


Koolhydraatarm Weekmenu - Werk
Iedereen doet het op je werk je brood bakje te openen en er brood uit te halen, als je geluk hebt wat 

fruit en eventueel een muesli reep. Zo zag onze werklunch er vaak uit voor onze koolhydraatarme 

make-over.   

Maar sinds wij koolhydraatarm eten, is onze werklunch met minder brood, maar met salades en 

omeletten. Klinkt als een heel GEDOE, dat dacht wij ook eerst, maar op een gegeven moment wil je niet 

meer anders.

Maar hoe? Simple koolhydraatarm lunch op werk? Als het zelf in de hand hebt oke, maar er zijn ook 

bedrijfskantines (gevaarlijk), gezamenlijke lunches met heerlijke broodjes. Moet jij altijd maar ‘nee’ 

zeggen? Je hebt in onze ogen altijd de keuze. 

In onze recepten is geen rekening gehouden met gluten, lactose-intolerantie of eventueel andere 

allergieën. Wij twijfel raden wij je aan om contact op te nemen met huisart.

Heb je vragen mail ons dan gerust. Wij wensen je veel plezier met dit Koolhydraatarm Weekmenu!



Bgreat.nl en Droogtrainers.nl, gepubliceerd door Timo Breemen en Heiko 
Hartsuijker hebben zijn uiterste best gedaan om de 110 Koolhydraatarme 
toetjes  zo goed en duidelijk mogelijk te publiceren. 

Desalniettemin is het gebruik van het boek, de tips, de adviezen, de 
aanbevelingen en de gerelateerde producten geheel op eigen risico. 

Timo & Heiko geven geen garanties voor de juistheid, volledigheid, waarheid 
of de toepasselijkheid van de inhoud van dit materiaal. De auteurs zijn in 
geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook. Dit omvat, maar is niet 
beperkt tot, incidentele schade, bijzondere schade en gevolgschade. 

Dit e-book geeft geen medisch advies. Wanneer je gezondheidsklachten 
hebt, raad ik je te allen tijde aan contact op te nemen met jouw huisarts of 
specialist. 

DISCLAIMER
De informatie in dit e-book is in geen enkel geval een vervanging van de 
informatie die door de arts of specialist wordt verstrekt. Op de inhoud van 
dit materiaal is auteursrecht van toepassing. Alle rechten zijn 
voorbehouden. 

De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van BGreat.nl of 
Droogtrainers.nl worden gekopieerd of gebruikt. De auteur en uitgever 
maken gebruik van digitale ‘Fingerprint’ software om illegale distributie 
tegen te gaan, met juridische stappen als gevolg.
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MA: Rijstwafel met pindakaas en kokos
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Ingrediënten Bereidingswijze

2 rijstwafels van 
zonnatura 
20 gram suikervrije 
pindakaas
1 tl kokosrasp

1. Besmeer de rijstwafels met de suikervrije pindakaas. 

2. Strooi wat kokosrasp over de rijstwafels. 

* Kan je geen pindakaas verdragen? Probeer eens amandel- of cashewpasta bij de Ekoplaza of bio 
winkel?

Dit recept is voor 1 persoon. De voedingswaarden zijn berekend per portie en zien er als volgt uit: 
calorieën: 194 |  koolhydraten: 17 gram  | eiwitten: 6 gram | vetten: 12 gram
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DI: Omelet met spinazie en avocado 
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Ingrediënten Bereidingswijze

1 ei middelgroot
½ komkommer 
Grof zout 
zwarte peper
Chilipoeder 
kokosolie

1. Snijd het vruchtvlees van de avocado in reepjes. 
2. Kluts de eieren in een kommetje. 
3. Verhit een eetlepel kokosolie in een koekenpan en bak de spinazie totdat deze is geslonken. 
4. Giet de geklutste eieren bovenop de spinazie. 
5. Bak de omelet in circa 8 minuten gaar. 
6. Leg de omelet op een stuk aluminiumfolie en verdeel de avocadoreepjes erover. 
7. Breng het geheel op smaak met een snufje grof zout en zwarte peper.
8. Prep het in je lunchbox en volia! Smullen vanmiddag! 

Dit recept is voor 1 persoon. De voedingswaarden zijn berekend per portie en zien er als volgt uit: 
calorieën: 54 |  koolhydraten: 5 gram  | eiwitten: 1 gram | vetten: 3 gram
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WO: Pittige wraps van sla met tonijn en avocado 
dressing 
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Ingrediënten Bereidingswijze

Sla wraps:
 4 grote slabladeren 
(grote sla) 
1 blikje tonijn, water 
45 gr tomaten 
30 gr geraspte wortel 
1/2 kleine grote ui 
Dressing: 
125 ml romige yoghurt 
1/4 kleine avocado 
3 el verse peterselie 
Snufje chilipoeder 
1/2 teentje knoflook 
sap van 1/4 limoen 
1/8 tl zout 
Seizoen peper 

1. Pak om de avocado dressing te maken een blender of keukenmachine. 
2. Voeg de romige yoghurt, avocado, peterselie, chilipoeder, knoflook, limoensap, zout en peper 

toe. 
3. Zet de blender aan en meng tot een gladde saus. 
4. Voeg een beetje water toe als je de dressing te dik vindt. 
5. Pak vervolgens een grote snijplank en snijd de cherrytomaten en rode uien in kleine stukjes. 
6. Verdeel vervolgens de tonijn, tomaten, ui en wortel over de vier slabladeren. 
7. Besprenkel de sla bladeren met een el dressing.
8. Wrap de slabladeren in aluminiumfolie voor in je lunchbox (gaat de smaak er nog meer 

inzitten).

Dit recept is voor 1 persoon. De voedingswaarden zijn berekend per portie en zien er als volgt uit: 
calorieën: 176 |  koolhydraten: 6,4 gram  | eiwitten: 22 gram | vetten: 6,3 gram
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DO: Bloemkool pannenkoeken met bieslook
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Ingrediënten Bereidingswijze

450 gr bloemkoolrijst 
(Albert heijn)
3 grote eieren 
50 gr geraspte kaas 30+ 
2 stengels lente-ui 
zout en peper 
2 el gedroogde bieslook

1. Snijd op een grote snijplank de lente-ui in kleine stukjes. Meng vervolgens in een grote kom de 
bloemkoolrijst, eieren, bieslook, lente-ui, 30+ kaas, zout en peper. 

2. Laat het beslag na het mengen 10 minuten rusten. 
3. Verwarm in grote koekenpan boven een middelhoog vuur 2-3 el boter. Voeg een aantal 

opscheplepels toe aan de koekenpan en bak de pannenkoekjes (als de pan groot genoeg is 
meerdere tegelijk) 5 minuten. 

4. Draai ze dan voorzichtig om en bak nog eens 5 minuten. 
5. Plaats de pannenkoekjes na het bakken op een bord en houd ze warm door het bord af te 

dekken met aluminiumfolie Herhaal stap 2 totdat je beslag op is!
6.  Serveer de pannenkoekjes met een lekker sausje erbij als ontbijt of mee nemen naar werk als 

hartige lunch.

Dit recept is voor 1 persoon. De voedingswaarden zijn berekend per portie en zien er als volgt uit: 
calorieën: 176 |  koolhydraten: 4,7 gram  | eiwitten: 9,7 gram | vetten: 11,3 gram
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VRIJ: Sla wraps gevuld met kipfilet en mayo 
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Ingrediënten Bereidingswijze

Basilicum mayonaise: 
2-3 el mayonaise
6 blaadjes basilicum 
1 teentje knoflook, 
geperst 
1 tl citroensap 
Wraps: 
1 krop ijsbergsla 
6 plakjes kipfilet 
4 plakjes bacon 
1 kleine avocado 
1 grote tomaat 
zout en peper naar 
smaak

1. Om de basilicum mayonaise te maken doe je gewoon de mayo, basilicum, fijngeperste 
knoflook en citroensap in een keukenmachine of staafmixer met kom. Zet het apparaat even 
hoog en kort aan om alles goed te blenden. 

2. Snijd vervolgens op een grote snijplank de avocado en tomaat in plakjes. Pak de krop 
ijsbergsla erbij en scheur de twee grootste bladen eraf. 

3. Doe op beide twee plakjes kipfilet. Smeer bovenop de plakjes filet een beetje basilicum mayo. 
4. Leg bovenop deze laag nog een plakje kipfilet, bacon, plakjes tomaat en avocado. Kruid licht 

met zout en peper vouw dan de onderkant van de slawrap naar boven, de zijkanten in en rol 
het dan dicht als een burrito. 

5. Doe de sla wraps koud in aluminiumfolie of keukenfolie en in de lunchbox! 

Dit recept is voor 1 persoon. De voedingswaarden zijn berekend per portie en zien er als volgt uit: 
calorieën: 300 |  koolhydraten: 4,8 gram  | eiwitten: 12,8 gram | vetten: 27,3 gram
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ZA: Pittige sambal worstenbroodjes 
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Ingrediënten Bereidingswijze

4  hotdogs XL 
120 gr mozzarella 
75 gr amandelmeel 
1 tl xanthaangom 
2 el roomkaas 
2 middelgrote eieren 
4 el sesamzaad mix of 
maanzaad, lijnzaad) 
1-2 tl uienpoeder 
1 tl knoflookpoeder
1 tl sambal

1. Snij eerste even de mozzarella en stop het samen met de roomkaas in een 
magnetronbestendige kom en verwarm 1,5 minuut in de magnetron, totdat de kaas is 
gesmolten. Meng alles goed door elkaar en zet opzij. 

2. Verwarm de oven dan voor op 200 graden. Meng in een andere kom de amandelmeel, 1 ei en 
de xanthaangom. 

3. Voeg het kaasmengsel bij het meelmengsel en kneed met natte handen tot een klontvrij 
beslag. Vorm van het deeg 4 even grote balletjes en plaats deze op een bakplaat met een vel 
bakpapier. 

4. Rol voorzichtig met natte handen elk balletje uit totdat ze een lengte van ongeveer 40 cm 
hebben. Wikkel dan elk stuk deeg stevig om een hotdog en leg ze even op een bord . Klop dan 
met een garde het overgebleven ei los in een kom en smeer dit met een kwastje over de 
hotdogs. 

5. Mix vervolgens alle zaden en kruiden in een kom en doop de hotdogs in het kruidenmengsel. 
Leg de hotdogs weer op de bakplat en bak ze 20 minuten goudbruin in de voorverwarmde 
oven. 

6. Wij moeten soms ook werken en op zaterdag mag je extra genieten! Smakelijk!

KHA TIP: Vrijdagavond maken en dan zo uit de koelkast in de lunchbox. 

Dit recept is voor 1 persoon. De voedingswaarden zijn berekend per portie en zien er als volgt uit: 
calorieën: 342 |  koolhydraten: 4,8 gram  | eiwitten: 19,8 gram | vetten: 27,3 gram
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ZO: Anti-werk Detox salade
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Ingrediënten Bereidingswijze

500 gr bio bieten 
4 bospenen 
150 gr rauwkost naar 
keuze
100 gr rucola 
100 gr feta kaas 
25 ml olijfolie 
15 ml appelcider azijn
2 plakjes Verse gember

1. Gebruik een grote snijplank en snijd hierop de uiteinden van de bieten weg (kontjes). 

Snijd deze in fijne plakje van de boven- en onderkant af. 

2. Pak nu een groot bakje en rasp boven het bakje alle vier bospenen. Pak nu vier borden 

en verdeel de rucola gelijkmatig. Voeg de geraspte wortel en bieten toe en garneer met de 

feta kaas. Als je het lekker vindt kun je nog wat flinterdunne gember raspen en er over 

heen doen. 

3. Voor deze dressing te maken doe je de olijfolie en appelcider azijn in een bakje en meng 

je dit goed door elkaar. Besprenkel de dressing over de detox salade! Kom even tot rust, 

smakelijk! 

Dit recept is voor 1 persoon. De voedingswaarden zijn berekend per portie en zien er als volgt uit: 
calorieën: 168 |  koolhydraten: 10 gram  | eiwitten: 6,8 gram | vetten: 10,3 gram

KHA TIP: Soms moet je even opladen gebruik dan deze Detox Salade! 
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Gefeliciteerd!
Wij vinden het heel tof dat je deze menu’s hebt gedownload. Daar willen wij je dan ook graag voor 
bedanken. Wij hopen echt dat je hier iets aan gehad hebt! 

Wij zouden het ook zeer waarderen als je ons vertelt wat je aan dit weekmenu gehad hebt. Wij zijn 
namelijk heel benieuwd naar de resultaten! Zou je dit per mail aan ons willen laten weten? 

Je kunt ons bereiken via support@bgreat.nl 

Geniet van alle koolhydraatarme toetjes, cake, koekjes en taarten!


