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DISCLAIMER & AANSPRAKELIJKHEID
De auteur en de uitgever hebben hun uiterste best gedaan om dit programma 
zo goed en duidelijk mogelijk te publiceren. Niettemin is het gebruik van het 
programma, de recepten en de gerelateerde producten geheel op eigen risico. De 
auteur en de uitgever geven geen garanties voor de juistheid, volledigheid, waarheid 
of de toepasselijkheid van de inhoud van dit materiaal. De auteur en de uitgever 
zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook. Dit omvat, maar is niet 
beperkt tot, incidentele schade, bijzondere schade en gevolgschade. Bij enige twijfel 
wordt geadviseerd een dokter of arts te raadplegen. Neem altijd contact op met 
uw dokter of arts voordat u signi!icante wijzigingen maakt in uw voedingspatroon, 
bewegingspatroon en/of leefwijze. De informatie in dit programma is niet bedoeld 
voor diagnose of om ziektes te genezen, te behandelen of te voorkomen. Op 
de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing en alle rechten zijn 
voorbehouden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van de auteur 
worden gekopieerd of gebruikt. De verkoop van dit digitale programma is niet 
toegestaan. De disclaimer zoals weergegeven op de website is ook van toepassing op 
dit materiaal.  
 
De disclaimer is te vinden via de volgende URL: www.jasperalblas.nl/disclaimer.
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Welkom bij de Nieuwjaars 
Challenge 2021

Allereerst, de beste wensen voor 2021!

Wat hebben we een ontzettend gek, maar ook bijzonder jaar achter de rug. Want wie 
had kunnen voorspellen dat we in maart met een pandemie te maken zouden krijgen? 

Het kan zijn dat je 2020 vol goede moed bent begonnen, met het idee om gezond 
te gaan eten en te sporten, maar dat dat door COVID"19 is uitgekomen op veel 
thuis zitten. Met vrienden en familie op afstand en ongezonde lekkernijen binnen 
handbereik.

Straf jezelf daar niet voor af. De afgelopen maanden zijn pittig geweest, voor 
iedereen. Weet dat deze periode voorbij gaat en dat we over een tijdje elkaar weer in 
de armen kunnen vallen.

Een fris en onbekend jaar ligt voor ons. Een gloednieuw begin, met extra aandacht 
voor jouw gezondheid, energie en ontspanning. Een mooi moment om doelen te 
stellen en ze vooral ook waar te maken.

Maak van deze tijd gebruik om extra goed voor jezelf te zorgen. Laat 2021 hét jaar zijn 
dat om jou draait. Het jaar waarin je investeert in een slank en gezond lichaam. Het 
lichaam waar je misschien al jarenlang van droomt.

Van harte welkom bij de Nieuwjaars Challenge. Dit wordt jouw jaar!
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Waarom deze Challenge?
In januari beginnen we vol goede moed aan het nieuwe jaar. Maar die eerste maand, 
die is voor veel mensen niet echt de makkelijkste.

De gezelligheid van de feestdagen is naar de achtergrond verdwenen, de vakantie 
is nog lang niet in zicht en de eerste blauwe enveloppen van 2021 vallen op de 
deurmat. 

Ook het weer werkt niet mee. Het is nog steeds donker, koud en nat en veel mensen 
ervaren een winterdip. Het is ook daarom dat veel goede voornemens alweer zo snel 
worden verdrongen of vergeten. 
 
De Britse psycholoog Cliff Arnall heeft een keer onderzoek gedaan naar ons gedrag 
in de maand januari. Hij kwam zelfs met een ‘wetenschappelijke formule’, waarmee hij 
de meest deprimerende dag van het jaar kan voorspellen: Blue Monday. Deze dag valt 
altijd op de maandag in de laatste volle week van januari.

Met de Nieuwjaars Challenge zorgen we ervoor dat er geen Blue Mondays komen!
 
Zoals ik al zei: dit wordt jouw jaar en een jaar waarin jouw gezondheid een grote 
rol mag spelen. Want door mee te doen aan de Nieuwjaars Challenge maak je een 
vliegende start en zet je de toon voor een gezond en slank 2021.

De komende maand gaan we er samen alles aan doen om je goede voornemen 
rondom je gezondheid te laten slagen. We gaan overtollig lichaamsvet verbranden en 
de kilo’s van de feestdagen eraf krijgen.

Bovendien gaan we je wilskracht en motivatie verbeteren en de winterdip bestrijden, 
zodat je het jaar !it en vol energie begint.

Heel veel mensen zijn ontevreden over hun gewicht en gezondheid, maar er zijn maar 
weinigen die er echt iets aan doen. Jij doet dit wel en daar mag je trots op zijn!

Wat we gaan doen
Voor je ligt de handleiding van de Nieuwjaars Challenge. Met alle support die je van 
ons gaat krijgen en samen met je mede-deelnemers in de besloten Facebookgroep, 
gaan we je lichaam in vorm brengen en houden.

We gaan overtollig lichaamsvet verbranden en werken aan je gezondheid, zodat je 
niet alleen je weerstand verhoogt, maar je ook een perfecte en energieke start maakt 
van het nieuwe jaar.
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Het is belangrijk om dat nu te doen, meteen vanaf de eerste dag van 2021. Veel 
mensen zijn namelijk (ongemerkt) aangekomen tijdens COVID"19 en de herfst- en 
wintermaanden en dat heeft z’n weerslag op de gezondheid. 

Dan volgen ook nog de feestdagen met veel (ongezond) eten, wat vaak voor nog een 
paar extra kilootjes zorgt.

Door nu meteen voor je gezondheid te kiezen, voorkom je dat je het overtollige 
lichaamsvet mee het nieuwe jaar in neemt. Bovendien verbetert je gezondheid, je 
gemoedstoestand, je energieniveau en je weerstand. 

De beste start van 2021 die je kunt maken, dus!

In de komende weken gaan we je gezondheid een enorme boost geven. Dat doen we 
door 4 weken lang de bijgevoegde dagmenu’s te volgen. 

We gaan iedere dag drie gezonde maaltijden eten, namelijk een gezond ontbijt, 
een gezonde lunch en een gezond diner. Eventueel kun je dat aanvullen met twee 
gezonde tussendoortjes per dag, als je daar behoefte aan hebt. 

Dit zijn koolhydraatarme maaltijden, vrij van toegevoegde suikers en vol met 
belangrijke voedingsstoffen, die je lichaam nodig heeft tijdens de laatste 
wintermaanden. 

Het is niet zo dat je helemaal geen koolhydraten meer eet. Maar de komende weken 
eet je geen producten meer die snelle koolhydraten bevatten, zoals pasta, rijst, 
brood, noedels en al het bewerkte voedsel waar suikers of granen in zitten.

Nu denk je misschien: Als ik dat allemaal niet meer mag eten, wat dan nog wel? Maak 
je geen zorgen. Je zult merken dat je heel gevarieerd blijft eten en geen honger zal 
hebben. Want als je koolhydraatarm eet, mag je zoveel eten als je wilt.

Je gaat zien dat er een grote variatie is in ontbijt-, snack-, lunch- en dinerrecepten en 
je zult ontdekken hoe heerlijk koolhydraatarm en suikervrij eten kan zijn. 

Tijdens de Nieuwjaars Challenge gaan we overtollige kilo’s kwijtraken, terwijl je 
lichaam niets tekort komt gedurende de koude, donkere dagen. Sterker nog: je zult 
ontdekken dat je kunt eten als een Bourgondiër terwijl je op een eenvoudige en 
gezonde manier afvalt.

Bovendien ga je de resterende wintermaanden met een stralende gezondheid 
doorkomen. En dat is waar het om gaat: ultieme gezondheid terwijl je lekker eet. 

Je kunt deze Challenge daarom ook zien als investering in jezelf en vergelijken met 
een leuke cursus, waarin we werken aan een gezonde levensstijl en een blijvend 
resultaat.
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Wat je motivatie ook is om af te vallen en gezonder te leven, velen vinden het lastig 
om een aantal weken enthousiast te blijven. Maar door mee te doen aan deze 
Nieuwjaars Challenge verzeker jij jezelf ervan dat je het resultaat haalt dat je voor 
ogen hebt.

Daar zorgen wij namelijk samen voor!

Ik wil je vragen te focussen op het aanleren van nieuw gedrag, op hoe je je voelt en 
hoe je je wilt voelen. Als je gaat ervaren dat je je lekker en energiek voelt door wat je 
eet, dan wil je niet meer anders. Het kiezen voor gezond eten wordt daardoor steeds 
makkelijker. 

Besef dat gezond eten en goed voor jezelf zorgen een keuze is. Als je er vanaf 1 
januari 2021 voor kiest om gezond te eten, dan zal je lichaam veranderen.

Als je elke dag weer die keuze maakt, zal je in kleine stapjes een transformatie 
doormaken en steeds !itter, energieker en slanker worden. 

De Nieuwjaars Challenge helpt je om:

• Lichaamsvet optimaal te verbranden
• Oude patronen te doorbreken
• Oude gewoontes te vervangen door nieuwe
• Je algehele gezondheid en weerstand te verbeteren
• Meer energie te ervaren
• Je zelfverzekerder en aantrekkelijker te voelen voor jezelf en je partner
• Je gemoedstoestand te verbeteren
• Je hormoonhuishouding in balans te brengen
• Het verlangen naar zoetigheid te verminderen 
• De kwaliteit van je slaap te verbeteren 
• Stralend in je kleding te kunnen 

Waarom koolhydraatarm?
We hebben het net al even gehad over koolhydraatarm eten. Maar wat is dat nu 
precies? 
 
Koolhydraten, vetten en eiwitten zijn vormen van energie die in onze voeding zit. 
Deze energie hebben we nodig om te kunnen functioneren.

Ons lichaam is eigenlijk gemaakt om die energie vooral te halen uit vetten en eiwitten 
en relatief weinig uit koolhydraten. Deze verhouding in de voedingsstoffen is namelijk 
precies hoe de oermens zo’n 100.000 jaar geleden at.



9

Nieuwjaars Challenge 2021 

Wij hebben dus duizenden jaren vooral vetten en eiwitten gegeten. Maar ongeveer 
150 jaar geleden kwam daar verandering in. Een modern, westers eetpatroon zit 
namelijk vol met koolhydraten.

Bovendien is bijna al het verpakte voedsel in de supermarkt gemaakt of bewerkt in 
een fabriek. Voedselfabrikanten voegen daar vaak koolhydraten (vooral suikers) aan 
toe. Dit zijn de zogenaamde geraf!ineerde koolhydraten en suikers.

Oermensen aten alleen maar koolhydraten uit natuurlijke bronnen, zoals groente, 
fruit, noten en zaden.

We krijgen dus veel meer koolhydraten (en dus energie) binnen dan we nodig 
hebben. Dit overschot kan ons lichaam niet meteen gebruiken en wordt daarom 
omgezet in lichaamsvet.

Bovendien verstoren al die koolhydraten je bloedsuikerspiegel en bepaalde hormonen 
die de bloedsuikerspiegel moeten stabiliseren. Hierdoor wordt een sto!je geblokkeerd 
dat in je lichaam verantwoordelijk is voor vetverbranding. 

Dit patroon gaan we de komende 4 weken doorbreken. 

Als je koolhydraatarm eet, maak je namelijk geen nieuw lichaamsvet aan en ga je 
overtollig lichaamsvet verbranden. Hierdoor kun je tot wel 4 kilo per week afvallen. 
Ook verbetert je gezondheid aanzienlijk, wat resulteert in een hogere weerstand en 
meer energie.

Maar om al deze prachtige resultaten te behalen, is het wel belangrijk dat je niet te 
veel a!leiding hebt. 
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Houd je focus
Door je 4 weken lang volledig te richten op je voeding en op je gezondheid, zal je een 
!linke verandering doormaken. Dingen die je wellicht nu niet voor mogelijk houdt, 
worden ineens wel mogelijk. Het enige dat je daarvoor moet doen, is gefocust blijven 
op het programma.

Dat doe je door bijvoorbeeld elke dag even tijd te nemen om de maaltijden van de 
volgende dag te bekijken en wellicht hier en daar al voor te bereiden. Het hoeft 
allemaal niet veel tijd te kosten, maar wat extra aandacht voor je eten is wel nodig. 

En voor wat, hoort wat. Als je uitstekende resultaten wilt bereiken, gaat dat natuurlijk 
niet vanzelf. We maken het zo makkelijk mogelijk voor je, maar zorg ervoor dat je in 
ieder geval deze 4 weken je best doet de Challenge te volgen en vol te houden. 

Sta open voor verandering
Als je gezonder wilt leven en wilt afslanken, moet je niet alleen zeggen dat je dat wilt, 
maar het ook écht willen en voelen dat je klaar bent voor verandering.

Wees bereid om te investeren in jezelf, om discipline te hebben en 
doorzettingsvermogen te tonen. Doe dat juist op momenten waarop het lastig is. 
Alleen zo bereik je jouw doel.

Zie het als een proces, een weg die je moet bewandelen naar je einddoel: om het 
lichaam en de gezondheid te krijgen waardoor je zelfvertrouwen groeit en je in 
blakende gezondheid de winter doorkomt.

Het zal niet altijd even makkelijk zijn. Maar geef je voeding de komende maand 
prioriteit en aandacht. En houd die focus vast. En maak je geen zorgen: we doen dit 
programma met vele andere mensen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We 
gaan dit samen doen.

Wat je ook wilt bereiken met de Nieuwjaars Challenge, het feit dat jij de keuze hebt 
gemaakt om mee te doen is de eerste stap in de juiste richting. Als je echt wilt en 
bereid bent er iets voor te doen, ga je je doel bereiken.

Mijn voorstel voor de komende weken is: focus vooral op het blijvend veranderen van 
je gedrag en het doorbreken van gewoonten. De rest komt dan vanzelf.

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: de gewoonten die je hebt, bepalen voor een 
groot deel je leven. Gezonde gewoontes zorgen automatisch voor een gezond 
en slank lichaam, dat geen behoefte heeft aan ongezond eten vol koolhydraten, 
transvetten en suikers.
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Als je ongezonde gewoontes hebt, leidt dat tot een ongezond lichaam met 
overgewicht en meer kans op kwaaltjes, diabetes en andere ziekten. Bovendien voel 
je je vaak moe of prikkelbaar en kunnen weersinvloeden hun tol gaan eisen in de 
vorm van verkoudheid en griep.

Door je de komende 4 weken - en hopelijk de rest van je leven - te richten op het 
aanleren van nieuwe gezonde gewoonten, creëer je automatisch een gezond leven. 
Een logisch gevolg daarvan is dat je ook het lichaam krijgt dat je wilt en voor altijd 
houdt.

Als je gezond gaat leven, gaat je lichaam weer werken zoals het hoort, waardoor je 
vanzelf kilo’s kwijtraakt en nog meer zelfvertrouwen krijgt.

En nogmaals, we doen dit samen. Samen gaan we ervoor zorgen dat jij die 
uitstekende gezondheid krijgt die je wilt en verdient!

De ingrediënten
Open staan voor verandering betekent ook dat je de komende vier weken te maken 
krijgt met ingrediënten waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. We horen 
soms dat mensen de recepten - en daarmee de ingrediënten - bewerkelijk vinden.

Dit is uiteraard voor iedereen anders. Waar de één standaard chiazaad en 
pompoenpitten in de kast heeft staan, weet de ander dit soort ingrediënten niet zo 
snel in de supermarkt te vinden.

Om je alvast een tip te geven: alle ingrediënten die in de recepten worden gebruikt, 
kun je in de reguliere supermarkt vinden. Het is alleen even zoeken waar. Vraag een 
supermarktmedewerker om je te helpen, als je de ingrediënten niet kunt vinden.
 
Maar, eerlijk is eerlijk: de ene supermarkt is de ander niet. Kun je de ingrediënten echt 
niet vinden, probeer dan een grotere supermarkt. Of ga naar een biologische  
(buurt)winkel of Aziatische toko. 

Boodschappen doen voor de Challenge zal daarom in het begin wat meer tijd kosten 
dan je wellicht gewend bent. Op een gegeven moment zul je weten waar je de 
ingrediënten kunt vinden en zal boodschappen doen minder tijd kosten.

Ga je liever niet naar de supermarkt tijdens COVID"19? Doe je boodschappen dan 
online. Dat scheelt niet alleen tijd, maar de kans is ook groter dat je online wel de 
ingrediënten kunt krijgen die je misschien in je lokale supermarkt niet vindt.

Kun je een ingrediënt echt niet vinden of past een ingrediënt niet binnen je budget? 
Stuur dan even een mailtje naar info@jasperalblas.nl en vraag naar een goedkoper 
alternatief. Wij denken graag met je mee!  



36

Nieuwjaars Challenge 2021 

WEEK 

1
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Week 1
 
Vier weken lang gaan we elke dag drie hoofdmaaltijden en naar behoefte tussen-
doortjes eten. Neem elk weekend ruim de tijd om te kijken wat er op het menu staat 
voor de komende week.

Kijk goed of er dingen zijn die je, bijvoorbeeld in het weekend, alvast kunt voorberei-
den. Denk aan hummus, boekweitcrackers of boekweitwraps.

Let ook altijd goed op het ontbijt. Soms moet je de avond ervoor al iets klaarmaken. 
Vergeet dat niet! 

Een goede voorbereiding is het halve werk en vergroot de kans op een succesvolle 
Nieuwjaars Challenge.

Aandachtspunten voor komende week
• Op dinsdag en donderdag staan er boekweitcrackers op het menu. Je kunt 

deze van tevoren klaarmaken.
• Dinsdag staat er erwtensoep op het menu. Deze soep heeft een vrij lange 

bereidingstijd. Je kunt ervoor kiezen om het maandagavond of (als je thuis 
werkt) dinsdagochtend al klaar te maken en lekker te laten pruttelen.

• Haal voor het ontbijt van zaterdag- en zondagochtend de bevroren vruchten 
de avond van tevoren al uit de vriezer.

• Ben je vegetarisch? Lees de recepten dan goed door. Onder een recept vind 
je vaak ‘vegatips’. Pas je boodschappenlijst hierop aan. 

• Bekijk ook de gezinstips onder de recepten en pas je boodschappenlijst ook 
hierop aan. 

• Je kunt zelf dagelijks twee gezonde snacks kiezen uit de Tussendoortjes-lijst, 
als je daar behoefte aan hebt. Deze vind je in de bijlage. De snacks zijn niet 
noodzakelijk. Heb je er geen behoefte aan? Eet ze dan niet. 

• Je kunt op elk gewenst moment een restjesmaaltijd inplannen als je eten over 
hebt. Op pagina 148 vind je een aantal restjesrecepten. 

 
Tip: Gebruik de printvriendelijke weekschema’s en boodschappenlijst die je in een 
aparte PDF hebt ontvangen. 
 
 
 
 
 



38

Nieuwjaars Challenge 2021 

 

Weekschema 1  

Ontbijt! Lunch! Diner

Maandag Warme sinaasappel-tahin 
havermoutpap P 39

Witlofsalade met geitenkaas 
en noten P 40 

Shoarmastoof#P 41 

Dinsdag Gezonde ontbijtsmoothie#P 
42

Boekweitcrackers met beleg 
P43 

Vegetarische erwtensoep#P 
43

Woensdag Griekse yoghurt met kaki en 
granola#P 45

Vegetarische erwtensoep#P 
43

Gebakken zalm met 
spinazie-quinoa P 46

Donderdag Boerenkoolsmoothie P 47 Boekweitcrackers met beleg 
P 48

Bobotie#P 49 

Vrijdag Griekse yoghurt met kiwi en 
granola#P 50 

Gevulde savooiekool met 
bobotie P 51 

Zoete aardappelfriet met 
paddenstoelenstoof P 52 

Zaterdag Chocolade-te$pap met 
bosvruchten#P 53

Broccoli-geitenkaas 
omelet#P 54

Groentelasagne met 
hüttenkäse#P 55 

Zondag Zondagse 
havermoutcrumble#P 57

Groentelasagne met 
hüttenkäse#P 55 

Chocolade chili-con-carne 
met bloemkoolrijst P 58 
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Diner: Bobotie
Bereidingstijd: 25 minuten

Maak van dit gerecht een dubbele portie zodat je ‘m morgen als lunch nogmaals kunt 
eten. 
 
Benodigdheden voor een dubbele portie:

• 100 g sperziebonen
• 1 winterpeen
• 1 ui
• 1 teentje kno!look 
• 1 groene appel
• 100 g zoete aardappel
• 160 g rundergehakt
• 100 ml kokosmelk
• 1 blokje biologische groentebouillon
• 1 tl kerriepoeder
• 1 ei
• Peper en zeezout
• Kokosolie

Bereidingswijze:

1. Dop de sperziebonen en snijd ze doormidden. Snijd de winterpeen in halve 
plakjes, de ui in ringen, de kno!look in plakjes en de appel in dunne reepjes. 
Snijd de zoete aardappel in kleine blokjes.

2. Kook hier de sperziebonen en zoete aardappel 7 minuten in een pan met 
kokend water.

3. Verwarm kokosolie in een wok en rul het rundergehakt zo’n 2 minuten. Voeg 
dan ook de ui, winterpeen en kno!look toe.

4. Klopt het ei los. Voeg de kokosmelk, het bouillonblokje, kerriepoeder, het 
losgeklopte ei en peper en zeezout naar smaak toe aan de wok. 

5. Voeg na 5 minuten de zoete aardappel, sperziebonen en 2"5 eetlepels 
kookvocht toe.

6. Meng goed door en voeg tot slot de appel toe. Verwarm nog 2 minuten.

7. Schep de helft van dit gerecht op een bord. Bewaar de andere helft van 
dit gerecht in een goed afgesloten bakje in de koelkast. Het staat morgen 
nogmaals op het menu. 
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Tips:

 — Gezinstip: Maak er voor de rest van het gezin rijst bij.
 — Vegatip: Vervang het gehakt voor vegetarisch gehakt of linzen.
 — Extra lekker met rozijntjes.

 
 
 
 

Vrijdag
 

Ontbijt: Griekse yoghurt met kiwi 
en granola
Bereidingstijd: 5 minuten

Benodigdheden voor 1 persoon: 

• 200 ml Griekse yoghurt
• 1 kiwi 
• 1 tl kaneel 
• 3"4 el zelfgemaakte granola (recept op pagina 133)
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Bereidingswijze: 

1. Doe de Griekse yoghurt in een kommetje. Voeg de in stukjes gesneden kiwi 
en het kaneel toe. Schep de granola erbij. 

Tips:

 — Heb je geen tijd gehad om de granola klaar te maken? Vervang 
deze dan door 2  eetlepels gemengde noten, zaden en pitten. 

 — Eet je plantaardig of reageer je niet goed op lactose? Vervang 
de Griekse yoghurt door kokosyoghurt of amandelyoghurt. 

 

Lunch: Gevulde savooiekool met 
bobotie 
Bereidingstijd: 5 minuten

Benodigdheden voor 1 persoon:

• % savooiekool
• Restje bobotie van gisteravond

Bereidingswijze:

1. Haal een paar mooie bladeren van de binnenkant van de savooiekool en was 
ze goed.

2. Vul ze met het restje van gisteren en rol ze op. Als de vulling iets te nat is, kun 
je het vocht eerst even afgieten. 

Tips:

 — De buitenste bladeren zijn iets minder lekker om rauw te eten. Verwerk ze in 
een smoothie of voeg ze deze week toe als extra groente aan een gerecht.

 — Neem je de lunch mee? Vul de bladeren dan net voor je gaat eten.
 — Je kunt de vulling kort even opwarmen, maar het is 
ook heerlijk om dit gerecht koud te eten.  

 — Heb je geen savooiekool kunnen vinden of houd je daar 
niet van? Het is ook heerlijk om Chinese kool te gebruiken 
of de bobotie te mengen met wat veldsla. 
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Week 2
 
Het is goed mogelijk dat je tijdens week 1 hebt gemerkt dat je lichaam zich moet aan-
passen.

Dat is een goed teken! Je lichaam is nu namelijk omgeschakeld van koolhydraatver-
branding naar vetverbranding.

Tijd voor week 2. Doe op tijd je boodschappen en bekijk wat je alvast kunt voorberei-
den. Vergeet ook niet je dagboek bij te houden. 

Aandachtspunten voor komende week

• Bereid dit weekend (week 1) de pompoen voor de smoothie van 
dinsdag en geroosterde pompoensalade van maandag alvast voor. Het 
voorbereidingsrecept vind je aan het begin van weekschema 2.

• Op dinsdag en vrijdag staan er weer boekweitcrackers op het menu. Je kunt 
deze van tevoren klaarmaken.

• Het ontbijt van zondag moet in de oven en duurt iets langer om klaar te 
maken. Heb je haast in de ochtend? Maak het de avond ervoor alvast klaar of 
kies voor een ander ontbijtje.

• Ben je vegetarisch? Lees de recepten dan goed door. Onder een recept vind 
je vaak ‘vegatips’. Pas je boodschappenlijst hierop aan. 

• Bekijk ook de gezinstips onder de recepten en pas je boodschappenlijst ook 
hierop aan. 

• Je kunt zelf dagelijks twee gezonde snacks kiezen uit de Tussendoortjes-lijst, 
als je daar behoefte aan hebt. Deze vind je in de bijlage. De snacks zijn niet 
noodzakelijk. Heb je er geen behoefte aan? Eet ze dan niet. 

• Je kunt op elk gewenst moment een restjesmaaltijd inplannen als je eten over 
hebt. Op pagina 148 vind je een aantal restjesrecepten. 

Tip: Gebruik de printvriendelijke weekschema’s en boodschappenlijst die je in een 
aparte PDF hebt ontvangen.
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Weekschema 2 

Ontbijt! Lunch! Diner

Maandag Te$-ontbijt met grapefruit 
en pistachenoten P 63 

Geroosterde 
pompoensalade P 64 

Vegetarische goulash#P 65 

Dinsdag Pompoen-gember Smoothie 
P 67 

Boekweitcrackers met beleg 
P 68 

Turkse soep met gehakt P 
68

Woensdag Griekse yoghurt met banaan 
en granola#P 69 

Turkse soep met gehakt P 
68 

Boerenkool met kip en 
mosterd#P 70 

Donderdag Groene ke!irbowl P 72 Romige salade met makreel 
P 72 

Zuurkoolomelet met 
kastanjechampignons P 73 

Vrijdag Chiapap met blauwe bessen 
en pecannoten P 74 

Boekweitcrackers met beleg 
P 75 

Groente-bonenpotje met 
garnalen P 76 

Zaterdag Venkelsmoothie P 77 Choco-pannenkoeken P 78 Pizza-wrap met BBQ-kip P 
79 

Zondag Havermoutpotje uit de 
oven#P 80 

Bietjes-carpaccio met 
tahindressing en peer P 82 

Bloemkoolrijst met forel 
P 83 
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Diner: Pizza-wrap met BBQ kip
Bereidingstijd: 30 minuten

Benodigdheden voor 1 persoon:

• 140 g gezeefde tomaten
• % tl kno!lookpoeder
• % rode ui
• % rode peper
• % rode paprika
• 100 g kip!ilet
• 1 tl BBQ-kruiden
• 2 boekweitwraps (recept op pagina 133)
• 2 handjes rucola 
• Peper en zeezout
• Kokosolie

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.

2. Meng de gezeefde tomaten met het kno!lookpoeder, peper en zeezout.

3. Snijd de ui en rode peper in dunne ringen. Snijd de rode paprika in reepjes.

4. Snijd de kip!ilet in reepjes. Verwarm de kokosolie in een koekenpan. Bak de 
kip!ilet met de BBQ-kruiden naar smaak in 5 minuten gaar.

5. Leg de wraps op een met bakpapier bedekte bakplaat. Besmeer de wraps 
met de tomatensaus en verdeel de groenten en kip erover.

6. Bak de pizza-wraps in 12"15 minuten in de oven, totdat de randen bruin en 
knapperig zijn.

7. Leg op een bord en bestrooi met rucola.

Tips:

 — Gezinstip: Gebruik echte pizzabodems voor de rest van het gezin.
 — Vegatip: Vervang de kip!ilet door portobello’s en wat fetakaas.
 — Extra lekker met geitenkaas of fetakaas.
 — Kun je geen BBQ-kruiden vinden? Je kunt ze ook zelf maken met gerookt 
paprikapoeder, kno!lookpoeder, uienpoeder, koriander en komijn.
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Week 3
 
We zijn inmiddels aanbeland in de derde week van het programma.

Hoe gaat het? Ben je al afgevallen? En voel je dat je meer energie hebt?

Je lichaam is in ieder geval al in betere conditie. Je vetverbranding is geactiveerd, je 
lichaam is vrij van toegevoegde suikers, en afvalstoffen worden ef!iciënt afgevoerd. 
Hierdoor gaan alle lichaamsprocessen beter lopen. Dat is supergezond en zo val je af.

Belangrijk: ga door alsof het week 1 is!

In vorige Challenges hebben we gemerkt dat veel mensen na week 3 geneigd zijn 
om de teugels te laten vieren. De zoete traktatie waar in week 1 nog standvastig nee 
tegen werd gezegd, wordt ineens toegestaan. Want één keer zondigen mag toch wel?

Af en toe een lekkere maar ongezonde snack is natuurlijk prima. Maar doe dat niet 
tijdens deze Challenge. We hebben het niet voor niets ‘Challenge’ - oftewel: uitdaging 
– genoemd!

Je bent de uitdaging aangegaan om de knop om te zetten en je patronen te door-
breken. Daar heb je hele goede redenen voor. Neem jezelf en de afspraken die je met 
jezelf maakt daarom serieus en kom ze na. Altijd!

Houd helder voor de geest wat je wilt bereiken, ook in week 3 en 4. En in feite altijd.
Lees je notitieboekje nog een keer door of noteer het volgende nogmaals: 

• Wat is je doel?
• Wat moet je doen om dit doel te bereiken? 
• Waarom is het zo belangrijk voor je om dit te bereiken?

Als je het optimale uit deze Nieuwjaars Challenge wilt halen, ga dan door alsof het 
week 1 is!

Aandachtspunten voor komende week

• Op dinsdag en donderdag staan er weer boekweitcrackers op het menu. Je 
kunt deze van tevoren klaarmaken.

• Maak zondagavond het ontbijt klaar voor maandag (week 4).
• Ben je vegetarisch? Lees de recepten dan goed door. Onder een recept vind 

je vaak ‘vegatips’. Pas je boodschappenlijst hierop aan. 
• Bekijk ook de gezinstips onder de recepten en pas je boodschappenlijst ook 

hierop aan. 
• Je kunt zelf dagelijks twee gezonde snacks kiezen uit de Tussendoortjes-lijst, 

als je daar behoefte aan hebt. Deze vind je in de bijlage. De snacks zijn niet 
noodzakelijk. Heb je er geen behoefte aan? Eet ze dan niet. 

• Je kunt op elk gewenst moment een restjesmaaltijd inplannen als je eten over 
hebt. Op pagina 148 vind je een aantal restjesrecepten. 

Tip: Gebruik de printvriendelijke weekschema’s en boodschappenlijst die je in een 
aparte PDF hebt ontvangen.
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Weekschema 3 

Ontbijt! Lunch! Diner

Maandag Havermoutpotje uit de oven 
P 80

Tuinbonensalade met ei en 
tijm P 87 

Tonijnsteak met Aziatische 
broccoli P 88 

Dinsdag Super Green Smoothie P 90 Boekweitcrackers met 
makreelspread P 90

Witte bonen-bloemkoolsoep 
P 91

Woensdag Griekse yoghurt met blauwe 
bessen en granola#P 93 

Witte bonen-bloemkoolsoep 
P 91 

Broccoli-spinazie stamppot 
met gehakt P 94 

Donderdag Choco-courgette Smoothie 
P 95 

Boekweitcrackers met beleg 
P 96 

Italiaanse frittata P 96 

Vrijdag Ke!ir-ontbijt met mandarijn 
en granola P 98 

Italiaanse frittata P 96 Curry met spruitjes en 
pompoen P 99 

Zaterdag Avocado-bietjesbowl P 100 Boerenkoolquiche P 101 Aubergine parmigiana met 
tofu P 102 

Zondag Bananenpannenkoekjes met 
peer en pecannoten P 104 

Boerenkoolquiche P 101 Biefstuk met gremolata en 
pastinaakpuree P 106 
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Week 4
 
En dan zijn we alweer bij week 4 aangekomen. Een goed moment om jezelf af te vra-
gen wat je deze laatste week wilt bereiken.

Als je merkt dat het afslanken wat langzamer of minder goed gaat, dan betekent dat 
vaak dat je de teugels al wat hebt laten vieren en hier en daar wat losser bent ge-
worden. 

Het kan ook zijn dat je lichaam even tijd nodig heeft. Vertrouw erop dat je, als je 
doorgaat met gezond en koolhydraatarm eten, gewoon verder blijft afslanken. Ga in 
stapjes en focus vooral op hoe je je voelt, want daar gaat het uiteindelijk om.

Voel je je niet goed of heb je het idee dat er iets niet goed gaat bij jou? Laat het ons 
dan weten in de Facebookgroep. We helpen je graag verder! 

Zet deze laatste week weer even de puntjes op de i. Doe deze week net zoals je week 
1 begon, zodat je volgende week de Challenge vol trots en met een tevreden gevoel 
kunt afsluiten. 

Veel succes. Ga er nog even helemaal voor!

Aandachtspunten voor komende week

• Maak zondagavond (week 3) het ontbijt klaar voor maandag.
• Week op dinsdagochtend vast de cashews voor de soep van die avond.
• Kook vrijdag tijdens het bereiden van de avondmaaltijd alvast de zoete 

aardappel voor het ontbijt van zaterdag. 
• Maak zaterdagavond alvast het ontbijt klaar voor zondagochtend. 
• Ben je vegetarisch? Lees de recepten dan goed door. Onder een recept vind 

je vaak ‘vegatips’. Pas je boodschappenlijst hierop aan. 
• Bekijk ook de gezinstips onder de recepten en pas je boodschappenlijst ook 

hierop aan. 
• Je kunt zelf dagelijks twee gezonde snacks kiezen uit de Tussendoortjes-lijst, 

als je daar behoefte aan hebt. Deze vind je in de bijlage. De snacks zijn niet 
noodzakelijk. Heb je er geen behoefte aan? Eet ze dan niet. 

• Je kunt op elk gewenst moment een restjesmaaltijd inplannen als je eten over 
hebt. Op pagina 148 vind je een aantal restjesrecepten.  

Tip: Gebruik de printvriendelijke weekschema’s en boodschappenlijst die je in een 
aparte PDF hebt ontvangen.
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Weekschema 4 

Ontbijt! Lunch! Diner

Maandag Overnight oats met kiwi P 111 Griekse bonensalade met 
feta P 112 

Knolselderij-pastinaakpuree 
met kabeljauw P 113 

Dinsdag Roerei met appel P 114 Boekweitcrackers met beleg 
P 115 

Romige broccolisoep P116 

Woensdag Kokosyoghurt met warme 
peer##P 117 

Romige broccolisoep P 116 Ovenschotel met gehakt P 
119 

Donderdag Paksoi-boerenkool Smoothie 
P 120 

Boekweitcrackers met beleg 
P 120 

Rode kool met runderworst 
P 121 

Vrijdag Griekse yoghurt met peer en 
granola P 122 

Boekweitwrap met gerookte 
zalm P 123 

Ovenschotel met 
kikkererwten en halloumi P 
124 

Zaterdag Zoete-aardappelbowl P 125 Winterse omelet#P 126 Broccolisalade met 
gehaktballetjes P 127 

Zondag Choco-groente ontbijtje P 
128 

Groene salade met 
tonijnkoekjes P 129 

Zoetzure kip met ananas en 
quinoa P 131 
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Maandag
 

Ontbijt: Overnight oats met kiwi
Bereidingstijd: 15 minuten

Let op: dit ontbijtje moet je de avond van tevoren klaarmaken.

Benodigdheden voor 1 persoon:

• 1 kiwi
• 40 g havervlokken
• 150 ml amandelmelk (ongezoet)
• 1 el Griekse yoghurt
• 1 el lijnzaad
• 1 tl kaneel
• Vanillebourbon
• Zeezout

Bereidingswijze:

1. Doe de havervlokken, amandelmelk en Griekse yoghurt in een glas.

2. Kneus het lijnzaad met een kof!iemolentje of vijzel en voeg toe aan het glas. 
Roer goed door.

3. Breng op smaak met kaneel, vanillebourbon en een kleine snuf zeezout. 

4. Roer het glas goed door, dek het af en zet een nachtje in de koelkast.

5. Schil ‘s ochtends de kiwi en snijd deze in plakken. Beleg de oats met de 
plakjes kiwi.

Tips:

 — Vervang de Griekse yoghurt door 1 schepje eiwitpoeder voor extra 
eiwitten, bijvoorbeeld op een dag waarop je sport of voor meer 
verzadiging. Voeg in dat geval iets meer amandelmelk toe.

 — Eet je plantaardig of reageer je niet goed op lactose? Vervang 
de Griekse yoghurt door kokosyoghurt of amandelyoghurt. 

 — Houd je van een zoet ontbijt? Voeg dan een beetje honing toe bij stap 3.




