
QUICK & EASY
WEEKMENU 

MAANDAG

Aardappelen

Wortelen

Kotelet

 

Vuur 1 : aardappelen 2x

Vuur 2: wortelen 1x

Vuur 3: broccoli 1x

Vuur 4: kotelet

Oven : kip

DINSDAG

Broccolipuree

Kip

Opwarmen in de

microgolf 

(maandag al gemaakt)

 
WOENSDAG

Rijst (1,5 min)

Erwten (diepvries)

Kaas bv feta, geraspte

kaas,...

Erwten opwarmen

Rijst opwarmen

Alles samen nog even

opwarmen met kaas

Alles in de microgolf

DONDERDAG VRIJDAG

Preipuree

Vis

Opwarmen in de

microgolf

(donderdag al gemaakt)

ZATERDAG

Gebakken aardappelen 

Eieren

Rauwe groenten

ZONDAG

Spaghetti bolognaise

(Snelle)

 

Aardappelen

Bloemkool

Worst

 

Vuur 1 : aardappelen 3x

Vuur 2: bloemkool 1x

Vuur 3: prei 1x

Vuur 4: worst

Oven : vis



MAANDAG

Aardappelen

Wortelen

Kotelet

 

Vuur 1 : aardappelen 2x

Vuur 2: wortelen 1x

Vuur 3: broccoli 1x

Vuur 4: kotelet

Oven : kip

Koken voor 2 dagen

- Zet drie potten met water op het vuur en
 breng aan de kook
- Verwarm de oven voor op 200°C
- Kook 2x porties aardappelen in één pot met water
- Doe 1 portie wortelen in een andere pot en kook
- Doe 1 portie broccoli in de derde pot kook
- Bak de kotelet op het vuur
- Bak de kip in de oven (in een ovenschotel), kruid
de kip naar smaak

Alles zal ongeveer rond hetzelfde moment klaar zijn.
Schep je maaltijd uit voor de dag zelf, leg de oven af
en laat de broccoli en 2de portie aardappelen nog
wat in het water (dat ze zeker zacht genoeg zijn om
puree te maken)

Wanneer je klaar bent met eten, kan je nog snel
broccolipuree maken (melk toevoegen)

- Nog sneller het eten op tafel? Wacht niet met je ingrediënten in het water of in de
oven te doen tot het warm heeft. Je groenten, aardappelen en kip kunnen al

opwarmen terwijl je water kookt of oven aan het voorverwarmen is.

DINSDAG

Broccolipuree

Kip

Opwarmen in de

microgolf 

(maandag al gemaakt)

 

- Verwarm in de microgolf de broccolipuree en de kip

Maaltijd klaargemaakt van de dag ervoor



Snel gerecht

- Doe de 1,5 min rijst in de microgolf zoals aangegeven
op de verpakking
- Verwarm op hetzelfde moment wat diepvrieserwten in
een potje in de microgolf
- Doe alles in 1 pot, samen met wat kaas en verwarm
nog even in de microgolf
- Werk af met kruiden naar smaak!

WOENSDAG

Rijst (1,5 min)

Erwten (diepvries)

Kaas bv feta, geraspte

kaas,...

Erwten opwarmen

Rijst opwarmen

Alles samen nog even

opwarmen met kaas

Alles in de microgolf

 

Aardappelen

Bloemkool

Worst

 

Vuur 1 : aardappelen 3x

Vuur 2: bloemkool 1x

Vuur 3: prei 1x

Vuur 4: worst

Oven : vis

DONDERDAG

Koken voor 2 dagen

- Zet drie potten met water op het vuur en
 breng aan de kook
- Verwarm de oven voor op 200°C
- Kook 2x porties aardappelen in één pot met water
- Doe 1 portie bloemkool in een andere pot en kook
- Doe 1 portie prei in de derde pot kook
- Bak de worst op het vuur
- Bak de vis in de oven (in een ovenschotel), kruid
de vis naar smaak

Alles zal ongeveer rond hetzelfde moment klaar zijn.
Schep je maaltijd uit voor de dag zelf, leg de oven af
en laat de prei en 2de portie aardappelen nog wat in
het water (dat ze zeker zacht genoeg zijn om puree
te maken), doe de derde portie aardappelen in de
frigo

Wanneer je klaar bent met eten, kan je nog snel
preipuree maken (melk toevoegen)

- 



Aardappelen van donderdag

- Bak het restje aardappelen in de pan
- Bak de eieren of maak een omelet, naar keuze.
- Doe wat rauwe groenten op je bord

VRIJDAG

Preipuree

Vis

Opwarmen in de

microgolf

(donderdag al gemaakt)

- Verwarm in de microgolf de broccolipuree en de kip

Maaltijd klaargemaakt van de dag ervoor

ZATERDAG

Gebakken aardappelen 

Eieren

Rauwe groenten

ZONDAG

Spaghetti bolognaise

(Snelle)

Snelle pasta bolognaise

Recept PersonalFit
Snel recept

https://www.mypersonalfit.be/recept/gezondere-spaghetti-bolognese
https://www.lekkerensimpel.com/snelle-pasta-bolognese/

