Bereiding: 

1. Zet de oven op 175 graden en laat voorverwarmen 
2. Maal de bloemkool in de keukenmachine tot bloemkool"rijst" 



 
3. Breng de bloemkoolrijst in water (2-3 vingers hoog) aan de kook 

(laat 3 min koken en roer ondertussen) 
4. Giet het water af in een vergiet afgedekt met een notenzak  of een 

schone dunne theedoek, schone oude sloop.(anders loopt de 
bloemkoolrijst door de vergiet,. 

5. Laat de bloemkool afkoelen 
6. Met diezelfde notenzak pers je vervolgens al het resterende water 

eruit totdat je een massa krijgt. (des te meer water je eruit perst, 
des te harder/knapperiger wordt je pizzabodem) 

7. Mix in een kom de bloemkoolmassa met de geitenkaas, 
pizzakruiden en zout. 

8. Op een ovenplaat met bakpapier maak je een hele platte 
pizzabodem (2 a 3 mm). 

9. Zet de bodem in de oven op 175 graden ongeveer 30-35 minuten. 

Ik gebruik als toppings vaak garnalen, vlees, tomaat, basilicum, rucola, 
jamon serano, ananas dat soort dingen. 

Donderdag 
Ontbijt 

Smoothie 

 

Benodigdheden 

Andijvie 50 gram 

Avocado 1 

Granny smith 1 

Water 100 tot 200 ml 

Bereiden 

Andijvie wassen en klein snijden 



 
Schil de avocado en granny smith. 

Vul de blender met water en voeg de groente en het fruit toe.  

Mixen en eet/ drink smakelijk 

 

 

Lunch 

Andijvie maaltijdsalade 

Benodigdheden 

Andijvie 150 tot 200 gram 
Noten (ongebrand en ongezouten) handje 
Blauwe bessen of ander zuur fruit  

Eitje 1 
ui 1 
zeekraal handje 
zalmmoot 100 gram 

Bereiden 

Snij de andijvie fijn nadat je hem goed gewassen hebt. 

Bak de zalmmoot om en om gaar in olijf of kokosolie gekruid met 
viskruiden of peper en zout. 

Kook het eitje in 5 minuten hard. 
Snij de ui in halve maantjes en fruit deze samen met de zeekraal in olijf 
of kokosolie. 

Leg de andijvie op een schaal of bord samen met de blauwe bessen en 
handje noten. 

Leg nu de zalm erop. 

De zeekraal, het uitje en de olie uit de pan kan je er over gieten en is 
tevens je dressing 

Garneer het met je eitje 



 
 

Diner 

 

 

Boekweitwrap  

Benodigdheden 

 

Boekweitmeel 

Eieren  

Kipfiletblokjes 

Rucola 

Piri piri kruiden 

 

Bereiden 

Boekweitpannenkoek 

Neem een  koffiekopje. De afmeting is altijd  

1 x boekweitmeel 

2 x water 

2 eieren (voor 1 koffiekopje) 

Snufje zout 

Goed door elkaar mixen zodat het een glad geheel wordt. 

Zet een koekenpan op het vuur met kokos/olijfolie. Neem een pollepel en 
giet daarmee de pannenkoekenmix in de pan. Laat hem rustig garen en 
draai hem 1 keer om.  

Kruid de kipfilet blokjes met zout, peper en piri piri kruiden. Bak de 
blokjes in een koekenpan met olijfolie of kokosolie gaar. 



 
Besmeer de boekweitpannenkoek met roomboter, je kan eventueel wat 
knoflook persen en door de roomboter mengen. (heel lekker) 

Bedek de pannenkoek nu royaal met rucola en de blokjes kipfilet. 

Rol de pannenkoek op en zet hem eventueel vast met een prikkertje. 

 

 

 

                    Vrijdag 
Ontbijt 

Havermoutpap 

Benodigdheden 

250 ml  amandelmelk (ongezoet), 6 eetlepels havermout of 
havervlokken, beetje kaneel erbij en stukjes appel (granny smith). 

Bereiden 

Doe de ingrediënten in een pannetje 

Dit 2 min zachtjes koken 

Hierna nog even laten staan om in te dikken. 

Dit is wel een dik papje hoor, wil je hem minder dik dan minder 
havermout erbij. 

Tip 

Weinig tijd in de ochtend bereid het voor in de avond en kook het in de 
ochtend. Zorg er dan wel voor dat je alles pas bij elkaar voegt wanneer 
je de pap gaat koken. 

 



 
Lunch 

Broccolisoep 

Broccoli, ui, bleekselder, zout en peper

 

Bereiden 

Snij de broccoli in kleine roosjes, snij de ui in stukjes. 

Roerbak de broccoli en de ui in een pan met kokosolie. 

Snij de bleekselder in stukjes en voeg alles in een pan gevuld met een 
beetje water 

Laat de soep lekker trekken en voeg er peper en zout bij voor de smaak. 

Wanneer de soep gaar is met de staafmixer glad maken of in de blender. 
(kijk uit met een glazen kan wanneer je hem in de blender doet wanneer 
de soep nog heet is. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ingridvdbogaert.nl/wp-content/uploads/2015/01/broccoli-ahappyhealthylife-ingrid-van-den-Bogaert-hormoonfactor-gezondigen-300x234.jpg


 
Diner 

Roerbakgroente met kipblokjes  

Benodigdheden 

Roerbakgroente 

Kipfilet 

Kikoman soya 

peper en zout 

Bereiden 

Snij de kipfilet in blokjes en marineer hem met peper, zout en kikoman 
soya saus. 

Snij de groente in kleine stukken ( of je hebt een kant en klare zak 
gekocht) 

Zet een koekenpan met kokosolie of olijfolie op hoog vuur en bak de 
kipfilet blokjes even rondom flink aan en zet het gas terug op 
middelhoog. 

Voeg de roerbakgroente bij de kip en laat het ongeveer 8 minuten garen. 

 

   

http://www.ingridvdbogaert.nl/wp-content/uploads/2016/01/wpid-20140309_185612.jpg


 

 Zaterdag 
Ontbijt 

Boerenomelet  

Snijdt de groente die je in huis hebt in kleine stukjes. 

Meng 3 eieren, waarvan 1 zonder eigeel. 
Beetje peper en zout (kelitisch zeezout. 

Meng alles door elkaar en bak dit in kokosolie of olijfolie in de 

koekenpan.  

 

Lunch 

 

Tomaten maaltijdsoep  

Ingrediënten  

500 gram tros-/vleestomaten,  200 gram zoete aardappelen, ui, tijm, 
Provençaalse kruiden, snufje cayennepeper, snufje zwarte peper, 
Keltisch zeezout. 

Bereiden  

http://www.ingridvdbogaert.nl/wp-content/uploads/2015/11/eieren.jpg
http://www.ingridvdbogaert.nl/wp-content/uploads/2015/11/tomatensoep.jpg


 
Snij de ui, tomaten  en zoete aardappelen in kleine stukken 

Fruit de ui en de zoete aardappel in kokosolie een beetje aan. 

Voeg daarna de tomaatjes toe die je in stukken hebt gesneden, de tijm, 
Provençaalse kruiden, cayennepeper zwarte peper en Keltische zeezout 
toe. 

Deksel op de pan en wanneer de zoete aardappelblokjes zacht zijn is de 
soep klaar. 

Mix hem glad met de staafmixer. Proef en kruid bij als je dat nodig vind. 

Heerlijke gezonde soep. 

 

Diner 

Groene asperges met garnalen 

Benodigdheden  

Groene asperges, grote garnalen gepeld, knoflook, Spaanse peper, ui, 
peper en zout, olijfolie 

Bereiden 

De knoflook persen, de ui in halve ringen snijden, de peper schuin 
afsnijden en de asperges schoonmaken. 

Fruit de ui en knoflook in olijfolie voeg de garnalen toe en bak deze tot ze 
gaar zijn. Voeg de asperges en de peper erbij en gooi het vuur vol open 
tot de asperges knapperig gaar zijn .Zout en peper naar smaak 
toevoegen. 

http://www.ingridvdbogaert.nl/wp-content/uploads/2015/01/asperges-garnalen2.jpg


 
 

    

   Zondag 
Ik ben benieuwd of jullie afgelopen week gebruik hebben gemaakt van 
het weekmenu. En begrijpen hoe het werkt. Vanuit onze gewoonte zijn 
we niet gewend om te variëren met voeding dat we nodig hebben om 
goed te kunnen functioneren. Met variëren bedoelen we eigenlijk dat je 
drie dagen maximaal hetzelfde eet tijdens je eet momenten.  

Dit menu is om aan te geven wat de mogelijkheden zijn. Jij bepaalt zelf 
hoe je het invult. De grote richtlijn is 

1 Heel veel groente 

2 Voldoende eiwitten en gezonde vetten 

3 Beetje koolhydraten 

4 Geniet af en toe van lekkernijen. 

 

Vul vandaag zelf in wat je eet.  

 

Met gezonde groet 

Ingrid van den Bogaert 

 

 

 

 


