
Jouw fase 2 maaltijdplan
25g koolhydraten per dag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Ontbijt

125 ml Griekse yoghurt  
met een verkruimelde 

Atkins reep naar 
keuze.  Doe de reep 
in een plastic zakje 

en rol erover met een 
deegroller

5-8 plakjes vleeswaar 
naar keuze. Maak 
een combinatie 

met augurk , 
reepjes paprika en 

komkommer

150 ml Griekse yoghurt 
met 30 gram Atkins 

Crunchy Muesli

Omelet ham/kaas 
van 2 eieren. Naar 

wens champignons 
meebakken.

1 vezelrijke cracker 
met roomboter en 

kaas naar keuze. 
Beleg dit met plakjes 

komkommer

2 gekookte eieren in 4 
partjes snijden. Wikkel 
om plakjes rookvlees.

Rode vruchten 
smoothie gemaakt 
van 50 gram rood 

(diepvries) fruit met 50 
ml Griekse yoghurt. 

Tussendoor 1 selderij stengel 
geschild en in stukjes, 

met pindakaas

Handje hazelnoten
(2 eetlepels)

Komkommer naar 
wens

½ of hele avocado 5 snacktomaatjes 1 Atkins reep
Reepjes paprika, 

eventueel met wat 
mayo

Lunch
Spinaziesoep,  
lekker pittig

(recept)

1 boterham, 
koolhydraatarm met 

hartig beleg naar 
keuze.  Een schaaltje 

rauwkost/Griekse 
salade met olijfolie

Sla-wrap met kip  
(of kies voor  

gerookte zalm)
(recept)

Salade Nicoise
(recept)

Griekse salade 
bestaande uit olijven, 
feta, tomaten, lente-

ui, romeinse sla, 
komkommer, olijfolie 

en citroensap

Pasta-tonijn salade 
(recept)

1 koolhydraatarme 
boterham met een 

salade naar keuze en 
garneren met groente 

kruiden

Tussendoor Reepjes paprika, 
besmeerd met een 

kruidenkaas

2-3 plakjes Goudse 
kaas naar keuze

5-8 snacktomaatjes 1 Atkins reep 30 gram 
macadamianoten

2 blokjes kaas
Reepjes paprika of 
bleekselderij met 

(zelfgemaakte) aioli

Diner 

Kabeljauw, gebakken 
in kruidenboter.  

Minimaal 200 gram 
broccoli met de jus 

van de gebakken vis. 
Lekker met olijven 

tappenade

Gebakken zalm met 
avocadosaus. Eet 

dit met Mexicaanse 
roerbakgroenten.

3 gebakken pittige 
chorizo worstjes 

met gegratineerde 
bloemkool uit de oven.

Hamburger met 
spruitjes en gebakken 

champignons

Ongepaneerde 
schnitzel met 2 

soorten groenten naar 
keuze

Kip met gebakken 
paddenstoelen

Baconburger met 
witlofsalade 

In de avond 30 gram gemengde 
noten

1 Atkins reep Gekookt ei met een 
toefje mayonaise

IJskoffie. IJsklontjes 
met afgekoelde 

koffie. Garneren met 
geklopte slagroom 

met chocolade 
shakemix en kaneel

Koffie, eventueel met 
geklopte slagroom 

gezoet met zoetstof

2-3 augurken met 
(of zonder) ham

10-12 olijven

Onze Crackers
Varieer met de Atkins crackers, kies de 

vezelrijke of de luchtige Crispbread.

Restjes groenten
Gooi eventuele restjes groenten nooit meer 

weg maar gebruik deze in de soep, de 
omelet of de salade van de volgende dag.

Tips?
Heb jij een goede tip of een lekker recept 
voor een volgend maaltijd plan? Deel je 

ideeën op ons forum of op Facebook

Slagroom zonder suiker
Door zelf de slagroom te kloppen 
kun je de suiker weglaten. Voeg 

desgewenst wat zoetstof toe.



Recepten

Sla-Wrap met Kip 
Voor 1 persoon

80 gram kipfilet
½ stengel bleekselderij 
1 theelepel peterselie
1 eetlepel mayonaise
1 stevig slablad

Kook de kipfilet 10 minuten. Snijd de kip in kleine blokjes of 
reepjes.

Meng de kleingesneden selderij, mayonaise, mosterd en 
peterselie in een kom. Voeg de kip toe en meng alles goed 
door elkaar. Breng eventueel op smaak met peper en wat 
zout. Bestrijk het slablad met de kipsalade en rol het op tot 
een wrap.

Spinaziesoep 
Voor 1 persoon

1 theelepel verse gember
1 teentje knoflook
100 ml kokosmelk
1 bouillontablet
1 grote zak gewassen spinazie
Sojasaus

Fruit 1 theelepel verse gember in een soeppan 1 minuut in 
olie.  Bak 1 teentje knoflook 2 minuten mee. 

Schenk 100 ml kokosmelk en 360 ml water erbij, verkruimel 
een  bouillontablet erboven en breng het geheel aan de 
kook met de deksel op de pan. 

Schep de spinazie door de soep (houd een handvol achter) 
en kook 2-3 minuten mee. Snijd de achtergehouden 
spinazieblaadjes in dunne reepjes. 

Pureer de soep met de staafmixer of in de keukenmachine, 
breng daarna op smaak met de sojasaus. 

Garneer de soep met de spinaziereepjes en sliertjes rode 
peper

Pasta-Tonijn  Salade  
Voor 2 personen

100 gram Atkins penne
175 gram tonijn uit blik in olie
½ verse rode ui
1 el groene pesto
½ el mosterd
½ el mayonaise
1 el olijfolie
Peper en zout

Kook de Atkins fusilli in 20 minuten gaar het laat het 
uitlekken. Laat de tonijn uitlekken. Snijd de ui in ringen en 
zet het apart.

Maak een dressing van de olie, mosterd, mayonaise,rode 
pesto,peper en zout. Roer dit tot een glad mengsel.

Meng de afgekoelde penne met de tonijn, de uienringen en 
de dressing.

Serveer eventueel met een rucola salade.

Salade Nicoise 
voor 2 personen

½  rode ui
2 el rode wijnazijn
3 el olijfolie
6 zwarte olijven
1 tl mosterd
2 hardgekookte eieren
375 gram tonijn uit blik in olie
1 tomaat
200 gram sperziebonen

Meng de azijn met de mosterd en voeg de olie toe.

Breng het op smaakt met peper en zout.

Leg de tonijn, eieren, tomaten, gekookte beetgare 
sperziebonen en de in ringen gesneden ui op 2 borden.

Besprenkel met de dressing en garneer met de olijven en de 
ansjovis.


