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WEEKMENU 

Hi! Leuk dat je mijn weekmenu gedownload hebt. De tijden die genoemd staan in het 
weekmenu zijn voor mij, en voor veel van mijn cliënten, de ideale tijden om te eten. Dit is 
een tussenvorm tussen de zes eetmomenten zoals we die gewend zijn en intermittent 
fasting. Sta je vroeg op, heb je een zwaar lichamelijk beroep of train je ’s ochtends 
zwaar? Dan wil je misschien eerder ontbijten en kun je nog een extra tussendoortje  
’s ochtends nemen. Na het weekmenu vind je een overzicht met gezonde tussendoortjes. 

Voor mijn cliënten maak ik graag een praktische vertaalslag naar gezond eten op een 
gemakkelijke manier. Dit vind je ook terug in het weekmenu; alle recepten zijn gemakkelijk 
te maken met ingrediënten uit de supermarkt. De ontbijt- en lunchrecepten zijn voor één 
persoon. De dinerrecepten zijn voor twee personen en dus gemakkelijk toe te passen op 
jouw situatie. Wil je meer inspiratie? Ga naar www.marjonkok.nl of check mijn  
Instagram-account @marjonkok.nl   

Eet smakelijk! 

N.B. Dit betreft een standaard weekmenu voor vrouwen die af willen vallen en is niet toegespitst op 
persoonlijke situaties zoals medische aandoeningen, allergieën en/of intoleranties. 

 

ZONDAG 

ONTBIJT 10 UUR LUNCH 13 UUR TUSSENDOOR 16U DINER 19 UUR DRINKEN 
Pannenkoekjes  
(recept 1) 

2 Rijstwafels met 
roomboter*, bio 
kipfilet + komkommer 
2 Rijstwafels met 
roomboter, 
geitenkaas + 
komkommer 

Banaan 
4 walnoten 

Vega shakshuka 
(recept 2) 

Water (met 
citroen) of Spa 
rood, 
(kruiden)thee, max. 
3 kopjes koffie 
zonder suiker 

 
* Kies voor ongezouten grasboter 

 

MAANDAG 

ONTBIJT 10u LUNCH 13u TUSSENDOOR 16u DINER 19u DRINKEN 
Pannenkoekjes 
van zondag 

2 crackers* met 
roomboter + 
geitenkaas + 
komkommer  
2 crackers met 
notenpasta* 
 

Stuk fruit  
Blokje pure 
chocolade (min. 
74% cacao,10 
gram) 

Gevulde 
courgette met een 
stukje vis ernaast 
(recept 3) 

Water (met citroen) 
of Spa rood, 
(kruiden)thee, max. 3 
kopjes koffie zonder 
suiker 

* Crackers van Leksands 
* Gemaakt van 100% noten 
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DINSDAG 

ONTBIJT 10u LUNCH 13u TUSSENDOOR 16u DINER 19u DRINKEN 
Havermout  
(recept 4)  

2x bietenwrap (AH) 
met kerriehummus + 
½ avocado en 
rucola 
 
 

Gekookt bio eitje 
Snackworteltjes 

Groentefrites* uit 
de oven/airfryer of 
koekenpan met 
een stukje bio 
kipfilet en salade.  

Water (met citroen) 
of Spa rood, 
(kruiden)thee, max. 3 
kopjes koffie zonder 
suiker 

 
* Verkrijgbaar in de koeling bij diverse supermarkten. Je kunt ze kruiden met knoflookpoeder, 
chilipoeder, paprikapoeder & nootmuskaatpoeder. Maar met rozemarijn & tijm is ook heerlijk! Eet er 
een kleine eetlepel aioli of knoflooksaus bij voor een frisse smaak.  

 
WOENSDAG 

ONTBIJT 10u LUNCH 13u TUSSENDOOR 16u DINER 19u DRINKEN 
Yoghurt* (150 
gram) met noten, 
fruit, zaden en een 
scheutje honing 

2x bietenwrap 
(AH) met 
kerriehummus + ½ 
avocado en 
rucola 

Zoete puntpaprika 
Stuk fruit 

Pasta met rode 
saus 
(recept 5) 

Water (met 
citroen) of Spa 
rood, 
(kruiden)thee, max. 
3 kopjes koffie 
zonder suiker 

 
* Kies bij voorkeur voor schapen-, geiten- of kokosyoghurt of biologische kefir 
* Kies voor onbewerkte vis en bij voorkeur voor gevangen i.p.v. gekweekte vis. Tilapia en 
pangafilet kun je beter vermijden. Goede vissoorten zijn bijvoorbeeld baars, forel, haring, scholvis, 
makreel, sardientjes. Geïnteresseerd in duurzaamheid? Neem een kijkje op www.goedevis.nl 
 

 
DONDERDAG 

ONTBIJT 10u LUNCH 13u TUSSENDOOR 16u DINER 19u DRINKEN 
Mugcake 
(recept 6) 

1 desem spelt-
boterham met 
kerriehummus + 
komkommer 
1 desem spelt-
boterham met 
roomboter + 
notenpasta 

Nakd reep* 
 

Noedels met 
garnalen  
(recept 7)  

Water (met citroen) 
of Spa rood, 
(kruiden)thee, max. 3 
kopjes koffie zonder 
suiker 
 

 

* Nakd reep: kies voor de varianten peanut delight of pecan pie i.v.m. suikergehaltes 
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VRIJDAG 

ONTBIJT 10u LUNCH 13u TUSSENDOOR 16u DINER 19u DRINKEN 
Yoghurt (150 gram) 
met noten, fruit, 
zaden en een 
scheutje honing 

3 Crackers met 2 
gekookte bio eieren, 
1 avocado, 
roomboter, peper 
en zout   
10 Cherrytomaatjes 
los uit de hand 

Nakd reep* Bloemkoolcurry 
met rijst 
(recept 8) 

Water (met citroen) 
of Spa rood, 
(kruiden)thee, max. 3 
kopjes koffie zonder 
suiker 

     
* Nakd reep: kies voor de varianten peanut delight of pecan pie i.v.m. suikergehaltes 

 

 

ZATERDAG 

ONTBIJT 10 LUNCH 13 TUSSENDOOR 16 DINER SNACK DRINKEN 
Groenteomelet 
met 
pijnboompitjes 
(recept 9) 

Couscous salade 
(recept 10) 

Fruit 
4 walnoten 

Bloemkoolpizza 
(recept 11) 

6 Groene 
olijfjes 

Water (met 
citroen) of Spa 
rood, 
(kruiden)thee, 
max. 3 kopjes 
koffie zonder 
suiker, 1 wijntje 
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OPTIONELE TUSSENDOORTJES 
- Handje ongebrande en ongezouten noten 
- Gekookt bio eitje 
- Stukje pure chocolade (min. 74% cacao) 
- Fruit (als je niet wilt dat je bloedsuikerspiegel stijgt is het beter fruit te combineren met 
een handje noten).  
- Bakje geiten-, schapen- of kokosyoghurt met zaden en fruit 
- Rauwkost (zoete puntpaprika, paprika, worteltjes, tomaatjes, komkommer, etc.) eventueel 
met hummusdip 
- Bio kipfilet of kalkoenfilet gewikkeld om wat komkommer. Eventueel met een klein beetje 
roomkaas. 
- Spelt- of volkorencracker met pindakaas of notenboter (mag alléén pinda’s of noten 
bevatten, geen geharde oliën!)  
- Haring of stukje makreel 
- Chiazaadpudding (veel receptjes op internet te vinden!) 
- Edamame boontjes (zie AH koeling) 
- Zelf eiwitrijke muffins bakken (bijv. met ei, amandelmeel, cacao en roomboter als 
ingrediënten, op internet heb je veel receptjes voor ‘bloemloze’ muffins!) 
- Zelf bakken. Er zijn talloze recepten op internet te vinden. Let er wel op dat honing, 
agavesiroop en dadels óók suikers bevatten.   
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RECEPTEN 

RECEPT 1: PANNENKOEKJES 
Ingrediënten voor 2 porties (2x 2 pannenkoekjes) 
125 gram volkoren speltmeel 
1 biologisch ei 
250 ml ongezoete plantaardige melk (amandel-, kokos-, rijst- of havermelk bijv.) of 
gewone melk 
klein scheutje olijfolie 
roomboter om in te bakken 
blokje pure chocolade (minimaal 74% cacao, 10 gram) 
honing  

Zo maak je het: 
Meng het volkoren speltmeel, ei, melk en olijfolie in een kom en roer goed door elkaar met 
een garde. Als het beslag dik is kun je nog een beetje melk toevoegen.  
Verhit wat roomboter in een kleine koekenpan en schep er een beetje beslag in (maak de 
pannenkoekjes niet te dik!) 
Bak aan beide kanten goudbruin. 
Zodra er een klaar is leg je deze op een bord, en beleg je hem met een blokje pure 
chocolade. Het tweede pannenkoekje leg je er warm bovenop zodat de topping goed 
warm wordt. Voeg nog en klein scheutje honing toe. 
Eetsmakelijk! 

 

RECEPT 2: VEGA SHAKSHUKA 
Ingrediënten voor 2 personen: 
1 ui 
3 teentjes knoflook 
350 gr biologische passata met kruiden 
300 gram spinazie 
4 biologische eieren 
50 g feta, geraspte geitenkaas OF 30+ kaas 
75 gram zilvervliesrijst p.p. 
olijfolie om in te bakken 
peper & zout 

Zo maak je het: 
Kook de rijst volgens de verpakking.  
Schil en snipper de ui en teentjes knoflook. Verwarm een scheutje olijfolie in een 
koekenpan en fruit de ui en knoflook. 
Roer dan de spinazie erdoor, totdat deze geslonken is. 
Voeg de passata toe en verwarm even mee. 
Maak 4 kuiltjes in het mengsel en breek in ieder kuiltje een ei. Bestrooi met peper en zout, 
dek de pan af en laat het geheel zo'n 5 minuten op laag vuur garen. 
Verbrokkel de kaas over de shakshuka, doe de deksel weer op de pan en laat nog 5 
minuten garen. 
Serveer de shakshuka met zilvervliesrijst. 
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RECEPT 3: GEVULDE COURGETTE 
Ingrediënten voor 2 personen: 
1 courgette 
150 gr. zilvervliesrijst 
1 rode paprika 
1 rode ui 
1 teentje knoflook 
klein blikje tomatenpuree 
geraspte geitenkaas naar smaak 
olijfolie 
peper, zout en Italiaanse kruiden 
vis naar keuze 

Zo maak je het: 
Verwarm de oven voor op 180 C˚ 
Halveer de courgette. Doe de twee helften in een ovenschaal en besprenkel met olijfolie, 
peper, zout en Italiaanse kruiden. 
Zet 12 minuten in de oven. Snijd ondertussen de paprika, knoflook en rode ui in kleine 
stukjes. Bak deze kort op samen met de tomatenpuree. 
Laat de courgette afkoelen. Als deze voldoende afgekoeld is kun je de binnenkant 
voorzichtig uitlepelen met een theelepel. Probeer de binnenkant zoveel mogelijk in tact te 
laten. 
Vul de courgette met tomatenpuree, paprika en ui en dek af met wat geitenkaas. 
Vervolgens zet je de binnenkant die je net hebt uitgelepeld er weer op. 
Zet de courgette nog 20 min. in de oven. 
Ondertussen kook je de rijst volgens de verpakking en bak je de vis. Je kunt de vis zelf 
marineren met wat olijfolie, peper, zout, bieslook en citroensap. 

RECEPT 4: HAVERMOUT 
Ingrediënten voor 1 portie: 
5 eetlepels havermout 
250 ml water, melk of ongezoete plantaardige melk (amandelmelk, sojamelk, rijstmelk, 
havermelk) 
Fruit naar keuze (bijv. appel) 
Kaneelpoeder 
Klein handje rozijnen 

Zo maak je het: 
Bereiden in magnetron: 
Doe de havermout en melk/water in een kommetje en zet deze 1 minuut in de magnetron. 
Check even of het warm is. 
Voeg nu het fruit en rozijnen toe en zet nog 30 seconden in de magnetron 
Voeg kaneel toe vlak voor het serveren.   

Bereiden in een pannetje: 
Verwarm de havermout en melk totdat de havermout welt.  
Zodra deze is geweld voeg je fruit en rozijnen toe. 
Maak af met een snufje kaneel. 

Bereiden met gekookt water: 
Voeg gekookt water toe aan een kommetje havermout. 
Laat de havermout wellen en voeg later het fruit en rozijnen toe. 
Maak af met een snufje kaneel.  



 

Praktijk Marjon Kok Voedingsdeskundige & Hormoonconsulent – Weekmenu 
www.marjonkok.nl 
 

RECEPT 5: PASTA MET RODE SAUS 
Ingrediënten voor 2 personen 
2 rode puntpaprika's 
 ½ avocado 
 2 el tomatenpuree 
 150 gram rode linzenpasta 
 1 ui 
 4 teentjes knoflook 
 1 el olijfolie 
 4 grote tomaten 
250 gram diverse soorten paddenstoelen/champignons 
pijnboompitjes naar smaak 
 Zout, peper en/of basilicum naar smaak 

Zo maak je het: 
Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Verhit de olijfolie in een grote hapjespan en fruit 
de ui en knoflook. 
Snijd de paprika en tomaten en verwijder de zaadlijsten. Voeg dit samen met de 
tomatenpuree toe aan de ui en knoflook. Laat 15 minuten bakken op middelhoog vuur. 
Snijd de paddenstoelen in reepjes en bak op in een aparte koekenpan met wat peper en 
zout. 
Halveer ondertussen de avocado, haal de pit eruit en doe deze in een keukenmachine 
(nog niet aanzetten). 
Kook de linzenpasta gedurende 6 minuten in kokend water met een scheutje olijfolie.  
Doe de paprika/tomatensaus uit de koekenpan in de keukenmachine bij de avocado of 
pureer de saus met een staafmixer. Mix tot een gladde saus.  
Rooster de pijnboompitjes in een droge koekenpan op middelhoog vuur. 
Meng ten slotte de pasta met de saus en champignons en serveer in diepe borden. 
Voeg naar smaak zout, peper en/of basilicum toe. Garneer met pijnboompitjes.   

 

RECEPT 6: MUGCAKE 
Ingrediënten voor 1 portie: 
5 eetlepels havermout 
1 biologisch ei 
scheutje plantaardige melk 
flinke hand blauwe bessen 
kaneel 
optioneel: beetje yoghurt 

Zo maak je het: 
Doe de havermout en ei in een grote mok. Vul de mok tot iets over de helft aan met melk. 
Roer het geheel goed door elkaar (vermijd dat het ei op de bodem blijft zitten). 
Voeg als laatste de blauwe bessen toe en roer door het mengsel heen. 
Zet de mok nu 2x 1 minuut in de magnetron. Blijft het wat waterig? Voeg dan nog een 
beetje havermout toe of zet het geheel nog 30 seconden extra in de magnetron. 
Laat de mok, nadat je hem uit de magnetron hebt gehaald, even één minuutje afkoelen. 
Top af met wat kaneel. 
Je kunt de mok ook omkeren op een bord en de havermout met een beetje yoghurt eten. 
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RECEPT 7: NOEDELS MET GARNALEN 
Ingrediënten voor 2 personen: 
200 gram wokgarnalen in knoflookmarinade 
400 gram roerbakgroente (bijv. Thaise met rode ui, taugé, shiitake en paksoi) 
2 teentjes knoflook 
2 pakketjes zilvervliesrijstnoedels 
sojasaus 
sesamolie 
olijfolie 

Zo maak je het: 
Vul de waterkoker helemaal met water en zet deze aan. 
Snipper de knoflook en snijd deze in kleine blokjes. Verhit olijfolie in een wok en fruit de 
knoflook. Voeg daarna de roerbakgroente toe. 
Zodra de groente bijna gaar zijn doe je de noedels in een pannetje en schenk je hier 
het gekookte water bij (je hoeft het dus niet opnieuw aan de kook te brengen). 
Verhit olijfolie in een andere koekenpan en bak hierin de garnalen op hoog vuur. 
Doe 2 eetlepels sesamolie en 2 eetlepels sojasaus bij de groente en roer door elkaar. 
Breng op smaak met wat peper (de sojasaus is al zout dus extra zout is niet nodig). 
Trek de pakketjes noedels uit elkaar met twee vorken zodat er sliertjes ontstaan.  
Zodra de noedels klaar zijn kun je ze afgieten.  
Voeg de garnalen, groente en noedels bij elkaar. Voeg nog 1 eetlepel sojasaus toe en 
serveer in twee diepe borden.  

 

RECEPT 8: BLOEMKOOLCURRY MET RIJST 
Ingrediënten voor twee personen: 
400 gram bloemkool 
200 gram zoete aardappel 
2 teentjes knoflook 
1 ui 
1 pakje gele currypaste van Fairtrade 
125 ml kokosmelk (houd je niet van pittig? Voeg dan wat extra kokosmelk toe) 
1 klein blikje linzen 
150 gram zilvervliesrijst 
olijfolie 

Zo maak je het: 
Snipper de ui en knoflook. Snijd de bloemkool in roosjes en de zoete aardappel geschild 
in blokjes. Verhit olijfolie in een koekenpan en fruit hierin de ui en knoflook. Voeg de zoete 
aardappel blokjes toe. Zet de deksel op de koekenpan en zet het vuur wat lager zodat 
de aardappel kan garen. 
Breng water aan de kook voor de bloemkool (ongeveer 8 minuten koken, hij mag niet te 
papperig worden). 
Breng water aan de kook en kook de rijst volgens de verpakking. 
Als de zoete aardappel bijna gaar is voeg je de uitgelekte linzen toe. Verwarm de linzen 
en voeg vervolgens 2 eetlepels currypaste en de kokosmelk toe. Roer alles goed door 
elkaar en verwarm het geheel. 
Als laatste voeg je bloemkool toe aan de curry. Roer goed door. Serveer met de 
zilvervliesrijst in diepe borden. 
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RECEPT 9: GROENTE OMELET 
Ingrediënten voor 1 persoon: 
2 biologische eieren 
scheutje plantaardige melk 
geitenkaas 
pijnboompitjes 
flinke hand spinazie 

Zo maak je het: 
Bak eerst de spinazie en pijnboompitjes in de pan 
Klop de eieren los met de melk 
Schenk het eimengsel bij de spinazie en pijnboompitjes.  
Als de omelet bijna gaar is kun je de geitenkaas toevoegen. 

 

RECEPT 10: COUSCOUS SALADE 
Ingrediënten voor 1 persoon: 
75 gram volkoren couscous 
rauwkost naar smaak (paprika, tomaat, komkommer, etc.) 
bosuitjes 
feta (van schapenkaas) 
groentebouillonblokje (check de achterzijde van de couscousverpakking hoe veel 
bouillon je moet maken) 
olijfolie voor de smaak 
peper & zout naar smaak 
peterselie of munt naar smaak 

Zo maak je het: 
Kook water in de waterkoker 
Doe een (half) bouillonblokje in een maatbeker en vul bij met gekookt water tot de 
gewenste hoeveelheid (check hiervoor de couscousverpakking). 
Doe de couscous in een kom en voeg de bouillon toe.  
Af en toe omroeren en af laten koelen. 
Snijd ondertussen alle groenten en kruiden. 
Voeg de groente bij de afgekoelde couscous en maak af met een flinke scheut olijfolie, 
peper, zout en kruiden. 

 
RECEPT 11: BLOEMKOOLPIZZA 
Ingrediënten voor twee personen 
2 bloemkoolpizzabodems van Magioni 
beleg naar keuze: tomatenpuree, paprika, champignons, geitenkaas, buffelmozzarella, 
spinazie, cherrytomaatjes, etc. 

Zo maak je het: 
Verwarm de oven volgens de verpakking. 
Doe de bloemkoolpizza’s eerst zonder beleg 4 minuutjes in de oven zodat ze de bodem 
vast knapperig wordt. 
Je kunt de champignons en spinazie eerst even kort wokken. 
Beleg de pizza naar smaak en bak af in de oven volgens de verpakking. 

 


